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AÇILIŞ KONUŞMASI 

Yücel Öztürk* 

Saygıdeğer bilim insanları, değerli katılımcılar, İzmir Demokrasi Üniversitesi ve Doğu Avrupa 

Çalışmaları Platformu’nun ortaklığı ve İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin ev sahipliği ile 

gerçekleştirmekte olduğumuz Beşinci Uluslararası Doğu Avrupa Kongresi’nin açılışı münasebetiyle 

karşınızda olmaktan mutluyum, sevinçliyim. Bu münasebetle burada hazır bulunan bilim insanlarını, 

öğrencilerimizi saygı ve sevgiyle selamlarım. 

2017’de faaliyetlerine başlayan PIEES, Türkiye, Balkanlar, Ukrayna, Romanya, Polonya, 

Macaristan, Arnavutluk, Bosna ve Avrupa’nın diğer ülkelerinden akademisyenlerin katılımlarıyla her yıl 

en az bir uluslararası kongre düzenlemekte, yılda iki kez JIEES isimli dergi çıkarmakta, ülke ve dünyada 

olayların gelişmesine bağlı olarak gerekli gördüğü aktüel konularda konferanslar tertip etmektedir. PIEES 

aynı zamanda camia içi çalıştaylar yaparak faaliyet alanlarını gözden geçirmektedir. 

PIEES, Doğu Avrupa’nın tüm ülkeleri, Türkiye’deki ilim kurumları, üniversiteleri, resmi ve sivil 

kurumlarıyla geliştirmiş olduğu ilişkiler, kurmuş olduğu samimi ve sağlam bağlar ile Türkiye’nin 

dünyaya açılan bilim ve akademi platformu olmuştur. Bu alandaki gelişmesini sürdüreceği artık her türlü 

endişeden aridir. 

Doğu Avrupa eksenli akademik çalışma platformu olan PIEES’in ne kadar önemli olduğu bizzat 

yakın zaman önce başlayan ve halen devam etmekte olan Ukrayna – Rusya savaşı ile daha iyi 

anlaşılmıştır. Yaklaşık iki aydan beri televizyon ekranlarından halkı bilgilendirmek üzere çağrılan 

konuşmacıların Ukrayna’yı hiç bilmedikleri, Türkiye – Rusya ilişkileri hakkında da bir görüş ve fikir 

sahibi bile olmadıkları trajik şekilde ortaya çıktı. Türkiye’nin devlete ve halka doğru bilgi iletecek 

uzmanlara ne kadar büyük ihtiyaç duyduğu bu olaylar ile berrak şekilde ortaya çıkmıştır. 

PIEES’in temel amacı, Doğu Avrupa tarihini, kültür coğrafyasını, etnik ve coğrafi sınırlarını, 

demografik yapısını araştırmak, bu alanda ortaya çıkmış bulunan ilmi birikimi gözden geçirerek bilim 

kamuoyunun dikkatine sunmaktır. Beşincisini yapmakta olduğumuz kongremizin de temel amacı budur. 

Kıymetli bilim insanları, PIEES’in çalışmaları başlangıçtan günümüze gelinceye kadar beş yıllık 

bir süreyi kapsamaktadır. Akademik bilgi birikimi açısından belirtilen süre önemli zaman dilimidir. 

Ancak, bu konuşmayı hazırlamak üzere masaya oturduğumda ve Doğu Avrupa’nın neresi olduğunu 

hatırlamaya, kendi zihnimde canlandırmaya çalıştığımda, ciddi sıkıntı ve sorunlarla karşılaştım. Fark 

ettim ki,   Doğu Avrupa’nın ülkemiz ve dünya açısından henüz kabul edilmiş ilmi bir tanımı yoktur. 

Türk Boğazları ile Kerç Boğazı’ndan Kuzeye doğru ilerleyen çizginin Asya – Avrupa sınırı kabul 

edilmesi şeklindeki Herodot zamanına inen klasik anlayış günümüzde artık geçerliliğini yitirmiş, ancak, 

* Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü. yozturk@sakaraya.edu.tr.
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yerine genel kabul görmüş bir tanımlama konulamamıştır.  Meselenin Türkiye açısından hayati önem 

taşıyan yönü, belirttiğim klasik anlayışın ülkemizi iki kıtalı hale getirilmesidir. 

Kıtalar arası sınırların tayininde genel olarak kültürel bütünlüğün dikkate alındığı kabul edilmiştir. 

Bu da, Avrupa ile Avrupa dışında kalan kültürlerin tayin edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Avrupa, 

Asya’yı kendinden ayırırken kültürel yakınlığı veya benzerliği dikkate almıştır. Bu bağlamda Akdeniz 

ve kuzeyindeki tüm coğrafi alan, Kafkasya, Hazar havzası dâhil olmak üzere Avrupalı addedilmiştir. 

Bunun karşısında, Türkler, boğazların batısına Avrupa, doğusuna ise Asya demekte, kendilerini 

adeta iki kıtalı ulus olarak görmektedirler. Böylece, Türkiye’nin ana karasını ve büyük kısmını teşkil eden 

kadim ismiyle Anadolu yarımadası, Asya’ya dâhil olmaktadır. Bunun hiçbir kabul edilebilir tarafı 

olmadığı ortadadır. Anlattığım hususun bir de günlük yaşantıda, akademik faaliyet süreçlerinde yarattığı 

sorunlar söz konusudur. Yaptığımız kongrelerin konu başlıklarını hazırlarken Edirne ile ilgili tebliğler 

Doğu Avrupa alanına girerken, Gaziantep ile ilgili tebliğler Asya kıtasında addedildiği için konu dışında 

addedilmektedir. 

Bu açıdan değerli bilim insanlarının, Türkiye’nin Avrupalılığı veya Asyalılığı hakkında kafa 

yormaları ve bu konuyla ilgili literatürü gözden geçirmelerini rica ediyorum. Bu konuyu daha yakın 

mercek altına almalı ve düşüncelerimizi ilgili platformlarda tekrarlayarak kabul edilmesini sağlamalıyız. 

Konuyla ilgili şahsi düşünceme göre, Türkler, kadim yurtları Asya olmakla birlikte Selçuklulardan 

itibaren Avrupa’da yaşayan bir ulus olmak itibariyle hem Asya hem de Avrupa’ya ait bir ulus olarak 

kendilerini tanımlayabilirler. Ancak, bunu Boğazların ötesi Avrupa, berisi Asya şeklinde yapmanın 

Türkler için bir anlamı yoktur. Ankaralı ile Trakyalı’yı kültürel bakımdan birbirinden ayıran şey nedir? 

Kanaatimce hiçbir şey. Bu bakımdan, Asyalı ve Avrupalı olacaksak, Tüm ulus olarak bunu düşünmeli, 

coğrafi ayrıma göre yapmamalıyız. 

Biraz da kongremizin hazırlık aşamaları, emeği geçen insanlarımızı, sponsorlarımızı konuşmak 

istiyorum. Her kongre itinalı bir çalışma ve hazırlığın, muayyen bir mali desteğin ürünü olarak ortaya 

çıkmaktadır. 

Öncelikle İzmir Demokrasi Üniversitesi’nin kıymetli camiasının PIEES’İ ağırlaması, konuk 

etmesinin PIEES camiası için kıymetli, değerli, unutulması mümkün olmayan bir konukseverlik örneği 

olduğunu belirtmeliyim.  İDÜ, PIEES’in faaliyet hafızasındaki yerini almıştır. Bu münasebetle, 

Saygıdeğer rektöre, Mustafa Öztürk Hoca’ya, her türlü ayrıntıyı bizzat sorumluluk üstlenmek suretiyle 

yöneten Gonca Kuzay hanımefendiye içten teşekkür ediyorum. 

PIEES sekretaryasının hiçbir karşılık beklemeden daimi olarak gerçekleştirdiği vefalı 

çalışmalarına bu kongrede de üst düzeyde değinmek zorundayım. Sevgili Sema, Erim, Mehmet, PIEES’in 

yürütülmesini sağlayan asli elemanlar oldular, olmaktadırlar. Kendilerine huzurlarınızda teşekkürlerimi 

sunuyorum. 
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Tarih alanında Türkiye’nin en önemli kurumu olan Türk Tarih Kurumu yaptığımız her kongreye 

orta ve yüksek düzeyde mali destek sağlayarak çalışmalarımızın sürmesine destek olmaktadır. Bu 

kongremizde de bizleri desteksiz bırakmayan Türk Tarih Kurumu’na minnettarlığımızı en üst düzeyde 

belirtmek istiyorum. 

Mevcut kongremizin yürütülmesi için gerekli teknik ekipmanın temin edilmesi ve sekretaryamızın 

konaklaması için ihtiyacımız olan mali destek Avrasya Bir vakfı tarafından temin edilmiştir. Bizim için 

büyük önem taşıyan bu destek için Avrasya Bir Vakfı’na da içten teşekkürlerimi sunuyorum. 

Elbette, kongrenin asli kahramanları, bilim insanlarımızdır. Yıkıcı bir savaş ortamında kongremize 

söz verdikleri katılım sözünü askıya almadan tek bir fire vermeksizin katılan Ukraynalı meslektaşlarımız 

başta olmak üzere yurtdışından ve ülkemizden kongremize teşrif eden katılımcılara huzurlarınızda 

teşekkür ediyorum. 

Kongremizin ülkemiz ve evrensel ilim açısından faydalı birikimler ortaya çıkarmasını diliyorum.  

Saygılarımla. 
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OPENING SPEECH 

Yücel Öztürk* 

Honorable scientists, Dear participants; I am happy and delighted to be with you on the occasion 

of the opening of the Fifth International Eastern Europe Congress, which we are holding with the 

partnership of Izmir Democracy University and the Eastern European Studies Platform and hosted by 

Izmir Democracy University. On this occasion, I greet the scientists and students who are present here 

with respect and love. 

PIEES, which started its activities in 2017, organizes at least one international congress every year 

with the participation of academicians from Turkey, the Balkans, Ukraine, Romania, Poland, Hungary, 

Albania, Bosnia and other European countries and publishes the journal JIEES twice a year. In addition, 

it organizes conferences on current issues that it deems necessary depending on the development of events 

in the country and the world. PIEES also reviews its fields of activity by holding workshops within the 

community. 

PIEES has become Turkey's science and academy platform that opens to the world, with the 

relations it has developed with all the countries of Eastern Europe, scientific institutions, universities, 

official and civil institutions in Turkey, and the sincere and solid ties it has established. It is free from all 

kinds of concerns that it will continue to develop in this field. 

The importance of PIEES, an Eastern European-oriented academic study platform, has been better 

understood with the Ukraine-Russia war that started recently and is still ongoing. It has tragically emerged 

that the speakers, who have been called to inform the public on television screens for about two months, 

did not know Ukraine at all and did not even have an opinion or idea about Turkey-Russia relations. How 

much Turkey needs experts to convey accurate information to the state and the public has become clear 

with these events. 

The main purpose of PIEES is to research the history, cultural geography, ethnic and geographical 

boundaries, demographic structure of Eastern Europe, and to review the scientific knowledge that has 

emerged in this field and present it to the attention of the scientific public. This is the main purpose of 

our congress, which we are holding for the fifth time. 

Dear scientists, the studies of PIEES cover a period of five years from the beginning to the present 

day. The period specified in terms of academic knowledge is an important time period. However, when 

I sat down at the table to prepare this speech and tried to remember and visualize where Eastern Europe 

was, I encountered serious difficulties and problems. I realized that there is no scientific definition of 

Eastern Europe yet accepted for our country and the world. 

                                                           
*  Professor Dr. Sakarya University, Faculty of Humanities and Social Sciences. yozturk@sakaraya.edu.tr. 
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The classical understanding dating back to the time of Herodotus, that the line advancing from the 

Turkish Straits and Kerch Strait to the North is accepted as the Asia-Europe border, has lost its validity 

today, however, a generally accepted definition could not be put in its place. The vital aspect of the issue 

for Turkey is that the classical understanding that I have mentioned is making our country two continents. 

It has been accepted that cultural integrity is taken into consideration in the determination of the 

intercontinental borders. This was realized in the form of the determination of European and non-

European cultures. Europe took cultural affinity or similarity into account when separating Asia from 

itself. In this context, the Mediterranean and the entire geographical area to its north, including the 

Caucasus and the Caspian basin, were considered European. 

On the other hand, Turks call the straits Europe to the west and Asia to the east, and see themselves 

as a two-continental nation. Thus, the Anatolian peninsula, with its ancient name, which constitutes the 

mainland and most of Turkey, is included in Asia. It is clear that this is not acceptable at all. There are 

also problems caused by the issue I have explained in daily life and academic activity processes. While 

preparing the titles of the congresses we held, presentations about Edirne are considered to be in Eastern 

Europe, while presentations about Gaziantep are considered out-of-topic because they are considered to 

be in the Asian continent. 

In this respect, I would like valuable scientists to think about Turkey's Europeanness or Asianness 

and to review the literature on this subject. We should focus on this issue more closely and ensure that it 

is accepted by repeating our thoughts on the relevant platforms. 

In my personal opinion on the subject, Turks can define themselves as a nation belonging to both 

Asia and Europe, as a nation living in Europe since the Seljuks, although their ancient homeland is Asia. 

However, it makes no sense for the Turks to do this in the form of Europe beyond the Straits and Asia 

beyond. What is the cultural difference between the people of Ankara and Thracians? Nothing in my 

opinion. In this respect, if we are going to be Asian and European, we should think about it as a whole 

nation, not according to geographical division. 

I would like to talk a little bit about the preparation stages of our congress, our people who 

contributed and our sponsors. Every congress emerges as the product of careful study and preparation 

and a certain financial support. 

First of all, I must state that the valuable community of Izmir Democracy University hosting PIEES 

is a valuable and unforgettable example of hospitality for the PIEES community. IDU has taken its place 

in the memory of PIEES. In this connection, I sincerely thank the Honorable Rector, Mustafa Öztürk, and 

Ms. Gonca Kuzay, who personally manages all the details by assuming responsibility. 

In this congress, I have to mention at a high level the loyal work of the PIEES secretariat, which is 

carried out permanently without expecting anything in return. Dear Sema, Erim, Mehmet, they are and 

are the main elements that ensure the execution of PIEES. I offer my thanks to them. 
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The Turkish Historical Society, the most important institution of Turkey in the field of history, 

supports the continuation of our work by providing medium and high level financial support to every 

congress we hold. I would like to express our gratitude at the highest level to the Turkish Historical 

Society, which did not leave us without support in this congress. 

The financial support we needed for the provision of the necessary technical equipment for the 

conduct of our current congress and the accommodation of our secretariat was provided by the Eurasia 

Bir Foundation. I would also like to extend my sincere thanks to the Avrasya Bir Foundation for this 

support, which is of great importance to us. 

Of course, the main heroes of the congress are our scientists. I would like to thank the participants 

from abroad and from our country who attended our congress, especially our Ukrainian colleagues, who 

attended our congress without suspending their promised participation in a devastating war environment, 

without sacrificing a single loss. 

I hope that our congress will produce useful knowledge for our country and for universal science.  

Kind regards. 
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“Finns And Turks”, First Encounter and Cultural Interaction in 

Eastern Europe; Finnish Soldiers’ War Diaries on The Russo-Turkish War 

of 1877-78 

Aytaç Yürükçü 

Abstract 

The study is based on the Russo-Turkish War of 1877-78, which lasted for about eleven months in Eastern 

Europe and the Caucasus in the late 19th century, also which made a radical change in the Balkans in the late 19th 

century. The proposed research could be more specifically focuses on the Balkan Peninsula part of the war. This 

study was intended to present the information, documents, diaries and memoirs of the Finnish soldiers. The 

research aims to describe the first encounter of Finnish and Turkish soldiers in the Balkan Peninsula by sharing 

memories and diaries of the Finnish soldiers and officers who described war-time conditions, cultural interactions 

and their observations on the war and nations in their writings. Even though they are small in numbers, the diaries 

and memoirs in the study are very important since they show how some members of Finnish soldiers and military 

personnel perceived the war, Ottoman nations and the Turks. Besides, to open a window, even though a narrow 

one, to scholarly studies on the Russo-Turkish War of 1877-78. The study includes first-hand sources and 

secondary publications which give  an account of the war and cultural interactions of the soldiers. Most of the 

members of The Imperial Guard’s 3rd Finnish Sharpshooter Battalion (Under the Imperial Russian Army) were 

caused by epidemics and starvation in the Balkans, especially in Gorni Dubnik. According to archival resources 

and publications the research explores how scholars positioned the diaries of Finns, what did Finns write about 

Turks and Ottoman Turkey, where and when the writings were published, how many Finnish soldiers and officers 

participated in the war under the Russian Imperial Army, are there any remains and cultural interactions about 

Finnish soldiers. 

Keywords: 1877-78 Russo-Turkish War, Finnish Soldiers, Propaganda, Diaries, Remains. 

 

Introduction 

“There has been no doubt that Finns, Turks and Samoyeds lived together in brotherly harmony” 

claims Matthias Alexander Castrén (1813-1852).1 This means that many scholars focused on the 

relations between Finns and Turks until today, also most importantly Finns and Turks have a huge 

background related to historical, geographical, cultural, and linguistic relations as well as kinship. 

Formal relations between Finns and Turks have a much longer tradition behind them. Finland formed 

                                                           

 Visiting Researcher at the Karelian Institute, Faculty of Social Science and Business Studies, Joensuu Campus, 

University of Eastern Finland, Finland. ayurukcu@uef.fi  

1 For more information and claims: Jouni Suistola, “The Finnish National Awakening and the Question of 

Relationship between Turkish and Finnish People”, Faravid, 6, 1982, pp. 222–229.; Matthias Alexander Castrén, 

Ethnologiska Föreläsningar Öfver Altaiska Folken Samt Samojediska Och Tatariska Sagor, Helsinki 1957. 
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an organic part of the Kingdom of Sweden for about 600 years and was an autonomous Grand Duchy 

within the Russian Empire for another century.2 After the Russian revolution in 1917, France, Sweden, 

Germany, Austria-Hungary were among the first states to recognize Finland's independence on 4th 

January 1917; so, did Norway and Denmark on 10th January, Switzerland on 11th of January, and the 

Ottoman Empire on 21st of February 1917.3  

The first contact between Turkish and Finnish soldiers started dramatically: during the Russo-

Turkish War 1877-1878, when 900-1114 Finnish volunteers and the 3rd Finnish Infantry Battalion 

Lifeguard participated in the Russo-Turkish War.4 The war of 1877-78, which lasted for almost eleven 

months, was fought in two fronts, the Balkans and Caucasus, is an important war that changed the 

international equilibrium and gave rise to universal consequences are still felt today. Apart from the 

socio-cultural, demographic, economic and political depression brought upon the Ottoman Empire, the 

war also resulted in reshaping the Caucasus and the Balkans to a great extent, resulting in the foundation 

of new states where today about fifty million people live.5  

On behalf of the Russian Imperial army, Finland was one of the military circumscriptions of 

fourteen, known as those of St. Petersburg, Vilna, Warsaw, Kief, Odessa, Kharkov, Moscow, Kazan, 

the Caucasus, Orenburg, Turkestan, West Siberia, and East Siberia.6 For the detailed map of the military 

                                                           
2 Klaus Castrén, “The First Official Contact Between the Independent Finland and Turkey”, Faravid, 10, 1986, p. 

315. Klaus Castrén (13 April 1923, Suomenlinna – 17 January 2011, Helsinki) was a Finnish diplomat, He was 

the Finnish Ambassador to Ankara from 1983 to 1986. For more information please see: Access date: 24.12.2021. 

http://www.kolumbus.fi/leo.mirala/Castren/In%20memoriam.htm 

3 Evren Küçük, Türkiye-Finlandiya İlişkileri 1917-1980, [Relations of Turkey-Finland 1917-1980], Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, p.10. According to resources, A delegation (Professor Jooseppi Julius 

Mikkola and Professor Jalo Lahja Kalima delegation) was sent from Helsinki to Istanbul to declare Finland's 

independence and demand its official recognition. Evren Küçük, Türkiye-Finlandiya İlişkileri 1917-1980, 

[Relations of Turkey-Finland 1917-1980], Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2017, p.1. However, 

according to Klaus Castrén, Turkey was one of the earliest countries to recognize Finnish independence, becoming 

the 12th on 21st February in 1918 and Sultan introduced Finns as “the beloved northern cousins of the Turkish 

people”. Klaus Castrén, “The First Official Contact Between the Independent Finland and Turkey”, Faravid, 10, 

1986, p.315. 

4 During the war Russian army military units recruited from various ethnic groups like Finns, please see the 

appendix 1 (Military Circumscriptions of the Russian Imperial Army, except Siberia and Turkestan). F. V. Greene, 

The Russian Army, and Its Campaign in Turkey in 1877-1878 Atlas, New York: D. Appleton, 1879, pp.12-13. 

5  More details about the development of the Russo-Turkish War of the 1877-78, John Henry, Anderson, Russo-

Turkish War 1877-78 in Europe, London: H. Rees, 1910.; P.K., Fortunatov, Voina 1877–1878 gg. i osvobozhdenie 

Bolgarii [The war of 1877–1878 and the liberation of Bulgaria], Moscow, 1950; N. I. Belyayev, Russko-

Turetskaya Voyna 1877-1878 gg. [Russo-Turkish War 1877-1878], Moscow, 1956; V.A. Zolotarev, Rossiya i 

Turtsiya. Voina 1877-1878 gg., [Russia and Turkey. The War of 1877-1878], Moskva: Nauka, 1983; Ömer Turan, 

(Ed.) The Ottoman-Russian War of 1877-78, METU History Department-Meiji University, Ankara, Turkey, 2007; 

Charles Snodgrass Ryan & Sandes John, Under the red crescent: adventures of an English surgeon with the 

Turkish army at Plevna and Erzeroum, 1877-1878, New York, 1897; M. Hakan Yavuz & Peter Sluglett, (Ed.) War 

and Diplomacy, The Russo-Turkish War of 1877–1878 and the Treaty of Berlin, (War and Diplomacy documents 

the proceedings of the first of three conferences: 1878 Treaty of Berlin in 2010), Utah University Press, 2011. 

6  F. V. Greene, The Russian Army and Its Campaign in Turkey in 1877-1878, New York: D. Appleton, 1879, p.88. 
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circumscriptions, see appendix 1. But Finnish soldiers and the Russian troops met each other only during 

very rare joint reviews and church parades for official calendar holidays.7  

 Figure 1: 1877-78 War Plans Map.8            Turkish Trops      Russian Trops     

 

 

1. Finnish Soldiers Participation to the Russo-Turkish War of 1877-1878. 

According to the Russian sources the war has three different periods for the Finnish Battalion.9  

1. First Period, from 20th of June to 24th of September 1877. 

2. Second Period, from 24th of September 1877 to 19th January 1878. 

3. Third Period, from 19 January to 21st of May 1878. But the general schedule of the 

Campaign was different for the Russian and Ottoman Armies. 

The 3rd Finnish Infantry Battalion guard departed from Helsinki on 6th September 1877 and 

arrived on the 7th at St. Petersburg via Vyborg (Viipuri). In the evening they arrived at Vyborg, where 

an ‘enormous’ mass of people welcomed them and put on a feast in their honour. In Vyborg the locals 

showed the Guard lavish hospitality. After the war, it was the same when they returned in 1878, on 7-

8th of May in St. Petersburg, and 9-10th of May from Vyborg to Helsinki. The celebrations of this march 

                                                           
7 Л. Л. Драке, Из жизни русских войск в Финляндии в 70-х и 80-х годах, [From the Life of Russian Troops in 

Finland in the 70s and 80s], Русская Старина, 1909, Vol. 137, January-March, p.590. 

8 Bruce W. Menning, Bayonets before Bullets: The Imperial Russian Army, 1861-1914, Bloomington and 

Indianapolis, Indiana University Press, 1993, pp. 54-55. 

9 Фон-Вендт, Хронологический очерк участия Лейб-гвардии 3-го стрелкового Финского батальона в 

кампании против Турок 1877-78 гг. [Chronological Sketch of the Participation of the Life Guards of the 3rd 

Finnish Infantry Battalion in the Campaign Against the Turks 1877-78], 1881, pp.1-13, 64.  
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at Vyborg reveal aspects of local regional pride in the military efforts. According to National Archive 

materials, one-third of Finnish soldiers serving in the war from the different cities of Finland, for 

instance, from Hamina, Hämeenlinna, Kuopio, Lieksa, Mikkeli, Porvoo, Rovaniemi, Turku, and 

Vyborg.10 

At the same time, during this war, The Finnish Red Cross was founded in Helsinki City Hall on 

7th of May in 1877, to care for the wounded and sick soldiers of the Finnish Guard in the Russo-Turkish 

War. The Finnish Red Cross left for the war in Turkey in 1877, only two months after the association 

was established. The foundation sent the first field hospital (which was sent to the relatively peaceful 

front of the Caucasus, east of the Black Sea) which had 50 hospital beds, all led by Dr. Leopold August 

Krohn.11  The reason for the choice of the Caucasus front was that the Balkan war scene was reportedly 

already crowded with hospitals and ambulances, and there was no information about the departure of 

the 3rd Finnish Infantry Battalion at that time.12 Although, at first, the outbreak of war in the Balkan 

Peninsula and Caucasus had almost no effect on the Finnish district and exercises in military units, 

however, it was different with the beginning of the spring of 1878.  

The strained relations with Great Britain and the possibility of her intervention in the war (like 

the Crimean War in 1854-56), despite the Treaty of San Stefano already concluded, caused several 

urgent measures to defend the Finnish southern coastal area, by strengthening the fortress defenses of 

Sveaborg (Suomenlinna) and Vyborg, strengthening positions near the Helsinki, set up an optical 

telegraph along the coast for communication, and harvest bottom mines for defending.13 

Figure 2: The Finnish Red Cross ambulances from the period of the autonomy, for the transport 

of the sick and wounded in the Russo-Turkish War of 1877-78.14 

 

                                                           
10 For example, Pehr Alfred Bäckvall, (1848-1896), was born in Rovaniemi, Finland and died in 1896, in Jämsä. 

A[nton] Reinhold von Alfthan, (1858-1925), was born in St Petersburg. He was an artillery officer (second 

lieutenant 1881, lieutenant 1883). Juho Sarén, (1854-1931) and his brother, Aadolf Sarenin, (1857-1878) they were 

born Vanaja Idänpää Kulola, died of disease in Bulgaria 1878, in Russian military hospital in Gorni Studen. Karl 

Magnus Hugo Schulman, (1850-1919) was born in Hamina, in 1876 he was promoted to lieutenant. From 1881, 

onwards he was the commander of the Finnish Cadet Corps until the school was closed in 1902. After that he was 

employed as the director of a local museum at Porvoo (near Helsinki) and wrote historical studies of the Finnish 

war of 1808-9 and the events of the Crimean War in Finland. His recollections of the 1877-78 war were written in 

the late 1910s based on his diary entries. Also, Karl Ferdinand Sundberg, who lived in Lieksa long time. 

11 Gunnar Rosén, Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877—1977, [One Hundred Years of the 

War and Peace. The Finnish Red Cross 1877-1977], Suomen Punainen Risti, 1977, pp. 52-53. At the end of the 

year, the number of members was 793 and 7 subdivisions had been established in Hämeenlinna, Savonlinna, 

Kuopio, Sortavala, Nurmes, Pielisjärvi and Vyborg.  

12 Gunnar Rosén, Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877—1977, [One Hundred Years of the 

War and Peace. The Finnish Red Cross 1877-1977], Suomen Punainen Risti, 1977, p. 54.  

13 Л. Л. Драке, Из жизни русских войск в Финляндии в 70-х и 80-х годах, [From the Life of Russian Troops in 

Finland in the 70s and 80s], Русская Старина, 1909, Vol. 137, January-March, p. 597. 

14 Organisation: Finnish Heritage Agency, Collection: Historian kuvakokoelma, Resource ID 845480. 
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The battalion was accompanied by its own field outpatient clinic, consisting of 2 doctors, 3 

battalion and 4 company ambassadors, and 6 medics, in addition to which 6 men in each company 

formed a group of pairs to carry out their sightings on the battlefield. The chief physician was Doctor 

Georg Gustav Winter (1825-1901), the state councillor, and the deputy physician was Doctor Carl 

Fredrik Immanuel Wahlberg (1847-1920). The battalion was commanded by its founder, Colonel Georg 

Edvard Ramsay (1834-1918).15 According to F. V. Green, at the Gorni Dubnik attack, (The Battle of 

Gorni Dubnik was an important battle in the war of 1877-78, on 24 October 1877) 106 soldiers and 3 

officers killed, 328 soldiers and 14 officers wounded.16  

Greene claims, first period of the campaign was from the declaration of the war on 24th of April 

to the crossing of the Danube River on 27th of June 1877. Second period; from the crossing of the 

Danube on 27th of June to the fall of the Plevna on 10th of December 1877. Last period; from the fall 

of Plevna on 10th of December to the conclusion of peace at San Stefano on 3rd of March 1878.17  

 

In these Finnish military units, most of the recruits and volunteers were young farmhands, 

unskilled workers, or craftsmen not yet having completed their training. According to Russian resources 

                                                           
15 Gunnar Rosén, Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877—1977, Suomen Punainen Risti, 1977, 

pp. 59-60. According to Gunnar Rosén, Fallen, wounded, and missing, it lost 43 men in the Turkish war, 148 dead 

in disease, for a total of 191 men dead. 

16 F. V. Greene, The Russian Army and Its Campaign in Turkey in 1877-1878, New York: D. Appleton, 1879, 

p.277. 

17 Progress map no 1; plate 4, map no 2; plate 5 and map no 3; plate 6. F. V. Greene, The Russian Army, and Its 

Campaign in Turkey in 1877-1878 Atlas, New York: D. Appleton, 1879, pp. 20-22.  
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3rd Finnish Infantry Battalion was included 24 officers, 1090 soldiers and total was 1114 soldiers.18 

According to Hiisivaara, the battalion's total force on departure was 1047, with 21 officers, 4 civilian 

soldiers, 72 non-commissioned officers, 719 guardsmen (sharpshooters), 54 musicians, 85 unarmed, 92 

cavalry soldiers-jackman19. However, according to Laitila, the whole wartime strength was 964, 

including 30 officers, 46 musicians, 76 NCOs, two doctors, a chaplain, a musical director, the battalion’s 

and the companies’ clerks, dressers, stretcher-bearers, and the service corps divided into four 

companies20. Finnish soldiers departed from Helsinki to Vyborg, St. Petersburg, Bucharest, Svistov, 

Gorni Dubnik, Pravets, Dolno Kamartsi, Orhanie, Vratsa (they spent days in the front line in the village 

of Vratsa, where the mountain it guarded was called the “mountain of the Finns”21), Sofia, Vrajdebna, 

Philippopolis (Plovdiv), Adrianople, Constantinople, and San Stefano.22  

After the war, they crossed the Black Sea by ship and went from Odessa (via Brest) to St. 

Petersburg and Helsinki by train.23 They readily published their diaries and memoirs, whose main point 

was that “we” were at war “there”.24 For example, Akseli Lindfors, Anton Reinhold von Alfthan, Carl 

Fredrik Immanuel Wahlberg, Didrik Wilhelm Palander, Karl Magnus Hugo Schulman, J. Janne Jernvall, 

O.W. Fennander, S. Wallin, Anton Wilhelm Lindgren, Jacob Ahamäki, Gustaf Ranta, Matti Kuula, and 

Wilhelm Lindman wrote their diaries and (most of them written by Finns stem from members of the 

lower or middle classes) published them after the war or during the last century. 

 

 

                                                           
18 Фон-Вендт, Хронологический очерк участия Лейб-гвардии 3-го стрелкового Финского батальона в 

кампании против Турок 1877-78 гг. [Chronological Sketch of the Participation of the Life Guards of the 3rd 

Finnish Infantry Battalion in the Campaign Against the Turks 1877-78], 1881, p. 77. 

19 Tapio Hiisivaara, Tuhannenpa verran poikia läksi. Suomen kaarti Balkanin sodassa 1877–1878, Werner 

Söderström Osakeyhtion kirjapaino, Porvoo 1968, p. 35. 

20 Teuvo Laitila, Soldier, Structure and the Other. Social Relations and Cultural Categorization in the Memoirs 

of Finnish Guardsmen Taking Part in the Russo-Turkish War 1877-1878, University of Helsinki 2001, p. 52. 

Teuvo underlines that the Finnish Guard considered itself as part of the imperial elite forces, the Lifeguard in the 

Russian army. 

21 Gunnar Rosén, Sata sodan ja rauhan vuotta. Suomen Punainen Risti 1877—1977, Suomen Punainen Risti, 1977, 

p. 59-60. Especially in the last months of the war in Balkans, the 3rd Finnish Infantry Battalion was severely 

burdened by typhoid and other communicable diseases. 

22 Åke Backström, “Liikekannallepanosta kotiutukseen. Suomen Kaartin päällystö 1877-1878”, Genos, 67, 1996, 

s. 68-77, 96. For the locations of the Finnish Soldiers in the Balkan Peninsula, please see: Фон-Вендт, 

Хронологический очерк участия Лейб-гвардии 3-го стрелкового Финского батальона в кампании против 

Турок 1877-78 гг., 1881. 

23 The National Archives of Finland, PK.473 D8 1854-1878. Henkikaartin 3. Suomen Tarrkanmpujapataljoonan, 

115 pages. Förteckningar öfver 2. Kompaniet Från Kriget 1877-78 (Lists of the 2nd Company from the War 1877-

78) Transport date 19 May 1878, Transport No 25:  24 soldiers departed from Odessa, 5 soldiers departed from St. 

Petersburg, 8 soldiers departed from Brest, 4 soldiers departed from unreadable place and St. San Stefano. 

24 Jouni Suistola, “The Picture of Russo-Turkish War 1877-1878 in Finnish Broadsheet Ballads”, İ.Ü. Beşinci 

Milletlerarası Türkoloji Kongresi Bidirileri, (23-28 Eylül 1985), C. II, İstanbul, 1989, pp. 600-605. 
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2. Finnish Soldiers’ Diaries about the Russo-Turkish War of 1877-1878 

The Finnish soldiers’ memoirs were discussed in the doctoral dissertation of Teuvo Laitila 

(University of Eastern Finland) in 2003.25 Although there is not any publication in Turkey related to 

Finnish participation in the war, except Suistola’s study in 1989. The Finnish Guard was practically a 

line infantry quality fighting force that had to face battle-hardened Ottoman troops, just for the sake of 

yet another Russian megalomaniac obsessive Pan-Slav Imperialist reverie of conquering Constantinople 

and re-establishing a new Orthodox Byzantine Empire. Also, the Russian Imperial Army needed the 

Finnish Sharpshooter Battalions because of the geographical conditions of the war zone in the Balkans.  

Table 1: Finnish Soldiers’ Diaries about the Russo-Turkish War of 1877-1878.  

Name and surname of the soldiers (please also 

see the Appendix 2) 

Publication of Diaries Date-

Place 

Language 

O.W. Fennander  1878 - Mikkeli Finnish  

Carl Fredrik Immanuel Wahlberg (1847-1920) 1878 - Helsinki Swedish 

Anton Reinhold von Alfthan (1858-1925) 1879 - Helsinki Swedish 

Anton Wilhelm Lindgren 1880 - Viipuri Finnish 

Didrik Wilhelm Palander26 (1857-1925) 1881 - Pori Finnish 

Akseli Lindfors (1853-1915) 1883 - Vaasa Finnish 

Johan I. Varen27 1895 - Porvoo Finnish 

Janne Johannes Jernvall (1851-1909)  1881 - Helsinki Finnish 

Wilhelm Lindman 1879 - 1880 - Viipuri Finnish 

Karl Magnus Hugo Schulman (1850-1919) 1955 - Helsinki Swedish  

                                                           
25 Teuvo Laitila, Soldier, Structure and the Other. Social Relations and Cultural Categorization in the Memoirs 

of Finnish Guardsmen Taking Part in the Russo-Turkish War 1877-1878, University of Helsinki, 2001. 

26 With Arvo Liljestrand. 

https://www.betterworldbooks.com/product/detail/9781279245514?shipto=US&curcode=USD  

27 Johan I. Varén, Upseerin muistelmia sotaretkeltä v. 1877–78–79. [Officer’s Memoirs from the War Campaign 

1877-78-79], WSOY, Porvoo, 1895 & 1898. 
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Sten Anders Wallin28 (1853-1937) 2005 - Helsinki Finnish 

Victor Tuderus29 2009 - Helsinki Swedish 

Jacob Ahamäki30     

(Published in an article) 

1891 - Helsinki  Finnish 

Gustaf Ranta31   

(Published in an article) 

1890 - Helsinki Finnish 

Matti Kuula32              

(Published in an article) 

1903 - Vaasa Finnish 

The Finnish soldiers faced various wartime difficulties, such as hunger, epidemics, war horrors, 

mental trauma, exhaustion.  As an officer of the Finnish guards recalled, “The open sky above our heads 

was our roof, snowdrifts were our beds”.33 Most of the Finnish casualties were caused by epidemics and 

starvation and not by actual combat in the Balkan Peninsula, in this mountainous terrain Finnish 

Sharpshooter played an important role and by the same token, Finnish media focused on the current 

affairs of war and soldiers’ heroes. During the war, Finnish soldiers aimed to show their honour and 

loyalty to the tsar and had to show or prove that they were his faithful servants.  

According to Russians, the Finnish Third Battalion was only a small unit in the Imperial Russian 

Army among the multicultural and multinational different units.34 After that the Russian Empire began 

to prepare for its military participation in the war of 1877-78 in the fall of 1877. In 1877, inside the 

Russian Empire, the autonomous Grand Duchy of Finland was a country that could best be described as 

a minority and the population was only two million, spoke mainly Finnish, and lived in towns, mostly 

in the countryside. Some Finnish soldiers and officers sent their various memoirs and articles to the 

                                                           
28 Pirkko Leino-Kaukiainen, Tunlematon sotilas Turkin sodassa: Sten Anders Wallin (The Unknown Soldier in 

the Turkish War: Sten Anders Wallin). Helsinki 2005, pp. 129-281. 

29 Ed. By Eva Gadda, “Vad jag sett och upplevat under det rysk-turkiska falttaget 1877 och 1878, “(What I saw 

and experienced during the Russo-Turkish war trip). Militär och malare. En skildring fran rysk-turkiska kriget 

1877-1878 (Soldier and painter. A Recollection from Russo-Turkish War), pp. 77-320. 

30 Published in an article, Lukemisia Suomen Sotamiehille, 1891 pp. 351-373.  

31 Published in an article, Lukemisia Suomen Sotamiehille, VII, 1890, pp. 293-321. 

32 Kuula, Matti, Henkivartijan muistelmia. Antti Hautalan kirjapaino, Nikolainkaupunki (Vaasa) 1903. Julkaistu 

aiemmin: Henkivartijan muistelmia. Lukemisia Suomen sotamiehille V/1897, pp. 149-168.  

33 Teuvo Laitila, The Finnish Guard in the Balkans: Heroism, Imperial Loyalty, and Finnishness in the Russo-

Turkish War of 1877–1878 as Recollected in the Memoirs of Finnish Guardsmen, Helsinki: Finnish Academy of 

Science and Letters, 2003, pp. 266, 282. 

34 Jyrki Outinen, “Stories of Otherness? The War-memoirs of the Finnish Soldiers of the Russo-Turkish War, 

1877-1878”, Faravid, 41, 2016, pp.127-128. 
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Finnish press during the war and influenced the Finnish public opinion. Also, the Eastern Question and 

the war were a huge media event not only for the Finnish press but also for European media and 

journalism as well, because it was the first war extensively reported in many newspapers and magazines.  

Figure 3: Announcement of the declaration of war in St. Petersburg.35 

 

When the Balkan crisis erupted in 1875–1876, various publications36 appeared in Europe, 

translated into several languages, all pointing to Russian expansionism on Pan-Slavic grounds 

(especially in Bulgaria, Serbia, and Montenegro).37 The press increasingly played an important role in 

the visualization of the war around Europe, and empowering Russian War propaganda in the Balkans. 

As a part of my research project, I had the opportunity to visit some museums and archives, especially 

the National Archives of Finland (Kansallisarkisto), that includes unique resources and funds for the 

Finnish soldier’s participation to the 1877-78 Russo-Turkish War. In Finland, Kaisa House Helsinki 

University Library, The Finnish Literature Society (SKS) Library, National Defence University Library, 

National Library, Slavonic Library includes many manuscripts and documents related to the war. Also 

first-hand manuscripts are available in the National Archives of Finland and the National Defense 

University Library of Finland (Santahaminant

                                                           
35 V. N. Aksakov, A.P. Borbasov, V.I. Vinogradov, İ. Mitev, I.I. Rostunov, Russo-Turkish War of 1877-78, The 

Red Banner of Labor Military Publishing House of the USSR Ministry, 1977, p. 97.  

36  In my article in 2018,  I have listed and examined the European newspapers and also Journalists who joined to 

the war, Aytaç Yürükçü, “How South Eastern Europe Map is Changing by Russian Propaganda and Deeds of 

European War Correspondents During the 1877-78 Turkish-Russian War”, Ed.Yücel Öztürk & Nuri Kavak, 403-

431. Proceedings of the 1st Congress of International Eastern European Studies (CIEES, 2018), “Concepts, 

Sources and Methodology in Eastern European Studies”, Kyiv, Ukraine, 2018.  

37 In my master’s thesis, in 2018, I used qualitative content analysis to analyse the diary of a Russian journalist 

who took part in the Russian-Ottoman War 1877-78 as a member of the Russian Imperial Army, and tried find 

other journalists, and their related newspapers and magazines, not only in Tsarist Russia but also in Europe. 
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 3. Conclusion and Examples for Cultural Interactions 

As a result, after the armistice and treaty, the Finnish soldiers met with the Turkish soldiers and 

civilians, although their languages were not the same, they ate, drank, joked, played and talked together 

without any difficulties. Also, according to diaries during the war, the Finnis soldiers gave much more 

positive image of the Turk than the Bulgarians and Jews. Although, the image of the Turk was negative 

at the beginning of the war, the image of Turks in the Finnish soldiers´ minds totally changed after these 

relations. On the other hand, the negative imaginary was mainly about the Bashi-bozuks and Circassians. 

Finnish soldiers have opportunity and time to understand the socio-cultural identity of the Ottoman 

Empire through these war experiences.38 At the end of the war, many Finnish soldiers visited the former 

capital city of the Ottoman Empire, Adrianople, the Mosque of Selimiye, the bazar of Ali Pasha, the Old 

Palace (called Eski Saray), San Stefano and the latter capital city Constantinople, by visiting Galata 

Tower, Golden Horn, Pera, sanctuaries such as the Haghia Sophia, Blue Mosque. Some soldiers visited 

the Byzantine Hippodrom, the Bosphorus, the Princes’ Islands, the Büyük Ada (where they had a great 

feast with an abundance of food and drinks, fireworks and dancing), theatres, bazaars, restaurants, 

museums, café performances, Turkish baths, they also stayed in hotels and bought souvenirs.39  

Figure 4: The Finnish Sharpshooter, August Mäki’s wooden chest, joined to the 1877-78 

Russian- Ottoman War, in Liedon Vanhalinna Old Castle Museum, Turku, Finland.  

  

                                                           
38 Jyrki Outinen, “Negotiating Others: The Image of the Turk in the Finnish Soldiers' War Memoirs of the Russo-

Turkish War in 1877-1878”, Edited by Kari Alenius, Olavi K. Fält, Markus Mertaniemi (toim.), Imagology and 

Cross-Cultural Encounters in History, Pohjoıs-Suomen Historiallinen Yhdistys Societas Historicafinlandiae 

Septentrionalis, Rovaniemi, 2008, pp. 196-201.  

39 Laitila, 2001, pp. 239-245. After a couple of months Finnish soldiers departed from San Stefano to Odessa by 

ship and continued their travel by train from Odessa to Brest, St. Petersburg, Vyborg and to the Helsinki. 
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Also, there were many different objects of Finnish soldiers and their remembrance. Also, the 

Finnish soldiers wrote about the Russian army, especially related to staff and staff officers, fighting 

hungry and with old-fashioned rifles, mostly by von Alfthan, Schulman, Tuderus and Wallin mentioned 

the critique of the military strategy, functionality and the Russian commanders’ strategic shortcomings 

resulting in unexpected losses of troops at the battle of the Gorni Dubnik.40 Although many soldiers 

published their diaries at the end of the 19th century, some soldiers did not publish their memories after 

the war because of the moral reasons. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
40 Björn Forsen & Konstantin A. Zhukov, “War and Peace: Some Rarely Used Russian and Finnish Sources for 

the History of Russo-Turkish Relations in the 19th Century”, Evgeniy I. Zelenev, (Ed.) St. Petersburg Annual of 

Asia and African Studies, Volume I, Ergon-Verlag Publication Würzburg, 2012, p. 105. 
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Ukrayna Krizinin Kökleri: Sloboda Ukrayna 

          Yücel Öztürk 

Özet 

“Sloboda Ukrayna”, tarihsel aşamalarda Ukrayna sınır bölgelerinde oluşturulan yeni idari bölgeleri ifade 

etmektedir. “Ukrayna”, etnik nitelikli bir terim olarak değil, Kiev Rusya’sının sınır savunma hatları 

oluşturmasından itibaren “uç”,” sınır” anlamında kullanıldı. Kiev Rusya’sının Altınordu hakimiyetine girmesi ve 

ardından Lehistan hakimiyeti altında yeni bir statüye kavuşması aşamalarında “Ukrayna” teriminin “uç”, “sınır” 

anlamı daha kesinleşti.  Sınır halklarının büyük çapta Eski Kiev Rus topluluğundan oluşması nedeniyle “Ukrayna” 

aynı zamanda sınırlarda yaşayan kadim Ruten nüfusu da ifade eder hale geldi.  

  Lehistan idaresinde dini, iktisadi, kültürel kolonizasyon politikalarının beslediği sürekli göç hareketi, 

gümünüz Ukrayna ülkesi ile Moskova Devleti arasındaki sınır bölgelerinin uç karakteri kazanmasına yol açtı. 

Lehistan kolonizasyonunun ağır yükünden kaçan Ukrayna toplumu özgürlük için gevşek idareli sınır bölgelerine 

yönelirken, Moskova idaresi sınırlarında toplanan bu nüfusu Tatar saldırıları karşısında savunma hattına 

dönüştürerek yararlandı. 

Tarih içinde Moskova ve Ukrayna topluluklarının iç içe girdiği, siyasi, askeri hakimiyetin Moskova’da 

olmasına rağmen kültürel – demografik yapının daima Ukrayna ağırlığında olduğu sınır bölge halklarına Sloboda 

Ukrayna denildi.  

Araştırmamızda Sloboda Ukrayna’nın Eski Kiev krallığından itibaren geçirdiği aşamalar ele alınacak, nihai 

olarak Ukrayna ve Moskova Rusya’sının en önemli ihtilaf noktalarını teşkil etmesinin tarihsel boyutları üzerinde 

durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Kiev Rusya’sı, Sloboda Ukrayna, Lehistan, Moskova, Kazak, Atamanlık, 

Kırım, Tatar 

The Roots of The Ukraine Crisis: Sloboda Ukraine 

Abstract 

“Sloboda Ukraine” refers to the new administrative regions created in the Ukrainian border regions in 

historical stages. "Ukraine" was used not as an ethnic term, but in the sense of "frontier", "border" since Kievan 

Russia created border defense lines. The meaning of "frontier", "border" of the term "Ukraine" became more 

precise as Kievan Russia came under the rule of the Golden Horde and then gained a new status under the rule of 

Poland. Because the frontier peoples were largely composed of the Old Kievan Rus' community, "Ukraine" also 

came to refer to the ancient Ruthene population living on the frontiers. 

The continuous movement of immigration fueled by religious, economic and cultural colonization policies 

in the Polish administration led to gain the "frontier" character of the border regions between today's Ukraine and 

Moscow State. While the Ukrainian society, escaping the heavy burden of Polish colonization, turned to the loosely 

                                                           
 Prof. Dr. Sakarya Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü, yozturk@sakaraya.edu.tr.  
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administered border regions for freedom, the Moscow administration took advantage of this population gathered 

in its borders by turning it into a defensive line against Tatar attacks. 

The peoples of the border region, where the Moscow and Ukrainian communities were intertwined 

throughout history, and where the political and military dominance was in Moscow, but the cultural-demographic 

structure was always Ukrainian, were called Sloboda Ukraine. 

In our research, the stages of Sloboda Ukraine from the Old Kingdom of Kyiv will be discussed, and finally, 

the historical dimensions of Ukraine and Moscow Russia as the most important conflict points will be emphasized. 

Keywords: Kievan Rus, Sloboda Ukraine, Poland, Moscow, Cossack, Atamanate, Crimea, Tatar. 

 

Sloboda’nın Yaygın Anlamı ve Niteliği  

“Sloboda Ukrayna” Polonya’dan ayrılarak Moskov- Rus hükumeti nezaretinde sınır vilayetlerine 

yerleştirilen,  yirminci yüzyılın başlarında  tüm Harkiv eyaletini, Kursk ve Voronez eyaletlerinin bazı 

ilçelerini kapsayan, Ukrayn asıllı nüfusla meskun tarihi yapıya verilen isim olarak bilinir.1 

Moskova Çarlığı hakimiyetinde gelişen Sloboda Ukrayna, Moskova’nın tarihi rakipleri karşısında 

geliştirdiği savunma stratejileri doğrultusunda oluşmuş bir yapıdır. Aşağıda ilgili kısımda görüleceği 

üzere Moskova Sloboda’sı ilk dönemden itibaren surlarla çevrili, Ukrayn asıllı askeri nitelikli nüfusun 

muhafızlık görevi üstlendiği sınır şehirlerinden oluşmuştur. Bu spesifik yapı, Moskova Devleti’nin 

tarihsel savunma nitelikli bir organizasyon oluşuyla da doğrudan ilgilidir. Moskova Devleti daha 

kurulduğu andan itibaren surlar içinde müstahkem kale olarak ortaya çıktı. Kremlin, Moskova şehrinin 

surla çevrilmiş merkezi alanını ifade eder ve “hisar, kale” demektir. İlk Rus tarihinden itibaren kale 

şehirler kremlin olarak adlandırılmıştır. Bu çerçevede her şehir aynı zamandı kremlindir. Yıpratıcı Tatar 

akınlarına karşı Moskova yönetiminin daha III. İvan zamanında sınır savunma hatları oluşturduğu, 

bunların IV. İvan zamanında belli bir gelişme gösterdiği tarihi kayıtlarla sabittir. Bu savunma hatlarına 

da Kremlin veya Sloboda olgusu içinde bakılabilir, zira, kremlin aynı zamanda Slobodu olarak da 

adlandırılıyordu.2 

Yalnız Rus Sloboda Ukrayna’sı olarak tanımlanabilecek bu yapının belirtilen konuyu ihata 

etmekten uzak olduğu kanaatindeyiz. Sloboda Ukrayna’nın bazı tarihi katmanlardan oluştuğunu 

düşünüyoruz. Bunlara kısaca değinelim. 

                                                           
1 D. I. Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, Harkiv 1990, s. 15. 

2  Etrafı duvarlarla çevrili kale şehir anlamında Kremlin IV. İvan zamanında İtalyan mimarlar tarafından Rönesans 

üslubuna göre inşa edildi. Çar ailesi ve yüksek soylularının yaşam alanı olan Moskov Kremlin’i aynı zamanda 

Slobodu olarak da adlandırılıyordu. Bkz. Sergei Bogatyrev, The Cambridge History of Russia, I, ed. Maureen 

Perrie, Cambridge 2006, s. 241; Denis J. B. Shaw, The Cambridge History of Russia, s. 304, 596. 
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Çağdaş Ukraynca’da “sloboda” işlek yol üzerinde kurulmuş büyük bir köy; “Slobidka” varoş, 

kenar anlamlarındadır.3  Kökeni IX – XII. yüzyıllara inen terim “çoğunlukla aynı meslek sahiplerinden 

oluşan özel oturum yeri” olarak tanımlanmaktadır.  Oturma yeri anlamına gelen “Selo” köküne dayanan 

terimin “Selişçe”, “Oselok”, “Selitba”, “Oselya” gibi varyantları vardır.4   

Köken itibariyle yerleşim yeri, köy olarak tanımlanan “Sloboda”, tarihsel şartlar içerisinde “uç”, 

(kray, frontier) bölgesi ve uç toplumu ile özdeş hale gelecektir. Ukrayna ile ilgili uç kavramı içinde yer 

alan üç periyod tespit edilmiştir. Bunların ilki Kiev Krallığı zamanında, ikincisi Kiev Krallığı’nın 

hakimiyeti altına giren toprakların Polonya hakimiyetine girdiği süreçte, üçüncüsü ise Moskova – Rus 

hakimiyeti sürecinde ortaya çıkmıştır.   

 Sloboda Ukrayna’nın en kapsamlı araştırmasını yapan Ukrayna asıllı tarihçi Bahaliy’ye göre, 

Ukrayna tarihine hem terim, hem de nitelik olarak damgasını vurmuş olan “sınır”, “uç”   olgusu ilk kez 

Kiev Rus Krallığı ile Peçenek- Uz- Kuman Türkleri arasındaki mücadelelerde ortaya çıkmıştır. 

Belirtilen Türk kavimleriyle Kiev Rusları arasındaki savaşlarda Güney Ukrayna sahası uç haline gelmiş, 

tarihi şartlar içinde Kiev Rusları kuzeye çekilirken, Karadeniz’in kuzeyinden Dinyester, Dinyeper, Don 

nehirleri boyunca Ruslara doğru uzanan saha Türk kavimlerinin yaşam alanı haline gelmiştir. Böylece, 

Ruslarla Türkleri birbirinden ayıran doğal sınırlar uç olgusu ile tarihsel bir nitelik kazanmıştır. Uç 

olgusu, genel olarak hukuken bir gücün hakimiyeti altında olmayan, hukuki açıdan tanımlanmamış, 

devletler arası ilişkilerin niteliğine göre, genellikle güçlü ve hakim olan daha çok etkisinde kalan alanları 

ifade etmiştir. Bu bakımdan, Kiev’in güney sahalarından Karadeniz’e inen alan uç sahası olarak kabul 

edilmiştir. 5 

Kiev Rus Krallığı güney sahalarında meskun Türk kavimlerine karşı sınır bölgelerinde savaşçı 

Türk kavimlerinden muhafız birlikleri teşkil etmiş, zamanla sınır Türkleri Hristiyanlaşmış ve asimile 

olmuşlar, söz konusu muhafız kıtaları Türklere karşı Kiev Ruslarını koruyan sınır güçlerine 

dönüşmüşlerdir. Sınır – uç olgusu içinde değerlendirdiğimiz, Uz, Berendi, Tork, Karakalpak gibi Türk 

boylarından teşkil edilen bu nüfusu Kiev – Rus Krallığı Slobodası olarak yorumlamak mümkündür.6  

“Uç”, “sınır” terimlerinin coğrafi ve demografik boyutlarına dikkat edilmelidir. Coğrafi anlamda 

hukuken tanımlanmamış, iki sınır gücü arasındaki alan söz konusu iken, demografik anlamda, uç 

bölgesini askeri açıdan güvenlik altında tutmak üzere yerleştirilmiş olan muhafız birlikleri söz 

konusudur. Bunlar tarihi süreçte “Sloboda”, “Ukrayna” veya “Okrayna” olarak adlandırılmışlardır. 

                                                           
3 New Velikiy Ukrayinsko-Angliyskiy Slovnik, Kyiv 2007, s. 583. 

4 Словник української мови: в 11 томах, Том 9, київ 1978.  s.365.  

5  Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 15, 236n. 

6Kiev -Rus krallığının Peçenek ve Kumanlara karşı oluşturduğu sınır hattı için bkz. Akdes Nimet Kurat, IV – XVIII. 

Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavim ve Devletleri, Ankara 1972, s. 65 vd. 
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Ukrayna ve Sloboda’nın bu suretle, üzerinde yaşayan nüfusla birlikte uç mıntıkalarını belirttiğini 

görüyoruz.7  

Bahaliy, günümüzde parçalanmış ve farklı yönetim birimlerine ayrılmış olan ve Sloboda 

Ukrayna’yı teşkil eden Belgorod, Voronez, Donetsk, Luhansk ve Kursk eyaletlerinin geçmişte sosyal, 

politik ve ekonomik bakımdan bütün bir coğrafi yapıya ait olduğunu ancak zaman içinde farklı 

taksimatlara uğrayarak tarihi derinlik içinde taşıdıkları orijinal anlamlarını yitirdiklerini belirtiyor. 

Bahaliy, diğer yandan, belirtilen bölgelerle birlikte Sloboda Ukrayna isminin tercih edilme nedeninin, 

Ukrayna halkının günümüzde sıklıkla sorduğu “Biz kimiz?” “Nereden geldik?”, “Nereye gidiyoruz” 

gibi soruların cevaplarının bu tarihsel köken derinliğinde yattığını düşünüyor.8 

Leh Sloboda Ukrayna’sı  

Ukrayna tarihinde uç olgusunda ikinci periyod, Kiev Rus Krallığının Altınordu İmparatorluğu 

tarafından yıkılması akabinde Altınordu’nun Ukrayna’yı kapsayan alanının Lehistan – Litvanya birleşik 

krallığının hakimiyetine girmesi aşamalarında ortaya çıkacaktır. XIV. yüzyılın ortalarından itibaren 

Baltık sahasından başlayarak Karadeniz sahillerine, Romanya’ya uzanan Lehistan – Litvanya hakimiyeti 

Dinyeper’in batı yakasındaki (Sağ Yaka) toprakları da kapsadı; bu suretle eski Kiev Rus Krallığı 

Lehistan – Litvanya Krallığı (Commonwealth)’nın kolonisi haline geldi.  

Leh tarihçilerinin “Vahşi Bozkır” olarak tanımladıkları güney ve güneydoğu Ukrayna, Lehistan 

hakimiyeti öncesinde Tatarlara ait   uç sahası іdi.   Ukrayna ve Rus tarihçileri Tatarlara ait olan sahanın   

ilk aşamada Lehistan ve sonradan Rusya tarafından ele geçirilmesini “Reconquista”9   ile 

özdeşleştirmektedirler.10    

  Leh Sloboda’sı sınır bölgelerinde kendiliğinden ortaya çıkan veya Leh soyluları tarafından belli 

amaçlar doğrultusunda gerçekleştirilen iskanı ifade etmektedir. Ukrayna (=Okrayna) terim olarak 

üzerinde yaşayan nüfusla birlikte sınır, uç bölgesi anlamına gelmesi bakımından, “Leh Slobodası”nı 

“Leh Ukrayna’sı” olarak anlamakta bir yanlışlık yoktur.  Her halükarda Ukrayna, Kiev Rusya’sını teşkil 

eden Rus nüfusunun, kendi tarihsel devamlılığını sürdürememesi ve harici gücün hakimiyeti altına 

girmesinden kaynaklanan arızi bir durumun sonucu olarak ortaya çıkmaktadır. Ukrayna terimi 16 ve 

                                                           
7 Solovyev, Bahaliy ve diğer Ukrayn- Rus tarihçilerinin Kiev Rus krallığının uç, bozkır niteliği   taşımasından 

dolayı Ukrayna adının aynı olgunun ürünü olmasına da dikkat çektiklerini belirtelim. Yani, daha başlangıcından 

itibaren Ukrayna’nın uç anlamına gelmesinin tarihsel şartları mevcut idi. Ukrayna teriminin 1187 tarihli Kiev 

kroniğinde “Ukrainz” olarak yer aldığı belirtilir.  Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 236n. 

8Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 6. 

9 “Reconquista”, genel olarak İspanyolların Emevi hakimiyetine son vermesi ve eski topraklarını yeniden 

fethetmesini ifade eder. 

10 Liudmyla Novikova, “Slavic – Turkic Relations in the Steppe Frontier in Local Historiography in the 19th and 

Early 20th Centuries”, Güney-Doğu Avrupa Araştırmaları Dergisi- The Journal of Southeastern European 

Studies, 35 (2020), s.76 – 77. 
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17.yüzyıllarda Özü nehri boyundaki Kazak topraklarını ifade ediyordu. Terim 18.yüzyılda aynı anlamda 

kullanmaya devam etti. 11  

Vahşi Bozkır olarak adlandırılan saha Kamaniçe, Bar, Vinnitsa, Bila Çerkva, Çerkas, Kaniv, Kiev 

hattının güneyinden başlıyor, takriben Kırım Hanlığı’nın kontrolündeki sahaya, Dinyeper’in güney 

sahillerine kadar uzanıyordu. Vahşi Bozkır’ı geçen Tatar akıncıları yıllık geçimliklerini bahsi geçen 

sınır sahasının kuzeyindeki hakimiyeti Polonya’ya ait olan, nüfusu ise Ukrayna halkından oluşan sınır 

vilayetlerini yağmalayarak sağlıyordu. Yoğun olarak Kiev, Bratislav, Galiçya, Volinya, Podolya 

vilayetlerini kapsayan bu akın hattı, Kırım Hanlığı ile Polonya – Ukrayna halkları arasındaki şiddet ve 

onun doğurduğu karşılıklı nefreti besleyen bir alan haline gelmişti. Kırımlıların yegane gayesi 

geçimliklerini sağlayacak yağmayı gerçekleştirdikten sonra kışlık ikametgahlarına dönmekten ibaretti. 

Taşıyabilecekleri kadar ganimet ve esir aldıktan sonra dönen Tatarlar özellikle esirleri Kefe, Akkirman 

gibi Osmanlı – Kırım hakimiyetinde bulunan limanlara naklediyor, esirler oralardan uluslararası esir 

pazarlarına ulaştırılıyordu.12 

Lublin Birliği (1569) öncesinde Litvanya Büyük Dükalığı güney Rutenya’yı Kırım Tatar 

akınlarına karşı savunacak organizasyondan mahrumdu. Esir yakalamak için yapılan akınlar Kiev ve 

Bratslav sahasını neredeyse tümden nüfussuz hale getirmişti.13 Leh büyük soylu sınıfı (Sızlata), 

Tatarların daimi tehdidi altındaki bu seyrek yerleşimli alanı kolonileştirme amacına yöneldi. Baltık 

üzerinden Kuzey ve Orta Avrupa’ya ulaşan tahıl ihracatı geliştikçe soylular için yeni üretim alanları 

cazip hale geliyordu. Leh soyluları doğu ve güney Ukrayna’nın boş topraklarını, yani Vahşi Bozkır’ın 

üretime uygun sahalarını önce Ukraynalı köylülerle iskan ediyor, sonra buraları üretim alanına 

dönüştürüyordu. İskanın hızlandırılması için Sloboda adı verilen bir sistem devreye sokuldu.    

Sahiplerine on, yirmi ve hatta otuz yıllık dönemler için yükümlülükten muaf arazi kullanımı (Slobody) 

teklif edilerek yeni topraklar cazip hale getirildi. Pek çok köylü bu vaatler doğrultusunda servet elde 

etmek için Galiçya, Volinya arazilerini terk ederek daha doğuya göç etti. Böylece bir yandan güneye, 

bir yandan Dinyeper’in batısına yoğun göç yaşandı. Sloboda Ukrayna, bu şekilde ortaya çıktı. Leh 

Slobodası denebilecek bu alan, özellikle Kiev’in güney sınırlarından Bratislav – Vinnitsa eyaletlerine 

doğru gelişti. Belirtilen bölgede yüzlerce kasaba ve yerleşim teşkil edildi. Nüfus bu bölgeye doğru 

yoğunluk kazandı.14 

 Belirtilen alan Tatar yağma akınlarının daimi hedefi olduğu için nüfusun yerleşmesi    savunma 

tedbirlerinin geliştirilmesini zorunlu kılıyordu. Hatta, savunma ve güvenlik belli düzeyde 

                                                           
11  Brian j. Boeck, “What's in a Name? Semantic Separation and the Rise of the Ukrainian National Name”, 

Harvard Ukrainian Studies, Vol. 27, No. 1/4 (2004-2005), s. 35. 

12 Orest Subtelny, Ukraine A History, Dördüncü Baskı, Toronto 2009, s. 106. 

13Jerzy Borzecki, “The Union Of Lublin as a Factor in the Emergence Of Ukrainian National Consciousness”, The 

Polish Review, 1996, Vol. 41, No. 1 (1996), s.55. 

14 Subtelny, Ukraine A History, s. 106, 107. 
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geliştirilmeden belirtilen alana yerleşme mümkün olmaz, nüfus yerleşse de   kalıcı olamazdı. Lublin 

Birliği sonrasında Leh Kraliyeti yeni sınır savunma organizasyonu geliştirdi. Nüfustan arınmış olan 

güney sınırlarına yakın bölgeler kolonizasyon organizasyonuna bağlandı. 1590’da Leh Kralı, 

Ukrayna’nın nüfustan arınmış topraklarının Leh soylularına verilmesi hususunda Diet tarafından 

yetkilendirildi. Böylece, Ukrayna’nın en önemli tarım alanları Leh soylusunun malikanelerine 

dönüştürüldü. Soylular Tatarlara karşı kendi büyük mülklerini savunmak için yeni özel ordular kurdular. 

Savunma hatlarının teşkili için yeni kasabalar ve köyler kuruldu. Buralar bir nevi askeri nüfus ile 

nüfuslandırılırken, aynı zamanda sınır savunma hatlarında lojistik merkezler halinde organize edildi.  

Leh soylusu sınır savunma hatlarında nüfus yerleşimini cazip hale getirmek için tüm kira, vergi 

yükümlülüklerini Sloboda uygulaması ile uzun süreli olarak kaldırdı. Sloboda, yükümlülükten muaf 

olma, her türlü angaryadan özgür olma anlamında kullanılan bir terim idi.  Bu tür muafiyetler, eski 

güney Ruten topraklarına çiftçi nüfus göçünü teşvik etti.15 

  Sloboda olarak teşkil edilen nüfusun ilk çekirdeğinin köylülükten ziyade askeri nitelikli 

olduğunu hatırlatalım. Sınır bölgelerinde belli ölçüde güvenlik sağlanmadan buralarda   yerleşim 

mümkün olamazdı. Bu amaçla Ukrayna nüfusu içinden bazı gönüllüler muayyen maaş karşılığında 

askeri hizmete alındı. Sınır güvenliğinde istihdam edilecek olan nüfus Kazaklardan seçildi. Ukrayna 

nüfusunun içinde köylülük statüsünün dışında iki Kazak toplumu vardı. Bunlardan birisi, Çağlayanlar 

bölgesinde, Hortitsa Adası’nda meskun hür Zaporog Kazakları, diğeri ise 1582’de Leh Kralı Stefan 

Batori’nin imtiyazlı sınıf olarak teşkil ettiği Kayıtlı Kazaklar idi. Kayıtlı Kazaklar Lehistan’ın maaşlı 

askeri olarak Türk – Tatar saldırılarına karşı Lehistan sınırlarının, yani, sınır bölgelerinde oluşan yeni 

koloni nüfusunun korunması amacıyla kurulmuştu.16  

 Kayıtlı Kazaklar köylü olmadıkları gibi köleleştirilmeye uygun bir sınıf da değildiler. Sızlata’nın 

sömürgeciliği şiddet yoluyla uygulama aşamasına geçmesine en önce Kayıtlı Kazaklar karşı çıkacak, 

aşama aşama bu tepki köylülerin tümüne yayılacaktır. Bir aşama sonrasında köylüleri Kazaklardan 

ayıran çizgi ortadan kalkacak, köylüler tümden isyancı Kazak haline gelecektir. Kayıtlı Kazakların 

öncülük ettiği Ukrayna’nın isyancı köylüleri Şelaleler bölgesindeki Zaporog Kazaklarıyla da 

bütünleşecektir. Bu, büyük Ukrayna İhtilali’ni doğuracaktır. Sızlata’nın ve Katolik ruhbanının Ortodoks 

inancının yerine Katolik inancını zorunlu hale getirmesi, ekonomik tepkilerin dinsel nitelik kazanarak 

şiddetlenmesine yol açacaktır.17 

Güney Rutenya sınır vilayetlerinde arzu edilen nüfus iskanı sağlandığında Sızlata ve daha aşağı 

düzeyde soyluların yerleşimi cazip kılmak için baş vurduğu tedbirlere, yani Sloboda’ya gerek kalmadı. 

                                                           
15 Borzecki, “The Union Of Lublin…”, s. 55. 

16 Kayıtlı Kazaklar olgusunun eski Kiev Krallığı zamanında Uz, Berendi, Tork vs. gibi Türk kavimlerinden teşkil 

edilen sınır muhafız kıtalarının yeni bir örneği olduğu açıktır. 

17 Subtelny, Ukraine A History, s. 125. 
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Sızlata gelirlerini maksimum düzeye çıkarmak amacıyla 1610- 1630 yıllarında Sloboda’yı, yani, 

muafiyetleri kaldırarak özgür çiftçiyi yeniden yarı köle statüsüne indirme teşebbüsüne girişti. Ukrayna 

bağımsızlık hareketi ve uluslaşma motivasyonunun arkasında yatan temel faktör, Kiev’in güney 

sahalarındaki Sloboda’nın ilga edilerek köylünün serfleştirilmesi idi.18 

Leh Sloboda’sının Çöküşü ve Polonya – Ukrayna Savaşı (1637-38) 

 1610 tarihlerinden itibaren Leh Sloboda Ukrayna’sının bitme aşamasına geldiği 

düşünülmektedir. Leh büyük atamanı Konetspolski, 1637’de Kazakların şikayet dolu mektubunu getiren 

elçileri öfkeli cevapla geri gönderdi. Kazakların temsil ettiği Ukrayna nüfusunun taleplerini görüşmeye 

değer bulmayan Leh hükumeti, bu adım ile Ukrayna’yı ebediyen kaybetmesiyle sonuçlanacak yolun ilk 

adımını atmış oldu. Kazaklar için savaştan başka çare kalmamış idi. 

  Polonya ordusu 1637 kışını Ukrayna'da geçirdi.  Kazak ordusunun saldırısına karşı bir tedbir 

olarak yapılan kış seferi Kumeyka savaşına hazırlıktı.  1637 kışında başlatılan ve 1638 yazına kadar 

süren seferler Leh – Ukrayna savaşına doğru evrildi. 6 Aralık St. Nikola gününde büyük muharebe 

cereyan eti.19 Leh Büyük Ataman’ı Konetspolski’ye tabi Pototski ve Laç’ın yönettiği Leh ordusu Kazak 

Ataman’ı Pavluk’u tahrik ederek saldırmasını sağladı. Kazaklar taktik olarak bataklığa doğru itilerek 

sıkıştırıldı. Pavluk kış şartlarında buranın donmuş olduğunu düşündüğünden dikkate almamış, bataklığa 

sürüklenmişti. Ancak Kazaklar oradan güç bela çıkmayı başarsalar da leh süvarisi ve top ateşleriyle 

büyük kayıplar vererek teslim olacaklardır.20 

Pavluk kumandasındaki bu savaş, Kazakların zayıf bir yönünü ortaya koydu. Kumeyka savaşında 

toplanan yaklaşık 23.000 kişilik Kazak ordusunun önemli kısmını Leh zulmünden kurtulmak isteyen 

Ukrayna köylüleri oluşturuyordu. Bu eğitimsiz ordunun Lehlilerin seçme birlikleri karşısında başarılı 

olamayacağı anlaşılmış, Kazakların Lehistan karşısındaki moral gücü büyük sarsıntıya uğramıştı. 

Pavluk, önemli kumandan Skidan, onlara bağlı Kazak starşina (ihtiyar heyeti) kumandanları akşama 

kadar devam eden muharebenin bitiminde Kazaklardan ayrıldılar. Kazak Atamanlığı’na Gunya atandı. 

Kazak tarihinin en kritik safhasında Gunya Kazakların dağılmasını engelleyerek, savaştan arta kalanları 

Zaporojye merkezine ulaştıran önemli bir ataman olarak dikkat çekecektir.21 

Ana Polonya ordusu Borovitsa’yı işgal ederek oraya yerleşti. Bir yandan da Kisel nezaretinde 

Kazaklarla görüşmeler yürütüldü. Polonya Kumayka zaferiyle elde ettiği avantajı değerlendirmek 

istiyor, Kazakları teslim olmaya zorluyordu.  Leh tarafı Pavluk başta olmak üzere üst düzey atamanların 

teslim edilmesi halinde Kazakların affedileceğini vadediyor, Kazakların tüm düzenli güçlerini yok 

                                                           
18 Borzecki, “The Union Of Lublin…”,  s. 55; Stepan Velychenko, “The Origins of the Ukrainian Revolution of 

1648”, Jurnal Vişçih Ukrayinoznavçih Ctudiy (The Journal of Ukrainian Graduate Studies), I, (Fall 1976), s. 21. 

19 Mihaylo Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, Tom VIII, Çastina I, New York 1956, s. 258. 

20 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, s. 269. 

21 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, s.270. 
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etmeyi planlıyorlardı. Kazaklar çaresiz şekilde buna uydular, Pavluk ve yakın adamı Tamilenka’yı 

teslim ettiler.  Kazaklar önde gelen birkaç lideri teslim edince ortalığın sakinleşeceğini ve eski barışa 

dönüleceğini ümit ediyorlardı. Ancak onların umduğu gibi olmadı. Yakalanan fırsatı değerlendirmeye 

kararlı olan Konetpolski, durumu merkeze ayrıntısıyla bildirdi ve planlarını açıkladı.22 

Kumayka savaşı sonrasında Leh merkezi yönetimi Kazakların tüm faaliyetlerini yasakladı; öyle 

ki, şehirlere girmeleri, oralarda bir araya gelmeleri dahi yasaklandı. Kazakların varlığını sürdürmesini 

sağlayan doğal nehir alanları, vadilerdeki sazlık, bataklık yerleri idi. Balıkçılık onların en temel 

beslenme ve geçim kaynağı idi. Nehir vadilerinde avlanma yapmadan hayatta kalamazlardı. Leh 

hükumeti bunları da yasakladı. Kumayka mağlubiyetinden sonra tüm haklarını kaybeden Kazaklar, 

Gunya ve Skidan etrafında birleşmeye başladılar.23 

Ukrayna tarihçisi Hruşevskiy 1625 – 1650 arasındaki 25 yıllık dönemi iki eşit kısma ayırır. 1625 

Kurukovo savaşından 1638 tarihine kadar geçen süre, Kazakların Polonya ile yaptıkları savaşları her 

cephede kaybettikleri ve sahneden çekildikleri süredir. “Altın Barış” olarak tanımlanan 1638’den 

sonraki dönem, Bogdan Hmelnitskiy tarafından yönetilecek olan büyük isyanın kuluçka dönemidir. 24 

Ukrayna köylüsü Leh soylusu karşısında sosyal statü mücadelesi verirken bir yandan da yabancı 

bir güce karşı ulusal kimliğini inşa ediyordu. Ruten, Ortodoks inancına sahip bu köylüler Lehistan’a 

karşı başlattıkları başkaldırma hareketinde kadim Kiev Rus – Ruten – Ortodoks kimliğini yeniden 

keşfediyor, onu yeniden sahipleniyor ve modern zamanın ruhuna göre yeniden inşa ediyordu. Altın 

Barış’ı bitiren Bogdan Hmelnitskiy ihtilalinin sosyal tabanı artık ihtilalci sınır nüfusu haline gelmiş Leh 

Sloboda Ukrayna’sıdır. 25 

Moskova Sloboda Ukrayna’sı 

 Vahşi Bozkır’ın güney sınırlarını kontrol eden Tatar – Kırım bozkır halkları yalnız Lehistan 

Ukrayna’sını tehdit etmiyordu. Tatarların en büyük tehdit ve yağma alanı bizzat Moskova’ya kadar 

uzanan Moskov Çarlığı hakimiyetindeki topraklar idi. Tatarlar zaman zaman bizzat Moskova şehrini 

kuşatmış, yağmalamış ve harabeye çevirmeyi başarmışlardır. Bununla birlikte, Moskov Çarlığı 

kendisini korumanın yolunu genişleme stratejisinde bulmuş, ne kadar alanı koruma altına alırsa 

Moskova’yı o kadar koruma altına alacağını var saymıştır. Moskov Çarlığı yavaş yavaş güney sınırlarını 

genişletmiş, genişledikçe nüfussuz sahanın iskanında sıkıntılar yaşamıştır. Ukrayna nüfusu bu açıdan 

Moskov Devleti ile Kırım akıncıları arasında perde oluşturabilecek en iyi vasıta olacaktı. 

                                                           
22 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, s.271, 272. 

23 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, s.280. 

24 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, s. 2. 

25 Borzecki, “The Union Of Lublin…”,  s. 57. 
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 Moskov Çarlığı’nın korunma amaçlı surlar, kaleler inşa etmesi 16. Yüzyıla kadar iniyor. IV. İvan 

zamanında Moskov Devleti’nin güney sınırlarında surlarla çevrili koruma alanları Çernihiv Eyaleti’ne 

kadar uzanmıştı. Seversk Ukrayna (Kuzey Ukrayna)’da Putivl en büyük yerleşim yeri idi. 

 Çar I. Fyodor İvanoviç (1584 – 1598) zamanında Voronez, Valuki, Belgorod, Kursk, İrnu’dan 

oluşan sınır şehir ağı kuruldu. Çar Boris Fyodoroviç Godunov (1598 - 1605) bu sınır hattını güneye 

doğru genişleterek Donetsk üzerinde Çareborisov (Tsareborisov), Harkiv eyaletinde Izyum şehirlerini 

kurdu. Boris Godunov’un bu şehirleri kurmaya teşebbüs ettiği sıralarda söz konusu bölgelerde tek bir 

nüfus bile mevcut değildi. Bu şehirler tümüyle Tatar saldırılarına karşı savunma duvarı teşkil etmek 

maksadıyla kuruluyordu.  Felaketler Dönemi (1598 – 1613) olarak adlandırılan periyottan sonraki ilk 

Romanov  Mihail, Kursk ve Voronez  eyaletlerinde yeni şehirler kurdu. Meşhur Belgorod savunma hattı 

bu dönemde teşkil edildi. Bu sınır hattının ötesinde Vahşi Bozkır başlıyordu. Söz konusu şehirler kuruluş 

aşamalarında Ukrayn asıllı göçmenlerin gelişine kadar yoğun bir nüfus bulunmuyor, yalnız Moskov 

Çarlığı’na   hizmet eden muhafızlar tarafından korunuyor, çiftçilerin gelmesi ve yerleşmelerine açık 

tutuluyordu. Putivl, Harkiv, Samara, Topa, Mius,  Ekaterinoslav eyaletleri arasında daimi bir nüfus akışı, 

yeni iskan hareketi yaşanıyordu.26 

    Leh Slobodası ile Moskov Sloboda’sını ortaya çıkaran faktörler arasında belli paralellikler 

kurmak mümkündür. Leh Slobodası ağır vergi yükünden kurtulmak isteyen Ukrayna asıllı nüfusun Tatar 

tehdidinden dolayı nüfussuz hale gelmiş Vahşi Bozkır’a yerleştirilmesi suretiyle ortaya çıkmıştı.  Leh 

soylularının muafiyet uygulamalarını kaldırarak köylüyü eski serflik statüsüne geri döndürme gayreti, 

merkezi Ukrayna’dan doğuya, Moskova idaresindeki Ukrayna şehirlerinin daha güney bölgelerine 

doğru bir göç yaşanmasına yol açtı. Leh Sloboda’sının çökme aşamalarında Moskova sınır bölgelerine 

başlangıçta doğal bir göç hareketi yaşanırken, Moskova, eskiden Leh soylularında gözlemlediğimiz 

savunma hattı oluşturma çabasıyla bu göçü teşvik etti, nihai aşamada devlet organizasyonuna tabi kıldı.  

  Göç hareketi Moskova’nın kontrolünde, belli politikalar doğrultusunda gerçekleşti. Moskova 

hükumeti güney sınırlarına göçü teşvik etmek için sınır bölgelerine dahil arazileri devlet adına arıcılık 

yapmak, muhafızlık görevi üstlenmek, vergi vermek veya daha başka hizmetler karşılığında hazine 

arazisi haline getirerek sınırlara yerleştirdiği Ukrayn menşeli nüfusa verdi.27   Moskova’nın Ukrayn 

nüfuslu şehirlerinin voyvodaları, şehir ve köylerde yaşayan   tüm ilgili insanlara, muhafızlara, bir ücret 

karşılığında tahsisat yapılması emrini verdi. 1620’lere ait bir yazmaya göre bu uygulama ile ilgili ilginç 

bilgilere sahibiz.  Bu dönemde voyvodaların   masrafları devletten karşılanan 266 çiftlik işletmecisi 

(caretaker) görevlendirdiği ve 1000 put bal, 75 gros (groşima) para topladıklarını görüyoruz. Söz konusu 

işletmecilerin   işlettiği araziler geniş bölgelere yayılmış balıkçılık, avcılık, ekincilik gibi her türden 

tarımı içeriyor ancak birkaç düzine nüfusa sahip köy ve mezralardan oluşuyordu.  İşletmeciler, dönemle 
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ilgili kaynaklarda nehirler arası kavşak noktalarında, dağ eteklerinde, geçit bölgelerinde görev yapan 

aracılar olarak tarif edilir. 1627 tarihli Belgorod bölgesi gelir defteri aynı şekilde buradaki arıcılığı, 

işlenebilir toprakları, bağları, balıkçılığı tasvir eden pasajlar içeriyor. Moskova hükumeti daha sonra 

Sloboda alanı olacak bu bozkır bölgelerini malikane arazilerine dönüştürmekten gayet memnundu.   

Malikaneleri işleten voyvodalara gönderilen fermanda, Çar’ın söz konusu nehirleri tüm kollarıyla 

birlikte Don ve Oskol bölgelerindeki   Kazaklar ve Atamanlarına verdiğini, Kazakların Çar’ın 

muhafızları olarak askeri hizmet vermeleri şartıyla nehirler ve etraflarındaki arazilere sahip 

olabilecekleri bildiriliyor; yurt olarak verilen toprakların hangi Kazaklara ve Atamanlara verildiğinin 

kayıt altına alınması ve kayıtların Moskova’ya gönderilmesi emrediliyordu.28 

  Bu kayıtlar, Moskova hükümetinin 1620’lerden itibaren tamamı Ukrayn asıllı yerel 

topluluklardan     oluşan nüfusun iskanı için politika geliştirdiği ve planlar yaptığını göstermesi 

bakımından önemlidir. Moskova yönetimi Orta Donetsk sahasında da bu tür planlar yaptı, ancak 

uygulayamadı ve vazgeçmek zorunda kaldı. Belirtilen geniş sahada köylülere büyük çaplı arazi    

dağıtımı yapıldı. Belgorod eyaleti tahrir defterinde, Tep civarında düzenlenmiş birçok toprak dağıtım 

kaydı bulunuyor. Harkiv, Saltova, Peçeneg, Çuguyev, Ivyu yerleşimleri kilise ve manastırlarıyla 1620-

1630 yıllarında ortaya çıktı.   

Ancak böyle yasal yurtluk ahalisinden daha fazla yarı göçebe veya yerleşik Ukrayna menşeli 

nüfus Moskova hükumetinin izni ve nezareti olmaksızın sınır bölgelerine yerleşiyor ve yaşıyordu. Bu 

tür yerleşimlerin bir sonucu olarak ortaya çıkan Çerkas hakkında XVI. yüzyıldan itibaren bilgilere 

sahibiz. Çerkasla ilgili veriler XVII. yüzyılda çoğalmıştır. Bilgiler kopuk kopuk ve parça parça olsa da 

yukarıdaki tabloyu tam olarak doğrulamak için yeterlidir. Burada, yukarı Dinyeper’de olduğu gibi, 

madencilikle   birlikte Moskov ismi altında veya onun koruyuculuğunda yurtluk – ocaklık (caretaker) 

ekonomisi gelişti, yarı köy yerleşimleri genişledi ve zamanla kolonizasyon yerleşimine dönüştü.  

Moskova hükumeti Lehistan sınırında Mojet (şimdi Valky) nehrinin yukarı kısmında eski Volkovsky 

şehir yerleşimi üzerine 1646 seferine hazırlık amacıyla ani ve hızlı şekilde yeni bir kale kurmaya 

başladığında yerin önüne   birkaç arı kovanlığı koydurdu. Yeni kale civarında 150 Litvanyalı arı 

kovancısı ve on civarında Çerkas asıllı nüfus bulunduğu kaydedilmiştir. Böyle arı kovancılığıyla meşgul 

Ukraynalı yabancıların meskun olduğu küçük köy yerleşimlerinin başka yerleşim yerlerinde de mevcut 

olduğu ortaya çıktı. Moskova hükumeti ikinci yıl Vorskla ve kollarında yer alan  Volin vilayetinin 

araştırılmasını emretti. Araştırmada rapor edildiğine göre yakın bölgedeki Rabina, Branta, Merlu, 

Merçik nehirlerinde, hatta, Volni, Hotmizk, Belgorod ve Çuguyev arasında Litvanya asıllı nüfus 

tarafından üç yüzden fazla arı kovancılığı yapılan yer olduğu anlaşıldı. Bunlardan bazıları daha önce 
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kurulurken, bazıları yakın zamanlarda kurulmuştu. Litvanya asıllı nüfus atlarının çalınması, darp edilme 

gibi her türlü zorluğa katlanarak orada yaşamaya devam etti.29 

Son araştırmalar, Litvanya halkının Ahtirka, Mirhorod, Hadiach ve Poltava sınır kasabalarından 

geldiğini ortaya çıkardı. Moskova hükümeti, hepsinin yurt dışına gönderilmesini ve gelecekte   Moskova 

topraklarına   girmemelerini emretti. Ancak bu Ukraynalı köylüler yurtdışına dönmek istemediler ve 

sonunda Moskova hükümeti onları vatandaşlığa kabul etti ve mesleki uğraşlarında serbest bıraktı.  Yavaş 

ve sessizce, gayri resmi ve yasadışı bir şekilde, daha sonraki Slobidschyna, Ukraynalı yerleşimcilerle 

büyüdü ve gelişti. Bu ekonomik-sömürgeleştirme süreci, daha önce gördüğümüz gibi, 16. yüzyılın 

başlarında, bu korunmasız bölgelere daha sonra kitlesel göç için yavaş yavaş hazırlanmaya başladı. 

1638-47 aralığında Ostriyanin ile yeni bir aşamaya gelen Moskov - Ukrayna Sloboda’sı,   en yoğun 

dönemini Bogdan Hmelnitskiy liderliğinde başlayan yeni süreçte, 1648’dan sonra yaşayacaktır. 

  Moskov – Ukrayna Sloboda’sında Yeni Aşama: Ostriyanin ve Sonrası 

Kumayka mağlubiyetinden sonra göç ederek Çuguyev yerleşimini kuran Ataman Ostriyanin, 

Moskov- Ukrayna Sloboda’sının gelişiminde farklı bir sürecin başlangıcı olarak değerlendirilir. 

Hruşevskiy, Ostriyanin öncesinde oluşmuş olan Moskov Slobada’sının, ister doğal süreç ile, ister 

Moskova’nın planlı iskanı ile olsun, Moskova hakimiyetinde yeni bir Ukrayna ortaya çıkardığını, 

Ostriyanin ile birlikte ise, Moskova hakimiyetindeki sahada bağımsız addedilebilecek yeni bir Kazak 

toplumunun ortaya çıktığını düşünüyor. Bağımsızlık açısından devam edemeyecek olan bu kısa 

dönemin Ukrayna tarihi açısından dikkate değer olduğu kanaatindedir.30    

Kazaklar, Kumayka bozgununun yarattığı dağınıklıktan bir çıkış yolu bulmak zorunda idiler. 

Zaporojye’de starşina arasından Ostriyanin lider, Skidan da onun yardımcısı olarak görevlendirildi. 

Ostriyanin ve Skidan, mevcut bunalımdan çıkış için Don Kazaklarıyla temasa geçmek üzere 

gönderildiler. Sonra ünlü Kazaklar manastırlara ve şehirlere mektuplar gönderdi. Podolya, Pokutye, 

Volinya'daki rahiplerin ve dini çevrelerin nüfuzundan yararlanarak halkın savaşa teşvik edilmesini 

istediler. Kazaklar bu şekilde Ruhban sınıfının halk üzerindeki gücünden yararlanmak istedi.31 

Putivl voyvodası, Zaporojye Ataman’ı Jasek Ostriyanin ile ilgili bazı bilgiler vermiştir. 

Anlaşıldığı kadarıyla Ostriyanin, Zohovnin'den ayrıldıktan sonra zamanını Polonya sınırı boyunca   

Ukrayna'ya göçü organize ederek geçirdi. 32  

Lehlilerin örgütlü takibatından kurtulmak isteyen Kazak atamanları ayrı kollardan Lehlilerle 

savaşı sürdürdü. Skidan merkez olarak orta Özü’de Çehrin’i seçti (Nisan 1638). Ostriyanin 
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30  Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 2, s.73. 
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kumandasındaki asıl Kazak ordusu ise Kreminçuk’dan hareketle Psolm dağını aşıp Omelnik ve 

Goltva’ya ulaştı. Ostriyanin Nisan’ın ilk günlerinde Pereyaslav yönünde Sula’yı geçti, Goltva yakınında 

kamp kurdu.  Ostriyanin’i takip eden Pototski 25 Nisan’da Kazak ordusunun kampına saldırdı, ancak 

geri çekilmek zorunda kaldı.  Ostriyanin ile Pototski kumandasındaki Kazak – Leh ordusu arasında 

şiddetli savaşlar devam etti. Ostriyanin Pototski’ye üstünlük kurdu.  Polonya ordusunu mağlup eden 

Ostryanin, Hetman Pototski'nin önceki raporlarda en asi ve tehlikeli unsur olarak nitelendirdiği, Psla ve 

Vorskla nehirlerinin kavşak noktasında yer alan Doğu Ukrayna’nın güney kesimlerine yerleşti, oraların 

hakimi haline geldi.   Horol ve Psla nehirleri arasındaki bölgeyi elinde tutan Ostriyanin, Zaporojye ve 

Don Kazaklarıyla da yakın temas ve yardımlaşmasını sürdürdü. Slobodişçina, bu şekilde, yeni, yabancı 

bir yerleşim yeri olarak ortaya çıktı; Leh zulmünden kaçan Ukrayna köylülerinin ve isyancılarının 

sığınak yeri haline geldi.33 

  Ostriyanin daha önce doğal bir nüfus olarak Ukraynalı göçmenlerden oluşan Sloboda’yı 

bağımsız bir Kazak hakimiyet alanına dönüştürdü. Sloboda Kazak atamanı ve üst düzey seçkin 

Kazakların gelişiyle siyasal nitelik kazandı. Lehlilerin daimi takibi ve baskısında olan Kazaklar arasında 

nedeni hakkında bilgi bulunmayan bir isyan çıktı. Ostriyanin ve ona tabi Kazaklar ayrıldılar, izlerini 

kaybettirdiler. Ostriyanin’in 1638’de cereyan eden olaydan sonraki hayatı hakkında bilgi bulunmuyor.34 

Bu sürecin gözden ırak tutulmaması gereken niteliği, Polonya Ukrayna’sında kültürel, mali, 

askeri şartlar Ukraynalılar için artık katlanılmayacak derecede zorluklarla dolarken Moskova 

Sloboda’sının tam aksi istikamette, cazip hale gelmekte oluşudur. Polonya,  Kumayka savaşı sonrasında   

Kazaklara zorla kabul ettirdiği yeni düzenleme ile eskiden beri yürürlükte olan teamülleri bir tarafa 

bırakarak tümden reddiyeci, asimilasyoncu bir anlayışa yöneldi. Kazaklar, Ukrayna toplumunun bu tek 

inisiyatif sahibi gücü gerçekten o kadar bastırıldı ve pervasızca ezildi ki, onu fetheden, kollarını ve 

bacaklarını bağlayan soyluların egemenliğine tekrar elini kaldırmaya cesaret etmesi tam on yıl aldı. 

Aristokratik rejim, yalnızca başarısından değil, aynı zamanda devlet aklından da memnun ve gururlu 

idi. 1648’e kadar süren on yıllık Altın Çağ, Polonya gökyüzünde parlayan son güneş ışığı gibi idi.35 

Polonya, Ukrayna çiftçisinin yaşam alanlarında kurulan her malikanenin gerçekte köylü isyanını 

besleyen bir yangın deposu olduğunu göremedi; Pototski’nin 1637-38’deki acımasız harekatları 

sırasında belirttiği üzere, Kazaklara tanınan her bir hak, onlara yeni birlik eklenmesini sağladı. Kazaklar 

üzerinde yapılan her türlü kısıtlama ise gelecek ayaklanmanın tahrip gücünü artıran etken oldu.36 

                                                           
33  Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 2, s. 292-294. 

34 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 1, s. 301. Bahaliy, Ostriyanin’in çıkan isyan sonunda Kazaklar 
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1638 yıkımı sonrasında Ukrayna’nın bağımsızlık duygusuyla hareket eden nüfusu belli yerlerde 

toplandı. Sloboda bölgesi bunlardan birisiydi. Zaporojye zayıflamasına rağmen varlığını sürdürdü. 

Diğer yandan, bu dönemde Polonya’nın denetiminden uzak, Moskova’nın gizli himayesi altında olan 

Don Kazaklarının en güçlü grup haline geldiği görülüyor. Dinyeper bölgesinde diğer bir Kazaklık 

merkezi ise Kodak ve Çehrin kaleleri idi.37 

Polonya, XVII. yüzyıl ve sonrasında Ukrayna halkının ruhunda uyumakta olan güçleri uyandırdı. 

Sağ Yaka Ukrayna’sına ait topraklarda aristokratik ekonominin güçlendirilmesi Polonya Ukrayna’sının 

doğu ve güneydoğu sınırlarının nüfustan arınmasına yol açtı. XVII. yüzyılın ilk yarısında Polonya 

ekonomisinin bu sahalarda güçlenmesi ve itaatsiz halk üzerindeki zaferi, Ukrayna halkının, Polonya 

Devleti’nin daha uzak doğu sınırlarının ötesine göç etmesine, Moskov Ukrayna’sının, diğer ifadeyle 

Moskov Sloboda’sının doğmasına sebep oldu.  

Bogdan Hmelnitskiy ile Sloboda Ukrayna 

Altın Barış’ı bitiren Bogdan Hmelnitskiy ile Moskov Sloboda’sı yeni bir boyut kazanacaktır. 

Polonya’nın Ukrayna halkını kaybettiği ve Moskova’ya kaptırdığı periyodun iki önemli aktörü, 

Kazaklara ve Ukrayna köylülerine karşı yürütülen savaşı planlayan ve yöneten büyük Leh soyluları 

Konetspolskiy ve Vişnevetskiy’dir. Sızlata içindeki bu ünlülerin, Leh iktisadi genişlemesinin sınırlarını 

görmeksizin pervasızca güç kullanması, Altın Barış’ı bitiren önemli faktör idi. Sızlata, Ukrayna toplumu 

üzerinde engellenemez bir sosyal rol üstlenmiş olan Ukrayna soylularını daima reddetmiş, onun varlığını 

yok saymıştır. Bogdan Hmelnitskiy’nin isyanında bu tavrın rolü büyüktür.38 

Mokova hükumetinin tarihsel derinlik taşıyan sınır savunma sisteminin Leh Sloboda’sının 

tümden çökmesine paralel olarak yeni bir aşamaya geçtiği, Bogdan Hmelnitskiy ile Ukrayna ve 

Moskova’nın yollarının birleşmesiyle Ukrayna’nın adeta Moskova’ya eklemlendiğini gözden uzak 

tutmamak gerekir. Bogdan’ın Pereslav Antlaşması ile Moskov çarına tabi olması, tarihi şartlar içinde 

zorunluluk idi. 1648’den itibaren Osmanlı, Kırım gibi alternatif güçlerle temasa geçen, Osmanlı 

himayesini samimi ve ısrarlı şekilde talep eden, Boğdan Prensliği örneğinde bir tabiiyet talep eden 

Hmelnitskiy, Osmanlı – Kırım bloğu ile amacına ulaşamayınca zorunlu olarak Moskova himayesine 

sığındı.39 Başka türlü Lehistan gibi güçlü rakibi karşısında tutunabilmesi mümkün değildi. Ukrayna’nın 

Moskov himayesine sığınması, Moskov Rusya’sının önüne yeni bir fırsat çıkarmış, Rusya’nın doğu ve 

güney sınırlarının bekçiliği Ukrayn asıllı nüfusa havale edilmiştir.  

                                                           
37 Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 2, s. 27. 

38  Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 2, s. 43, 44. 
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Ostriyanin sonrası Sloboda Ukrayna’nın organizasyonu, Ukrayna Kazakları ve köylülerinin sınır 

gücü olarak istihdam edilmesi, sınırlara yeni şehirler, kaleler kurulması, kalelerin müstahkem surlarla 

korunaklı hale getirilmesi suretiyle uygulamaya geçirilmiştir. Moskov Çarlığı nezaretinde gelişen 

Sloboda’nın yeni dönemine işaret eden şehir ve kaleler inşası, 1637 sonrasında başladı ve modern 

zamanlara kadar kesintisiz devam etti. Moskov Sloboda’sının yeni aşamaya geçmesi, Moskov 

hükumetinin yeni savunma stratejilerini uygulamasıyla paralel bir seyir izledi. Moskova Volga, Don, 

Donetsk, Dinyeper havzalarında yeni savunma hatları teşkil etmek istiyordu.  Ukrayna asıllı nüfus, bu 

yeni savunma hatlarının iskan edilmesinde bulunmaz bir fırsat yaratıyordu. Leh zulmünden kaçan 

Ukraynalılar, Moskova’nın doğu ve güney sınırlarının bekçileri olarak örgütleniyordu. Daha 1637’de 

Don, Donetsk bölgelerine, Muravski yolu, İzyumskaya ve Kalmius yolu üzerindeki şehir voyvodalarına 

bir komisyon gönderildi ve komisyonun önerileri doğrultusunda belirtilen alanlarda şehirler kuruldu.40 

Belgorod, Don’dan Polonya sınırına kadar uzanan sınır hattında yer alan karakolların   ileri merkezi 

olarak tayin edildi. Bu suretle Belgorod XVII. yüzyıl Moskov savunma hattının, Moskova’ya tabi 

Ukrayna Sloboda’sının, Moskov kolonizasyonunun merkezi   haline geldi.41 

Moskova nezaretinde kurulan Sloboda Ukrayna şehir ve daha küçük yerleşim birimlerinin hiç 

birsi Moskova tabiiyetindeki nüfustan oluşmuyordu. Aksine, bu yerleşimler bütünüyle yeni göçmenler 

tarafından nüfuslandırılıyordu. Moskova tabiiyetindeki Rus nüfusu az miktarda da olsa sonradan 

buralara yerleşecek ve Ukrayn asıllı nüfusla kaynaşacaktır. Moskov nüfusu genellikle asker ve bürokrat 

ailelerden ibaretti. Belirtilen Sloboda Ukrayna sahasında tümüyle Moskova nüfusundan müteşekkil çok 

az sayıda yerleşim yeri bulunuyordu.42 

Konetspolskiy ve Vişnevetskiy ile alt düzey Leh kumandanları tarafından yürütülen şiddet, baskı, 

asimilasyon hareketi Ukrayna’nın tümden Moskova sınırlarına doğru yönelmesi ile sonuçlanırken, 

Moskov Çarlığı bu nüfusun ihtiyaç duyduğu sosyal, fiziki organizasyonları uygulamakta gecikmedi. 

Tatarlara ve Leh tehdidine karşı insani bir duvar olarak ortaya çıkan bu yeni mülteciler Moskova’yı 

düşmanlarından koruyacak gönüllü askerler olarak ona tarihin bir armağanı gibiydi. Çarlık derhal bu 

nüfusu yönetecek voyvodaları, onların askeri güvenliğini sağlayacak boyarları ve muhafızları bölgeye 

gönderdi. Streltsy olarak bilinen bölgesel piyade birlikleri Sloboda için özel olarak teşkil edildi. 

Ostriyanin’den itibaren teşkilatlı güç olma vasfını koruyan, daima Kazak atamanlarının kumandasında 

olan Ukraynalılar, Moskova ordusundan tayin edilen soyluların kumandasına verildi. Yoğun göç sınır 

şehirlerini nüfusla dolduruyor, yeni şehirlerin oluşumunu sağlıyor, Moskova çarlığı da derhal bu 

şehirlerin etrafını surlarla çevirterek korunaklı kalelere dönüştürüyordu. Göç ile kale şehirlerin kuruluşu 

kronolojik olarak aynı dönemde gerçekleşmiş, 1637 tarihinden itibaren Moskova’nın en önemli faaliyeti 

                                                           
40  Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 2, s.43. 

41  Hruşevskiy, Istoriya Ukrayni – Rusi, VIII / 2, s. 63. 

42 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 21. 
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haline gelmiştir. Çarlık göçmenlere geçimlik toprak dağıtıyor, silahlı olan Kazaklara ise askeri hizmet 

karşılığında düzenli ödeme vadediyordu. Çarlık, Ukraynalıların sınır şehirlerine akın etmesi için her 

türlü teşvik uygulamasından hiç kaçınmadı. 

Lehistan’ın serflik politikasından kaçan Kazaklar yeni himayecilerine sığınırken henüz yeni 

statülerini düşünmek için zamana ve imkana sahip değildiler. Aslında onlara sunulan statü, Lehistan’ın 

dini alandaki Katolikleştirme politikası dışında hemen hemen aynı idi. Köylüler devlete ait topraklara 

yerleştiriliyor, sayılı Kazak kıtalarına onların üzerinde nezaret görevi veriliyor; ancak Kazaklar ise 

Moskova’dan eyalet voyvodası olarak tayin edilen yüksek soylulara tabi kılınıyordu. Moskov hükumeti 

1638’den sonra sınırlara göç eden evsiz barksız on binlerce köylüye toprak dağıtırken şimdilik onları 

angarya gibi serflik statüsünü hatırlatacak uygulamalardan uzak duruyordu. Ancak zaman ilerledikçe, 

merkez – taşra ilişkilerinin karanlık yönleri Ukrayna nüfusunun üzerine çökecek, sınırları dolduran 

göçmenler Moskova hükumetinin yaşama müdahale üzerine kurulu, karşı koyma imkanı tanımayan, 

itiraz edenleri ezici gücüyle bastıran uygulamalarıyla tanışacaktır. Moskova hükumetiyle Ukraynalı 

göçmenler arasındaki temel uyuşmazlık noktası, Moskova’nın göçmenleri kendi kurduğu şehir ve 

yönetimlerinde iskan etmeye kararlı olması karşısında Ukraynalıların da aynı kararlılıkla kendi 

kurdukları şehirlerde, kendi yönetimleri nezaretinde yaşamak istemeleri idi. Moskova hükumetinin buna 

yanaşmadığı durumlarda Ukraynalıların firar ederek geri dönebildiği gibi yeni yerlere göçerek kendi 

düzenlerini oluşturduklarına dair kayıtlar bulunuyor. Moskova topraklarında Ukrayna Soloboda 

yerleşimleri hemen hemen bütünüyle bu tür özgür yerleşimlerden meydana geliyordu. Göçün yoğunluğu 

ve hızı Moskova hükumetinin hakimiyet kurmasını engelleyen, Ukrayna Sloboda’sının göçmenlerin 

inisiyatifinde kalmasını sağlayan önemli faktördü.43 

  Moskov Çarlığı’nın Vahşi Bozkır’a yakın sınır sahaları yeni şehirlerle güçlendirildi. 1646’da 

surlarıyla birlikte Valka ve Mozhskaya Ostrojok şehirleri kuruldu. 1650’lerde kurulan Kolontaev, 

Bobrik, Oxtirka, Oleşnaya, Kamennoye, Nedrigailov, sınırlarda kurulan ve Ukrayn asıllı nüfus ile iskan 

edilen yeni yerleşim yerleri idi. 44  Moskova nezaretinde kurulan Sloboda Ukrayna’da Moskov – Rus 

nüfusu çok seyrekti. Çuguyev, Volni, Bolkhov, Belgorod gibi şehir ve bunlara bağlı kasaba – köy 

yerleşim yerlerinde devletin hizmetli, muhafız olarak istihdam ettiği az sayıda nüfus XVI. yüzyıldan 

itibaren artmadığı gibi daima azalma seyri gösterdi. Moskov – Rus nüfusu küçük kümeler halinde 

modern dönemde Harkiv eyaletinin alt birimleri olan ve Kursk, Poltava eyaletlerine yakın olan Aktirski 

(Akhtyrsky), Lebedinsky, Zmievsky yerleşimlerinde yer alıyordu. Bunların en büyük kısmı Çuguyevski 

(Chuguevsky) eyaletinin merkezi sahalarında meskun idi. Çuguyevski yerleşiminde (uyezd) 1710 

tarihlerinde on bin erkek ve kadın yaşıyordu. Bu yüzyılda Ukraynalılar hattı teşkil edildi. Söz konusu 

nüfus, Ukraynalılar hattı olarak teşkil edilen sınırda inşa edilen kalelerin savunulması için yerleştirilmiş 
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askeri nitelikli nüfus idi. Sınır hattı Orel ve Berets ırmakları üzerinde günümüz Poltava ve Harkiv 

eyaletleri içinde, Harkiv eyaletinin güney sahalarını kaplıyor, Dnipro’dan Donetsk’e kadar uzanıyordu. 

Harkiv eyaletinde İzyum, Ziyevsky, Valkovsky kaleleri en önemlileri olmakla birlikte 17 kale 

bulunuyordu. Bu kalelerin tamamı Kazak atamanları tarafından inşa edilmişti. Sloboda’nın merkezi 

alanını meydana getiren Ukrayna hattı, tarihteki en büyük nüfus yerleşimi olmuştur. Nüfus tamamına 

yakın şekilde Ukraynalılardan meydana geliyordu. 19. Yüzyılın ikinci yarısında belirtilen bölge 

nüfusunun %87,78’i Ukrayn, % 11.45’i Moskova uyruklu Ruslardan oluşuyordu. Diğer ifadeyle, 

Moskova uyruklu Ruslar, Ukrayn asıllı nüfusun ancak sekizde biri kadar idi.45 

  Moskova uyruklu Ruslar Starobilsk, Volçansky (Volchansky), Kupyansky ve Harkiv 

yerleşimlerinde parça parça yaşıyordu.  Harkiv eyaletinin Volçanski   ve Starobilsk yerleşimleri XVII. 

yüzyılda hemen hemen tümüyle boşalmıştı. Moskov Rus nüfusu belirtilen şehirlerde ancak XVIII. 

yüzyılda ortaya çıkacaktır. Rusların gelişi Çar’ın bu bölgelere yüksek payeli soylu voyvodalar ataması 

ve voyvodaların iç Moskov eyaletlerinden serf statüsünde köylüleri nakletmesiyle gerçekleşti.  

Andreyevka, Stari Saltov, Apraksin ve Şafirov köylerinin ortaya çıkışı bu tür yerleşim örnekleridir.         

  1902’de Harkiv’de düzenlenen Arkeoloji kongresinde halk kültürünü yansıtan pek çok maddi 

kültür eşyası toplandı ve Harkiv Üniversitesi Müzesi’nde sergilendi. Bu kültür nesneleri belirtilen 

bölgelerdeki Ukrayn asıllı nüfusun Moskov asıllı nüfustan köklü şekilde farklı olduğunu göstermektedir.  

Müze, Ukrayna halkının tarihi ve maddi kültürü hakkında zengin bilgiler veriyor; Soloboda Ukrayna’nın 

kültürünün tarihi boyutlarını yansıtıyor, Harkiv eyaletinin kadim nüfusu, giyimi, yaşam tarzı ve folklorik 

özellikleriyle tam bir Ukrayna idari alanı olduğunu, buradaki Moskov asıllı nüfusun da büyük Ukrayn 

nüfusunun parçası olduğunu gösteriyor.46 

Ukrayn asıllı nüfusun ana gövdesi Kazak idi. Moskov hükumeti onları Moskov vatandaşı olarak 

tanımlıyor, Kazakların bunu kabul etmesini şart koşuyor, Kazakların Polonya ile sahip oldukları eski 

bağları koparmasını, Ukrayn, Tatar, Lyakh asıllı nüfus ile ilişki kurmamalarını talep ediyordu.  Çarlık 

Kazakları Ukrayn asıllı seçkin olarak kabul ediyor, Onları Moskov uyruğuna alıyor, Ukraynalıları da 

Kazaklara tabi kılıyordu. Kazak atamanlarının yönetimindeki Ukraynalılar Moskova sınırlarını 

Tatarlardan koruyacak bariyere dönüştürülüyordu. Moskova, Kazak atamanlarının üzerinde, onların 

bağlı olduğu üst yönetimleri oluşturmuştu. Moskova’ya tabi üst yönetim, voyvodalık sistemi olarak 

tanımlanmıştır.  Kazak üst yönetici sınıfına Vahşi Bozkır’dan toprak dağıtılıyor, Ukraynalıların kendi 

şehirlerini kurmaları bekleniyordu. Ukraynalılar şehirlerinin harici saldırılardan korunmasını sağlayacak 

surları da kendileri yapmak durumundaydı. 47 

                                                           
45 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 22. 
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Çar I. Alexey Mikhailovich (1645 – 1676) döneminde Lehistan hakimiyetindeki Sağ Yaka ve Sol 

Yaka Ukrayna’sından geniş çaplı nüfus Sloboda Ukrayna’sına nakledildi.  Ukraynalılar şehir, kasaba, 

köy yerleşimlerine yerleştirildiler. Söz konusu nüfus Kazak alayları adıyla askeri – sınır muhafızları 

statüsünde idiler. Harkiv, Aktirski, Sumi, Izyumski ve    Ostrogozski şehirleri başta gelen Sloboda – 

Kazak alayları  idiler. Bu Sloboda hattı Moskova’nın batısından Belgorod’a uzanan savunma hattını 

oluşturuyordu. 

 Lehistan Ukrayna’sından, Moskov Sloboda bölgesine ilk büyük nüfus göçü Bogdan Hmelnitskiy 

(1648 – 1657) liderliğinde başlayan ihtilal zamanında gerçekleşmiştir.48 Hmelnitskiy ihtilalinin ilk üç 

yılında Kazaklar Lehistan karşısında bağımsızlık kazanacaklarına inanıyordu. Bu nedenle Zeltovodsk, 

Korsun, Pilyavetskaya ve Zborovskaya ahalisi yerlerinden ayrılarak Moskov hakimiyetindeki Vahşi 

Bozkır sahasına göç etmediler. Ancak Hmelnitskiy’nin Moskova ile yaptığı görüşmeler sonunda 

imzalanan Pereslav Antlaşması ile Moskov Çarlığı himayesine girilmesi, yeni bir süreç başlattı.  Kazak 

kroniklerinin de anlattığı üzere, belirtilen süreçle birlikte Kazak halkı Moskova hakimiyetindeki 

Slobodşina alanına, Sumi, Lebedin, Harkiv, Ahtirka yerleşimlerine yerleştirildi.49 

Ostrogozk kalesi 1652’de   Moskova’ya tabi voyvodalar nezaretinde, servis elemanları ve Ukrayn 

nüfusu tarafından inşa edildi ve Ostrogozki Kazak Sloboda alayı teşkil edildi.  Şehir nüfusu Ukrayna 

asıllılardan oluşuyordu. Bilahare Moskova uyruklu Ruslar da geldi. Moskov Rusları voyvoda, Ukrayna 

Rusları ise Kazak alayları yönetiminde bulunuyordu. Zaman içinde iki taraf arasında sert tartışmalar, 

uyuşmazlıklar ortaya çıkacaktır.50 

Çar fermanıyla Kazak Ostrogozki alayına birçok muafiyet ve imtiyaz verilmiş, Kazak yönetim 

anlayışının uygulanmasına müsaade edilmişti. Kazaklar üst düzey atamanları, askeri hakimleri, katipleri 

ve diğer nüfuslarına ait at, araba, koşum hayvanı, vs. eşyalarıyla gelmişler, Sloboda Ukrayna’da Kazak 

olarak yaşamaya devam etmişlerdi.  

Sumi şehri de surlarıyla birlikte Ostrogozki’dan bir yıl sonra, 1653’de voyvoda Ersenyev 

nezaretinde Osadçi Gerasim Kondratiev yönetiminde gelen Ukrayn asıllı işçi ve ustalar tarafından 

kuruldu. Moskov voyvodası, yeni gelen Ukraynalıların özellikle Vahşi Bozkır üzerinde Tatarların uğrak 

alanı olan Putivl, Rilsk ve diğer Moskov – Rus şehirlerine yerleştirildiğini yazmıştı.  Sumi, tamamen 

Ukrayn asıllı nüfus ile iskan edildi.51 

  Harkiv’in kuruluşuna 1654’te başlandı, ilk önce 37 aileden oluşan küçük Ukraynalı nüfus 

getirildi. Akabinde geniş çaplı yerleşimler gerçekleşti.  Harkiv’in surları çok sayıda tüccarın dahil 
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olduğu kapsamlı nüfus yerleşiminin yaşandığı 1654 yılında inşa edildi.  1655’te inşasına devam edilen 

Harkiv kale inşası, Ukraynalı yerleşimcilerin bizzat Ukrayna – Çerkas tarzında, voyvoda Selifontov 

nezaretinde yürütüldü. Harkiv şehrinin kahir ekseriyetinin Ukrayn asıllı nüfustan oluştuğu 1657’de 

Moskov voyvodalarına ait raporlarda dile getirilmiştir.52 Ukrayna asıllı nüfus kendi voyvodaları 

nezaretinde kendi surlarını inşa ettiler. Bunlar Çerkas, Çuguyev, Harkiv kalelerinde gözlemlenebileceği 

üzere Moskova örneğine göre değil kadim Ukrayna inşa geleneğine göre inşa edildiler.  1656’de 

Moskova hükumetinin Harkiv’e voyvoda Selifontov’u göndermesinin bir sebebi, yapılacak surların 

Moskova örneğine göre inşa edilmesini sağlamak idi.53 

Doroşenko Dönemi  

Moskov Sloboda Ukrayna’sının ortaya çıktığı sırada Dinyeper’in sağ ve sol yakası Lehistan 

hakimiyetinde yaşayan Ukrayna halkının bağımsızlık savaşı verdiği bir alan haline geldi. Ukrayna 

halkının isyancı kesimi Kazak silahlı birlikleri olmakla birlikte bir aşamada artık halk, tüccar, burjuva, 

ruhban gibi yüksek sınıflar da inanç, tabii dil ve kimlik uğrunda Kazak savaşçıları ile aynı cephede 

birleşmiş bulunuyordu. Bağımsızlık mücadelesi veren isyancı Ukrayna halkı Kiev, Volinya, Podolya, 

Poltava bölgeleriyle sınır Vahşi Bozkır’a yerleşmiş idiler. Söz konusu nüfus bir yandan Tatar yağma 

akınlarına karşı kendisini korumaya çalışırken bir yandan da Polonya’ya karşı bağımsızlık savaşı 

veriyordu. Lehistan Sızlatası bağımsızlığı için bozkırlara çekilmiş olan Ukrayna nüfusunu inatçı şekilde 

takip ediyor, onu kıstırıp yakalayabildiği yerde yeniden serf statüsüne alıyor ve sömürüyordu. Leh 

Sızlata sınıfı krallıktan her türlü yetki ve izni almış, adeta serbestiyet kazanmıştı. Merkezi eyaletlerde 

tümüyle serflik hakim olup bir yolunu ve imkanını bulabilenler Vahşi Bozkır’a güç etmeye çalışıyordu. 

Moskova hükumeti bu göç olgusunu iyi anlamış ve bunu kendi çıkarları doğrultusunda ustaca 

kullanmıştır. Moskova, Ukraynalıları kendi uygun gördüğü alanlara çekmek için her türlü kolaylığı 

sağlıyor, onların ibadet hanelerini istedikleri gibi kurmalarına izin veriyor, toprak dağıtıyor, kültürel 

serbestiyet tanıyordu.54 

Boğdan Hmelnitskiy’nin Moskova himayesine girmesi, Ukrayna tarihinde büyük kırılmalar 

yaratacaktır. Bogdan’ın ölümünden sonra Atamanlık’da başlayan parçalanma yüzyılın sonlarına kadar 

devam edecek, Osmanlı Devleti’nin Doğu Avrupa’da ağırlığını iyice hissettirdiği tarihlerde Polonya ve 

buna paralel olarak Ukrayna üç süper gücün hakimiyet alanına dönüşecektir. Ukrayna bağımsızlık 

hareketi Hmelnitskiy’nin ölümünden sonra bir kısım Kazakların Moskova, bir kısım Kazakların 

Polonya, bir kısım Kazakların Türkiye himayesine girmesi nedeniyle parçalı yapıya bürünecektir. 

Ukrayna bağımsızlık savaşına bir de söz konusu süper güçlerin Ukrayna’ya hakim olma mücadelesi 
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eklenince 1663’den başlayarak yüzyılın sonlarına kadar devam eden çatışmalar Ukrayna’yı harabeye 

dönüştürecektir.55  

Bu süreçte rol oynayan en önemli şahsiyetlerden birisi Ataman Doroşenko (1665 – 1676)’dur. 

Doroşenko Sağ Yaka ve Sol Yaka Ukrayna’sını tek  yönetim altında birleştirmek istedi. Halkı ve devleti 

ile tek, bütün bir Ukrayna yaratmaya teşebbüs etti. Buna karşı Sol Yaka’ya hükmeden Moskova ve Sağ 

Yaka’ya hükmeden Polonya’nın şiddetli müdahalesi ile karşılaştı. Dönemin iki büyük gücüne bağlı olan 

Bryukhovetsky, Mnogogreshny ve Samoilovich gibi Sol ve Sağ Yaka Atamanları Doroşenko’ya karşı 

amansız mücadeleye giriştiler. Doroşenko’nun en büyük dezavantajı Türk himayesini kabul etmesi, 

Türk himayesindeki Kırım Hanlığı ile ortak hareket etmesi idi.56 Bu hareketi Lehistan ve Moskova 

hükumetlerini hem Türkiye hem de Doroşenko’ya karşı birleştirdi. 1667’de Moskov hükumeti ve 

Lehistan arasında gerçekleştirilen Andrussovo antlaşması ile Sağ Yaka ve Sol Yaka Ukrayna’sı 

Polonya’ya bırakılırken sadece Kiev ve bazı Dinyeper sahilindeki vilayetler Moskova hakimiyetinde 

kalıyordu. Kiev’in Moskova’ya terk edilmesi önemli bir dönüm noktası idi. Lehistan bunu Türklere 

karşı Moskova desteği almak için zorunlu olarak yapmıştı. Moskova tarihi süreçten en karlı çıkan devlet 

idi.57 

Türk İmparatorluğu Doroşenko’yu korumak için büyük mücadele vermesine rağmen Leh – 

Moskov tarafı Doroşenko’ya hayallerini gerçekleştirme şansı tanımadı. Moskova stratejisi ile 

Doroşenko’nun mağlup edilmesi 1676 – 1681 Türk – Moskov savaşına yol açtı. Güney sınır 

savunmasını güneye doğru 160 kilometre daha genişletmek ve Sloboda Ukrayna'daki askeri 

kolonizasyonu kuvvetlendirmek için yeni bir İzyum Hattı inşa edildi.58 Bu konjonktürel süreç de yine 

Moskova’nın tarihi planlarını gerçekleştirmesi için büyük bir şans idi. Bahçesaray Antlaşması (1682) 

Ukrayna, Osmanlı ve Lehistan’ın aleyhine, Moskova’nın ise büyük çapta lehine gerçekleşmişti. Kazak 

kroniklerine göre Bahçesaray Antlaşması Ukrayna’nın terkedilmiş bir çöle dönüşmesine neden olan 

önemli bir kırılma noktası idi.59 

Osmanlı himayesindeki Doroşenko’ya en sert muhalefet Ataman Sirko’dan geldi.   Sirko, tek 

başına Türk İmparatorluğu’na karşı yıkıcı bir savaş verebilmişti.  Moskova yanlısı Sirko, Doroşenko’yu 

en çok dini değerler üzerinden vuruyor, Türk padişahının himayesine girmesini Hristiyan değerlerine 

ihanet olarak değerlendiriyordu. Sirko, Kutsal Haç’ın ayaklar altına alındığını, çanların kulelerinden 

                                                           
55 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 237n. 

56 Peter Bartl. “17. Yüzyılda ve 18. Yüzyılın İlk Yarısında Kazak Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu”, çev. Kemal 

Beydilli, İlmi Araştırmalar, 6 (1988), s. 325; Öztürk, “Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya…”, s. 273. 

57 D. İ. Bahaliy, Oçerk iz Istoriy Kolonizatsıy Stepnoy Okrainıy Moskovskago Gosudarstva,Moskva 1887,  s. 394 

vd; Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 27.  

58 Brien Davies, The Cambridge History of Russia, I, s. 470. 

59 Bahçesaray Antlaşması hakkında geniş bilgi için bkz. Öztürk, “Osmanlı Devleti’nin Rusya’ya …”, s. 275, 276. 
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indirildiğini ve susturulduğunu, Doroşenko’nun bundan rahatsızlık bile duymadığını propaganda ediyor 

ve dindar halkı soğutmaya çalışıyordu. 60 

Bu tür dini ve ideolojik yargılara dayanan propaganda bir yana, Sol Yaka alanında Türk, Leh, 

Moskova arasında cereyan eden hakimiyet mücadelelerinde bölge halkının büyük çapta Sloboda 

Ukrayna’ya, yani Moskova hakimiyetinde yeni oluşan alana göç ettiği Kazak kroniklerine yansımıştır. 

Bahsedilen değişim, Lehistan egemenliğindeki Sol Yaka’nın Sloboda Ukrayna haline gelmesi ve 

Moskova hakimiyetine girmesidir. Sağ Yaka Ukrayna’sı da neredeyse boşalmış, Sloboda Ukrayna’ya 

göç etmiştir.  Moskova hakimiyetindeki Sloboda Ukrayna’sı, adeta Poltava ve Kiev dillerine yakın bir 

dil konuşuyordu. Sol Yaka ve Slobodişçina komşu idi. Göçmenlerin büyük çoğunluğu Kiev ve Poltava 

bölgelerinden geliyordu. 61 

Moskova Sloboda Ukrayna’sının Hukuki Statüsü 

Moskova hakimiyetinde ortaya çıkan Sloboda Ukrayna Çar hükumetleri tarafından muayyen bir 

hukuki statüye bağlandı. Moskov çarları belli periyodlarda yayınladıkları fermanlarla Sloboda 

Ukrayna’nın mali, hukuki, siyasi statüsünü belirlemişlerdir. Sloboda Ukrayna ile ilgili ilk çarlık fermanı 

1659’a kadar iniyor. 1669’da Harkiv, Sumi, Aktirski, 1670 tarihlerinde Ostrogozhskiy şehirlerine çar 

fermanı gönderilmişti.  

 Fermanların asıl konusu vergi muafiyetleri ve bunun karşılığında devletin talep ettiği hizmetler 

idi.  Böylece, Slobodalar, tıpkı ilk başta olduğu gibi, vergilerden muaf kılındılar. Bu, Sloboda 

yerleşimlerini büyük ölçüde destekledi ve onlara çiftliklerini yaratma yeteneği kazandırdı, onları ilk 

yerleşme yerlerinde tuttu. Ukraynalılar, votka ve bira içmek ve satmak için özgür olma hakkını çok 

takdir ettiler. Sloboda Kazak alaylarına verilen muafiyetler ilk dönemlerde üst düzeyde idi. Alay 

hizmetinde bulunacak Kazakların maaşlandırılması fermanlarla garanti altına alınmıştı. 1672’de 

Ostrogozhsky alayına tanınan muafiyet name ile   eski fermanlarda belirlenen muafiyetler muhafaza 

edildiği gibi, arazi tahsisatıyla ilgili yenileri eklenmişti. 1682’de Harkiv albayı Gr. Donets tarafından 

İzyum Sloboda Kazakları Alayı’na yeni bir muafiyet düzenlemesi yayınlandı.621687’de Kazak 

Atamanlığı ile Moskova idaresi arasında yapılan antlaşmaya göre Atamanlığa tabi idari birimlerde vergi 

toplama yetkisi Atamanlığa ait oluyor, Moskova yönetiminin müdahale etme yetkisi bulunmuyordu.63 

Çar Petro, 1700 'de beş Sloboda alayının hepsine sabit kira ödemesi (çins) olmaksızın   her türlü el 

sanatını icra etme, toprak mülkiyetine sahip olma, her türlü ticareti serbestçe yapma, değirmen işletme, 

balıkçılığı serbestçe yapma, özgürce votka içme, eğlenme, bunlarla ilgili vergi ödeme yükümlülüğünden 

                                                           
60 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 27. 

61 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 28. 

62 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 40. 

63 Tatiana Tairova-Iakovleva “Peter I's Administrative Reforms in the Hetmanate during the Northern War”, 

Harvard Ukrainian Studies, Vol. 31, No. 1/4, Poltava 1709: the Battle and the myth (2009-2010), s. 31. 
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muaf olma hakkını onayladı. Petro, Sloboda halkından bu geniş muafiyetlere karşılık, sadece Tatarlara 

karşı Moskova sınırlarını korumalarını şart koşuyordu.   Katerina ve Elizabed zamanında muafiyetler 

tüm sloboda yerleşimlerine genişletildi.64 

Belirtilen muafiyetler ne kadar geniş olursa olsun, 1654’de belirlenen özerklik şartlarına uygun 

değildi. Ayrıca Sloboda Ukrayna Kazak alaylarının özerklik statüsü 1654 öncesinde Kazak 

Atamanlığı’nın özgürlük seviyesiyle kıyaslanabilir olmaktan çok uzaktı. Atamanlık 1654’de egemenlik 

hakkını büyük ölçüde Moskova hükumetinin tasvibine bırakmış idi.65 Kazak alaylarının başında seçilmiş 

albaylar ve alay starşinası yer alıyordu. Albay ve alay starşinası, alayı oluşturan tüm halk tarafından 

değil, alaydaki yaşlılar sınıfı tarafından ömür boyu görevde kalmak üzere belirleniyordu.66 Alay 

komutanının gücü çok genişti; alayın sorumlu olduğu bütün bölgenin askeri, idari işleri alay komutanı 

tarafından yürütülüyordu. Alay komutanı Sloboda Ukrayna üzerindeki tüm nüfusa askeri hizmet 

karşılığında toprak dağıtabilir, kendisi de malikane arazisine sahip olabilirdi. Kendi mührü ve imzası ile 

idari bölgesi ile ilgili talimatlar, emirler yayınlayabilirdi. 

  Alay starşinası altı kişiden oluşurdu: bir savaş arabası sürücüsü komutanı, bir  hakim, bir 

komutan (osaul), bir mızıkacı (cornet), iki haberci.  Savaş arabası kumandanının emrinde silahlar ve 

silahlı muhafızlar bulunuyordu.   Moskov voyvodalık kurumunun Kazak bölgesinin hemen yanı başında 

konuşlandırılması Sloboda Ukrayna’nın özerklik derecesini azaltan bir faktördü. Moskov voyvodalık 

kurumunun rolü ve görevi, bir nevi Kazak Sloboda alaylarını kontrol altında tutmak, merkezi Moskov 

gücünün Kazaklar tarafından hissedilmesini sağlamaktan ibaretti. Moskova’nın bu nezaretçi karakteri 

Kazak Slobodası ile Moskova voyvodalığı arasında ataman Bryukhovetsky zamanında başlayan ve 

daimilik arz eden uyuşmazlık, gerilim ve çatışmanın temel sebebi idi.67 

Sloboda Kazak Atamanlığı ile Moskov voyvodalık sistemi arasındaki bu mücadeleden kesin 

olarak galip çıkan Moskova hükumeti olacaktır. Moskova hükumeti voyvodalık kurumu ile Soloboda 

Ukrayna’nın özerkliğini aşama aşama kaldırmış, onu Moskov resmi sınır gücüne dönüştürmüştür. İkinci 

aşamada, hala güney bölgesinde, Zaporojye’de nispeten özerk statüsünü koruyan Atamanlığın özerkliği 

ortadan kaldırılacaktır. Özerkliğin yok edilmesinde en önemli aşama, Sloboda Ukrayna nüfusuyla ilgili 

her türlü emir ve komuta yetkisinin doğrudan voyvodalığa bırakılmasıdır. Belgorod voyvodası, Moskov 

voyvodalığının en yetkili olanı idi, tüm Moskov voyvodalıkları ona tabi idi. Sloboda Ukrayna’nın tüm 

yöneticilerini Moskova hükumetinin tasvibiyle atıyor ve yönetiyordu.68 

                                                           
64 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 41-42. 

65 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 63. 

66 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 70. 

67 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 70; Tatiana Tairova-Iakovleva, “Peter I's Administrative Reforms..”, 

s. 31. 

68 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 79, 83. 
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Petro’nun Sloboda Ukrayna’yı Koloniye Dönüştürmesi 

Sloboda Ukrayna’nın özerklik statüsünün aşama aşama kaldırılarak Moskova hükumetinin ileri 

karakolu haline getirilmesi çar fermanlarında da ifadesini bulmuştur. XVIII. Yüzyılın başlarından beri 

Çar Petro bu konuda ilk adımları atan kişidir. Çariçe Anna İvanovna (1730 – 1740) onu ileri aşamaya 

yükseltti. II. Katerina ise Ukrayna’nın bağımsızlığını topyekün imha etti.  

Petro, 1700’de Sloboda alay kumandanlarının görevlerini hayat boyu sürdürmelerini öngören 

ferman yayınladı. Kumandanların seçimle gelmesini neredeyse önemsizleştiren bu düzenleme, 

Sloboda’nın Moskova hakimiyetine girmesinde güçlü bir adımdır. 1700’de Sloboda Ukrayna Azak 

Eyaleti’ne bağlandı. 1711 Prut Antlaşması’na göre bu statü elbette değişmiş olmalıdır. 69 

I. Petro, 17 Ocak 1707’de yayınladığı fermanda Kiev ve diğer Ukrayna şehirlerinin Belgorod’a 

bağlanmasını ve başına Dmitrii Golitsin’in getirilmesini emretti. Golitsin’e ayrıca Kiev voyvodası 

payesi verildi ve Kiev’de oturması emredildi.  1707’de Ukrayna şehirlerinin kayıtlarının Ukrayna 

(Küçük Rusya) Departmanı’ndan Askeri İşler Departmanı’na devredilmesi emri verildi. Ataman 

Mazepa 1707 Ocak ayında başlayan bu idari reformu ancak Mart’da Zhovkva’da gerçekleşen 

buluşmasında öğrendi. Askeri İşler Dairesi’ne bağlanan   Kiev, Çernihiv, Nizhin, Pereslav gibi şehirler, 

Atamanlık’ın idari sisteminin merkezleri, yani, hukuki ve askeri yapının önemli uzuvları idiler. 1707 

öncesinde bu merkezler Küçük Rusya Dairesi (Ukrayna)’nin yönetimi altında iken Petro’nun reformu 

ile Dış İşleri Dairesi’ne bağlanarak Moskova Çarlığının doğrudan bir parçası haline getirildiler.70 

 Aralık 1707’de Kiev voyvodası Dmitrii Golitsin Kiev eyaletine bağlanacak şehirlerin listesini 

çıkarmaya başladı. Ocak 1708’de tamamlanan ve I. Petro’ya sunulan listeye göre başta Pereslav, 

Çernihiv, Nizhin, Smolensk, Azov ve Sloboda Ukrayna’nın parçası olmak üzere 41 Ukrayna şehri 

doğrudan Moskova Dış İşleri Dairesi’ne bağlanıyordu. Böylece Ukrayna Atamanlığı’nın eski idari 

sistemi tümüyle kaldırılıyor ve Moskova’ya bağlanıyordu. Ukrayna bu suretle birisi eski Atamanlık 

idaresi, diğeri yeni kurulmuş, Moskova’ya tabi idari yapı olarak ikili bir yönetime sahip oluyor, asli 

yetkiler Moskova’ya bağlı Golitsin’de kalıyordu. Golitsin tanınmış yetkilerini kullanmaya başladığında 

Mazepa onun yardımcısı konumuna inecek, emrindeki güçlerle Golitsin’i desteklemek, onun emirlerini 

yerine getirmekten başka bir fonksiyonunun olmadığını anlayacaktı.71 

 Mazepa Ukrayna asıllı nüfusun Çar olarak gördüğü ve desteklediği önemli bir lider idi. 

Belirtilen düzenlemeler karşısında Çar ile olan birlikteliğini bitirerek kaderini İsveç kralı XII. Charles 

ile birleştirdi; Petro’nun İsveç ve Ukrayna birleşik ordusunu yenmesinin ardından yardımcısı ve varisi 

                                                           
69 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 84. 

70 Tatiana Tairova-Iakovleva, “Peter I's Administrative Reforms..”, s. 30. 

71 Tatiana Tairova-Iakovleva, “Peter I's Administrative Reforms..”, s. 30, 31.  
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Filip Orlik ile Türkiye’ye sığındı.72 Mazepa’nın firarı ve ölümünden sonra Ukrayna toplumunda 

Mazepacılık hareketi gelişti ve yaygınlaştı. Belirtilen Moskova Dış İlişkiler Dairesi Mazepa hareketini 

söndürmek, taraftarlarını takip ederek şiddetle cezalandırmak görevini de yürütmüştü.73  

Harkiv ise 1718’de Kiev Eyaleti’ne dahil edildi. Moskov – Rus eyalet sisteminin taşları bu şekilde 

döşeniyordu. 1722’de nüfus sayımı yapıldı. Birinci Katerina (1724 – 27) döneminde Sloboda Kazak 

alayları Moskov askeri yapısının nezaretine alındı, Kazak alayları Moskov düzenli ordu tarzında 

organize edildi. Çariçe Anna zamanında, 1732’de bölgesel özerklik tümden ilga edilerek Sloboda Kazak 

alayları lağvedilip, üyeleri normal Moskov – Rus askeri statüsüne uyarlandı. Belirtilen yeni düzenleme, 

Kazak alaylarının nüfusunun sayılması, Çariçe’nin yayınladığı ferman gereğince Sloboda alaylarının 

tüzel yapısına son verilmesi, Kazakların işlettikleri toprakların hazineye aktarılması, toprak karşılığında 

yaptıkları hizmetin kaldırılması ve belirtilen askeri nüfusun sayıca azaltılarak Moskov – Rus askeri 

yapısının alt birimleri olarak kayıt altına alınması suretiyle gerçekleştirildi. Söz konusu düzenlemeler 

Albay Prens Shakhovsky’ye Sloboda Ukrayna ve Moskova hükumeti arasındaki idari yapıyla ilgili yeni 

bir proje hazırlaması emri verilmesi akabinde Shakhovsky’nin Sloboda Ukrayna’ya bizzat gelerek 

Sumi’ye yerleşmesi, bir komisyon ile Sloboda alaylarının yeni statüsünü belirleyecek mevzuatı 

hazırlamasının ardından uygulamaya konulacaktır. Komisyonun hazırladığı ve Çariçe Anna tarafından 

onaylanan rapora göre Kazak soylularının eskiden beri sahip oldukları toprakları tasarruf etme ve miras 

bırakma hakları tanınıyor ancak belirtilen tarihten sonra yeni toprak sahibi olma hakkı kaldırılıyordu. 

Kazaklar bu topraklar üzerinde askeri kişilik olarak değil normal köylü statüsünde tutuluyor, böylece 

onların Moskov idari yapısı içindeki farklı bir ünite olma durumu da sona ermiş oluyordu. 74 

  1748 ve 1749’da neşredilen fermanlar ile Kazaklar ve onlara bağlı alt birimlerin Atamanlık 

içinde bir alaydan diğerine ve Moskova Rusya’sı içinde herhangi bir yere hareket etme hakları 

kaldırılarak toprağa bağlı yarı serf statüsüne indirgendi. Taras Shevchenko, II. Katerina (1762-1796)’nın 

inşa ettirdiği Çar III.Petro (ölm.1762) anıtına bakarken söz konusu durumu şöyle tasvir etmişti: “İlk kişi 

Ukrayna’mızı çarmıha gerdi, ikincisi, dul eşi ise yetimhaneyi yok etti”. Shevchenko’nun ifadeleri 

duygusal taşkınlık sonucu söylenmiş şairane ifadeler değil, tarihsel olayların abartısız ifadesidir.75 III. 

Petro zamanında Atamanlık ve Sloboda’nın varlığı fiilen sona erdi. İkinci Katerina 1762’de tahta çıkar 

çıkmaz Atamanlık ve Sloboda Ukrayna hakkında yeni bir rapor hazırlamak üzere bir komisyon 

                                                           
72Thomas M. Prymak, “The Cossack Hetman: Ivan Mazepa in History and Legend from Peter to Pushkin”, The 

Historian, Vol. 76, No. 2 (Summer 2014), s.238. 

73 Andrii Bovgyria, “Echoes of Poltava: Trials of Mazepists and Mazepism in Eighteenth-Century Ukraine”, 

Harvard Ukrainian Studies, Vol. 31, No. ¼ (2009-2010), s. 525, 526. 

74 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 84. 

75 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 85. 
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görevlendirdi. Scherbin’in nezaretinde 1763’te çalışmaya koyulan bu komisyonun başlıca görevi Kazak 

ve Sloboda starşinasının statüsüyle ilgili bilgi toplanması ve yeni statü ile ilgili teklif öne sürmesi idi.76 

 Anlaşıldığı kadarıyla daha Şerbin’in raporunun hazırlanması sona ermeden Katerina 1763 

yılında Ukrayna Kazak toplumuna dahil köylülerin tümden toprağa bağlı kalmalarını ön gören, 

hareketlerini kısıtlayan bir yasa çıkarmıştı bile. Ukraynalı köylüler bunu yasal serflik yönünde atılmış 

bir adım olarak gördüler.77 

  Katerina’nın Şerbinin komisyonuna verdiği talimatın birinci maddesinde Kazakların kimlerle 

ve ne gibi   ticari ilişkiler içinde oldukları, hangi alayların işlevsiz kaldığının açıklığa kavuşturulması 

talep ediliyordu. İkinci maddede ise Kazak alaylarının sosyal ve ticari ilişki ağlarının nasıl ortadan 

kaldırılacağının araştırılması isteniyor, Sloboda Kazak alaylarındaki starşinaların Sn. Peresburg’a 

gitmesi emrediliyordu. Katerina’nın Petersburg’a gidilmesi emrine Harkiv Eyaleti starşinası haricinde 

tüm alay starşinaları riayet etmiştir. Scherbin nezaretinde hazırlanan komisyon raporu 1764’te St. 

Petersburg’da Shakhovsky, Panin, Olsufyev gibi senatörlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda 

değerlendirildi. Komisyon, Kazakların yıllık stokları ve mülklerinin askeri ve mülki yapılarının devam 

ettirilmesi için yeterli olmadığı, ilaveten, belirtilen arızaların zaman içinde artarak devam ettiği iddia 

edildi. Rapora göre Kazakların Moskova hazinesi için israf ve gereksiz yük kaynağı oldukları üzerinde 

duruluyordu; her sefer ve savaşta silah, mühimmat, teçhizat, elbise ve sair askeri ihtiyaçları karşılanan 

Kazaklar, muharebe bitip evlerine döndüklerinde sağlanan malzemeyi de beraberlerinde götürüyor 

ancak birliklerine döndüklerinde onları getirmiyorlar, bu nedenle her seferde onların yeniden 

donatılması gerekiyordu. 

  28 Haziran l765’te Çariçe Katerina Sloboda alaylarının düzensizliği ve Moskova hükumeti için 

yararsız olduğu nedeniyle toptan kaldırılmaları ve yerlerine iyi eğitilmiş, devlete daha iyi hizmet verecek 

düzenli ordu birliklerinin ikame edilmelerine dair bir ferman yayınladı.   Söz konusu fermanın Y. 

Shcherbin Komisyonu’nun verdiği rapor doğrultusunda alınmış olduğu kesindir.78 1779 ve 1782 yılları 

arasında oluşturulan ve 1783'te yürürlüğe giren   "İller Yasası” ile “Sloboda Ukrayna toprakları Rus 

İmparatorluğu'na ait idari alana dönüştürülmüştür.  79 1774 – 1791 tarihleri arasında seyrek yerleşim 

alanı olan kuzey Karadeniz bozkır sahası Rusya’nın işgali altına girdi. Yeni Rusya, büyük çapta Kırım 

– Nogay, Çerkes ve Ukrayn menşeli Kazaklardan oluşan bu sahayı Moskova Rusya’sının sosyal ve 

                                                           
76 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 86. Ayrıca bkz.:  Svitlana Potapenko, “Cossack Officials in Sloboda 

Ukraine: from Local Elite to Imperial Nobility?” IWM Junior Visiting Fellows’ Conference Proceedings, Vol. 

XXXIV (2015), s. 8. 

77Colum Leckey, “Provincial Readers and Agrarian Reform, 1760s-70s: The Case of Sloboda Ukraine”, The 

Russian Review , Oct., 2002, Vol. 61, No. 4 (Oct., 2002), s. 548. 

78 Bahaliy, Istoriya Slobidskoy Ukrayniy, s. 86. 

79 Leckey, “Provincial Readers and Agrarian Reform...”, s. 548. 
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ekonomik anlamda mutlak parçası haline getirmesi ve Rusya’ya entegre etmesini ifade eden bir 

terimdir.80 

   Sloboda Ukrayna’dan Küçük Rusya’ya: Oluşturulan Algı ve Gerçekler 

Modern Ukrayna kimliği tartışmalarında “Ukrayna” Moskova’dan bağımsız müstakil bir kimliği 

temsil ederken “Küçük Rusya” onu “Büyük Rusya” olarak düşünülen Moskova’nın etnik ve kültürel 

açıdan ayrılamaz parçası gibi addetmektedir.81 

XVIII. yüzyılın sonlarından XIX. yüzyılın başlarına kadar gelen zaman içinde “Ukrayna” terimi 

Kazak Atamanlığı’nın dışında kalan toprakları ifade ediyordu. Bu anlayışla 1730’larda Atamanlığın 

güney ve doğu sınırlarında “Ukraynalılar Hattı” teşkil edildi. 1765’te Harkiv’in merkez olduğu “Sloboda 

Ukrayna” eyaleti kuruldu.1780’e kadar aynı isimle anılan yönetim alanı, sonra yeni sınırlar eklenerek 

1835’te Harkiv Eyaleti’ne dönüştürüldü. II. Katerina zamanında 1796 – 1802 tarihleri arasında 

merkezini Çernihiv’in teşkil ettiği Küçük Rusya eyaleti varlığını sürdürdü. Küçük Rusya Eyaleti, bu 

süre içinde eski Atamanlık ve Sloboda Ukrayna topraklarını Küçük Rusya adı altında birleştirmiş 

oluyordu. Bu dönemde artık Eski Atamanlık’ın Ukrayna tarihinin temelini oluşturduğu anlayışı önemli 

ölçüde geçerliliğini kaybetmişti.82 

Küçük Rusya genel valiliği 1835'te kıldırıldı, geleneksel Ukrayna medeni kanunu 1842'de 

feshedildi; Magdeburg şehir yasalarının eski Ukrayna şehirlerinde uygulanması daha önce,1831'de 

kaldırılmıştı. Kazak subay sınıfının torunları olan Sol Yaka soyluları, tekrar tekrar özerk düzeni 

canlandırmaya çalıştı. Ukrayna soylularının özerklik mücadelesi 1812 Napolyon işgali, 1830 Polonya 

ayaklanması gibi tarihi vakalarda daha canlı olarak devam etti ve 1840'lara kadar varlığını sürdürdü.83 

Moskova’nın cebri şekilde yürüttüğü asimilasyon politikaları Ukrayna toplumunda depresyona, 

kültürel yabancılaşmaya yol açtı.   Sloboda Ukrayna’nın merkezi bölgeleri ile sınır bölgeleri arasında 

büyük bir kimlik ayrışması ortaya çıktı. Ukrayna uç bölgesi Ukrayn, yani, uç   halkı anlamına gelirken, 

Kiev, Lviv, ve çevresindeki merkezi bölgeler Küçük Rusya olarak Rus kimliğine adapte ediliyordu. 

Ukraynalılar 1830’larda Kiev, Çernihiv, Poltava, Harkiv, Katerynoslav şehirlerini Ukrayn olarak değil 

yabancılar olarak görüyorlardı. Söz konusu ayrışma doğal bir kültürel gelişmenin ürünü değil, Moskov 

Çarlığı’nın idari olarak yarattığı bir ayrışmaydı. Bu nedenle, belli bir periyodda, Ukrayna terimi milli 

birleşmenin değil, uç toplumuna dönüşmenin sembolü oldu. Esasında hakiki Ukraynlar (ukraintsi) 

Kazaklar veya uç toplulukları idi. Bu anlamda U harfi olmaksızın, “kray”, uç, onları daha iyi ifade 

                                                           
80 Terry Martin, “The Empire's Newfrontiers: New Russia's Path From Frontier to "Okraina" 1774-1920”, Russian 

History, The Frontier in Russian History, Vol. 19, No. 1/4 (1992), s. 181. 

81 Serhii Plokhy, “Ukraine or Little Russia? Revisiting an Early Nineteenth-Century Debate”, Canadian Slavonic 

Papers / Revue Canadienne des Slavistes, Vol. 48, No. 3/4 (September-December 2006), s. 340. 

82 Plokhy, “Ukraine or Little Russia? …”, s. 348. 

83 Ivan L. Rudnytsky, Essays in Modern Ukrainan History, ed. Peter L. Rudnytsky, University of Alberta 1987, s. 
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ediyordu.  Sınırlara doğru hareket devam ettikçe, yeni Ukrayna – uç- topraklarına yeni bölgeler 

ekleniyordu. Karadeniz bozkırları, Kuban, Kafkas sınırları da birer uç – Ukrayna oluyordu.  84 

  II. Katerina Rus milliyetçiliğini despotik karakterde inşa ederken Ukrayna -  Kazak kimliği 

taşıyan tarihçiler ve kültür insanları zorunlu olarak  Moskov -  Rus kimliği ile bütünleşmek zorunda 

bırakıldılar.     Rus emperyal otoriteleri de Ukrayna’yı coğrafi ve kültürel olarak Rusya tarihine entegre 

etme ile meşguldü. Bu çaba ile Ukrayna’da Küçük Rusya Tarihi adlı eserler kaleme alındı.85 

  Ukrayna veya Sloboda Ukrayna, esasında Moskov emperyalizminin sistematik şekilde teşkil 

ettiği savunma hatlarının yaratılma aşamalarında ortaya çıktı. Moskov yayılması doğal sınırlarına 

ulaşınca uç-sınır tanımlaması da sonlanma aşamasına gelecek, “Ukrayna” artık Moskov idari amaçlarını 

ifade etmediği için terk edilecektir. Ancak “Ukrayn” olarak belirtilen nüfus, kendini Moskov – Rus 

kimliğine ait hissetmemenin yarattığı farklılıkla bu kez tabii nostaljik bir dürtüyle “Ukrayn” kimliğini 

yeniden keşfetmek ve benimsemek zorunda kalacaktır.86 Modern çağın milli kimlik inşa etmeye yönelik 

eğilimleri ananenin yeniden keşfini sağlayacak, başlangıçta asimilasyona karşı çıkan aydın-entelektüel 

kesim ile sınırlı olan ulus kimliği, köylü ve diğer nüfus kesimlerine de yayılacaktır. Rus kimliğini iyice 

kendine mal etmiş olan Moskova’ya karşı yeni kimlik üretmek mecburiyeti, “Ukrayna” ve “Ukrayn” 

terimlerinin yeniden keşfedilmesine yol açacaktır. 

Sol Yaka soyluları, Ukrayna ulusunun yeniden doğuşunu sağlayacak güç ve dayanışmaya sahip 

değildi. Ukrayna milliyetçiliği ideolojik ve örgütsel olarak tarihsel meşruiyetin değil popülizmin 

himayesinde şekillendi. Bununla birlikte, Sol Yaka eyaletleri Poltava ve Chernihiv, Ukrayna hareketinin 

coğrafi çekirdeği olmaya devam etti. Ukrayna'nın başka hiçbir kesimi bu kadar büyük oranda milliyetçi 

lider üretmemişti. Ukrayna ulus kimlik inşası burada   Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesinden 

birkaç yıl önce kitleler arasında hatırı sayılır bir ilerleme kaydetmişti.87Sol Yakadaki Chernihiv ve 

Poltava eyaletlerinde ve Harkiv'de (Sloboda Ukrayna), yerel toprak soyluları eski Kazak subaylarının 

torunlarından oluşuyordu.88 Rus emperyal sistemine uyum sağlamalarına rağmen, bu sınıfın üyeleri 

Ukraynalı kimliklerini korudular; birçoğu Ukrayna ulusal canlanmasının ilk aşamalarında önemli bir rol 

oynadı.89 Slobozhanshchyna'nın başkenti Harkiv, 1805'te Ukrayna topraklarındaki ilk modern 

üniversitenin merkezi olacaktır. Bu, yerel soyluların ve kasabalıların katkılarıyla sağlandı. 1820'lerde 

ve 1830'larda, Harkiv Üniversitesi ile bağlantılı bir grup yazar ve bilim adamı, Ukrayna yerel edebiyatı, 

                                                           
84 Boeck, “What's in a Name? ...”, s. 36. 

85 Serhii Plokhy, “Quo Vadis Ukrainian History?”  Harvard Ukrainian Studies, The Future Of The Past: New 

Perspectıves On Ukraınıan Hıstory,Vol. 34, No. 1/4 (2015-2016), s. 14. 

86 Boeck, “What's in a Name? ...”, s. 36 

87 Rudnytsky, Essays in Modern Ukrainan History, s. 20. 

88 Zenon E. Kohut, “Problems in Studying the Post-Khmelnytsky Ukrainian Elite (1650s to 1830s)”, Rethinking 

Ukrainian History, ed. Ivan L. Rudnytsky, Canada 1978, s.115. 

89 Rudnytsky, Essays in Modern Ukrainan History, s. 74. 
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Ukrayna etnografik ve folklor araştırmalarının temellerini attı. Güdü politik değildi ancak Harkiv 

Romantik okulundan esinlenen "halk" coşkusu, modern Ukrayna milliyetçiliğinin kurucu unsuru haline 

gelecektir.90 

İmparatorluğun üniversal vizyonu altında Ukrayna – Rusya birliği sağlansa da bunun iğreti, suni 

bir durum olduğu açıktı. Osmanlı hakimiyetinde yaşayan azınlıkların durumu neyse, Rus İmparatorluğu 

içinde Ukrayna’nın durumu da oydu. Nihayet milliyetçiliğin üniversal anlamda dünyaya yayıldığı 

periyodda Ukrayna ulusu ve tarihçiliği bundan üst düzeyde etkilenecektir. Ukrayna menşeli tarihçiler 

kendi tarihlerini Moskova’dan tümüyle ayrı, müstakil bir ulus kimliği inşa etmek anlayışıyla kaleme 

aldılar. Mihayilo Hruşevskiy (1866 – 1934) kroniklerin hanedanlarla örülü dünyasını terk ederek ulus 

etrafında oluşturulmuş milli tarih yazımına yönelen en etkili simadır.91   

  Ukrayna’nın tarihsel gelişimini kesintiye uğratan ilk faktörün Polonya, ikinci faktörün ise 

Moskov Rusya’sı olduğunu, bu iki arka plan gücüne karşı gerekli fikirsel donanım ve kimlik sağlamlığı 

kurulmadan Ukrayna ulusunun oluşamayacağını tespit eden ilk simalar, N. Kostomorov ve Panteleimon 

Kulish gibi büyük tarihçilerdir. 92 Belirtilen kimlik inşasını eserlerinde uygulayana ve mükemmel 

şekilde ortaya koyan kişi Hruşevskiy’dir.93  

XX. yüzyıl Sovyet Komünist Devrimi Ukrayna için büyük yıkım, kültürel kırılma   yaratacaktır. 

Komünist yazarlar Ukrayna’yı tıpkı Çarlık Rusya’sındaki gibi Dünya sosyalist uluslarından biri olarak 

düşünmüşlerdir. Tabii, dünya sosyalizminin lideri Moskova olduğu için, Çarlık dönemindeki üniversal 

imparatorluk ideolojisi bu kez Sosyalizm adı altında uygulanmış, Ukrayna eskisinden daha beter şekilde 

Moskova güdümüne girmiş, milli varlığını, iradesini tümüyle kaybetmiştir. Otokratik despotizmin üst 

düzeye çıktığı Stalin zamanında   Sovyet Ukrayna’sı kendisini Avrupa’ya yöneltmiş, kimliğini Avrupa 

ile bütünleştirme çabasına girmiştir. Stalin bu tür fikirlerin öncülerini acımasızca cezalandırmıştır.  

Komünizm döneminde Avrupa’ya yönelen Ukraynalılar önemli ürünler ortaya koydular. Ukrayna asıllı 

Dmytro Doroşenko Kanada’da Ukrayna tarihini yazdı. Rus asıllı George Vernadsky Hruşevskiy’nin 

Ukrayna tarihinin Amerika’da İngilizce çevirisine nezaret etti. İngiltere’de W.E.D. Allen Ukrayna 

tarihini yazdı. Allen, Ukrayna krizini Avrupa güç dengesi yokluğuna bağladı. Bahsedilen dönemde 

dünya tarihçiliği Ukraynalıların kendilerini nasıl tanımladığını tanıma ve öğrenme fırsatı buldu; zira 

                                                           
90 Rudnytsky, “The Role of the Ukraine in Modern History”, Slavic Review, Vol. 22, No. 2 (Jun., 1963), s. 209. 

91 Hruşevsky’nin temel eseri Ukrayna Tarihi isimli eseridir. Diğer eser veya makaleleri bu dev esere hazırlık 

niteliğindedir. Hruşevsky’nin önemi, Ukrayna tarihinin genel şemasını, Ukrayna kimliğini temsil edecek şekilde 

kültür ve coğrafya üzerinde oluşturması ve uygulamasıdır. Dmytro Doroshenko, A Survey of Ukrainian 

Historiography, The Annals of the Ukrainian Akademy a Special Issue, C. V-VI, No. 4 (18)-1,2 (19-2) (1957), s. 

264; Plokhy, “Quo Vadis Ukrainian History?”, s. 14. 

92Andrii Portnov, “Poland and Ukraine Entangled Histories Assymetric Memories”, Essays of the Forum 

Transregionale Studien, (7/2020), s. 20. 

93 Serhii Plokhy, “Between Poland and Russia: Mykhailo Hrushevsky’s Dilemma, 1905–1907”, Journal of 

Ukrainian Studies, Vols. 33-34 (Tentorium Honorum: Essays Presented to Frank E. Sysyn on His Sixtieth 

Birthday), Edited by Olga A. Andriewsky, Zenon E. Kohut, Serhii Plokhy, Larry Wolf (2008-2009), s. 388. 
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Ukrayna ulusunun en önemli talihsizliği,  daima Moskova Rusya’sının kültürel, demografik, coğrafi bir 

parçası olarak tanımlanmış olmasıdır.94 

II. Dünya savaşından sonraki döneme damgasını vuran Soğuk Savaş bir yandan anti-komünizm 

psikolojisi ve duygusunun bir yandan da milliyetçilik cereyanlarının yayılmasını sağlayacaktır. Ukrayna 

milliyetçiliği doğrudan anti – komünist ve anti – Sovyet anlayışında gelişmiş, Ukrayna ulus bilinci adeta 

Moskov karşıtlığında ifadesini bulmuştur. Ukrayna ulus inşasında rol oynayan tarihçiler şüphesiz 

akademik düzeyde dünya tarihçiliği içindeki yerlerini almışlardır. Bunlar içinde en önemlisi Omeljan 

Pritsak’tır. Dünyanın önde gelen Türkologları arasında yer alan Pritsak’ın iş birliği içinde olduğu Ihor 

Sevcenko Bizans kültür tarihinde otoritedir. Bu tarihçiler Ukrayna tarihini Avrasya, Bizans, Doğu 

Avrupa, hatta, Merkezi Avrupa’nın bir parçası telakki etmektedirler.95 

Sonuç 

  Çalışmamızda   Ukrayna terimi ile Sloboda Ukrayna terimleri etrafında gelişen   analizleri 

değerlendirdik. Mevcut araştırmada Kiev Rusya Sloboda’sı olarak kavramlaştırdığımız ilk dönemle 

ilgili analizin zorlama bir değerlendirme olduğu iddia edilebilir. Kiev Rus Sloboda’sı kavramsalının ele 

aldığımız konu ile ilgisi  bizce de çok naif bir niteliktedir.   Bizi bu konuda cesaretlendiren temel husus, 

Sloboda’nın uç – kray olgusu ile olan ilişkisidir. Sloboda anlam itibariyle muafiyet statüsüne alınmış 

nüfus iskanı olarak tanımlansa da bu nüfusun istisnasız olarak uçlarda sınırları beklemek ve savunmak 

üzere istihdam edilen hususi, askeri kıtalardan oluştuğu da tarihsel gerçektir.  Bu çerçevede, Ukrayna 

terimi belli ölçüde bağımsız nitelikli uç toplumunu ifade etmekte iken, Sloboda Ukrayna da hemen 

hemen aynı olguya işaret ediyor. 

 Sloboda kavramının Kiev Rusya’sı ile olan ilişkisi konusunda bizi cesaretlendiren diğer önemli 

faktör, konunun en önemli uzmanı olduğunu düşündüğümüz D. I. Bahaliy’nin bizimle hemen hemen 

aynı kanaatte olmasıdır. Bahaliy, Kiev Rusya’sı uç toplumunu ifade eden Ukraine teriminin 12. Yüzyılın 

ikinci yarısına ait kroniklerde görüldüğünü tespit etmiştir. Bizim Bahaliy’ye eklediğimiz husus, 

bağımsız Kiev krallığının kendi sınırlarını korumak için oluşturduğu Sloboda niteliğindeki muhafızların 

Rus olmayan, hemen hemen tümüyle çeşitli Türk boylarından meydana gelmiş olduğu 

değerlendirmesidir. Uç – sınır  muhafızları anlamında Sloboda Ukrayna nüfusunun aynı zamanda 

Kazak, Cossack olarak karşımıza çıkan tarihsel olgu ile de her bakımdan ilişkili olduğunu belirtebiliriz. 

Çalışmamızın tüm aşamalarında görüleceği üzere Sloboda Ukrayna aslında Kazak Ukrayna’sını ifade 

etmektedir. Kazakların bağımsız, özgür askeri nüfusu ifade ettiği de izahı gerektirmeyen gerçektir. 

Sloboda Ukrayna’nın tarihsel aşamalarının ikincisi olarak ele alınan Leh Sloboda Ukrayna 

kavramsalı da yaygınlık taşımayan, bizim modern Ukrayna tarihçiliğinde en önemli simalar arasında 

                                                           
94 Plokhy, “Quo Vadis Ukrainian History?”, s. 15. 
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değerlendirdiğimiz Orest Subtelny ve ondan yararlanan araştırıcılarda rastlanan kullanımdır.  Gerçi, 

Ukrayna tarihinin temel duayeni M. Hruşevski Leh Sloboda’sı olarak ifade etmese de Leh 

kolonizasyonunun açık şekilde Sloboda Ukrayna olgusu içinde yer aldığı hususu onun analizinde de 

kendini belli etmektedir. 

Moskova hükumeti nezaretinde gelişen ve en yaygın anlamı ile kullanılan nihai tarihsel aşama 

olan Sloboda Ukrayna kavramsalında genel anlayışa tümüyle bağlı kalındı. Özellikle Bahaliy ve 

Hruşevski’nin analizleri bize öncülük etti. Leh ve Moskova Sloboda Ukrayna’sının Ukrayna ulusu 

bilincinin inşa edilmesinde çok temel rol oynadığı araştırmamızda değerlendirdiğimiz en önemli 

tespittir. Lehistan Türk – Tatar saldırıları karşısında dünyanın en verimli tarım sahası olan Ukrayna 

ovasını korumak için yine Ukrayna asıllı nüfusu iki aşamada sınır alanlarını korumak üzere iskan etti. 

Leh Sızlata sınıfı tarımsal üretimden büyük karlar sağlıyor, bu tarım alanlarının üzerinde yaşayan 

nüfusla birlikte korunması büyük önem arz ediyordu. Bu amaçla sınır alanlarına önce kayıtlı Kazak 

muhafızları, ikinci aşamada köylü menşeli büyük çaplı nüfusu yerleştirildi. Leh sızlatası, ilgili 

tarihçilerin dikkat çektiği üzere aşırı kar hırsıyla sınır olgusunu çok kısa sürede unuttu, bu nüfusun özgür 

karakterini görmezden geldi, onarı eski statüsüne, serfliğe indirgemek istedi. Bu tarihi hata Lehistan – 

Litvanya Commonwealth’i olarak bilinen tarihi yapının sonunu hazırlayan sosyal çatışmaya neden oldu. 

Lehistan ve Kazak Ukrayna’sı arasında başlayan büyük savaş Leh – Ukrayna topyekün savaşına 

dönüştü. Burada tespit edilmesi gereken temel nokta, Sloboda Ukrayna’nın söz konusu bağımsızlık 

hareketinin öncüsü ve lokomotifi olmasıdır. 

Leh sınır bölgelerinde önce özgürleştirilen, sonra yeniden serf statüsüne alınan askerler ve askeri 

nitelik taşıyan köylülerin Lehistan’la yaptıkları savaşı kaybederek Moskova hükumetine sığınmaları 

Moskov Sloboda Ukrayna’sını ortaya çıkardı. Moskova III. İvan’dan itibaren Büyük Rusya doktrinini 

uyguluyor, sınırlarını bir yandan Türk, Tatar akınlarına ve diğer yandan belirtilen dönemde Doğu 

Avrupa’da Moskova’dan daha güçlü bir tarihi yapı olan Lehistan’a karşı koruma zorunluluğu 

duyuyordu. Lehistan baskısından kaçarak Moskov sınır hatlarına göç eden Ukraynalıların doğurduğu 

Sloboda ilk önce doğal bir göçle beslenen bir hareket iken, Moskova bu Ukraynalıların yarattığı imkanı 

değerlendirerek onları Moskova’nın sınır bekçileri haline getirdi. 

Moskova hükumeti Ukraynalı nüfusu Kazakların yönetimine bırakıp onlara cazip gelebilecek 

hakları tanırken, diğer yandan Kazaklar üzerinde tesis ettiği Moskov voyvodalık kurumu ile Ukrayna 

toplumunu dolaylı olarak yönetmekten vazgeçmedi. Tarihsel süreçte Kazak yönetici sınıfına tanınan 

özerklik, siyasi haklar kaldırılarak Ukraynalıların kendilerini yönetmesini sağlayacak her türlü kurumsal 

yapılara son verildi. Moskova hükumeti Modern Çağ’ın temel niteliği olan uluslaşma olgusunu dinsel 

bir anlayışta en üst düzeyde benimseyen ve uygulayan bir devlettir. Moskova Çarlığı kendisini Büyük 

Rusya, Ukrayna’yı ise Küçük Rusya olarak nitelendirecek, Ukrayna’nın arka planındaki tüm tarihsel 

birikimini yok sayacaktır. Bu, romantik uluslaşma süreçlerinde Moskova asıllı soyluların ve hanedan 

sınıfının fark etmediği ancak arka planda Ukrayna asıllı nüfusun kesin olarak karşı çıktığı, her vasıta ile 
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mücadele ettiği bir uygulama oldu. Moskova elitleri Ukraynlarla aynı millet olma temasını işledikçe, 

Ukraynalıların bilinçaltı tepkisinin bilenmesini sağladılar. Ukrayna nüfusunda tarihin hiçbir devresinde, 

bir toplumun başka bir topluma tepki duymasında görülemeyecek aşırılık söz konusudur. Bu, Moskova 

hükumetinin tarihsel şartların uygun olmasına bağlı olarak kazanmış olduğu aşırı öz güven ve askeri 

gücüne dayanarak yürüttüğü kolonizasyon ve asimilasyon uygulamasına karşı duyulan tepkiden 

kaynaklanmıştır.  

Araştırmamızın verilerinin dolaylı olarak ortaya koyduğu aktüel sonuçlara da kısaca değinelim. 

Şubat 2022’da başlayan ve halen devam eden Rus – Ukrayna savaşı tüm tarihçileri, analizcileri, 

yorumcuları şaşırtmış, şaşırtmaya devam etmektedir. Şaşkınlığın ilk sebebi, Ukrayna’nın Moskova 

karşısında gösterdiği direncin sağlamlığı, kültürel, tarihi, askeri boyutlarıdır. Ukrayna toplumunda çok 

az millette görülen bir bağımsızlık duygusu, egemenlik anlayışı olduğu bu savaşın ortaya koyduğu en 

önemli sonuçtur.  

Mevcut savaşın başka bir açıdan önemi, Moskova’nın argümanlarının tümüyle içi boş propaganda 

olduğunu ortaya koymasıdır. Türkiye kamuoyu başta olmak üzere uluslararası medyanın temel savları 

Moskova-Ukrayna sınırları arasındaki nüfusun, açık ifadeyle Harkiv, İzyum, Belgorod, Donbas, 

Luhansk, Donets sınır hatlarında yaşayan nüfusun Moskov – Rus asıllı olduğu, Ukrayna’nın söz konusu 

nüfusu askeri güç kullanarak asimile veya imha ettiği, Moskova’nın haklı olarak duygusal ve kültürel 

bağlarla kendisine bağlı olan bu nüfusu kurtarmak üzere hareket ettiği iddiaları doğrultusunda 

şekillenmiştir. Araştırmamızın ortaya koyduğu üzere belirtilen sınır hatları Büyük Rusya kavramının 

oluşmaya başlamasından itibaren Moskova merkezli hakimiyet alanını korumak üzere yerleştirilmiş 

bütünüyle Ukrayna asıllı nüfustan oluşmuştu. Söz konusu tespiti ehemmiyetli hale getiren diğer bir 

nokta, Moskova’nın Ukrayna menşeli nüfusu “Küçük Rus” adı altında “Büyük Rus”un hakiki bir 

elementi olarak görmesinin yarattığı tarihsel paradokstur. Bu paradoks tarihsel Moskov – Rus travması 

olarak adlandırılırsa belki daha açıklayıcı olur. Moskova Rusya’sı Ukrayna asıllı nüfustan mahrum 

olduğunda gerçekten büyük çaplı bir demografik daralmaya düşmekte, ilaveten kendisini savunma 

anlayışıyla iskan ettiği nüfusun yarattığı büyük tehditle karşı karşıya kalmaktadır. Moskova Rusya’sının 

kendisini savunmak üzere geliştirdiği Sloboda Ukrayna hattı şimdi onun için en büyük tehdit 

oluşturmaktadır. Meselenin Moskova’nın iddia ettiği gibi Luhansk – Donbas bölgeleriyle sınırlı 

olmadığı, halen hiç bahis konusu edilmeyen Belgorod – Kursk ve daha iç vilayetler için de aynı niteliğini 

koruduğunu belirtelim. Bu çerçevede, Moskov Sloboda’sı olarak tespit edilen yerlerin aslında Moskov 

asıllı değil Ukrayna asıllı nüfustan oluşuyor olması ve halen de Moskova hakimiyetini değil Ukrayna 

hakimiyetini tercih ediyor olmasının mevcut savaşta Ukrayna’nın başarısını sağlayan temel faktörlerden 

birisi olduğu da anlaşılmaktadır.   

Putin ve çevresinin de vurguladığı üzere, tespit edilen durumun Moskova hükumeti için ciddi bir 

beka meselesi olduğu açıktır. Ancak, Ukrayna Ulus’unun Moskova’nın sınırlarını beklemek, onu 
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korumak için yaratılmadığı, her ulus gibi Ukrayna’nın da kendi ülkesine ve bağımsızlığına sahip olma 

hakkı olduğu reddedilemez gerçekliktir.   
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Russia- Ukraine War and Turkey's Diplomacy

Prof. Dr. Giray Saynur Derman 

Abstract  

The Russia-Ukraine War is an ongoing war involving Russia, Belarus and pro-Russian forces on the one 

hand and Ukraine on the other. It is a military activity that started in 2014 and grew in February 2022, after the 

President of Ukraine Viktor Yanukovych, who was dismissed after Euromaidan, asked Russia to send troops to 

the region due to the tension in Crimea. This war includes Russia's annexation of Crimea (2014), the Donbass 

War, cyber warfare, and political tensions. Claiming that Russia is protecting its geopolitical interests in the region, 

its citizens and deployed soldiers, President Vladimir Putin received parliamentary approval for the intervention. 

On February 21, 2022, Russia announced that it officially recognized the Donetsk and Luhansk People's Republics. 

On February 24, 2022, Russian leader Putin announced on television that they had started to invade Ukraine. After 

the diplomatic crisis in 2021, Russia, which made a military build-up in the regions close to the Ukrainian borders, 

started to invade Ukraine on a large scale on February 24, 2022. In this process, Turkey, as a regional actor, 

assumed a diplomatic mission between the two countries. Turkey is a prominent actor due to its commercial and 

politic. Turkey is a key actor due to its commercial and political relations with Russia and Ukraine, and its relations 

with the West as a NATO member. It is the only NATO member fighting for a lasting peace and ceasefire between 

the two countries. This article has been analyzed within the framework of Securitization Theory. In this article, 

Rusys Ukraine War and its effects, Turkey's diplomacy are discussed.al relations with Russia and Ukraine, and its 

relations with the West as a NATO member. 

Keywords: Russian Federation, Ukraine, Turkey, War, Diplomacy.  

Özet 

Rusya-Ukrayna Savaşı, bir yanda Rusya, Beyaz Rusya ve Rus yanlısı güçlerin, diğer yanda Ukrayna'nın 

dahil olduğu devam eden bir savaştır. 2014 yılında başlayan ve Euromaydan'ın ardından görevden alınan Ukrayna 

Devlet Başkanı Viktor Yanukoviç'in Kırım'daki gerginlik nedeniyle Rusya'dan bölgeye asker göndermesini 

istemesi üzerine Şubat 2022'de büyüyen bir askeri faaliyettir. Bu savaş, Rusya'nın Kırım'ı ilhakını (2014), Donbass 

Savaşı'nı, siber savaşı ve siyasi gerilimleri içermektedir. Rusya'nın bölgedeki jeopolitik çıkarlarını, vatandaşlarını 

ve konuşlu askerlerini koruduğunu iddia eden Devlet Başkanı Vladimir Putin, müdahale için meclisten onay aldı 

ve 21 Şubat 2022'de Rusya, Donetsk ve Luhansk Halk Cumhuriyetlerini resmen tanıdığını ilan etti. 24 Şubat 

2022'de Rus lider Putin Ukrayna'yı işgal etmeye başladıklarını medyada duyurdu. 2021'deki diplomatik krizin 

ardından Ukrayna sınırlarına yakın bölgelerde askeri yığılma yapan Rusya, 24 Şubat 2022'de Ukrayna'yı büyük 

çapta işgal etmeye başladı. Bu süreçte Türkiye bölgesel aktör olarak iki ülke arasında diplomatik misyon üstlendi. 

Türkiye, ticari ve siyasi açıdan önemli bir aktördür. Türkiye, Rusya ve Ukrayna ile ticari ve siyasi ilişkileri ve bir 

NATO üyesi olarak Batı ile olan ilişkileri nedeniyle kilit bir aktördür. İki ülke arasında kalıcı bir barış ve ateşkes 

için savaşan tek NATO üyesidir. Bu makale güvenlikleştirme teorisi çerçevesinde analiz edilmiştir. Bu makalede 
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Rusya Ukrayna Savaşı ve etkileri, Türkiye'nin diplomasisi, Rusya ve Ukrayna ile ilişkileri ve NATO üyesi olarak 

Batı ile ilişkileri tartışılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Rusya Federasyonu, Ukrayna, Türkiye, Savaş, Diplomasi. 

Introduction  

Since then-Ukrainian President Yanukovych failed to sign the Association Agreement between 

the European Union and Kyiv at the end of November 2013, relations between the West and Russia 

have deteriorated rapidly. In view of the close and continuous political, security policy and economic 

cooperation between the two sides since the end of the Cold War – i.e. for 25 years – this development 

came as a surprise, despite all the existing differences and political booms. On the western side, the 

intention of the Russian leadership under President Putin to restore Russia as a quasi-Soviet union and 

to take on the role of a great power again is often cited as an explanation for this. As an example, the 

actions in the breakaway provinces of South Ossetia and Abkhazia, which were recognized by Moscow 

after the war with Georgia in 2008, especially in Ukraine with the separation of Crimea and the support 

and incitement of separatist forces in the east and south-east of the country as well as military 

engagement in Syria from autumn 2015. The Russian side, on the other hand, claims that the West has 

been pursuing an increasingly expansive policy for 15 years, disregards Russian interests and wants to 

marginalize Russia's legitimate place in international relations, the support of color revolutions aimed 

at regime change in the former republics of the Soviet Union and in Russia itself, as well as the 

interventions from Serbia to North Africa to the Near and Middle East. 

Russia; It considers Ukraine as a country that is dependent on itself and acts as a buffer between 

itself and the West since its independence in 1991, and defines this country's intention and possibility 

of membership in NATO and the European Union as a serious security threat  

However, it cannot be said that the only basis of the disagreements between the two countries is 

the possibility of Ukraine's shift to the western axis. The existence of ethnic-based problems arising 

from the Russian population immigrating to Eastern Ukraine as a result of industrialization in the 19th 

century1 and the attempt to Russify the region during the Soviet Union period also constitutes an 

important ground of disagreement. 2 

The historical foundations of the Russian occupation movement experienced today can be traced 

back to ancient times3. However, the events in the recent past of the subject are very critical in terms of 

1 Giray Saynur Derman, 1905 -1907 Yılları Rusya Müslümanlarının Siyasi Kimlik Arayışı, Doğu Kütüphanesi yay., 

İstanbul, 2008. 

2 Giray Saynur Derman, “Black Sea Regional Policies of Russia and the United States after September 11”, Blue 

Black Sea New Dimensions of History Security Politics Strategy Energy and Economy, Editor: Giray Saynur 

Derman (Bozkurt), Cambridge Scholars Publishing, UK., 2013, s. 227 

3 Giray Saynur Derman, “Kırım Tatarları ve Sürgün”, Stalin ve Türk Dünyası, Editör: Emine Gürsoy Naskali ve 

Liaisan Şahin, İstanbul 2007, s.78. 
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understanding the process. In 2013, Yanukovych, who was the president of Ukraine at the time, gave up 

on signing agreements with the European Union at the last moment, and in 2004, the pro-Western 

masses, who had signed a major action known as the Orange Revolution, mobilized and protests began.4 

Ultimately, on this basis, Russia first defined the public demonstrations in Ukraine as a coup in 2014, 

citing the safety of the Crimean Russians as a reason, and annexed Crimea.5 Between 2014 and 2022, 

the actions of pro-Russian separatists, especially in Donbass and Luhansk, and the harsh intervention of 

Ukraine in these were passed, and in 2022, Russia began massing soldiers on the eastern border of 

Ukraine under the guise of military exercises. Then, on February 21, 2022, he occupied the Donbass and 

Luhansk regions in eastern Ukraine and declared that they recognized their independence; immediately 

after this, on February 24, 2022, it started the process of occupation of Ukraine on the grounds of 

“purging the country from Nazism and militarism”6 The war also resonated in the international arena, 

and as a result of the voting held in the session of the United Nations General Assembly on March 2, 

2022, a decision was made to condemn Russia's exit from the territory of Ukraine. 

Russian Federation - Ukraine War and its Global Effects 

As a result of the developments between Russia and Ukraine, fluctuations emerged between 

Russia and Europe in the fields of politics, security and energy. It can be said that the sanctions carried 

out between the parties over energy towards each other are the footsteps of a new Cold War. Because 

Russia sees its energy opportunities as a tool to realize its political goals and uses it against Europe.7 As 

a result of the Ukraine War, Russia changed the direction of the energy transfer through this country and 

switched from different routes to a transmission mechanism. As a result of the current war, fluctuations 

and problems have emerged in energy supply and demand. For this reason, the European Union is in an 

effort to access Caspian natural gas and to produce an alternative to Russian gas. Thus, it aims to 

guarantee a sustainable energy supply. In addition, the increase in access to this gas is to create a 

competitive environment against Russian gas. At this point, the importance of Turkey's geostrategic 

position emerges, as Turkey is the most important country that these alternative lines can cross. 

Another claim is that Russia's attack aroused Ukrainian nationalism and NATO; In the European 

Union, it has created an integration due to security concerns. In other words, the situation has become 

4 Giray Saynur Derman Ukranian Foreign Policy and the Internal Determinants, LAMBERT Academic 

Publishing, Berlin, Germany, 2015, s. 37 

5 Andreas Umland. “The 2018-19 Russian and Ukrainian Election Cycles and the War in the Donbas: Prospects 

for a Solution of the Conflict and the Idea of a UN Peacekeeping Mission in Eastern Ukraine”, Harvard 

International Review 39 (4): 36-41, 2019. 

6 James, Crawford, The Creation of States in International Law, Oxford: Oxford University Press, 2006, p. 87. 

7 Крым вошел в состав Российской Федерации (Crimea became part of the Russian Federation) (2014, March 

18), Interfax. Retrieved from https://www.interfax.ru/russia/365492  
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multi-stakeholder and international rather than a war between the two countries, causing action-reaction 

reactions.8 

Another consequence of the war between Russia and Ukraine is that it caused a series of 

unexpected political developments in the region.9 For example, Sweden and Finland join NATO; 

Moldova, Georgia and Ukraine have applied for full membership to the EU.10  At this point, it was quite 

unexpected for both countries that Sweden and Finland declared that Turkey would vote against the 

NATO membership application on the grounds that these countries supported terrorism.11 

In connection with the Ukraine crisis in 2014 and the associated disputes between the West and 

Russia, politicians and the public alike tried to compare developments after the Second World War and 

asked whether a new Cold War was imminent.12 In fact, current reciprocal accusations, demarcations, 

sanctions, military threats and interventions are reminiscent of the dispute over spheres of influence that 

broke out soon after the end of the Second World War. At that time, this development culminated in the 

years 1948 to 1950: Berlin crisis, founding of NATO on the western side and Council for Mutual 

Economic Aid (COMEW) and military assistance agreements on the eastern side, establishment of two 

hostile states – the Federal Republic Germany and the German Democratic Republic – on German soil, 

the outbreak of the Korean War and various other political decisions that marked the formation of 

opposing bloc systems. Even this rough sketch of the intended comparison makes the limits of a 

comparative analysis clear. A division of Europe and the world into two alliances, as was the case after 

1945, is not discernible in the period after the end of the Cold War and is not to be expected in the 

foreseeable future either. The formation of the bloc after 1945 followed the militarily drawn borders in 

Europe and the world, guarded by the USA and the Soviet Union. It didn't even take five years, and the 

respective spheres of influence were characterized by extensive hegemony of the superpowers.13 The 

western bloc reached from Alaska, Canada, the USA across the Atlantic to West Berlin, the eastern bloc 

                                                           
8 Ukraine crisis: Putin signs Russia-Crimea treaty (2014, March 18), BBC News. Retrieved from  

https://www.bbc.com/news/world-europe-26630062 

9 Giray Saynur Derman –Yerkinay Ongarova, “Ukrayna’da Siyasi Kriz”, Karadeniz Araştırmaları Dergisi, (42): 

11–23, 2014. 

10 Крым проголосовал за присоединение к России (Crimea voted to join Russia) (2014, March 16), Interfax.  

Retrieved from https://www.interfax.ru/world/364997 

11 Подписан Договор о принятии Республики Крым в Российскую Федерацию (Agreement on the  

Annexation of the Republic of Crimea to the Russian Federation was signed) (2014, March 18), Official Internet  

Resources of the President of Russia, Retrieved from http://kremlin.ru/events/president/news/20604 

12 Giray Saynur Derman, Ukranian Foreign Policy and the Internal Determinants, LAMBERT Academic 

Publishing, Berlin, Germany, 2015, p. 27. 

13 J. Cole, Geography of the world’s major regions, London: Routledge, 1996, p.37. 
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from East Berlin via Poland, the Soviet Union, post-civil war largely communist China and the People's 

Republic of Korea (founded in 1948) to the Kuril Islands in northeastern Japan.14 

Turkey’s Position in Russia-Ukraine War and Diplomacy (The Theoretical Framework)  

The Political Role of Turkey in the Russia-Ukraine War Addressing Turkey's political role in the 

Russia-Ukraine War under three main headings possible. The first of these is the territorial integrity of 

Ukraine, the second is the mediation role between Russia and Ukraine, and the third is the situation for 

new countries that apply to become NATO members as a result of this process. 

Turkey's attitude towards Ukraine's territorial integrity is quite clear. After the meeting with the 

Prime Minister of Ukraine Zelenskiy in the days when the tension between Russia and Ukraine started 

to increase, President Erdoğan clearly expressed Turkey's view of the issue with his statement that 

Ukraine's territorial integrity should be respected.15 Likewise, the Turkish Ministry of Foreign Affairs 

states on its corporate website that Turkey is a party to the preservation of Ukraine's territorial integrity 

and does not recognize the annexation of Crimea.16 As a result of the balance policy it has followed from 

the beginning of the process, Turkey has become an ideal candidate country to assume the role of 

mediator for both Ukraine and Russia. As a result of this, Antalya was the first place chosen for the 

highest level meetings among the countries, and Ukrainian Foreign Minister Dmitro Kuleba and Russian 

Foreign Minister Sergey Lavrov came together on March 10, 2022, hosted by Turkey.17 On March 29, 

2022, again hosted by Turkey, the two-day meetings of the Ukrainian and Russian delegations took 

place in Istanbul, and at the end of the negotiations, David Arakhamia, one of the members of the 

Ukrainian delegation, stated that Turkey is one of the 8 countries that Ukraine requested a guarantor In 

the current situation, Turkey still acts with the approach of establishing peace between the two countries, 

the territorial integrity of the countries and a balance policy in parallel with them. Russia; It demands 

that Ukraine recognize the annexation of Crimea, disarm, abandon its NATO membership and adopt a 

new approach for the Donbass region. 18  Ukraine, on the other hand, expects Russia to end the 

occupation unconditionally. Therefore, it does not seem easy for both countries to find a compromise 

ground that they can be satisfied with on this axis, unless they make concessions. The Russo-Ukrainian 

War has not only posed a problem for Ukraine's security. It has increased the concerns of some Baltic 

                                                           
14 Mesut Caşın and Giray Saynur Derman, Rus Dış Politikasındaki Değişim ve Kremlin Penceresinden Yeni 

Ufuklar, SRT yayıncılık, Ankara 2016, p. 450. 

15Deutsche Welle. Turkey’s Erdogan voices support for Ukraine amid crisis. 2021, 

https://www.dw.com/en/turkeys-erdogan-voices-support-for-ukraine-amid- crisis/a-57157898. Date of access: 

20.06.2022.  

16 Giray Saynur Derman, “ABD, AB ve NATO Gölgesinde Rusya-Ukrayna Krizi”, Anadolu Ajansı (AA), 

08.04.2021. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-ab-ve-nato-golgesinde-rusya-ukrayna-krizi/2202119 

17 BBC. Antalya Zirvesi: Rusya, Ukrayna'nın Ateşkes Çağrısına Yanıt Vermedi, 

https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-60698944. Date of access:: 29.06.2022.  

18 T. C. Dışişleri Bakanlığı. “Ukrayna'nın Siyasi Görünümü”. https://www.mfa.gov.tr/ukrayna-siyasi-

gorunumu.tr.mfa. Date of access: 21.06.2022.  

PIEES | 69



 

 
 

countries to suffer a similar fate and has led these countries to apply for NATO membership. NATO 

membership is a very long process of seven steps, and 30 member states must approve the membership 

of the country applying for accession.19  

Turkey opposes the admission of Finland and Sweden, the applicant countries, as NATO members 

on the grounds that they support terrorist organizations. The basic premise of this claim of Turkey is 

Finland's 6 FETÖ and 6 PKK terrorists; In addition to Sweden not extraditing 10 FETÖ and 11 PKK 

member terrorists to Turkey, Sweden supplied AT-4 anti-tank missiles, drones and financial support to 

the PKK/PYD.20 Turkey has clearly demonstrated its stance on this issue by the administration of all 

levels of the state, especially President Erdogan. Although politicians from various countries in Europe, 

in addition to the officials of the two countries, have made statements that the process can be overcome 

through dialogue, Turkish officials have stated that unless a concrete step is taken towards Turkey's 

expectations, the membership processes of the two countries will not be approved.21 This situation can 

be handled within the framework of the Securitization Theory. According to the Securitization Theory, 

any issue within the scope of a country's problem is positioned as an existential threat or a high priority 

risk from the security framework, and by declaring it, it attributes an extraordinary status to the problem. 

Turkey interprets the situation through its own security problems and prioritizes the elimination of these 

problems above all else. At this stage, it would be appropriate to state that Turkey's rejection vote has 

become a very strong diplomatic element. 

Turkey's Economic and Political Role in Russia-Ukraine War 

The Russia-Ukraine War undoubtedly had many different economic consequences. The most 

important of these are the restrictions and embargoes implemented by the European Union countries for 

energy products, which are Russia's largest export item. The most important economic role that Turkey 

can play in relation to the economic consequences of the war therefore emerges in this title. 

One of the key elements of security between Europe and Russia is energy. Europe is foreign-

dependent in energy and imports more than half of the energy it uses at a daily cost of more than 1 

billion Euros.22 Europe acts with the expectation of ensuring the security of its fossil fuel supply, and 

Russia with the expectation of a sustainable energy export at the highest possible price. For this reason, 

                                                           
19 Giray Saynur Derman, “ABD, AB ve NATO Gölgesinde Rusya-Ukrayna Krizi”, Anadolu Ajansı (AA), 

08.04.2021. https://www.aa.com.tr/tr/analiz/abd-ab-ve-nato-golgesinde-rusya-ukrayna-krizi/2202119 

20Hürriyet, “İsveç’in PKK Dosyası Kabarık: İşte Türkiye’nin İtirazları”. 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/isvecin-pkk-dosyasi-kabarik-iste-turkiyenin- itirazlari-42063926. Date of 

access:: 21.07.2022.  

21 Hürriyet. “Son dakika: İsveç ve Finlandiya NATO'ya Yarın Başvuruyor! Flaş 'Türkiye' Mesajı”. 

https://www.hurriyet.com.tr/dunya/son-dakika- finlandiyadan-turkiye-aciklamasi-42064309. Date of access: 

21.07.2022.  

22 K. Matsumotoa, K., Doumpos, M. and Andriosopoulos, K. Historical Energy Security Performance in EU 

Countries. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 1737- 1748, 2018. 
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Russia wants to make Europe more dependent on itself. While doing this, it sells energy at cheaper 

prices to countries with access to alternative energy sources and at higher prices to those who do not; 

tries to implement its policies by establishing and purchasing different energy transmission lines. It is 

possible to interpret this as an energy monopoly attempt in the long run.23 This situation can be handled 

within the framework of Complex Dependency Theory. According to the Complex Dependency Theory, 

the method that a state should implement in establishing security in interstate relations is to make other 

states dependent on it in a way and to avoid the use of military force while doing this. From this 

perspective, it can be said that the discourse of realist theory on the establishment of security by military 

force is also criticized. From this perspective, Russia's main purpose is to create its own hegemony by 

making other countries, especially Europe, dependent on it over the energy issue. As a matter of fact, it 

can be said that these efforts did not reach their goal as a result of the sanctions imposed on Russian 

energy products that emerged as a result of the Russia-Ukraine War. 

The subject can also be evaluated within the framework of Regional Energy Complex Theory on 

a theoretical basis. This theory states that the interactions created by the energy dependency relationship 

between at least two countries in a certain geographical area are considered as a matter of securitization. 

In this context, it can be said that Turkey, Russia, Ukraine and the European Union have formed a 

regional energy complex due to the energy transmission lines passing through Ukraine and Turkey. 24  

As a result of the war, a fluctuation and deterioration occurred in this regional energy complex, and the 

need for the emergence of new regional energy complexes arose.25 

Accessing Caspian natural gas is one of the most important options for the European Union among 

the emerging quests for creating new energy complexes. Thus, it will be possible to produce an 

alternative to Russian gas. In addition, the increase in Europe's access to Caspian gas will create a 

competitive environment against Russian gas. At this point, the importance of Turkey's geostrategic 

position emerges, as Turkey is the most important country that these alternative lines can cross. In this 

respect, the European Union also wants Turkey to play a key role in a route that has access to the 

Caspian, Middle East, other Southern and Eastern sources, where gas can be transported to the West.26 

Therefore, it can be said that Turkey can play a strategic role in diversifying the gas supply of the 

European Union by creating new gas pipelines carrying gas from the Caspian and Middle East to Europe. 

23 A. Sabbaghian and R. Rasooli, Stability Analysis of Russia-EU Energy Relations after the Ukraine Crisis from 

Perspective of the Interdependence Theory. Central Eurasia Studies, 14(1), 177-201. 2021.  

24 U. Güneş, Rusya Federasyonu (RF)-Ukrayna “Savaşı”, Bölgesel Güvenlik ve Avrupa Güvenliği ile Güvenlik ve 

Silahsızlanma Düzenlemeleri Üzerine Olası Etkileri, Türkiye Stratejik Araştırmalar Merkezi, Mart 2022, s.18.  

25 M. N. Arman and B. Gürsoy, “Challenges in the Regional Energy Complex Of Russia, Ukraine, Turkey, and 

the European Union”, International Journal of Humanities and Social Development Research, 6(1), 7-21, 2022. 

26 O. Kotenko, Changer and Changes on the European Energy Market After the Ukrainian Crisis, East European 

Scientific Journal, 66(2), 57-60, 2021.  
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The Russia-Ukraine War is important for Israel to sell its natural gas to Europe through Turkey and to 

become an alternative energy supplier to Europe. For this reason, while the war was going on, the 

President of Israel made a visit to Turkey.Therefore, it can be said that Europe can evaluate not only the 

Caucasus but also the Mediterranean line as an energy supply alternative. It is not possible to say that 

Turkey was caught unprepared in this regard. Because Turkey's intention to transform into a regional 

energy corridor within the framework of the Middle Corridor initiative is a well-known issue in the 

international arena. Turkey has implemented many energy transmission lines in this ideal. General 

information about these transmission lines is shared in the table. 

Conclusion  

Russia's aggressive attitude will result in European countries turning to alternative energy sources 

in the upcoming period. In this case, increasing the share of the lines that transmit Azeri and Iranian gas 

to Europe via Turkey in Europe's energy imports will come to the agenda. Projects such as TANAP, 

built over the Southern Gas Corridor project and currently performing this task, can make very serious 

contributions to Turkey's geopolitical importance and economic income. Another important dimension 

of the conflict for Turkey is the prominence of its geopolitical position due to its position within the 

Western alliance NATO. Turkey's obligations under the Montreux Agreement are also among the issues 

that have come to the fore in the ongoing crisis in Ukraine. Restrictions imposed by Turkey will affect 

the movement of Russian warships, which also have a fleet in the Mediterranean. 

The conflict situation has the potential to have a negative impact on Turkey's import-export 

balance. In recent months, the Turkish lira has experienced a serious depreciation as a result of the 

pressure on developing countries due to the global inflationary wave. Russian and Ukrainian tourists 

make up a significant portion of Turkey's tourism revenues. Therefore, the tension may cause foreign 

exchange loss on Turkey's tourism revenues. This situation is already reflected in oil and natural gas 

prices. The increase in the resources allocated to imported energy by Turkey, which imports a significant 

part of its energy resources, will also create a negative result in the import-export balance. 

Turkey's geopolitical importance will increase. Another important dimension of the conflict for 

Turkey is the prominence of its geopolitical position due to its position within the Western alliance 

NATO. The role of Turkey, whose importance in the alliance has been ignored as a result of the tension 

between Turkey, the USA and Europe in recent years, will be remembered once again as Russia has 

come to the fore as an aggressor state. If Turkey's role in the alliance regains the importance it deserves, 

it will provide significant support to Turkey's foreign policy, both regionally and globally. 

Turkey's obligations under the Montreux Agreement are also among the issues that have come to 

the fore in the ongoing crisis in Ukraine. According to the agreement signed in 1936, while Turkey 

allows passage to merchant ships, it imposes tonnage and duration restrictions on warships to non-Black 

Sea states. In addition, according to the contract, in time of war, Turkey will be able to restrict the exit 
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of warships of the riparian states from the straits and will only allow entry if the ship is returning to its 

base. Turkey has fulfilled its obligations arising from the Montreux Convention to the letter. 

The responsibilities that fall on Turkey can also affect the course of the conflict. Restrictions 

imposed by Turkey will affect the movement of Russian warships, which also have a fleet in the 

Mediterranean. Due to the tonnage restriction, Turkey not only prevented the passage of the ships of the 

states that do not have a coast to the Black Sea, but also maintained its neutrality by announcing the 

restriction imposed on the warships of the non-coastal countries. Similarly, in the 2008 Georgian-

Russian war, Turkey did not allow the US aid ships to pass, citing the relevant article. Both of these 

situations could be the case if the conflicts intensify in the cities of Mariupol in the east of Crimea or 

Odessa in the west of Crimea, which are currently Ukraine's seagoing centers. 

In addition to all these issues, the conflict situation in Turkey's immediate surroundings poses 

serious security risks for Turkey. Examples of these risks are the potential refugee crisis, terrorist attacks, 

and Turkey's food security risk. Although Turkey, as a country that faced a serious bill in the 2010s due 

to the Syrian civil war, has a certain experience in all these areas, a regional-scale conflict situation may 

pose various risks for the country. 

Turkey's strategic ties with the two countries are affected. The most important effect of Russia's 

attack on Turkey will be through the damage it will cause to the strategic cooperation Turkey has 

developed with both Russia and Ukraine. Trade relations between Russia and Turkey have gained a 

strategic dimension in recent years with the S-400 missiles that Turkey bought from Russia and Russia's 

construction of the Akkuyu nuclear power plant. Turkey is also in a joint position with Russia in the 

Turkish Stream natural gas pipeline project. Both countries have allocated significant resources and 

invested in all these projects. Similarly, the cooperation between Turkey and Ukraine in the field of 

defense industry has played a significant role in Turkey's unmanned aerial vehicle technology in 

particular. The two countries also have a significant share in Turkey's wheat import. The transformation 

of conflicts into a regional crisis may adversely affect all these sectors in the medium and long term. 

Both Russia and Ukraine have serious importance for Turkey both commercially and strategically. 

As a regional power that wants peace in the region and negotiates with both states, Turkey, as a key 

actor in this process, is taking the necessary steps in the eyes of NATO and the two countries to prevent 

and control the further growth of the crisis. 

At the time of this research, the Russia-Ukraine War had just completed its 4th month. This 

invasion, which was loudly claimed by everyone at the beginning that it would not last long and would 

result in the absolute victory of Russia, has survived to this day with the intervention of global actors 

and the unexpected resistance of Ukraine. Since the beginning of the process, Turkey has made an 

intense diplomatic effort to ease the tension between the parties and to establish peace; This has been 

appreciated by both the conflicting parties and other countries. Russia's interpretation of these attitudes 
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of the countries in its immediate geography seeking cooperation and membership with the European 

Union and NATO as a risk, and the discourse that there is an existential threat in these matters with the 

securitization approach, has also caused uneasiness in other countries in the region. In this context, 

Sweden and Finland applied for membership to NATO. However, Turkey has declared that it will use 

its veto right regarding the membership of these countries, which have claimed neutrality, on the grounds 

that they protect the elements Turkey defines as terrorists. Therefore, it can be said that Russia is not the 

only source of security concerns in the events. Another important problem brought by the war arose 

over energy supply. The most important weapon used by Russia in responding to the sanctions of 

western countries has been energy exports. On March 23, 2022, Russian President Putin played this 

trump by saying "We are planning to switch to Russian rubles in payments for natural gas sales to 

unfriendly countries" However, as of May 2, 2022, it was stated in the statements made by the European 

Union officials that no payment was made in Rubles yet”27 However, it is possible to say that this exit 

of Russia caused sufficient concern. On the other hand, it should be noted that Europe is foreign-

dependent in energy and is vulnerable to any fluctuations that may occur in energy supply. This war is 

important because it also showed the European authorities the risk of being dependent on a single energy 

supplier. In this environment, the importance of alternative energy transmission lines also emerges. 

Turkey is located in “a region adjacent to approximately 60% of the world's proven oil and natural gas 

reserves”. and is also the eastern neighbor of the European Union which imports 1 billion Euros of 

energy daily. In other words, it is in an ideal geostrategic location to be a power transmission line 

alternative to Europe. The Middle Corridor Initiative, which is based on the strategy of making Turkey 

a hub in terms of both energy and logistics, can offer Europe an effective, stable and sustainable supply 

for energy demand. It is obvious that the Russia-Ukraine War is a regional crisis. In the feared scenario, 

there is also the possibility of the situation turning into a global crisis.28 After all, all crises contain some 

opportunities within themselves. However, the prerequisite for accessing opportunities is to be prepared 

and to make the right planning. As a result of this war, Turkey is faced with opportunities that can gain 

some gains to overcome its own security concerns, become a new energy transmission center for the 

European Union and increase its regional diplomatic influence. On the other hand, due to the war, 

Turkey has problems in accessing some products imported from these countries, and is exposed to 

economic losses due to regional instability. Therefore, it is necessary to evaluate the event not only from 

the perspective of crisis-opportunity, but also from the perspective of the need for a balance between 

opportunities and threats. In other words, it is important to take necessary precautions against threats. 

                                                           
27 Bloomberg. Putin: Dost Olmayan Ülkeler Rus Gazı İçin Ruble ile Ödeme Yapmalı. 

https://www.bloomberght.com/putin-dusman-ulkeler-rus-gazi-icin- ruble-ile-odeme-yapmali-2302314. Date of 

access:  29.06.2022.  

28 T. C. Dışişleri Bakanlığı. Türkiye'nin Uluslararası Enerji Stratejisi. Date of access: 

https://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-enerji-stratejisi.tr.mfa. Erişim Tarihi: 20.06.2022. T. C. Enerji ve Tabi 

Kaynaklar Bakanlığı. (2022). Doğalgaz Boru Hatları.  
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When the West threatened Russia with embargoes, Russian President Vladimir Putin went to establish 

his own money-credit system. armies on one side are run on money on the other. In this context, the 

West has much more to lose than what Putin will lose. The most important of these is global financial 

dominance. This is what Putin put on the table. Russia wanted gas payments to be made in rubles. This 

was a very smart move, so Putin made an important move to the global financial system. Now a different 

picture emerges. This global financial system, which was built after the Second World War, in other 

words, the debt-based system is being questioned. This questioning is an important question for 

countries like ours. This is the reason why our country fell behind and could not get rid of its debts. Now 

we are witnessing this system being put on the operating table. This is the summary of the event. 

In today's world, where world peace is shaped only by the point of view of the great powers, some 

countries like Turkey, which act with a free and independent foreign policy, are trying to be targeted. 

"In today's world, where international agreements and rules are shaped only by big states, world peace, 

security and economy are under threat. This process may become even more destructive if international 

institutions, especially the UN, are not transformed into a just system. "Continuous competition and war 

with Russia will not bring peace to the world. Despite all this, Russia's attack on Ukraine does not justify 

it. However, the 'me' policy of some Western countries fuels wars and injustices in the world. It's time 

to criticize and transform yourself." It is a fact that Europe without Turkey, Eurasia without Turkey, the 

Middle East or the Balkans without Turkey will always be far from peace and in chaos. 
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Ukrayna’da Bir Türk Kalesi; Kamaniçe (1672–1699)* 

Mehmet İNBAŞI** 

Özet 

Sultan IV. Mehmed zamanında Köprülü Fazıl Ahmed Paşa’nın da katıldığı Lehistan Seferi yaygın ismi ile 

Kamaniçe Seferi, aslında Ukrayna’daki Osmanlı himayesine giren Kazaklara yardım amacıyla yapılmıştı. 

Fethedilemez olarak görülen Kamaniçe Kalesi, Osmanlı ordusu tarafından on gün de fethedilmiş, Lehistan ordusu 

mağlup edilmiş ve Podolya Eyaleti ile 48 kale elde edilmişti. Osmanlıların on günde fethettiği kale, başta Jan 

Sobieski olmak üzere Leh kralları tarafından 27 yıl kuşatılmış ancak geri alınamamıştı. Lehistan Kamaniçe’yi 

ancak 1699 Karlofça Antlaşması’nda Papa’nın Hıristiyan devlet temsilcilerine baskısı ile geri alabilmişti. Buradaki 

Türk askerlerinin kahramanlıkları Osmanlı kaynaklarında belirtilmişti. Bu makalede 27 yıl bir Türk şehri ve kalesi 

olan Kamaniçe’nin bu dönemdeki durumu hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ukrayna, Fazıl Ahmed Paşa, Kamaniçe, Podolya, Lehistan, Kazak, 

Karlofça. 

 

A Turk Castle in Ukraine; Kamyanets-Podilski (1672-1699) 

Abstract 

Sultan Mehmed IV, during the reign of, the Poland Expedition, in which Köprülü Fazıl Ahmed Pasha also 

participated, was actually made to help the Kazakhs in Ukraine who came under the Ottoman protection. 

Kamyanets-Podilski Castle, which was seen as unconquerable, was conquered by the Ottoman army in ten days, 

the Polish army was defeated and the Podolia Province and 48 castles were obtained. The castle, which the 

Ottomans conquered in ten days, was besieged by the Polish kings, especially Jan Sobieski, for 27 years, but could 

not be taken back. Poland was able to get Kamyanets-Podilski back only with the pressure of the Pope on the 

representatives of the Christian states in the 1699 Treaty of Karlowitz. The heroism of the Turkish soldiers here 

was mentioned in Ottoman sources. In this article, information will be given about the situation of Kamyanets-

Podilski, which was a Turkish city and castle for 27 years, in this period. 

Keywords: Ukraine, Fazıl Ahmed Pasha, Kamyanets-Podilski, Poland, Kozak, Karlowitz. 

 

Osmanlıların, Anadolu ve Balkanlarda hızlı bir şekilde yayılması, Karadeniz üzerindeki 

hâkimiyet mücadelesinin Osmanlılar lehine gelişmesi, Karadeniz ile kıyısı olan devletlerin, 

Osmanlılarla ikili ilişkilere girmelerine sebep olmuştur. Bu ilişkiler ticari alanda başlamış, zamanla 

gelişerek siyasi boyutlara, hatta ikili mücadelelere dönüşmüştür. Bu devletlerden birisi de Osmanlı 

kaynaklarında Lehistan ya da Leh Vilayeti olarak isimlendirilen Polonya’dır. 

                                                           
**  Prof. Dr. Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Kayseri / Türkiye. minbasi@erciyes.edu.tr 

Orcid:0002-3286-9902. 
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Lehistan / Polonya Krallığı, genişlemesini güneydoğuya doğru yönlendirerek Tuna Nehri ve 

Karadeniz’e doğru ilerlemişti1. Osmanlı Devleti ile Lehistan arasındaki ilk ilişkiler, XV. yüzyılın hemen 

başlarında gerçekleşti. Macar meselesi dolayısıyla 1414’te Polonya kralı Vladislas, arabuluculuk 

yapmak maksadıyla, Çelebi Mehmed’e iki elçisini göndermiş2 böylece ilk defa Osmanlı-Leh diplomatik 

ilişkileri başlamıştı. Sultan Murad zamanında 1440’ta gelen Leh elçisi ile yeni görüşmelerin yapılmış 

iki devlet arasında resmî ilişkiler gelişti. Fatih Sultan Mehmed’in Kırım ve Boğdan seferleri sırasında, 

Osmanlı-Lehistan ilişkileri dostça devam etti.  

Sultan II. Bayezid, Boğdan meselesini halletmek için Mayıs 1484’te sefere çıktı, Kili ve 

Akkerman fethedildi3. Lehistan kralı elçisini İstanbul’a gönderdi, 22 Mart 1489’da yapılan anlaşmaya, 

iki devlet arasında ticaretin yapılması hususundaki maddeler de eklendi4. Bu antlaşma daha sonra 

yenilendi. Kanunî Sultan Süleyman’ın 1538’de Boğdan’a yaptığı seferde Osmanlı kuvvetleri, Bender, 

Bucak, Turla arasındaki stepleri ve Özi kalesini ele geçirmiş ve arkasından 1542’de yapılan antlaşma 

ile Osmanlı-Polonya sınırı belirlendi5.  

Lehistan kralı Zygmunt August’un 1572’de ölümü üzerine bölgede karışıklıklar meydana geldi. 

Osmanlı Devleti, Lehistan tahtına kendi siyasetine uygun birisinin geçmesini istediğinden Vezir-i azam 

Sokullu Mehmed Paşa, Avusturya ve Rusya’nın Lehistan tahtına müdahalesini önleyerek, Erdel 

Voyvodası Stephan Bathory’nin Lehistan kralı seçilmesini sağladı6.  

Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin XVII. yüzyıldaki seyrini etkileyen en önemli olay, Kazaklardır. 

Özellikle XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde başlayan Kazak akınları, Osmanlı Devleti’nin bunlara karşı 

tedbir almasına ve taarruza geçmesine sebep oldu. Tatarların sürekli akınlarına maruz kalan Kazaklar, 

sınır bölgelerinde zamanla Polonya ve Ruslar tarafından organize edilerek sınır savunma birliklerine 

                                                           
1  Peter Bartl, “17.Yüzyılda ve 18.Yüzyılın İlk Yarısında Kazak Devleti ve Osmanlı İmparatorluğu”, çev. Kemal 

Beydilli, İlmi Araştırmalar VI, İstanbul 1995, s. 301; Dariusz Kolodziejczyk, “Polonya ve Osmanlı Devleti 

Arasında Tarih Boyunca Siyasi ve Diplomatik İlişkiler”, Savaş ve Barış 15-19.Yüzyıl Osmanlı-Lehistan 

İlişkileri, İstanbul 1999, s. 21; D. Kolodziejczyk, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th-18th Century), 

Leiden-Boston-Köln, 2000, s. 99; D. Kolodziejczyk, “1795’e Kadar Osmanlı-Leh İlişkilerinin Karakteri 

Üzerine Bazı Tespitler”, Türkler 9, Ankara 2002, s. 680. 

2  Bekir S. Baykal, “Tarih Boyunca Osmanlı-Polonya İlişkileri”, Yusuf Hikmet Bayur’a Armağan, Ankara 1985, 

s. 248; Jan Reychman, Polonya İle Türkiye Arasında Diplomatik Münasebetlerin 550.Yıldönümü, Ankara 1964, 

s. 1. 

3  Mihail Guboğlu, “Fatih’in Stefan Çel Mare Üzerine İki Boğdan Seferi (1474–1476), Belleten XLVII/185, 

(1984), s. 149–151; N. Beldiceanu, “1484 Osmanlı Seferi, Askeri Hazırlıkları ve Kronolojisi”, çev. Zeki 

Arıkan, Belleten XLVII/186 (1984), s.589–591. 

4  Zygmunt Abrahamowicz, Catalogue Des Documents Turcs, Documents Concernant La Pologne Et Les Payes 

Voisins De 1455 a 1672, Warszawa, 1959, s. 22–31. 

5  Mihail Guboğlu, “Kanuni Sultan Süleyman’ın Boğdan Seferi ve Zaferi (1538 M/ 945 H)”, Belleten L/198, 

(1987), s. 758–770; Kolodziejczyk, “Osmanlı-Polonya”, s.23. 

6  Ahmed Refik, “Lehistan’da Türk Hâkimiyeti”, Türk Tarihi Encümeni Mecmuası, S. 1–6, İstanbul 1340, s. 227–

243; İ. H. Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi III/1, Ankara 1983, s.50. 
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yardımcı kıtalar haline getirildiler. Kazaklar, Kırım Hanlığı ile Osmanlı Devleti’nin Karadeniz 

sahillerindeki topraklarına akınlar yapacak kadar kuvvetlendiler.  

Polonya hükümeti, bunların bir kısmını belli bir ücret karşılığında ordusuna dâhil etti. Sayıları 

30–40 bin civarında olan bu Kazaklar, kısa süre sonra bir Kazak Atmanı (Hatmanı) idaresinde organize 

oldular. Daha sonraları yerleşmiş oldukları sınır bölgesinin ismini alan bu oluşum, bir devlet olarak 

kendine ait topraklara, ancak XVII. yüzyılın ikinci yarısında kavuşabildi. Buna rağmen Ukrayna 

Kazakları, Zaporog, Sarıkamış, Potkalı ve Barabaş Kazakları adı altında ayrı gruplar halinde yaşadılar. 

Bunun sebebi, Ukrayna’nın Rusya, Lehistan ve Osmanlılar arasında nüfuz bölgelerine ayrılmış 

olmasıdır7. 

Lehistan tebaası olan Kazakların küçük (20m x 4m) ve kullanışlı Şayka / Czajka adı verilen 

kayıklarla, Karadeniz’e açıldıkları ve yağma hareketlerinde bulundukları görülmektedir8. Zaporog 

Kazakları, deniz yoluyla Osmanlı topraklarına hücum ederek Hıristiyan âleminde büyük bir şöhret 

kazandılar. Nitekim Akkerman’a 1594, 1601 ve 1606; Kili’ye 1602, 1606; Kefe’ye 1614; Trabzon’a 

1614–1625; Sinop’a 1614’te baskınlar yaparak yağma hareketinde bulundular9.  

Polonya’ya tabi olan Kazakların, Karadeniz sahil boylarındaki Türk yerleşim birimlerine 

saldırmaları ve yağma hareketlerinde bulunmaları, 1615’te Leh ileri gelenlerinin Boğdan’ın iç işlerine 

karışması gerginliğe sebep oldu. 1617’de Bosna valisi İskender Paşa, Lehistan hudutlarına gönderildi. 

Kazakların tekrar taarruza geçmeleri, Boğdan Voyvodası Graziani Gaspar’ın isyan edip Lehistan’ın 

desteğini alması üzerine Özi Valisi İskender Paşa hücum ederek Yaş şehri civarında Graziani Gaspar’ın 

ordusunu mağlup etti10. 

Sultan II. Osman Lehistan Seferine karar vererek Mayıs 1621’de Edirne’den hareketle sağ kol 

sefer yolu takiple 2 Eylül’de Hotin civarına varıldı. Hotin kalesi önünde başlayan ve yirmi beş gün süren 

hücum neticesinde Leh kuvvetleri yerinden atılamadı. 9 Ekim 1621’de yapılan antlaşma ile Kanunî 

Sultan Süleyman zamanındaki şartlar aynen kabul edildi11.  

XVII. yüzyılın ikinci yarısında bölgedeki gelişmelerin Osmanlılar aleyhine dönüşmesi, 

Kazakların Osmanlı Devletinden himaye istemesi, Osmanlı-Lehistan ilişkilerinin bozulmasına ve iki 

                                                           
7  Grabovetski Volodimir, “Kozaklar Osmanlı Himayesi Altında; 17. Yüzyılda Ukrayna Osmanlı ilişkileri”, çev. 

Ferhad N. Gardaşkanoğlu, Tarih ve Medeniyet, S. 26 (İstanbul, Nisan 1996), s. 54. 

8  Omeljan Pritsak, “İlk Türk-Ukrayna İttifakı (1648)”, çev. Kemal Beydilli, İlmî Araştırmalar 7, İstanbul 1999, 

s.258; Yücel Öztürk, Özü’den Tuna’ya Kazaklar 1, İstanbul 2004, s. 341. 

9  Pritsak, “Türk-Ukrayna İttifakı”, s. 258; Halil İnalcık, “Osmanlı-Rus İlişkileri 1492–1700”, Türk-Rus 

İlişkilerinde 500 Yıl, (Ankara, 12–14 Aralık 1992), Ankara 1999, s. 32–33. 

10  Mehmet İnbaşı, “Khotin Sanjak From Strateical Perspective (1750-1800)”, Problems of History of Central and 

Eastern Europe, Collection of Scientific Papers, Kamianets-Podilsky, 2017, s.  235-246. 

11  Uzunçarşılı, Osmanlı III/I, s.131–132; Tufan Gündüz, “II. Osman’ın Hotin Seferi (1621), Osmanlı I, Ankara 

1999, s. 465, 468–469; Reychman, Polonya- Türkiye, s.7; C.J. Heywood, “Khotin”, EI2. V, Leiden 1971, s. 39. 

PIEES | 82



devlet arasında mücadelenin yeniden başlamasına sebep oldu. Nitekim 1668’de Vezir-i azam Köprülü 

Fazıl Ahmed Paşa Girit’te iken, Kaymakam Kara Mustafa Paşa, Kazakların bağımsızlığını ihlal 

etmemesi için Polonya kralını uyardı12. Haziran 1669’da Ukrayna kazakları Hatmanı Petro Doroşenko, 

Osmanlı Devleti’nin himayesine kabul edilip kendisine tabiiyet alametleri verildi. Doroşenko, padişaha 

bağlı bir bey olarak hüküm sürerken, Kırım Hanı Adil Giray’ın, Potkalı Kazakları’nın başına 

Hanenko’yu Hatman tayin etmesi ile ihtilaf çıktı, bunun üzerine Sultan IV. Mehmed Adil Giray’ı azledip 

yerine Selim Giray’ı getirdi. Leh kralına da Kazaklara hücumdan vazgeçmesi hususunda bir mektup 

gönderildi. 

Mektupta, padişah tarafından tuğ ve sancak verilen Doroşenko’nun ve ona tabi olan Kazak 

taifesinin, Osmanlı sultanının himayesinde olduğu, bu sebeple ona karşı girişilen hareketin padişaha 

yapılmış olacağı bildirilmektedir. Aynı zamanda padişahın maiyetiyle, Doroşenko’ya hücum edenlere 

karşı harekete geçeceği, Leh kralının Kazaklara zarar vermeden derhal memleketine gitmesi, aksi 

takdirde baharda sefere çıkacağı belirtilmektedir13. 

Mektubun gönderilmesinden sonra, Leh kralı üzerine sefere çıkılması için baharda, Edirne 

sahrasında hazır olunması emredildi. Camilerde cihadın sevabı ile ilgili hutbe ve vaazların okunması 

istenildi. Sultan IV. Mehmed’in hocası Vanî Mehmed Efendi Edirne’ye çağrıldı. 

30 Nisan 1672 Cumartesi günü, padişahın tuğ-ı hümayunu Tunca Nehri kenarındaki Çukur Çayırı 

denilen yerde dikildi ve otağ-ı hümayun kuruldu14. 4 Mayıs’ta Leh kralının cevabî mektubu geldi. Leh 

kralı mektupta, Doroşenko’nun ikiyüzlü bir politika izlediğini, bazen Tatar bazen de Rusların desteği 

ile kendi ülkesine tecavüz ettiğini, hudut ihlalleri yaptığını, kendisinin ise antlaşmalara uyarak 

Kazakların Karadeniz’e açılmalarına izin vermediğini, Ukrayna’nın Kazak toprağı değil, irsen 

kendilerine ait olduğunu, yapılan anlaşmaya sadık kaldıklarını belirtmekteydi.  

Leh kralının bu mektubuna, Fazıl Ahmed Paşa tarafından bir cevap yazılarak, Leh elçisiyle 

gönderildi. Vezir-i azam, daha önce Leh kralına gönderilen mektubu özetlemekte ve kral tarafından 

gönderilmiş olan mektupta belirtilen hususlara hayret ettiğini bildirmektedir. Zira Kazakların Osmanlı 

Sultanının tebaası olduğunu, kralın Ukrayna üzerinde hak iddiasının mümkün olmadığını, buna derhal 

son verilmesi, aksi takdirde Padişahın Mayıs 1672 itibariyle sefere çıkacağını, şayet sefere çıkılır ise 

geri dönülmesinin mümkün olmadığını bildirmekteydi. 

12  Abrahamowicz, Documents Turcs, s. 356–357; Bugünkü Lehistan, Lehistan’ın Tarihi – İktisâdi ve Sınaî 

Vaziyeti, İstanbul 1928, s. 6. 

13  Hacı Ali Efendi, Fetihnâme-i Kamaniçe, Süleymaniye Kütp, Lala İsmail 308, vr. 3a-4a; Yusuf Nâbi, Tarih-i 

Kamaniçe, İstanbul 1281, s.8; Abdurrahman Abdi Paşa Vekâyi‘nâmesi, Tahlil ve Metin Tenkidi, yay. Fahri 

Çetin Derin, İstanbul 2008, s.315–316;  

14  Hacı Ali vr. 5a; Nâbi, s.12–13; Vekâyi‘nâme, s.319; Silahdar Fındıklılı Mehmed Ağa, Silahdar Tarihi I, 

İstanbul 1928, s.565, 569; Mehmed Râşid, Tarih-i Râşid I, İstanbul (...), s.257, 260; Defterdar Sarı Mehmed 

Paşa, Zübde-i Vekâyiât, haz. Abdülkadir Özcan, Ankara 1995, s. 22; İsa-zâde Tarihi (Metin-Tahlil), neşr. Ziya 

Yılmazer, İstanbul 1996, s.114; Silahdar I, s.569; İsa-zâde, s.114. 
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1669’da Lehistan Kralı seçilen Wisniowiecki’nin Habsburg taraftarı bir politika izlemesi, aradaki 

rekabeti daha da arttı. Andrusovo Barışı ile Kazak toprakları, Lehistan ve Rusya arasında paylaşıldı. 

Bunu engellemek isteyen Doroşenko, Padişahın himayesini kabul etti. 1671’de Lehistan kraliyet 

Hatmanı Jan Sobieski, Kazakların elinde bulunan Ukrayna’yı işgal etti. Lehlilerin Kazakların 

topraklarından çekilmemeleri üzerine, Özi Beylerbeyi Halil Paşa, Hatman Petro Doroşenko’ya yardım 

için gönderildiği gibi, Osmanlı ordusunun da Edirne’den hareket etti. 

Sultan IV. Mehmed’in Kamaniçe Seferi, 30 Nisan 1672’de başlamış ve Edirne’ye dönüş olan 9 

Aralık’a kadar 222 gün sürmüştür. Kaynaklara göre, Çukur Çayırı’ndan hareketle 44 menzil geçilip 73 

günde Kamaniçe’ye varılmıştır. 16 gün muhasara, fetih ve idari düzenlemeler sebebiyle burada kalınmış, 

3 Eylül’de hareketle 44 menzil geçilip, 97 günde Çukur Çayırı’na gelinmiştir15. 

Kamaniçe-Podolya Eyaleti 

Sultan IV. Mehmed’in Kamaniçe üzerine yaptığı sefer neticesinde, Lehliler tarafından 

fethedilemez olarak gösterilen kale, on günlük bir kuşatmadan sonra 27 Ağustos 1672 Cumartesi günü 

fethedildi. Teslim şartlarına uygun olarak Kamaniçe muhafızı Hatman Mişloviski’nin maiyetiyle kaleyi 

terk etmesinden sonra 29 Ağustos’ta Padişah kaleye geldi. 31 Ağustos’ta, fetihten dolayı fermanlar 

yazılarak ülkede üç gün şenlikler yapılması emredildi. Kamaniçe’de bulunan büyük kiliseler camiye 

çevrildi.  

2 Eylül Cuma günü, Kamaniçe’deki Sultan Mehmed Camii’nde Cuma namazı kılındıktan sonra 

Padişah, Kamaniçe kalesine dizdar ve kadı tayin etti. Özi Beylerbeyi Vezir Halil Paşa, eyaleti askeri ile 

Kamaniçe muhafızlığı görevine getirildi. Lehistan içlerine yapılan harekâttan sonra 16 Ekim 1672 Pazar 

günü Buçaş’ta elçilerin, antlaşma üzerindeki müzakerelerini tamamlamasını müteakip, Osmanlı 

ordusunun dönüşüne karar verildi. Buçaş Antlaşmasının 3. maddesinde belirtildiği gibi, Podolya 

ülkesinin tamamen Osmanlı Devleti’ne teslim edilmesi kararlaştırıldı. Buna göre Podolya ülkesinde 

tahrir yapılacak, kalmak isteyenler haraç ve diğer vergileri ödeyecek, Kamaniçe’den başka 48 kale ve 

palanga da Osmanlılara teslim edilecekti16. 

Buçaç Antlaşmasına göre, Podolya ülkesinin Osmanlı Devleti’ne ait olduğu Lehistan tarafından 

da resmen kabul edildi ve tahrir yapıldı. Kamaniçe-Podolya Eyaleti kurularak Kamaniçe muhafızlığına 

getirilen Vezir Halil Paşa, Beylerbeyi olarak tayin edildi17. Fakat Kamaniçe-Podolya Eyaleti, uzun 

ömürlü olmadı, sürekli harpler nedeniyle istenilen sonuç alınamadı. 

15  Mehmet İnbaşı, Ukrayna’da Osmanlılar Kamaniçe Seferi ve Organizasyonu (1672), İstanbul 2004, s. 55-190. 

16  Mehmet İnbaşı, “Bucaş Antlaşması”, DİA. Ek. 1, Ankara 2020, s. 211-213. 

17  Kolodziejczyk, Ejalet Kamieniecki, s. 133-134; D.Kolodziejczyk, “The Defter-i Mufassal of Kamaniçe From 

CA.1681 An Example of Late Ottoman Tahrir. Reliability, Function, Principles of Publication”, Osmanlı 

Araştırmaları XIII, İstanbul 1993, s.94. Bu defter, 1083–1093 tarihli mufassal bir defter olup Başbakanlık 

Arşivi’nde bulunmaktadır. Kamaniçe Eyaleti Mufassal Defteri adı altında kaydedilen bu defterin giriş 

kısmında, Sultan IV. Mehmed’in tuğrası ve bir açıklama vardır. Açıklamada cihadın önemini bildiren ayetler 
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Kamaniçe-Podolya Eyaleti, Kamaniçe, Mejibuji, Bar ve Yazlofça sancaklarından ibaretti. 

Kamaniçe’nin 8, Mejibuji’nin 4, Bar sancağının 4 ve Yazlofça’nın 3 nahiyesi vardı18. 1681 tarihli 

defterin giriş kısmında sancak ve nahiyelerin isimleri zikredildikten sonra “Sınurnâme-i Eyâlet-i 

Kamaniçe ber mûceb-i ahidnâme-i hümâyun” şeklinde bir açıklama yapılmıştır. Buradaki ahidnâme 

1678, sınır-nâme 1680 tarihli olup mufassal defterin girişine konulmuştur19.  

1681 tarihli Kamaniçe Eyaleti mufassal defterine göre Kamaniçe Sancağı; 3.691 hane, 987 

mücerred, 125 Yahudi hane, 197 nefer olmak üzere eyaletin %70’lik nüfusunu barındırmaktaydı. 

Mejibuji, Bar ve Yazlofça sancakları, Kamaniçe Sancağına göre nüfus bakımından daha düşüktü20. 

Kamaniçe’de İmar Faaliyetleri; Kamaniçe kalesinin 27 Ağustos’ta fethedilmesinden sonra 29 

Ağustos’ta kaleye gelen Sultan Mehmed ilk incelemeleri yaptı. 31 Ağustos Çarşamba günü şehir ve 

kalede bulunan büyük kiliselerin camiye çevrilmesi için hazırlıklara girişildi. Kiliselerde bulunan 

Hıristiyanlık alametleri ile mahzenlerdeki mezarlıklar temizlendi. Camilere; Sultan Mehmed Camii, 

Valide Hatice Sultan Camii, Haseki Gülnuş Sultan Camii, Fazıl Ahmed Paşa Camii, Musahip Mustafa 

Paşa Camii ve Kara Mustafa Paşa Camii isimleri verildi. Bu camilerin teşrifatı için gerekli hazırlıkların 

yapılması emredildi21.  

Bunlardan başka arşiv kayıtlarında Karmalitan Manastırı ile ilgili olarak Hâlen Vânî Efendi’nin 

Camii Şerifidir şeklinde yer alan kayıt, burasının Vânî Mehmed Efendi adına bir camiye çevrildiğini 

göstermektedir. Aynı şekilde Saint Yıvan Manastırı da Vezir-i azam serdâr-ı ekrem hazretlerine taraf-ı 

şehriyarîden camii şerif olmak üzere rica olunmağla derûn-ı havalide olan yedi hane ve kurbünde ihdas 

olunan bir berber dükkânı camii şerifin tetimmesinde olmağla kendülerine temlik olunmak üzere 

mahalline kayd olunub sûret-i defter verilmeğe fermân-ı ‘îşan sâdır olmağla mucebince defter suret-i 

verilmişdir şeklinde yer alan kayıttan22 da anlaşıldığı üzere burası, 15 Eylül 1672 tarihinde Fazıl Ahmed 

Paşa adına bir camii olarak düzenlendi. 

1 Eylül Perşembe günü, Padişahın adını taşıyan camiin, Cuma namazına yetiştirilmesi için minber 

ve kürsü konuldu. Ertesi günü, Padişah maiyetiyle kendi adını taşıyan camiine gelip Cuma namazını 

kıldı. Vanî Mehmed Efendi, hutbede Padişahın ismini zikredip dualarda bulundu23. 

konulmuş, gayr-i Müslimlerin cizye mükellefiyetleri, fakir, a’ma, din adamları vb. gibi durumlar belirtilip 

herhangi bir anlaşmazlık olmaması için bu açıklamanın yapıldığı kaydedilmiştir. BOA. MAD. 483, s.2–3.  

18  Tapu Tahrir Defterleri (TT.d). 805, vr. 3b-4a; Kolodziejczyk, “Kamaniçe”, DİA. XXIV, İstanbul 2001, s. 275. 

19  BOA. TT.d. 805, s.4b, 17b-18a. 

20  Kolodziejczyk, Ejalet Kamieniecki, s.142; Bu defter, D. Kolodziejczyk, tarafından neşredilmiştir. The Ottoman 

Survey Register of Podolia (ca. 1681). Defter-i Mufassal-ı Eyalet-i Kamaniçe, Cambridge 2002. 

21  Hacı Ali, 88b-89a; Nâbi, 62; Vekâyi‘nâme s.346; Silahdar I, s.605; Râşid, s.281–282. 

22  MAD. 709, s. 30, 69. 

23  Hacı Ali, 89b-90b; Nâbi s.65; Vekâyi‘nâme, s.346; Silahdar I, s. 606. 
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Sultan Mehmed Camii adı verilen katedralin yanına, 146 basamaklı ve bir şerefeli, 33 m 

uzunluğunda, bir minare inşa edildi. Polonyalılar, Karlofça Antlaşmasından sonra şehri yeniden ele 

geçirdikleri zaman, minarenin üzerindeki hilali kaldırmamaya söz vermelerine rağmen 1756’da bu 

hilalin üzerine 3 m yüksekliğinde bir Meryem heykeli taktılar24. 

Resim 2: Kamaniçe, Sultan Mehmed Camii (şimdi kilise) minaresi (M. İnbaşı arşivi 2017) 

Kalede kiliselerin camiye çevrilmesinden bir süre sonra da surların tamiri işine başlandı. 12 Eylül 

1672’de hüküm yazılarak, fethedilen Kamaniçe kalesinin harap olan yerlerinin tamiri için eşici ve taşçı 

ustası temin edilmesi emredildi. Özellikle taş ustasına ihtiyaç olduğundan, Silistre, İbrail, Babadağı, 

İsmail Kendi kazası ile Eflak vilayetinden toplam 210 nefer taş ustasının gönderilmesi istendi25. Aynı 

gün yazılan ikinci bir hükümde, kiliselerin camiye çevrilmesinden sonra buraların döşenmesi için hasır 

gerektiğinden her birinin ebadı, namaz kılmaya yetecek kadar büyüklükte hasırların, iştira yoluyla temin 

edilip gönderilmesi için emirler yazıldı26.  

25 Eylül’de Kamaniçe muhafızı Halil Paşa ile kaleyi tamir eden Mehmed Çavuş’a hüküm 

yazılarak, kaledeki hanelerin yeniden tahrir olunan deftere kaydedilmesi istendi. Yapılan incelemede, 

kale sakinlerinin kendi evlerinden başka ikinci evlerini kiraya vermek suretiyle, bunlara ait 64 hanenin 

24  Kolodziejczyk, Ejalet Kamieniecki, 190–193, 228–230. 

25  18 Ca. 1083/12 Eylül 1672, Divan-ı Hümayun Mevkufat Defteri (D.MKF.) 27526, s. 56. 

26  “Fethi müyesser olan Kamaniçe kal’asında olan kiliseler cevami‘ olub döşemek için hasır iktiza etmekle...” 18 

C. 1083/12 Eylül 1672, D.MKF. 27526, s. 56.
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mükerrer olduğu tespit edildi. Kale sakinlerinin istedikleri evlerinde oturabilecekleri, ancak ikinci 

evlerinin mirîye ait olarak deftere öyle kaydedilmesi emredildi.27 

Kamaniçe kalesinde kalan ve Osmanlı Devleti’ne cizye vermeyi kabul eden gayr-i müslimlerin 

zaman zaman ihtilaflı hareketlerde bulundular. Nitekim Kamaniçe’deki gayr-i müslimler, cizye 

defterine kayıtlı olmalarına rağmen fakirü’l-hâl olduklarını söyleyerek cizyenin sene sonunda 

toplanmasını istemeleri üzerine 3 Ocak 1673’te Kamaniçe kadısına hüküm yazılarak, bunların talepleri 

kabul edilip cizyelerinin sene sonunda alınması emredildi28.  

Mahalleleri; Kamaniçe’de 29 mahalle vardı. Bu mahallelerde ikamet eden hane sayısı ise 1.027 

idi29. Hanelerin üzerinde firar etmekle mirîdir ya da yeniçeri ortası oturur, Hazret-i Hüdavendigar 

Camii’nin görevlilerinin ikameti içindir, Saint Nikola Manastırı görevlilerine tahsis edilmiştir şeklinde 

ibareler bulunmaktadır30. Buradan evlerin nasıl tasarruf edildiği ve kimin uhdesinde olduğu kolaylıkla 

tespit edilmektedir. 

Tablo 1: Kamaniçe Mahalleleri 

Mahalle Adı Hane Sayısı 

Bağçe 15 

Bezzazistan 5 

Bodohye 198 

Bozavoda 138 

Camii Şerif-i Hazret-i Hüdavendigâr 11 

Çadşodin 55 

Çarşu-yı Evvel 16 

Çarşu-yı Râbi‘ 19 

Çarşu-yı Sâlis 12 

Çarşu-yı Sâni 13 

Dalispirad 59 

Dedcedeşka 35 

Edzon 92 

Hisarzal 44 

Kebir Norşa 13 

Mağlaş 25 

Manastır-ı Saint Yıvan 8 

Manastır-ı Ser Boradin 22 

Nanadeska 44 

Peraşi 18 

Piyadonika 13 

Radvaniska 33 

Sahî 8 

Saint Nikola 8 

Todenizki 24 

Todoluska 20 

27  3 C. 1083 / 25 Eylül 1672. D.MKF. 27526, s. 57. 

28  14 N.1083/3 Ocak 1673. D.MKF.27526, s. 69-70. 

29  BOA. MAD. 709, s. 6–140; MAD. 3297, s. 4–44. 

30  MAD. 709, s. 15. 
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Uluvaşki 27 

Valde Çemin 43 

Yezovita 8 

Toplam 1027 

Görüldüğü üzere Kamaniçe’deki en büyük mahalle, Ruslar ile Lehlilerin ikamet ettiği Bodohye 

Mahallesi’dir. Bu mahallede 96 hane Leh nüfus vardı. Ruslara ait Saint İsbas Manastırı taraflarında ise 

102 hane Rus ikamet etmekteydi. Bu hanelerden mirî olanlarında kalede görevli askeri nüfus ile 

Osmanlılara ait camii ve mescitlerde görevli olan kimseler ikamet etmekteydi. 

Mahallelerde bulunan evlerin oda, mutfak, sofa, ahır, tahtânî, fevkânâ, kiler, odaların büyüklük 

ve küçüklükleri detaylı bir şekilde belirtildikten sonra hanenin yanındaki diğer hanelerin kime ait 

olduğu, uzunluğu ve genişliği de aynen kaydedilmiştir.  

Kamaniçe kalesinde bulunan gayr-i müslim reayanın kaydedildiği deftere göre, şehirde çeşitli 

mahallelerde ve varoşlarda birlikte yaşayan Martoloslar, Lehli halk, Yahudiler, Rumlar, Ermeniler ve 

Kıbtiler de vardı31. 

Hane, Dükkân ve Araziler; Mehmed Çavuş tarafından yapılan tahrirde, Kamaniçe kalesi 

içerisindeki dükkân zeminleri, dükkânlar, bahçe ve bostanlar ile haneler hakkında bilgi verilmektedir. 

Buna göre 1672’de kalede, 1.027 hane bulunmakta olup, bunun 553 adedi sahipli, 474 adedi de mirîye 

kaydedilmişti. Mirî hanelerden 351 adedi ma‘mur olarak kaydedilirken arazi sayısı da 123’tür. Mirîye 

ait olan bu hane ve arazilerin hanehâ-i furuht-ı şûdegân başlığı altında ayrı ayrı iki fasıl halinde toplam 

474 adet hanenin satıldığı görülmektedir. Dükkân ve zeminlerden 138 adedi bil-cümle furuht olunmuştur 

kaydından da anlaşıldığı üzere tamamı satılmıştır. Tahrir defterinde ayrıca, 20 Manastır, 7 değirmen, 1 

ayazma, 1 adet baruthane kârhânesi ve bir de iç kale kayıtlarda gösterilmiştir. Beher sene mukata‘a-i 

zemîn furuht-ı şûdegân hanehâ ve dekâkîn yekûn 203.220 şeklinde kaydedilerek bunlarınd mukataa 

gelirlerinin 203.220 akçe olduğu belirtilmiştir32.  

Kamaniçe ile ilgili, 1084–1094/1673–1683 yılları arasında kaledeki emlakin satışlarının (furuht-

şudegân) kaydedildiği, bir defter daha vardır. 16 Ocak 1683 tarihli bu defterde; “Defter-i furuht şûdegân-

ı hânehâ ve arazi-i besâtin ve zemîn-i bağçehâ-i mîrî bâ-mukataa-i zemin der derûn-ı kal‘a-i Kamaniçe 

bera-yı mezkûrin ber mûceb-i defter-i tahrir-i cedîd el-vakî‘ fî sene 1083” şeklinde bir kayıt vardır. 

Bundan sonra şehir merkezindeki 29 adet mahalle, 7 adet manastır ve buralarda satılan hane ve dükkân 

zeminleri ve bu dükkân zeminlerinin uzunluk ve genişliği, kalenin içindeki konumu ve çarşının 

neresinde yer aldığı ayrıca belirtilmiştir. Toplam 142 adet dükkân ve zeminin satışları hakkında bilgi 

31  MAD.483, s. 4–45. 

32  MAD.709, s. 1–140. 
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verilmiştir33. Kamaniçe’de bulunan 12 adet değirmenin, Vezir-i azam Fazıl Ahmed Paşaya 65.000 

akçeye satıldığı ayrıntılı olarak anlatılmaktadır34. 

Dükkânlar; Çarşu-yı Evvel’de kuzeyde 18, güneyde 17 dükkân, Çarşu-yı Sâni’de Meydan 

tarafında 16 adet, çarşı tarafında 5 tanesi mirî olan toplam 26 adet dükkân, kasap dükkânları olarak 4 

tanesi mirî olan 22 dükkân, çarşı içerisinde ise 40 adet dükkân bulunmaktaydı.35 Dükkânların toplam 

sayısı 139 iken Mehmed Çavuş’un furuht defterde 142 dükkân belirtilmiştir.36 

Aynı şekilde yine Mehmed Çavuş tarafından tutulan ve 1083–1094 tarihli olan furuht defterinin 

başka bir nüshası da vardır. Çarşı-ı Evvel, Sâni, Sâlis, Râbi, bedesten ve bahçe gibi birçok mahalde 

dergâh-ı âlî yeniçerilerinden ve topçulardan ve gurebâdan isimleri yazılı zevât ile Kamaniçe kalesi 

muhafızı Halil Paşa ve vezir-i azam Fazıl Ahmed Paşa tarafından yerli ahaliden bedeli mukabili satın 

alınan hane, dükkân, bahçe ve bostanların el-Hac Mehmed Çavuş marifetiyle tutulan defter, şeklinde 

bir mukaddimesi bulunan bu defter de önemli bilgileri ihtiva etmektedir.37 Bu defterin baş tarafında satın 

alınan hanelerin ve hali arazilerin miri maktularının ref‘ edildiğine dair bir hüküm konulmuştur38. Bu 

hükümden, Kamaniçe’de yaşayan halkın mirî tarafından satın alınan ev, dükkân, arazi, bahçe ve bostan 

gibi mülklerinden dolayı verdikleri vergilerin fazla olduğu ve bunların kaldırılması hususunu divan-ı 

hümayuna bildirdikleri anlaşılmaktadır. Nitekim alınan karar gereğince mirî olarak alınan maktu 

vergiler kaldırılmış ve baş muhasebe kalemine kaydedildikten sonra Kamaniçe valisi, defterdarı ve 

kadısına da durum bildirilmiştir. 

Asker Sayısı 

Özi Beylerbeyi Halil Paşa’nın eyaleti askeriyle, Kamaniçe muhafazasına tayin edilmesinden 

sonra, Osmanlı ordusunun Lehistan harekâtı başlamış ve Buçaç Barışı ile Osmanlı-Lehistan harpleri 

sona ermişti. Bölgenin emniyeti bakımından Kamaniçe kalesine, asker ve mühimmat konulmuştu. 1672 

yılı mevâcib kaydına göre, kaledeki toplam asker sayısı 3.160 nefer idi. 

Osmanlı ordusunun çekilmesinden hemen sonra, Leh kuvvetleri kale üzerinde büyük bir baskı 

kurduklarından, Kamaniçe’deki kuvvetlerin zahire sıkıntısı çekmemesi için, bazı tedbirler alındı. Zahire 

sıkıntısı nispeten giderilmekle birlikte, 1673 yılı sonlarından itibaren yeniden sıkıntının başladığı ve 

bunun da asker arasında huzursuzluğa sebep olduğu anlaşılmaktadır.  

33  MAD.3297, s .4–34, 44; Divan-ı Hümayun Başmuhasebe (D.BŞM.) 285, s. 1–6. 

34  MAD.3297, s. 46. 

35  MAD. 709, s. 19–28. 

36  MAD. 3297, s. 44. 

37  MAD. 3297, s. 1-65. 

38  MAD. 3297, s. 2. 
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Özellikle Kasım 1673’te Hotin mağlubiyetinden39 sonra, asker arasında erzak bakımından büyük 

bir sıkıntı başlamıştı. Nitekim 1673 yılı içerisinde, Kamaniçe’deki askerlerin durumunu ortaya koyan 

ve Hasan isimli bir asker tarafından kaleme alındığı belirtilen “Hasbihâl-i Asâkir-i Pürmelâl der Taraf-

ı Kal‘a-i Kamaniçe” isimli rûznâmede askerlerin zahire ve mühimmat bakımından çektikleri sıkıntılar 

manzum bir şekilde dile getirilmiştir.40 

“...Kamança kal‘asında ehl-i iyman, 

Zebun oldu, bunaldı kalmadı can. 

Necesi nân içün can verirdi, 

Dahi minnet ederdi, yalvarırdı. 

Velikin bulımaz, bir lokma nânı, 

Eğer verse o dem de nakd-i canı...” 

Görüldüğü üzere, bir ekmek için askerin canını vermeye hazır olduğu, ancak onu da elde 

edemeyip, yokluktan dolayı askerlerin feryat ettikleri belirtilmektedir. Şiirin devamında; 

“...Nece aydır kapandık bunda bizâd;  

Ne bir yerden haber geldi ne imdat...” mısralarıyla yardım gelmediği de belirtilmektedir. 

Lehistan ile harplerinin devam ettiği sırada Osmanlıların, Kamaniçe kalesindeki muhafızları göz 

ardı etmediği ve çok yüklü miktarda zahire ve un naklettiği bilinmektedir. Bununla ilgili olarak 19 Mayıs 

1674 tarihini taşıyan İsakçı iskelesinden un naklinin yapıldığını bildirilen defterde, bu hususta önemli 

bilgiler vardır41. Nitekim 19 Mayıs 1674 tarihi itibariyle, 211 Sirem arabasıyla, 102.569 kıyye 

(131.493,5 kg) un teslim edilmiştir. 

Kamaniçe’deki feryatnâmeyi anlatan Hasan’ın belirttiği hususlar, Hotin mağlubiyetinden hemen 

sonra meydana gelen bir kıtlıktır. Muhafızların çektikleri sıkıntı, Kasım 1673’ten Mayıs 1674’e kadar 

olan 7 aylık bir süredir. Feryatnâme’de de belirtildiği gibi, özellikle mevsimin kış olması sebebiyle, 

zahire sıkıntısına ilaveten odun temini meselesi gündeme gelmiştir. Dolayısıyla açlık ve pahalılığın 

yanında, ağır kış şartları ve soğuktan da çok kişinin öldüğü anlaşılmaktadır. 

“Sokaklarda sovuktan fevt olanı, 

Gömülmeyüp yidiler itler anı... 

39  Geniş bilgi için bkz. Halime Doğru, Lehistan’da Bir Osmanlı Sultanı; IV. Mehmed’in Kamaniçe-Hotin 

Seferleri ve Bir Masraf Defteri, İstanbul 2006. 

40  Veled Çelebi, “Kamaniçe Feryadnâmesi”, Türk Yurdu C. IV/20, Ağustos 1926, s.112–113; O. Ş. Gökyay, 

“Kamaniçe Muhafızlarının Çektiği”, TD. 32, İstanbul 1979, s. 295–296. 

41  D.MKF.27526, s.2–6. 
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...Bu arada şita-yı zemheriri, 

Helak etti nece uryan fakiri...” şeklinde belirtildiği gibi42 ağır kış şartları askerlerin çektiği 

sıkıntıyı daha da artırmıştır. 

Osmanlı-Lehistan harplerinin devam ettiği sıralarda, Kamaniçe kalesindeki kapıkulları ile gönüllü 

askerlerin sayısı tarihlere göre şu şekildedir43. 

   Tablo 2: Kamaniçe’deki Asker Sayısı: 

Tarihi Yeniçeri Topçu Cebeci Gönüllü - Farisan Toplam 

1673 2.861 - - 3.429 6.290 

1674 3.560 302 334 2.357 6.553 

1675 3.292 237 351 2.033 5.913 

1676 3.724 274 285 2.374 6.657 

1678 2.920 283 261 2.373 5.857 

1679 3.326 2.373 5.699 

1680 3.609 - - 1.976 5.585 

1681 2.946 - - 2.101 5.047 

1682 1.359 - - 2.101 3.460 

1684 2.262 - - 2.364 4.626 

1685 2.451 313 463 2.478 5.705 

1686 2.475 - 443 3.478 6.396 

1687 2.365 - - 2.365 

1689 2.047 2.047 

1690–91 2.044 2.044 

1699 2.016 - - 1.609 3.625 

Bu kapıkulu askerlerinin yanında, yerli askerler ile serdengeçtilerin de olduğu bilinmesine 

rağmen, bunların sayıları belirtilmemiştir. Osmanlı ordusunun Buçaç Antlaşmasından sonra, fethinden 

Karlofça’ya kadar olan 27 yıllık Kamaniçe hâkimiyeti sırasında, çoğunluğu kapıkulu askerleri olmak 

üzere ortalama 5.000–6.000 civarında kalede asker bulundurduğu görülmektedir.  

Kamaniçe-Podolya eyaletinin kurulmasından, 1699’da Karlofça Antlaşması ile Lehistan’a 

bölgenin terk edilmesine kadar, 10 beylerbeyinin görev yaptığı anlaşılmaktadır. Bunlar;  

42  Gökyay, “Kamaniçe Muhafızları”, s. 297-298. 

43  Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi (TSMA.) E. 8412, vr. 1-2; MAD.4257, s. 7; MAD. 6039, s. 2-86; MAD. 6535, s. 

2-80; D.BŞM.544, s. 2; D.BKL.32193, s. 2-3; MAD. 6401, MAD. 6617, MAD. 6644, MAD. 6683; D.BŞM.343,

s. 2-3; Kolodziejczyk, Ejalet Kamieniecki, s.163-165; Fisher, Ottoman Kamenets-Podolsk, s. 59-83.
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        Tablo 3: Kamaniçe Muhafızları 

Beylerbeyinin Adı Görev Süresi 

Köstendilli Koca Halil Paşa 2 Eylül 1672-Haziran 1676 

Arnavut Uzun İbrahim Paşa Haziran 1676-Eylül 1677 

Köstendilli Koca Halil Paşa (2.kez) Eylül 1677–1680 

Defterdar Ahmed Paşa 1680–1682 

Arnavut Abdurrahman Paşa 1682- Aralık 1684 

Tokatlı Mahmud Paşa Aralık 1684- Şubat 1685 

Bozoklu Silahdar Mustafa Paşa Şubat 1685-Mayıs 1686 

Boşnak Sarı Hüseyin Paşa Mayıs 1686–1688 

Yeğen Ahmed Paşa 1688-Ocak 1689 

Kahraman Mustafa Paşa Ocak 1689–22 Eylül 1699 

Görüldüğü üzere Kamaniçe’nin Osmanlı hâkimiyetinde kaldığı 27 yıllık süre içerisinde, Halil 

Paşa iki defa olmak üzere, 10 beylerbeyi görev yapmış ve bunlardan Halil Paşa ile Kahraman Mustafa 

Paşa en fazla görev yapan kişiler olmuştur. 

Osmanlı-Lehistan Harplerinin Devamı 

Osmanlı-Lehistan harplerine son veren 18 Ekim 1672 Buçaç Antlaşması ile Podolya eyaleti, 

Osmanlı hâkimiyeti altına alındı. Bu antlaşma, 23 Ekim 1672’de Sultan IV. Mehmed tarafından resmi 

bir ahitname verilerek onaylandı. Böylece Doroşenko’nun hâkimiyetine bırakılan Ukrayna’nın bir 

kısmı, Osmanlı Devleti’ne tabi olarak özerk bir yapıya kavuşuyordu. Antlaşma ile XV. yüzyıldan beri 

Litvanya’ya yerleşmiş olan Lipka Tatarlarının, Osmanlı ülkesine göç etmelerine izin veriliyordu. Ayrıca 

Lehistan’ın pişkeş adı altında, her yıl Osmanlı Devleti’ne vergi vermesi hususu kabul ediliyordu. 

Osmanlıların bu sefer neticesinde Kırım yarımadasının anahtarı durumundaki Kamaniçe ve 

Podolya’ya hâkim olmaları, Lehistan tarafından kabul edilemeyecek bir durumdu44. Nitekim Leh 

Meclisi Buçaç Antlaşmasının maddelerini ağır bularak reddetti. Lehistan’ın Buçaş Antlaşması ile teslim 

etmesi gereken kale ve palangaların bir kısmını teslim etmemesi, ikinci defa seferi gündeme getirdi. Bu 

44  V. E. Şutoy, “Osmanlı Devleti’nin 1700–1709 Kuzey Savaşı Yıllarındaki Tutumu”, çev. Ö. C. Eren, Belleten 

208–209 (1989), s. 909. 
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sırada Ruslar’ın Özi taraflarında Osmanlı hudutlarına tecavüz etmesi üzerine, serdar tayin edilen Vezir 

Hüseyin Paşa bölgeye gönderildi.45  

Bu gelişmeler üzerine, sefer maksadıyla Mayıs 1673’te Padişahın tuğları çıkarıldı. 7 Ağustos’ta, 

hareket edilip İsakçı’ya varıldı. Burada durum müzakere edildi. 1 Eylül 1673’te, Leh kralı Mihail’e elçi 

gönderilerek, antlaşmadaki şartların yerine getirilmesi istendi. Arkasından Hotin taraflarına kuvvet 

gönderildi. İsakçı’da 61 gün kalındıktan sonra, kışın gelmesi sebebiyle Padişahın Babadağı’na 

çekilmesine karar verildi.46 

Lehistan kralı Mihail Wisnowiecki’nin rahatsızlığı ve Türk baskısı karşısında varlık 

gösterememesi, Lehlilerin Jan Sobieski’ye meyletmelerine neden oldu47. Nitekim Jan Sobieski, 

rakiplerinin muhalefetine rağmen kısa bir süre içerisinde 50.000 kişilik bir ordu topladı. 11 Kasım 

1673’te Hotin Savaşında, Serasker Hüseyin Paşa komutasındaki Osmanlı ordusunu mağlup etti.48  

Fazıl Ahmed Paşa, Hotin’in imdadına yetişemeden kale Sobieski’nin eline geçti. Sobieski’nin bu 

zaferi, onun kral ve halk nezdindeki nüfuzunu artırdı. Nitekim Hotin savaşından sonra kral Mihail 

öldüğü için, Lehistan tahtına boyarların desteğini alan Sobieski kral seçildi. Hotin mağlubiyetinden 

sonra, kış gelmesi sebebiyle herhangi bir harekete girişilemedi. 1674 baharında, Babadağı’ndan tekrar 

harekete geçilip Kamaniçe sefer güzergâhı takip edilerek Çoçora’ya varıldı. Daha sonra Leh topraklarına 

akınlar yapıldı.  

Osmanlı ordusunun giriştiği ikinci harekâtta da sonuç alınamayınca, 1675’te yeniden Lehistan 

taraflarına kuvvet sevk edildi. Hudut çatışmaları şeklinde cereyan eden mücadelelerden sonra, 1676’da 

Osmanlı kuvvetlerine serdar tayin edilen Şeytan İbrahim Paşa, Zurawno’da kuvvetli bir Leh ordusunu 

muhasara altına aldı. İki devlet de barış görüşmelerine taraftar olduğu için Leh elçilik heyeti, Osmanlı 

ordugâhına gönderildi. Buçaş Antlaşmasındaki vergi maddesi kaldırılarak, bir iki palanga da Lehistan’a 

bırakıldıktan sonra, Osmanlıların Podolya üzerindeki hâkimiyeti Lehistan tarafından tanındı. 17 Ekim 

1676’da ateşkes imzalandı.49  

                                                           
45  Kolodziejczyk, “1795’e Kadar Osmanlı-Leh”, s. 683; M.Tayyib Gökbilgin, “Köprülüler”, İA. VI/2, s. 902; 

Mehmet Öz, “II. Viyana Seferine Kadar XVII. Yüzyıl”, Türkler IX, Ankara 2002, s. 725. 

46  Halil Sahillioğlu, “Dördüncü Mehmed’in İkinci Lehistan Seferi Dolayısıyla Bolu Vilayetinden Satın Alınan 

Arpa”, Çele 9, Bolu, Kasım 1963, s. 24-28. 

47  Danuta Chmielowska, “Les Tatares En-Pologne Trait Historique”, X. Türk Tarih Kongresi (Ankara, 22-26 

Eylül 1986) V, Ankara 1994, s. 2281-2288. 

48  Zübde, s. 42, 47, İsa-zâde, s. 124-125; Zbigniew Wojcik, “King John III, of Poland and the Turkish Aspects of 

His Foreign Policy”, Belleten XVIV/176 (1980), s. 670-671; Dariusz Kolodziejczyk, Podole pod panovaniem 

tureckim Ejalet Kamieniecki 1672-1699, Warszawa 1994, s. 227; Kolodziejczyk, “Polonya- Osmanlı, s.28; C.J. 

Heywood, “Khotin”, EI2 V, Leiden 1971, s. 39-40; Mücteba İlgürel, “Osmanlı-Ukrayna Münasebetlerinin 

Başlaması”, Belleten LX/227 (1996), s. 163. 

49  Bu antlaşmanın metni için bkz. TSMA. D. 7018/1, vr. 42a-43b.  
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Ukrayna’daki Osmanlı kontrolünün gittikçe güçlenmesi, Hatman Doroşenko’nun Osmanlı 

taraftarı politikasını terk etmesine sebep oldu. Oysa bundan kısa bir süre önce, 28 Mart 1675’te yazılan 

hükümde Sarıkamış, Barabaş, Potkalı Kazakları Hatmanı Doroşenko’nun itaate devam edeceğini bilgisi 

üzerine, kendisine hatt-ı hümâyun gönderilerek, bu üç Kazak taifesine hâkim olduğu bildirildi.50 Buna 

rağmen Doroşenko, 1676’da Sultan Mehmed’den aldığı nişanları ve tabiiyet alametlerini, Rus Çarına 

yolladı ve Çarın hâkimiyetini tanıdığını ilan etti. Doroşenko’nun bu ihaneti üzerine Osmanlılar, 

İstanbul’da Yedikule’de hapsedilmiş olan Bogdan Hmelnitski’nin oğlu Jurko’yu serbest bırakarak 

Doroşenko’nun yerine tayin ettiler. Ancak Kazaklar üzerinde otoritesini kuramayan Jurko, sıkıntılı bir 

dönem yaşadı. 

Osmanlıların, Dinyeper Nehri’nin batısında kalan Ukrayna toprakları üzerinde yeniden hâkimiyet 

sağlama çabaları, Ruslar ile ilişkilerin gerginleşmesine ve savaşa sebep oldu. 1677’deki neticesiz 

seferden sonra, 1678’de Osmanlılar, Ukrayna Hatmanlarının geleneksel başkenti Çehrin’den Rus 

garnizonunu çıkarmayı başarmışlardı. Osmanlı-Rus savaşı Ocak 1681’de yapılan Bahçesaray 

Antlaşması ile son buldu. Antlaşma ile Dinyeper boyunca Ukrayna ikiye bölündü ve Kiev Rusya’da 

kaldı.51  

Osmanlıların Viyana üzerine yaptıkları başarısız sefer, bölgede büyük karışıklıklara sebep olacak 

olayların başlangıcı oldu. Nitekim 1683’te Kara Mustafa Paşa, Viyana’yı muhasara ettiği zaman, 

Viyana’nın imdadına koşan Lehistan kralı Jan Sobieski idi. 1683’teki ittifak güçlerinin zaferi ve 1684’te 

Kutsal İttifakın kurulmasına rağmen Lehliler, Kamaniçe kalesini Karlofça Antlaşmasına kadar 

alamadılar. Üstelik sayıca çok üstün olan Lehistan kuvvetleri, Kamaniçe’de bulunan 5–6.000 civarında 

kapıkulu askeri ve 200 topla müdafaa edilen bu kaleyi elde edemediler. Bunun sebebi Osmanlı iaşe 

sistemi ve Osmanlı askerlerinin kuşatmadaki başarılarıdır. Her yıl Leh kuvvetlerinin engellenmesine 

rağmen, Türk muhafızlar tarafından korunan yüzlerce un ve buğday yüklü araba, Silistre, Niğbolu ve 

Bender’den Kamaniçe’ye ulaştırıldı. 

Ağustos 1684’te Jan Sobieski, büyük bir kuvvetle Krakov’dan hareket ederek, Kamaniçe kalesi 

üzerine hücum etti, fakat sonuç alamadı. Temmuz 1687’de, Leh kuvvetleri tekrar Kamaniçe üzerine 

yürüdüler. Kale muhafızı Boşnak Hüseyin Paşa, şiddetle müdafaada bulundu. Kırımdan yardımcı 

kuvvetlerin ve erzakın gelmesi üzerine 2 Eylül 1687’de muhasarayı kaldırdılar52. 

Leh kuvvetleri tarafından 1688, 1689, 1694 ve 1697’de yapılan hücumlarda da Kamaniçe’yi Türk 

kuvvetlerinden geri alamadılar. 1689’daki Leh hücumu sırasında, kaledeki askerlere yardım maksadıyla, 

Babadağı tarafında bulunan serasker Mustafa Paşa gönderildi. Böylece Leh hücumu bir kez daha 

                                                           
50  Evail-i M. 1086/ 28 Mart 1675, İbnü’l-Emin Hariciye 52. 

51  Kolodziejczyk, “Osmanlı-Polonya”, s.29; İlgürel, “Osmanlı- Ukrayna”, s. 163. 

52  İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi III/1, Ankara 1983, s .474–476. 
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sonuçsuz kaldı53. 1691’de altmış binden fazla Leh kuvveti, Kamaniçe’yi muhasara etti ise de Kahraman 

Paşa bu hücumu da bertaraf etti54. Sobieski’nin 1696’da Wilanow sarayında ölümü ile Kamaniçe 

üzerindeki baskı nispeten azaldı.  Uzun ve yorucu savaş, Karlofça’daki diplomatik görüşmelerle sona 

erdi. Lehliler, savaş yoluyla elde edemedikleri Kamaniçe Kalesini alabilmek için, Karlofça’da barış 

görüşmelerinin yapıldığı sırada Papa’dan yardım istediler.  

Osmanlı-Lehistan Antlaşması, 26 Ocak 1699 tarihinde imzalandı. Antlaşmaya göre, Kuzey 

Boğdan’dan Lehistan kuvvetlerinin çıkmasına karşılık, Osmanlı hâkimiyetinde bulunan Podolya Eyaleti 

Lehistan’a geri verildi. Antlaşma 24 Ağustos 1699’da Lehistan krallığı tarafından onaylandı. 

Osmanlıların 15 Mayıs 1699’da terk etmesi planlanan Kamaniçe’nin boşaltılması, dört ay sonra 22 Eylül 

1699’da tamamlandı. 27 yıl süren uzun harp döneminden sonra, Osmanlı-Lehistan sınırı eski haline 

getirilerek, antlaşma 1703 yılında onaylandı55.  

Kamaniçe kalesinde bulunan cephane, top, barut ve diğer silahlar, kale muhafızı Kahraman Paşa 

tarafından tespit ettirildi. Buna göre 148 kıta tunç ve 102 kıta demir top, 23 kıta havan topu alınarak 

Bender ve Akkerman kalelerine teslim edildi. Askerler de civarda bulunan Osmanlı kalelerine dağıtıldı. 

Karlofça Antlaşması ile Osmanlı Devleti, Kazaklar ve Ukrayna arasındaki hudut, 1654’teki şekline 

dönüştürülmüş oldu. 

Sonuç 

 1672 tarihinde Türk idaresine giren Kamaniçe kalesi, Lehistan kuvvetleri tarafından 27 yıl 

kuşatılmasına rağmen alınamadı. Osmanlı askerleri her türlü kıtlık ve yokluğa, merkezden yardım 

kuvveti yok denecek kadar az gelmesine rağmen, büyük bir fedakârlıkla kaleyi müdafaa ettiler. Savaşla 

alamadıkları kaleyi Karlofça Antlaşması’nda Lehistan Papanın da yardımı ile Osmanlılardan masada 

almayı başardılar. Kamaniçe Kalesi’ndeki 27 yıllık Osmanlı hâkimiyeti bu şekilde sona erdi. 

Günümüzde Osmanlılardan kalan sur izleri ve katedralin yanına yapılan minare, Osmanlı eseri olarak 

varlığını sürdürmektedir. 

53  Anonim Osmanlı Tarihi (1099–1116/1688–1704), yay. A. Özcan, Ankara 2000, s. 7; Kemal Çiçek, “II. Viyana 

Kuşatması ve Avrupa’dan Dönüş (1683–1703)”, Türkler IX, Ankara 2002, s. 753–754. 

54  Anonim Osmanlı Tarihi, s. 29–30. 

55  KKT. 60/3, s. 1–6. 
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Resim 2: Kamaniçe Kalesi 

Kamaniçe Kalesi (M. İnbaşı arşivi 2017) 

 

Resim 3: Kamaniçe Kalesi 

 

Kamaniçe Kalesi (M. İnbaşı arşivi 2017) 
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The Turkic World Through The Eyes Of Ukrainian Intellectuals Of The 

Late Xix - Early Xx Century (Based On M. Drahomanov's Works) 

Yevhen Filianin* 

 

Abstract 

The end of the XIX - early XX century - the period of rising of Ukrainian national self-awareness. The 

question of Ukrainian identity existence and development has become increasingly important among the leading 

humanities researchers. University professors were encouraged to choose Ukraine-centric research subjects. At the 

same time, there was also room for works related to the study of Eastern cultures. However, under the influence 

of local folklore and historical memory, as well as the presence of the Russian government and its ideas in the 

Ukrainian space, these works often were of anti-Turkic character. 

One of the most powerful driving forces of Ukrainian humanities and intellectual discourse of this period 

was the figure of M. Drahomanov. We can find a number of his works related to the study of Turkish and Tatar 

cultures. He was a person who had a considerable influence on the Ukrainian intellectual space. M. Drahomanov 

had quite a critical attitude toward the activities of the Turkic peoples in the context of the history of Ukraine. At 

the same time, he demonstrated the awareness of the considerable intertwining of Ukrainian, Tatar, and Turkish 

history, which influenced the historian’s interest in studying mentioned cultures. M. Drahomanov expressed 

dissatisfaction with the unjustifiably insufficient coverage of Turkic history in the works of Ukrainian scholars. 

Also, he did express the wish to change this situation. The figure of this Ukrainian historian can be relevant for 

the study of the perception of Muslim cultures by the Eastern European intellectual elite of the period.  

Keywords: M. Drahomanov, Ukrainian public space, receptions, Turks, Tatars. 

 

Özet 

XIX'uncu yüzyılın sonu  ve XX'inci yüzyılın başlarını kapsayan dönem, Ukrayna ulusal öz farkındalığının 

yükselişte olduğu bir dönemdir. Bu dönem ve devamında, Ukrayna kimliğinin varlığı ve gelişimi sorunu, önde 

gelen beşeri bilimler araştırmacıları arasında giderek daha önemli hale gelmiştir. Üniversite profesörleri özellikle 

Ukrayna merkezli araştırma konularını seçmeye teşvik edildi. Aynı zamanda Doğu kültürlerinin incelenmesiyle 

ilgili çalışmalara da yer vardı. Bununla birlikte, yerel folklor ve tarihi hafızanın yanı sıra Rus hükümetinin ve onun 

fikirlerinin Ukrayna alanındaki varlığının etkisi altında, bu eserler genellikle Türk karşıtı nitelikteydi. 

 

                                                           
* Yevhen Filianin Postgraduate student at the Department of History of Ukraine, Oles Honchar Dnipro National 

University, Ukraine. 
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Bu dönemin Ukrayna beşeri bilimlerinin ve entelektüel söyleminin en güçlü itici güçlerinden biri, Ukrayna 

entelektüel alanı üzerinde önemli bir etkisi olan. M. Drahomanov figürüydü. Drahomanov'un Türk ve Tatar 

kültürlerinin incelenmesiyle ilgili birçok eserine rastlayabiliriz. M. Drahomanov, Ukrayna tarihi bağlamında Türk 

halklarının faaliyetlerine karşı oldukça eleştirel bir tavır sergilemiştir. Aynı zamanda, tarihçinin bahsedilen 

kültürleri incelemeye olan ilgisini etkileyen Ukrayna, Tatar ve Türk tarihinin önemli ölçüde iç içe geçmiş 

olduğunun farkındaydı. M. Drahomanov, Ukraynalı bilim adamlarının eserlerinde Türk tarihinin haksız yere 

yetersiz yer almasından duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi. Ayrıca bu durumu değiştirme arzusunu dile 

getirdi. Bu Ukraynalı tarihçinin figürü, dönemin Doğu Avrupalı entelektüel eliti tarafından Müslüman kültürlerin 

algılanmasının incelenmesiyle ilgili olabilir. Bu bildiride bu konular ele alınacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Türkler, Tatarlar, M. Drahomanov. 

** 

In recent years, the coverage of the Muslim component of Ukrainian history has become more 

significant in Ukrainian historiography. The aspect of multiculturalism attracts more and more attention. 

The political climate of the last decade has made the study of Crimea and its people more relevant. In 

addition, the modern religious revival especially among Muslims increases the interest of researchers in 

this issue. The works of M. Yakubovych1, O. Yarosh2, G. Bekirova3, G. Abdulayeva,4 and other scholars 

establish a good basis for the suggestion of several research tasks. One of them is the idea of the Muslim 

world and the degree of its presence in the circle of Ukrainian intellectuals of the late XIX - early XX 

century, which was a period of various national uprisings of many peoples who were part of empires. 

M. Drahomanov was one of the brightest figures in the Ukrainian public space of that time. He is 

considered to be one of the bravest and the most radical Ukrainian thought leaders and one of the most 

popular representatives of the intellectual community. M. Drahomanov significantly influenced young 

people who were interested in politics. This person radicalized the Ukrainian youth - one of the reasons 

why he was exiled from the Russian Empire. However, even in exile, the researcher, living in Europe, 

continued to be a leader for Ukrainian intellectuals. M. Drahomanov is associated with completing the 

Ukrainian national self-awareness process and establishing political imperatives for the next generations 

of Ukrainians5.  

Among his vast and creative volume of works, there are articles related to eastern cultures and 

their connection with Ukraine. M. Drahomanov, like all people, was influenced by his environment. In 

                                                           
1 M. Yakubovych, Islam v Ukrayini: istoriya i suchasnist, Vinnycya: TOV «Nilan-LTD», 2016. 

2 O. Yarosh, Islam u publichnij sferi: teoriyi ta suspil'ni praktyky: nauk. Vyd, Kyyiv, 2020. 

3 H. Bekirova, A. Ivanets, Y. Tyshchenko, S. Hromenko, B. Ablaiev, Istoriia Krymu ta krymskotatarskoho narodu. 

Navchalnyi posibnyk, Kyiv «Krymska rodyna»; «Maister Knyh», 2020, s. 200. 

4 H. Abdulaeva, Krymskie tatry: ot etnoheneza do hosudarstvennosti, Kyiv: Hamazyn, 2021, c. 448. 

5 O. Sych, Drahomanov v otsintsi ukrainskoi zarubizhnoi istoriohrafii druhoi polovyny XX st., NPU im. M.P. 

Drakhomanova, 2008. 
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this case, it was Ukrainian, Russian, and European ideas. It should be noted that the Turks often were 

perceived as antagonists in both the Russian Empire and European countries in the late XIX century. 

Not surprisingly, a similar attitude was picked up by M. Drahomanov. However, being a scholar by 

nature, he demonstrated the ability to think independently and as a result, the image of the Turkic peoples 

in his text is not one-sided. 

Analyzing the works of M. Drahomanov, we can get the impression that the researcher provided 

the typical for his environment narrative about Turkic peoples. This impression might be correct, but 

only to a certain extent. We need to take a look at his work «About the Ukrainian Cossacks, Tatars and 

Turks» Turks and Tatars appear in the text as follows. They are the inhabitants of the Black Sea steppes, 

who are permanently engaged in nomadic pastoralism and carry out violent raids on the agricultural 

population of Ukraine. Ukrainians are regularly abducted, turned into slaves, exploited, and sold by 

these people6. 

At the same time, the scholar notes that there was a time when Ukrainians and Tatars lived quite 

peacefully on the South Ukrainian frontier. Isolated disputes over pastures did not prevent the export of 

bread to Byzantium and harmonious coexistence as a whole. The situation changed with the Turkish 

conquest of Constantinople in 1453, which contributed to a two-hundred-year series of conflicts between 

Ukrainians and Tatars «… Since then, Crimean Tatars have begun to invade and plunder Ukraine. The 

Turks influenced the Tatars, helped them»7. This narrative is supported further by the statement about 

the forcible conversion of other peoples to Islam, the desperate condition of Ukrainian slaves, etc. 

Talking about Ukrainians enslaved by the Turks, M. Drahomanov does not overlook the stories 

that appeal to the Ukrainian minds. Several Ukrainian women who, being in the status of a captive, were 

able to pave the way for gaining the ability to influence the political life of Ottoman society. Such stories 

have certain popularity in Ukraine. They appear in a number of poetic texts8. The Ukrainian interest in 

such a narrative is not unexpected. It demonstrates the change in power relations between the enslaved 

and the enslaver. It is natural that such stories spread actively among stateless people, which for centuries 

had been the object of interest of neighboring empires. Thus, Drahomanov's text was not bypassed by 

such legends. We see the following line in his previously mentioned work: «We have already said that 

beautiful girls were the most valuable thing for Tatars and Turks, they took good care of them, as they 

drove captives to the Crimea. Sometimes it turned out that such captive girls, were converted to the 

Mohammedan faith, became the wives of great Turkish lords, and sometimes even the Sultan’s spouses. 

                                                           
6 Mykhailo Drahomanov, «Pro ukrainskykh kozakiv, tatar ta turkiv : z dod. pro zhyttia Mykhaila Drahomanova», 

Mykhailo Drahomanov, Kyiv: Dnipro, 1991, s.43, [1]. 

7 Mykhailo Drahomanov, «Pro ukrainskykh kozakiv, tatar ta turkiv : z dod. pro zhyttia Mykhaila Drahomanova», 

Mykhailo Drahomanov, Kyiv: Dnipro, 1991, s.43, [1]. 

8 Mykhailo Drahomanov, «Pro ukrainskykh kozakiv, tatar ta turkiv : z dod. pro zhyttia Mykhaila Drahomanova», 

Mykhailo Drahomanov, Kyiv: Dnipro, 1991, s.43, [1]. 
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Sultan Suleiman the First had a wife Roxelana… She ruled the whole tsardom [Eastern European word 

commonly used to describe a monarchy], influenced the Sultan to order the assassination of his relatives 

and even his son»9. 

However, despite a certain antagonism and bias in the attitude to Turkic cultures, in the public 

discourse of the 1870s - 1880s, we can observe the interest of Ukrainian researchers in oriental folklore. 

As an example, we have the article «Turkish anecdotes [in this case this word is used to describe a 

comedic story] in Ukrainian folk literature», written by M. Drahomanov under the pseudonym P. 

Kuzmichevsky10 in one of the most important Ukrainian periodicals of this time «Kievskaya starina». 

Here we have a thorough analysis of the genesis and evolution of Ukrainian comedic stories influenced 

by Eastern cultures that appeared in everyday life. 

At the beginning of the article, the scholar draws attention to the context of the Ukrainian folk art 

development. Here he clearly states that almost half of the pages of Ukrainian history are related to the 

peoples of the «Turkish tribe». What is more important is that M. Drahomanov emphasized insufficient 

coverage of this interaction in XIX century humanities. There were no attempts to start studying such 

issues besides several works on Turkish words in the local language11. This gives us reason to believe 

the following. First of all, in the 1880s the problem of the Turkic component of Ukraine's history had 

not been properly researched. Secondly, the appearance of M. Drahomanov's works on these issues may 

indicate an increase of interest in researching the Muslim component in the history of Ukrainian lands, 

giving the role of the scholar in the intellectual discourse of an era12. Thirdly, the formulation of this 

problem by M. Drahomanov at a time when it was neglected by most Ukrainian scholars indicates the 

researcher’s ability to deviate from the conformist practices of his intellectual environment. 

In the article, M. Drahomanov studies the cultural interaction between Ukrainian and Turkish 

societies. He explores folklore, specifically the «anecdotes» that circled among the Ukrainian 

population. Some comedic oral stories common in Ukraine in his time were, not surprisingly, of Eastern 

origin. The origins of some of these stories can be traced back to the content of the Talmud13. Many of 

them came from Turkey and were based on Nasreddin Hodja, the Tamerlane’s jester. In the Turkish 

                                                           
9 Mykhailo Drahomanov, «Pro ukrainskykh kozakiv, tatar ta turkiv : z dod. pro zhyttia Mykhaila Drahomanova», 

Mykhailo Drahomanov, Kyiv: Dnipro, 1991, s.43, [1]. 

10 M. Paliyenko, 2000. «Misce zhurnalu «Kyevskaya staryna» v ukrayins'kij istoriohrafiyi», Special'ni istorychni 

dyscypliny: pytannya teoriyi ta metodyky [Chyslo 5]. Istoriohrafichni doslidzhennya v Ukrayini. [Vyp.10]: Zb. 

nauk. prats' na poshanu akad. V.A. Smoliya, Ch. 2, 2000, s.275. 

11 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosti», Kievskaya starina, Fevral', 1886, 

s. 209. 

12 Yevhen Filianin, «Retseptsii musulmanskoho svitu na storinkakh «Kievskoi stariny»« Chornomorska 

mynuvshyna: zapysky Viddilu istorii kozatstva na pivdni Ukrainy : zb. Ch 494 nauk. pr. / za red. V.A. Smoliia, 

Vyp. 16, Odesa: FOP Bondarenko M. O., 2021. 

13 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosti», Kievskaya starina, Fevral', 1886, 

s. 215. 
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narrative, his image appears in several different ways - from a simpleton to a cunning «trickster». Stories 

about him became popular throughout Turkish Asia, Africa, and Europe, then began to spread to other 

areas which had close contact with the Turks. Here we can mention Armenia, Georgia, Bulgaria, Serbia, 

Romania, and Ukraine. Stories about Nasreddin Hodja even reached the territory of Italy, however with 

his name being altered14. 

Analyzing the Jewish, Turkish, Ukrainian, European, and Russian versions of the same narrative, 

M. Drahomanov concluded the genealogical similarity between Ukrainian, Turkish, and sometimes 

Italian stories. At the same time, it is noted that the Russian versions can be significantly different from 

all of the above15. This situation eloquently indicates the level of cultural interaction between Ukraine 

and the Turkic world, given that the differences in languages were much more significant than the 

differences between Ukrainian and Russian. 

What deserves special attention is that M. Drahomanov, despite his views described above, 

repeatedly notes that Turkish comedic stories have no less, or even more humor and more meaning and 

reasonableness in the motives of their stories. As an example, M. Drahomanov cites the following texts. 

The first one is Ukrainian, a story about a father and a son. Father and son sat down to dinner with hot 

borscht. The son ate the first spoon and felt that the food was too hot, so much so that his eyes began to 

water. To the father's question «Why are you crying, son? », the boy answered that because he was the 

only son in the family. The father then tasted the meal himself and hurt his tongue. Then he said that it 

would be better if that only son disappeared altogether. The second comedic story is a Turkish version 

of Nasreddin Hodja. A similar situation: Hodja’s wife accidentally ate a spoonful of hot soup. Her eyes 

began to water. The woman said she was crying because she simply remembered her dead father. When 

Hodja himself tasted the food and burned his tongue, he replied that it would be better if his mother-in-

law, dying, would take her daughter with her16. 

In addition, the analysis of the Ukrainian contacts with Eastern Muslim cultures presented in the 

article is not limited to the Turkic world. We can observe the coverage of Arabic versions of Turkish 

stories and comparisons with Turkish and Ukrainian versions in order to clarify the ways of spreading 

folklore. For example, the article states that the Arabic version of one of the stories combines the basics 

of the Ukrainian editions of several stories17. 

                                                           
14 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosti», Kievskaya starina, Fevral', 1886, 

s. 210-212. 

15 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosti», Kievskaya starina, Fevral', 1886, 

s. 217-218. 

16 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosti», Kievskaya starina, Fevral', 1886, 

s. 221-223. 

17 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosty (Okonchanye)», Kievskaya 

starina, Mart, 1886, s. 453-454. 
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M. Drahomanov's noticed the similarities between Ukrainian and Italian versions. A similar 

situation is observed in the comparison of Ukrainian comedic stories with «(new)Greek» ones. 

According to the researcher, this should be due to the equal influence of «Christian and Muslim 

Constantinople» on the Black and Mediterranean seas areas. M. Drahomanov concludes that «Contrary 

to the opinion of old school scholars, it now turns out that for the similarity of folklore the similarity of 

cultural relations is much more important than tribal kinship»18. It is important to highlight two ideas in 

this statement. First of all, there is support for the idea that in the process of folk art formation and 

genesis, the homogeneity of ethnic culture may be less influential than the external impact of other 

cultures. Secondly, such statements contradicted the views of the conservative part of the Ukrainian 

intellectual community and challenged the ideas common at the time. 

M. Drahomanov concludes his article by remarking that after the Balkan peoples, Ukrainians 

learned the most of all stories about Nasreddin, and once again explains this by the closeness and 

diversity of relations between the Ukrainian people and the Turks. Because of this, M. Drahomanov 

expressed his wishes that attention to the study of Tatar oral literature were more significant, as it can 

provide a lot of valuable information about the intercultural exchange in the region19. 

M. Drahomanov's views on Turkic cultures are revealed in an equally interesting way in the letter 

to «The New Time» publishing «The Turks External and Internal». This text looks into the subject of 

Russian-Turkish relations just right before the Russo-Turkish War of 1877-1878. Here we can see not a 

typical perception of both the Ottoman and Russian Empires. 

Describing the Ottoman Empire, M. Drahomanov provides, at first glance, a narrative quite 

familiar to those around him about the «sick man of Europe», a despotic imperialist state. The narrative 

depicts high exhausting taxation, an archaic aristocratic system, the corruption of government officials, 

the lack of guarantees of individual freedom, national and religious intolerance, and the poor treatment 

and oppression of the Slavic population in the Balkans. 

However, for a better understanding of Drahomanov's perception of the Ottoman Empire, it is 

necessary to pay attention to the context, namely his thoughts about other political entities. To consider 

how the same text depicts the Russian Empire we may look at the following long quote. «Censorship 

did not allow the publication of several Russian translations of scholarly works that traveled throughout 

Europe; the scientific society, whose works were praised by the Russian, Slavic, and Western European 

press, was closed by police …; the people’s language was extracted from the courts of Poland; it is 

absolutely forbidden to print not only books in the Malorussian [Ukrainian] language but also texts to 

                                                           
18 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosti», Kievskaya starina, Fevral', 1886, 

s. 232. 

19 P. Kuz'mychevskyj, «Tureckiye anekdoty v ukraynskoj narodnoj slovesnosty (Okonchanye)», Kievskaya 

starina, Mart, 1886, s. 466. 
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notes… - and all this as if on purpose, to show that public opinion in Russia means exactly nothing; 

Finally, presumably as a payback to Balkan Muslims, the ban for Muslim girls to be teachers, even if 

they passed the ordered requirements was issued,- a measure that could be advised by anyone only to 

scandalize a government seeking equality between Christians and Muslims in Turkey»20. The total lack 

of political freedoms and the despotism of the Russian government resulted in the case when the 17-

year-old girl was sentenced to hard labor for distributing a socialist pamphlet, while in Western Europe 

they were distributed by thousands21. We can see that M. Drahomanov in his text not only focuses on 

the undemocratic authoritarian order of the Russian Empire but also view it in contrast to the more 

tolerant features of Turkish society. 

The image of Russian support to the Balkan people in their war against Turkish rule is even more 

eloquent. M. Drahomanov himself, being critical in his assessments of Ottoman policy, welcomed the 

idea of military aid to Serbs and Bulgarians. However, the way how this aid was provided by Russian 

«volunteers» was perceived by the scholar with much less enthusiasm. «Envoys of unofficial Russia, » 

as M. Drahomanov calls them, have earned a reputation that is meaningfully characterized by the words 

«obscenity and drunkenness». Russian officers beat Bulgarian volunteers, justifying it by necessity to 

maintain military discipline. However, according to M. Drahomanov, in this way, the local Balkan 

population was forced to become accustomed to the traditions of Russian feudal society when the 

general population bowed down to the will of the nobility (represented by officers here) in a slavelike 

manner. The Russians «could not understand that Serbs should be taught the art of war, but there is no 

need to make them accustomed to the slavish and ceremonial attitude to the officer, especially on the 

streets, in the cafes, in short, when they are off duty, and [the Russians] began to teach Serbs and 

Bulgarians not so much the military skills, but how «to know who’s the authority»22. As a justification 

for cruelty and disrespect for the people whom Russia, according to later, was trying to help, the pro-

Russian side used wordings such as: «Well, we’re such people: we knock their teeth out but we’ll liberate 

them». M. Drahomanov answered with: «Will liberate from what? from [your own] beatings? » laughing 

at such an «argument»23. The following statement in the text is also important: «… there will be a time 

when the truth will be revealed to our society, there will be a time when Serbs will openly cross 

themselves and say: «Well, God has saved us from the Constantinople and Russian Turks!»24. M. 

Drahomanov calls the Russians «Russian Turks», to express his view that the Russian order is no better 

than the regime established in the Balkans by the Ottoman Empire: «Not only army bourbons [Russian 

officers are called this way in the text], and journalists like you [M. Drahomanov addresses to «The New 

                                                           
20 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

21 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

22 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

23 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

24 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

PIEES | 108



Time» publishing], accustomed to the Russian order, did not guess or did not know that a Serb or even 

a Bulgarian under the oppression of a pretty uncomplicated and at the same time foreign Turkish yoke 

remained much more conscious and organic characteristics of «barbarians», and especially the southern 

tribes with their feeling of personal inviolability which is stronger than we have, after so many centuries 

of submission to our despotism …» Then M. Drahomanov continues with the statement that Serbs didn’t 

experience serfdom, their younger generation was raised in the environment with political freedoms 

preserved, and «bourbons» decided to teach the citizens of a constitutional state with beating sticks25. 

In addition to «Russian Turks», M. Drahomanov uses the term «internal Turks» in relation to the 

Russian regime. Thus, he associates the negative aspects of the political climate of the Russian Empire 

with the traditions of organizing the political order in the Ottoman Empire: «Isn’t all of this and many 

other things similar [he talks about previously mentioned features of Russian despotism] are the signs 

of Turkish-like order in Russia? »26. 

Thus, M. Drahomanov uses the word «Turks» as a kind of code to indicate the anti-democratic 

authoritarian order in society, and the restrictions of political rights and freedoms. At first glance, it may 

seem that such use of language once again depicts his antagonistic attitude towards the Ottoman Empire 

and its politics. This interpretation is not without a good foundation. However, we should also pay 

attention to the further comparison of the two states: «Of course, a lot of things in Turkey are much 

sharper, but so is Turkey itself. However, there is a will to move from one Giaour sect to another in 

Turkey, and … [Turkey has] more public schools than Russia, and you already have admitted [once 

again M. Drahomanov addresses to «The New Time» publishing] that the retail sale of newspapers in 

Constantinople is freer than in St. Petersburg»27. Despite his negative attitude towards the Ottoman state, 

the scholar expresses the opinion that in some ways democratic institutions are better developed in 

Turkey than in Russia. Moreover, the factors that contribute to this situation, highlighted by the 

researcher, are pretty important: «… even in Turkey, due to its Mohammedan-religious system and the 

primitive forms of its despotism, there are incomparably more habits of equality and absence of social 

ranking than in our country»28. Islam in the mind of M. Drahomanov is a factor, that contributes to the 

establishment of equality in society, which is one of the most important foundations of the democratic 

model of political order. 

As for the Russian-Turkish conflict and Russia's ambitions to «liberate» the Slavic peoples in 

Austria-Hungary, Prussia, and Romania, the letter notes: «No matter how justifiable their [Serbian and 

Bulgarian] complains of national oppression are… as long as current order prevails in our state, it’s 

25 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

26 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

27 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

28 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 
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laughable if we, being the way we are, will even think about liberation of this «brothers»29. The reasons 

for the start of the war are quite clear in the text: «… and finally the whole Russia has reached the state 

of apathy we have seen in recent years and from which many hope to bring it out through the war with 

the Turks»30. And finally, the words that accurately characterize the entire Russian military campaign, 

given all the negative consequences that it has brought both to other peoples and Russia itself: «All 

recent events should be remembered forever to prevent repetitions of mistakes and miscalculations of 

the past and to won’t be left with nothing as previously and to not deceive those in whom we maintain 

ardent hopes»31. 

In conclusion, M. Drahomanov's reception of Turkic cultures has an ambiguous character. There 

is a certain degree of conformism and conventionality in repeating the antagonistic narrative about Turks 

and Tatars, typical for Ukrainian and Russian minds of the period. But on the other hand, it is impossible 

to deny a significant interest of M. Drahomanov in the folklore of the mentioned cultures. In addition, a 

strong awareness of the historical connection between Ukrainian, Tatar, and Turkish history has made 

the scholar emphasize the need for a thorough study of the southern neighbors at the academic level. 

The latter, as we have established, was a rather innovative idea in the Ukrainian public space at the end 

of the XIX century. Also, this idea noticeably resonates with the approaches relevant to modern 

Ukrainian historiography. Thus, once again we can see the advanced character of M. Drahomanov. 

Equally important was his ability to move away from Russian anti-Turkish propaganda and give a credit 

to the Ottoman Empire, noticing that its organization of political order was in many ways more 

democratic compared to the Russian Empire. The use of the term «internal Turks» to denote Russia is 

clever wording, taking into consideration that readers of the text perceived Turks as a stable image of 

an enemy. The conclusion that the «internal Turks» are worse and more dangerous than the «external» 

ones is an eloquent expression of the scholar’s views. Finally, a positive assessment of the role of Islam 

in maintaining the traditions of social equality raises the question of how much the idea of M. 

Drahomanov being a turkphobic person fully reflects the complexity of his perception of Turkish and 

Tatar cultures. The ambiguity of Turkic world reception by this outstanding figure contributes to the 

shedding of light on the Ukrainian intellectual discourse of the late XIX century in general. In case of 

further research of the topic, the perception of mentioned problem by a community of Ukrainian 

intellectuals of the period may appear similar to M. Drahomanov’s views. 

29 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

30 Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876. 

31.Mykhailo. Drahomanov, Turky vnutrennie i vneshnie: Pismo k izdateliu «Novoho vremeny», Genèva, 1876.
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Communicative Opportunities On The Border Of Civilizations: Ottoman 

Official And Transdanubian Cossacks In The Late 18th - Early 19th  

Centuries

 

Bachynska Olena*, Kaiuk Svitlana** 

Abstract 

The border between different civilizations is a certain communicative territory. This requires both sides to 

establish contacts and seek joint action. The territory of Bujak and Dobrogea became a frontier in the late 18th and 

early 19th centuries. Here, on the border between the Ottoman and Russian empires, the Ukrainian Transdanubian 

Cossacks founded their own organization - Sich. The article devoted to relationship between Cossacks on Danube 

and provincial administration (leaders) of Ottoman Empire at the end of XVIII centuries. On the background of 

inner politic events in Ottoman Empire was represented service of Cossacks on Danube to leaders of Ottoman 

Empire, participation of Cossacks in putting down a rebellion of Pazvandoglu and Peglivan (Pehlivan-oglu), 

defensed of the fortresses of Braila and Ruse (Ruschuk) during the Russo-Turkish war of 1806-1812. The role of 

the Nazir of Ibraila, the future Grand Vizier Aziz Ahmet Pasha in organizing the life of the Transdanubian 

Cossacks was clarified.  

Keywords: Ottoman administrators, Transdanubian Cossacks, Border lands, Frontier, 

Transdanubian Sich, Braila. 

 

Medeniyetler Sınırında İletişim Olanaklari: 18. Yüzyil Sonları - 19. Yüzyıl Başlarında 

Osmanlı Resmi Görevlileri ve Tuna Kazakları 

Özet 

Farklı medeniyetler arasındaki sınır, belirli bir iletişim alanıdır. Bu, her iki tarafın da temas kurmasını ve 

ortak eylem aramasını gerektirir. Bujak ve Dobrogea toprakları, 18. yüzyılın sonlarında ve 19. yüzyılın başlarında 

bir sınır haline geldi. Burada, Osmanlı ve Rus imparatorlukları arasındaki sınırda, Ukraynalı Tuna Kazakları kendi 

organizasyonları olan “Sich'i” kurdular. Tuna Nehri üzerindeki Kazaklar ile Osmanlı Devleti'nin taşra idaresi 

(önderleri) arasındaki ilişkilere yönelik olan bu bildiri, XVIII.Osmanlı İmparatorluğu'ndaki iç siyasi olayların arka 

planında, Kazakların Tuna'da Osmanlı İmparatorluğu'nun liderlerine hizmeti, Pazvandoğlu ve Peglivan (Pehlivan-

oğlu) isyanlarının bastırılmasını ve 1806-1812 Rus-Türk savaşı sırasında Braila ve Ruse (Ruscuk) kalelerinin 

savunulması olaylarında Kazakların rolünü ele almaktadır. 
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Ayrıca geleceğin Sadrazam Aziz Ahmet Paşa'sı olacak olan İbraila Naziri’nin  Tuna Kazaklarının yaşamını 

düzenlemedeki rolü açıklığa kavuşturuldu. 

Anahtar kelimeler: Osmanlı yöneticileri, Tuna Kazakları, Hudut Toprakları, Sınır, Tuna Sich, 

Braila 

** 

Period from the second half of the 18th – to the beginning of the 19th century in the Eastern 

European Black Sea region was marked by significant geopolitical changes. The borders between the 

empires, especially the Ottoman and Russian, are changing rapidly. The population of these lands tried 

to adapt to such changes, often changing their place of residence. We are talking about numerous 

migratory flows of people who attempted to preserve their life style in this way, to find exactly that 

place they considered more comfortable for their permanent residence. 

It is crucial that the frontier (border) population, which is used to living under the conditions of 

remote state centers, when authorities practically did not interfere in their lives, does not focus on 

traditional markers in their choice of place of residence. For them, neither the person of the ruler and, 

accordingly, belonging to the state, nor the religious environment, nor the language and peculiarities of 

life are important. For such people, the boundary between their own and another's is special. Someone 

who speaks a different language, professes a different faith, but does not encroach on your rights and 

freedoms, does not seek to change you or to destroy your individuality and the idea of your own identity 

can be considered as allied. As a rule, the population of such regions is multi-ethnic and multi-religious. 

During large-scale wars and changes in the states borders, or the danger of control and intervention of 

central authorities in their lives, such communities preferred to change the territory of residence, to adapt 

to new political and cultural conditions. First, they focused on the possibilities of physical survival, 

preservation of their rights and freedoms, as well as keeping traditional image of a free life for them. 

The population of modern Southern Ukraine at that time preferred to move to the borders of the 

Ottoman Empire, as far as possible from the borders of Russia. First of all, we are talking about the 

Zaporozhian Cossacks, who, after the liquidation of the Zaporozhian Sich by the government of 

Catherine II, began their journey across the Danube and later received the name Transdanubian 

Zaporozhians. Russian government officials called them unfaithful/ disloyal Cossacks, hinting at 

betrayal of the emperor, the state, and the Orthodox faith. It had a special propaganda aspect: at that 

time, Russia began to "flirt" with the Christian Balkan peoples, creating its own image as the protector 

of all Christians from hostile Muslims. Meanwhile, an analysis of the situation in the provincial regions 

of the Ottoman Empire, especially in the Danube region, in the Balkans, shows that no particular 

religious pressure one can observe there1. Moreover, the Zaporozhian Cossacks chose to move to the 

                                                           
1 M.S.  Meier, Osmanskaya imperiya v XVIIIveke. Cherti strukturnogo krizisa, Moskva, 1991. 
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borders of the Ottoman Empire precisely because of the opportunity to preserve their traditions, faith, 

self-government and the Cossack way of life. 

Northwestern possessions of the Ottoman Empire at the end of the 18th - beginning of the 19th 

century. (Balkans, Danube) represented exactly the space that was considered acceptable for life by the 

frontier population, the Cossack communities. The crisis of the Ottoman Empire in the management 

system, characteristic of the second half of the 18th century, especially affected the outskirts of the 

empire. The local ayan rulers felt the full power in the regions, which they considered almost as their 

property, even maintained private armies. Kapi Halki – troops in the service of a private person, 

subordinate and loyal only to him, guarding private possessions and residences, the personal guard of 

the pasha - have been known in the Ottoman Empire for a long time (15-16th centuries). At the end of 

the 18th century, such military formations became an example for the private troops of local provincial 

ayans. In the Russian-Turkish war of 1768-1774, private troops played a significant role, which 

essentially strengthened the influence of regional rulers. At the end of the 18th century local notables, 

ayans, formed an almost separate social group, combining their own wealth with numerous public and 

legal opportunities and local connections. Some administrative positions became hereditary, as in the 

case of the families of Karaosman-oglu, Ali Pasha of Yanin, Pazvandoglu, etc. The situation in these 

regions got complicated because of the robberies of Kirzhalian detachments.2 However, such 

disorganization and anarchy enabled the Zaporozhian Cossacks to feel their own need. They could be 

needed for military service both for local rulers and for the central Ottoman government, which at the 

end of the 18th century, during the reign of Sultan Selim III, began to carry out reforms. Unlike the 

Russian Empire, the Ottoman authorities did not seek the unification of their subjects, the language and 

traditions were preserved. These and similar considerations made it possible for the Cossack community 

not only to exist within the Ottoman Empire, but to revive Sich. They only should establish 

communication with local rulers and find their place in the difficult situation of the Danube region. 

However, this kind of complexity is normal for the frontier community, which subconsciously chooses 

a reliable patron for the moment. 

In the beginning of the Zaporozhians stay in the Ottoman Empire, their immediate protector and 

representative of their interests was the Pasha of Ochakiv. In the first years after the destruction of 

Zaporizhzhya Sich, several thousand Zaporozhians lived near Ochakiv. From the correspondence of the 

Russian military, preserved in the documents of the General Staff, it can be learned that the Pasha of 

Ochakiv took care of them, was satisfied with their service, which consisted in carrying out “police 

duties” to calm the Janissaries and Arnauts, who often disobeyed. There were Zaporozhian guards and 

special crossings that carried security along the Bug.3 The documents state that the Pasha of Ochakiv 

                                                           
2 Vera Mutafchieva, Krdjaliisko vreme, Izdatelstvo na Blgarskata akademiya na naukite, Sofiya 1993.  

3 P.A.  Ivanov, “K istorii zaporozhskikh kazakov posle unichtozheniya Sechi”, Zapiski Odesskogo obshchestva 

istorii i drevnostey, 1904,  T. XXV, p. 32. 
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was satisfied with the service of the Zaporozhians and promised to acquire land for them for permanent 

settlement. It is notable that the Zaporozhians were ready to fight against the Russians and against the 

new Crimean Khan Shagin Gerai, who was considered a protege of Russia. Therefore, many 

Zaporozhians were in the Ochakiv steppe in the army of Selim Gerai, who was preparing to oppose the 

Russian intervention and the pro-Russian khan. The attitude of the Ottoman government towards the 

Zaporozhians and the speed of decision-making regarding their fate also depended on the “Crimean 

affairs”. Similarly, it is known from the correspondence of Russian government officials and reports of 

spies that the Zaporozhians sent a special delegation to Istanbul, which was supposed to ask the Sultan 

and the Patriarch of Constantinople the question of accepting them as subjects and officially 

recognizing.4 The answer came in 1778, when it became clear Russia's reluctance to maintain neutrality 

in relation to the Crimean Khanate, and on the contrary, Russia's desire to unceremoniously violate the 

diplomatic agreements of 1774. Therefore, the Ottoman government decided to demonstrate its position. 

In August 1778, at the court of the Ochakiv Pasha, the Zaporozhian Cossacks were sworn in by a 

Walloshchian priest with the obligation to serve the Ottoman Sultan faithfully.5 According to the sultan’s 

firman, a kosh chieftain was appointed, who was equal to a one-bunch pasha, he had the right to establish 

Sich and the prospect of becoming a two-bunch, if he had 30,000 Cossacks under his command.6 

Almost at the same time, in the second half of the 1770s, another Zaporozhian settlement was 

formed within the Ottoman possessions - below the Danube, far from the Russian borders. Therefore, 

the Cossacks had to get a reliable patron there. He became the Pasha of Silistria. From the beginning of 

the 1780s, it is possible to trace the documents of Zaporozhian communication with the Silistrian pasha, 

whom the Cossacks assured of loyalty and reliable service.7 Subordination to the Silistrian Pasha was 

fixed until the end of the Cossacks' stay within the Ottoman Empire. The last kosh chieftain of 

Transdanubian Sich, J. Hladkyi, wrote that he carried out the orders of the Silistrian pasha and, by order 

of the government, sent Cossacks to serve him.8 

Ochakivsko-Silistriya Eyalet (since 1792, after the new Russian-Turkish borders - Silistria Eyalet) 

occupied a fairly large territory, covering the lands of Dobrudja, Bujak, Yedisan (in modern Turkey, 

Bulgaria, Romania, Moldova and Ukraine. Concentrated in the lower reaches of the Danube, closer to 

estuary, on the islands and lands that were nearby, the Zaporozhian Cossacks had to find a patron of a 

                                                           
4 V. Stepovyy V,  “Do istoriyi Zadunays’koyi Sichi”, Ukrayina, 1914, №:3, p.9-21. 

5 P.A.  Ivanov, “K istorii zaporozhskikh kazakov posle unichtozheniya Sechi”, Zapiski Odesskogo obshchestva 

istorii i drevnostey, 1904,  T. XXV, p. 33.   

6 N.F. Dubrovvin Nikolay, Prisoyedineniye Kryma k Rossii. Reskripti, relyacii i doneseniya, Sankt Peterburg, 

1885, T.2. 

 p. 699-701.    

7 Foreign policy archives of the Russian Empire (Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Imperii (AVPRI)). F.69. 

Op.69/1. Spr.22.  

8 The State archives of Odessa Region (Ukraine). F.1. Op.214. Spr.7 (1828). Ark. 177. 
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lower rank, but territorially close. Braila Nazir became him. The Zaporozhian Cossacks found 

themselves in the lower reaches of the Danube at a time when these territories were at the center of 

internal Ottoman upheavals, wars between the central government and the local ayans, who at that time 

claimed to be the true masters of the region. The biggest problem for the government of the reformer 

Sultan Selim III was the claims, and accordingly, the political and military actions of the ruler of Vidin 

pashalik Osman Pazvandoglu. Having concentrated the full power in his hands, seizing the lands of the 

neighboring ayans, at the end of the 18th century. Osman Pazvandoglu became the most influential ruler 

of the region. Therefore, the Vidin pashalyk becomes the scene of a large-scale war between government 

troops and rebel troops. Not the last role in these wars was played by the long-time rival on the Danube 

Ismail Terseniklioglu - the ruler of Ruschuk, who also claimed the role of leader, often led the units of 

the Kirzhali, but at critical moments joined the government troops and opposed Osman Pazvandoglu. 

From 1798 to 1807 (the death of Osman Pazvandoglu), the Zaporizhzhya Cossacks took an active 

part in military operations on the side of the Ottoman government and in the direct subordination of the 

Brailian Nazir. The documents of the Consulate General of the Russian Empire in Iasi repeatedly 

mention the active participation of Transdanubian Cossacks in military operations against Pazvandoglu.9 

Cossacks received a salary of 5 piasters per month for their actions, which in 1801 was promised by the 

government 10 piasters more.10 

During the Russian-Turkish War of 1806-1812, Transdanubian Zaporozhians began to be called 

“Braille Zaporozhians” in Russian documents, thus hinting at their loyalty to the Brailian Nazir.11 The 

approach of Russian troops to the lands where the Transdanubian Cossacks lived could not but cause 

the latter to worry. It is known about the appeal of the commander-in-chief of the Russian army I. 

Michelson to the Transdanubian Zaporozhians to switch to the Russian side.12 This appeal was 

accompanied by promises of various benefits, forgiveness from the Russian emperor, and the possibility 

of the existence of a Cossack army like the old Zaporizhzhya one. However, the Cossacks remained 

faithful to the Brailian Nazir. Therefore, the person of this Nazir is of particular interest. 

Ahmed Pasha came from the janissary leadership and was well versed in military matters. 

Therefore, in one of the stages of his activity from 1801 to 1811, while in the position of Nazir of Braila 

fortress, Ahmed Pasha paid considerable attention to the Zaporozhian Cossacks (Potkalı Kazakları), who 

lived in Dobruja after the destruction of the Zaporozhian Sich in 1775. Ahmet Pasha was appointed to 

                                                           
9 Foreign policy archives of the Russian Empire (Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Imperii (AVPRI)). F.69. 

Op.69/1. Spr.254. Ark.10zv.   

10  Foreign policy archives of the Russian Empire (Arkhiv vneshnei politiki Rossiiskoi Imperii (AVPRI)). F.312. 

Op.575. Spr.18.  

11  Russian State Military Historical Archive (Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv (RGVIA)). 

F.14209. Op.5/165. Zv.24. Spr.3-6. Ark.2.    

12 Russian State Military Historical Archive (Rossiiskii gosudarstvennyi voenno-istoricheskii arkhiv (RGVIA)). 

F.14209. Op.5/165. Zv.43. Spr.7. Ark.193 zv.     
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take care of the military service and life of the Cossacks. As a result, the Cossacks got the opportunity 

to organize their own organization - Sich in the village of Katyrlez, to get the necessary official attributes 

of their institution - a seal, flags and other insignia, and could actively develop the Danube Delta.  

Ahmet Pasha organized the service of the Transdanubias in Walloshchina, in the fight against the 

feudal lords (ayans) who opposed the reforms of Sultan Selim III. The Nazir of Braila very actively used 

units of the Transdanubias in the fight against Pazvandoğlu and drew the attention of other Turkish 

governors to their “diligence”.13 In 1802 and 1803, we have documents that clearly indicate the presence 

of 40 kurens of Transdanubian Cossacks, who were in the service of the Ottoman state with the 

assistance of the Nazir of Braila Ahmet Pasha, they were to be paid two hundred kurushes and three 

thousand bushels of wheat per year14, and also determined the need to arrange and pay from the taxes of 

Walloshchina the salary of two thousand Cossacks in two installments - in May and November.15 For 

example, as early as March 1803, the porter received 131 kurush, a clerk – 26, two translators – 47, an 

osavul – 26, 40 hetmans (chieftains) – 640, 22 oarsmen – 242, 76 riflemen – 836, 2 carriers – 32, 4 

centurions - 44, 54 cavalry Cossacks - 432, 629 foot Cossacks - 3774, etc. A total of 850 people received 

13,180 kurushes.16  

In 1804, the Transdanubian Zaporozhians, who took part in the struggle of the Turkish 

government troops with the Pazvandoglu rebels, received permission from the Sultan's court to settle 

“on the hordes of Tatars” in the Akkerman and Kili districts and along the banks of the lower Danube, 

“below Old Kili on the island in the dwellings of the Nekrasivites17, from where the Pasha of Braila 

expelled the Nekrasivites and settled the Zaporozhians”.18 It should be noted that the selection of places 

for the settlement of the Transdanubian Cossacks really took place with the assistance of Ahmet Pasha. In 

the Ottoman-Turkish documents, it is noted that, among other things, the opinion of the Nazir of Braila was 

clarified, that the Cossacks would be 3-4 thousand outstanding soldiers, and if necessary, they would protect 

                                                           
13  S. Kaiuk, “Osmanski provintsiini uriadovtsi i zadunaiski zaporozhtsi v kintsi XVIII – na pochatku XIX st.”, 

Chornomorska mynuvshyna. Zapysky viddilu istorii kozatstva na pivdni Ukrainy Naukovo-doslidnoho instytutu 

kozatstva Instytutu istorii Ukrainy NAN Ukrainy: Zb.nauk,  pr. Vyp.4, Odesa 2008, C. 52-54.  

14 Kurush is a silver Turkish coin equal to the Danish silver thaler. A bushel is a measure of the volume of loose 

bodies, one bushel is 27.2 kg. 

15 O.A. Bachynska, Akhmed pasha, velykyy̆ vizyr Osmanskoï imperiï, nazyr Braïly ta “ochilnyk” zadunay̆skykh 

kozakiv (Potkali Kazaklari), Ckhidnyi svit, 2021. Vyp. 4, p. 7-9. 

16 M. Aydın, “Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’nde Kazaklar (1779-1838) (Die Kosaken im osmanischen 

Reich im Licte der Archiv dokumente (1779-1839)”, Deutsch-Türkische Begegnungen Alman – Türk Tesadüfleri 

Festschrift Kemal Beydilli, Berlin 2013. p. 496-497. 

17 Nekrasivites (Ağnat Kazakları) were Don Cossacks, Old Believers, who, after the defeat of Kindrat Bulavin's 

rebellion in 1707-1708, led by chieftain Hnat Nekrasov, went to the Kuban, and from the second half of the 18th 

century. with the official permission of the Sultan, they began to move to the Dniester and along the Danube.  

18 O.A. Bachynska, Akhmed pasha, velykyy̆ vizyr Osmanskoï imperiï, nazyr Braïly ta “ochilnyk” zadunay̆skykh 

kozakiv (Potkali Kazaklari), Ckhidnyi svit, 2021, Vyp. 4, p. 7-9. 
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the settlements and Braila19 [Aydın 2013, 499]. According to the testimony of Mykola Dibrova, a native 

of Transdanubia, "when Pehlevan did not give them (Zaporozhians - O.B.) peace, all the Zaporozhians 

moved from Seimen to Vylkove and Katyrlez to the land determined for them by the Brailian Nazir.20  

However, the Cossacks did not last long here due to the continuation of hostile actions on the part 

of the Nekrasivites. Nekrasivites as part of the troops of Izmail Pasha Peglevan attacked Katyrlez and 

burned the houses of the Zaporozhians, many were beheaded. As a result of such events, the people of 

Transdanubia were forced to move to Braila under the protection of the Nazir. A lot of evidence about 

this has been preserved, both from Russian scouts and from the Transdanubias themselves.21 After that, 

it was in Braila, on the eve of the new Russian-Turkish war of 1806-1812, that their Kosh could be 

located with the Kosh chieftain Hnat Koval. 

During the Russian-Turkish war of 1806-1812, the administrative center of the Transdanubian 

Cossacks, led by the Kosh chieftain, was located in Braila. Together with Ahmet Pasha, the Cossacks 

defended and held this important strategic fortress. In 1811, Ahmed Pasha became the Grand Vizier of 

the Ottoman Empire, but, according to sources, he continued to participate in the organization of the 

service and life of the Cossacks. 

Thus, having found themselves within the Ochakiv-Silistrian Eyalet of the Ottoman Empire in the 

last quarter of the 18th century, the Zaporizhzhya Cossacks had to establish relations primarily with the 

local rulers. Having received permission from the Turkish sultan to live within his possessions, the 

Zaporizhzhya Cossacks had their reliable patrons on the ground. They were first the Pasha of Ochakiv 

(1770-1780s), and later the Nazir of Braila. The future vizier of the Ottoman Empire Ahmed Pasha at 

the end of the 18th and the beginning of the 19th century played an exceptional role in the life of the 

Zaporizhians. 

 

 

 

 

 

                                                           
19 M. Aydın, “Arşiv Belgeleri Işığında Osmanlı Devleti’nde Kazaklar (1779-1838) (Die Kosaken im osmanischen 

Reich im Licte der Archiv dokumente (1779-1839)”, Deutsch-Türkische Begegnungen Alman – Türk Tesadüfleri 

Festschrift, Kemal Beydilli, Berlin 2013. p. 499. 

20 O. Bachynska. Kozatstvo v “pisliakozatsku dobu” ukrainskoi istorii (kinets XVIII – XIX st.). Odesa, 2009. C.108. 

21 O. Bachynska. Kozatstvo v “pisliakozatsku dobu” ukrainskoi istorii (kinets XVIII – XIX st.). Odesa, 2009. C.108. 
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Kırım Hanlığı’nda Ticaret ve Ticareti Yapılan Mallar 

Nuri KAVAK 

Özet 

Kırım Yarımadası ve kuzeyindeki stepler bulundukları konum itibariyle tarih boyunca siyasi, askeri, dini, 

ticari ve beşeri anlamda büyük önem arz eden coğrafya olmuştur. Karadeniz’in kuzeyinden Asya ve Avrupa ve 

Anadolu üzerinden de güneye olmak üzere sürekli gidip-gelen insanların ya mola yeri ya da ikamet ettikleri 

vatanları olmuştur. Zaman zaman uzun barış yüzyıllarının yaşanması sayesinde bilinen ticari yolların 

düğümlendiği stratejik bir saha olmasına neden olmuştur. 

Kırım Hanlığı yaklaşık 350 yıllık uzun bir ömür sürdüğü bu topraklara barışı, huzuru ve güveni temin etmiş 

ve bu durum da iktisadi manada Karadeniz’in çepeçevre yükselmesini sağlamıştır. Tüccar taifesinin çeşitliliği 

alınan ve satılan ticari malların çokluğu bir anlamda ticaretin boyutlarını da gözler önüne sermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kırım, Kırım Hanlığı, Karadeniz, Osmanlı Devleti. 

 

Trade and Commercial Products in the Crimean Khanate 

Abstract 

The Crimean Peninsula and the steppes in its north have been a geography of great importance in terms of 

politics, military, religion, trade and humanity throughout history due to their location. People who constantly 

migrated from the north of the Black Sea to Asia and Europe and through Anatolia to the south were either a 

resting place or their homeland. 

From time to time, Crimea has become a strategic area where known trade routes are knotted thanks to the 

long centuries of peace. 

The Crimean Khanate provided peace, tranquility and trust to these lands, where it lived a long life of about 

350 years, and this situation made the Black Sea gain importance in economic terms. The diversity of the merchant 

group, the abundance of commercial goods bought and sold, in a sense, reveals the dimensions of trade. 

Keywords: Crimea, Crimean Khanate, Black Sea, Ottoman Empire. 

 

Giriş 

Kırım Hanlığı Altın Orda Devleti’nin bir bakiyesi olarak ortaya çıkmazdan evvel Karadeniz, Asya 

ve Avrupa arasındaki canlı bir ticaretin merkezi idi. Dünyaca meşhur esir pazarları, kıtalar arası köle 

sevkiyat güzergahları ve bilinen diğer büyük ticaret yolları hanlık kurulduğunda zaten hal-i hazırda 

vardılar. Özellikle Kefe, Gözleve ve Azak limanları ticari malların toplandığı depolandığı bir ticari 

                                                           
 Prof. Dr. Sinop Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü Sinop nkavak@sinop.edu.tr 
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merkez haline gelmişlerdi. Bahsedilen bu liman bölgelerinden istenilen miktara ulaşan emtialar 

gidecekleri doğu-batı istikametlerine doğru sevk edilmekte idiler. Sadece az bir miktar ticari emtia Kırım 

Hanlığı içinde satılmak üzere karayolu vasıtasıyla talep edilen yerleşim yerlerine gönderilmekteydi. 

Ayrıca Kırım Yarımadasında sicillere yansıyan dışardan gelmiş tüccar ve diğer yerleşimlerin 

çokluğu canlı bir ticari hayatın olduğunu göstermektedir. Ticaretin doğası gereği kar elde ediliyor olmalı 

ki Osmanlı İmparatorluğu’nun her bir köşesinden insanların bölgeye gelmesini açıklayabilelim. Acem, 

Nahcivan, İstanbul, Trabzon, Rize, Kastamonu, Tosya, Bolu Diyarbakır, Erzurum, Kayseri, Tokat, 

Rodos, Sakız Adaları, Akkerman ve Boğdan sicillere yansıyan tüccarların memleketlerine dair yerlerdir. 

Hulasa Kırım hem üretilen mallar açısından hem de dışarıdan gelip tekrar başka yönlere taşınan mal 

çeşitliliği ile dikkate değer bir yerdir.     

 Ticari Yol Güzergahları ve Ticari Merkezler  

Karadeniz ticaretinin ve evvelden beri İpekyolu vasıtasıyla süren ticari hayatın en önemli iki 

merkezi Kefe ve Azak limanlarıdır1. Her iki liman vasıtası ile İran, Hazar Denizi’nin kuzeyi ve Anadolu 

tarafı, oradan da İstanbul vasıtası ile Avrupa arasında ticari bağlantılar kurulmuştur2. Kefe ve Azak 

limanları her bir malın buralarda toplanarak, tekrar buradan gideceği doğu-batı istikametlerine doğru 

dağıtıldığı ana merkez durumundadırlar3. Doğudan Kefe’ye gelen malların, Azak limanına karadan 

Karasu üzerinden ulaştırılmaktadır. Özellikle İran ve uzak doğudan gelen mallar Kefe’ye ve oradan da 

diğer hanlık içindeki yerleşim yerlerine dağıtırlardı. 

Ayrıca Mısır ve Suriye’de Memlükler zamanından beri canlı bir kürk, cariye ve köle ticareti 

bulunmaktadır. Osmanlı Devleti, Kırım ile Memlükler arasındaki bu ticaretten gayet iyi pay almaktaydı. 

Ancak daha sonraki dönemlerde Mısır ve Suriye’nin Osmanlı toprağı olması, ticari potansiyelin bir 

miktar düşmesine neden olmuştur. Buna karşılık Tokat-Amasya-Ankara yayının içinde kalan yerleşim 

yerlerinin parlak bir gelişmişliğe sahip olmaları, Kırım şehirlerine kadar yansımaktadır. Her türlü 

münasebetin Kırım ile bu şehirler arasında sağlanarak, sürekli gidiş-gelişlerin olduğu görülmektedir4.  

                                                           
1Halil İnalcık, Toplum ve Ekonomi Üzerine Arşiv Çalışmaları, İncelemeler, 2. bsk., İstanbul, Eren Yay., 1996, s. 

212-213; Bursa ile Kefe, Akkirman arasındaki yünlü, pamuklu, ipek ve baharat ticareti aktarılmaktadır. Yücel 

Öztürk, Osmanlı Hakimiyetinde Kefe (1475-1600), T.C. Kültür Bakanlığı Milli Kütüphane Basımevi, Ankara, 

2000, s. 509. 

2 Robert Mantran, XVI. ve XVII. Yüzyılda İstanbul’da Gündelik Hayat, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Eren Yayınları, 

İstanbul, 1991. s. 149’da yazar, İstanbul’dan yola çıkan bir geminin bir haftadan daha kısa bir sürede Kefe limanına 

ulaştığını aktarmaktadır. Yine s. 42’de, Unkapanı bölgesi ve çevresindeki ambarların; Kırım, Trakya, Romanya ve 

Bulgaristan’dan gelen buğday ticareti için tahsis edildiğine vurgu yapmaktadır. Ayrıca s. 144’de ise, Kırım’dan 

büyük çaplı tuz ticaretinin yapılarak İstanbul’a getirildiği bilgisine yer verilmiştir. 

3 V. E. Sroeckovsky, Muhammed Geray Han ve Vasalları “Kırım Tarihi”, çev. Kemal Ortaylı, Su Yayınları, 

İstanbul, 1979. s. 51-52’de Kırım tüccarlarının gittikleri merkezleri kaydetmiştir. Buna göre; Büyük Nogay Ordası, 

Astarhan, Hacıtarhan, Moskova, Riyazan, Yüryev, Kazan, Kiyef, Tebriz, Azyama, Misün, Şam, Roma ve Litvanya 

topraklarına uğranıldığı belirtilmiştir. 

4 Mustafa Akdağ, Türkiye’nin İktisadi Ve İçtimaî Tarihi (1453-1559), C.1. Cem Yayınevi, İstanbul, 1995. s. 375-

379. 
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Diğer yandan yerli tüccarın tercih ettiği işlerin başında, Nogay bölgesine mal götürerek satmak 

gelmektedir. İşlenmiş mallara karşılık esir, hayvan ve hayvan ürünleri alınmaktadır5. Ayrıca Çerkes6 ve 

Abaza7 topraklarına sıklıkla gidildiği kayıtlarda görülmektedir. Tüm bunlara ilave olarak Soğdak ile de 

canlı bir alış-verişin olduğu kayıtlardan anlaşılmaktadır8. Aynı zamanda Erzurum’a geçildiğini, oradan 

da Haleb’e kadar varıldığını bilmekteyiz. Tokat gibi dokumanın geliştiği yerlere götürülen mallarda, 

buralardaki esvâb meta ile değiş-tokuş edilmektedir9.  

Yine Moskov, Akkerman, Kavşan ve Leh’e uzanan bir güzergâh da ticari olarak 

kullanılmıştır10.Yabancı tüccarların ise Kırım’a gelirken toplandıkları merkez ise, Trabzon’dur11. Bir 

depo hüviyetinde olan Trabzon’daki mallar, buradan denizyolu ile Kırım sahillerine nakledilmektedir. 

Kırım Yarımadasına gelen tüccarların genelde Acem olması, Trabzon’a ulaşan malların menşeî 

konusunda bize yeterince bilgi vermektedir. Ancak bazı kayıtlarda Acem tüccarının Anadolu içlerinden 

de mal alıp geldiğine şahit olunmaktadır12. Acem’den karayolu ile çıkan mallar, Trabzon’a oradan da 

denizyoluyla Kırım limanlarına uğramaktadır. Gelen tüccarların arasında çoğunluğu Acem’ler 

oluştururken, onlardan sonra Ermeni ve Yahudi tüccarların geldiği görülmektedir13. Tüm bu tüccar 

kafilelerinin Karasu, Kefe, Gözlevi, Balıklağo ve oradan da Kırım içlerindeki diğer şehirlere de gittikleri 

kayıtlardan öğrenilmektedir14. 

Öte taraftan Kefe ve Azak’tan giriş yapan malların Kiev ve Kamaniçe’ye kadar ulaştırıldığı 

bilinmektedir. Bu cümleden olarak yine Kiev’e gelen malların bir kısmı da Moskova’ya sevk 

edilmektedir. 

Ticari sınırlamalar  

Kırım Hanlığı, sınırları içerisinde faaliyet gösteren tüccar ve yerli esnafın korunmasına büyük 

özen göstermiştir. Dış ticari münasebetlerin gelişmesini bir taraftan temin etmeye çalışırken, bir taraftan 

da içerideki ticari hayatın olumsuz etkilenmemesine gayret göstermiştir. Bütün bu hassas ve öncelikli 

gördükleri hususları aşabilmek maksadıyla, birtakım düzenlemeler yapmışlardır. Bu amaçla sicillerde, 

ticari konular içinde sıklıkla yabancı tüccarlara getirilen sınırlandırmalara şahit olunmaktadır. 

                                                           
5 K.Ş.S., 25-108a-1082. 

6 K.Ş.S., 33-37b-357, 25-40b-411. 

7 K.Ş.S., 33-96b-869. 

8 K.Ş.S., 65-1a-4. 

9 K.Ş.S., 25-32a-332. 

10 K.Ş.S., 25-35a-358. 

11 K.Ş.S., 25-121b-1235. 

12 K.Ş.S., 25-7b-73; Acem tüccarına dair yazılan fermanda, Anadolu ve Tokat yakasından getirdikleri malları 

İskele Emin Gümrüğü’ne uğradıktan sonra satmaları buyuruluyor. 

13 K.Ş.S., 33-87b-783. 

14 K.Ş.S., 25-7a-59. 
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Müdahalenin hareket noktası, yerli tüccar ve üreticiyi korumak olduğu, net bir ifade ile hanlık 

merkezinden gönderilen birçok ferman ve yarlığ vasıtasıyla öğrenilmektedir15. 

Acem’den esvâb ve bez satmak için gelen Acem tüccarların, öncelikle ticaret yapabilmeleri için 

izin almaları gerekmektedir. İzin için sultan hazretlerinden, Karasu zabıtasına hitaben yazılmış bir 

yarlığa ihtiyaç vardır. Şüphesiz sultan hazretlerine ulaşmada, uğranılıp onay alınacak ilk makam ise 

Kalgay Sultan kapısıdır. Tüm bu işler tamamlandıktan ve verilen izin çerçevesi çizildikten sonra ancak 

ticaret yapabilirlerdi16. Kısaca her dileyen istediği gibi ticaret yapmak maksadıyla hareket edemezdi. 

İncelediğimiz hükümlerden anladığımız kadarıyla, zaman zaman izne rağmen yabancı tüccara 

müdahale edildiğine de şahit olunmaktadır. Özetle bir Acem tüccarına verilen izin fermanında; 

Karasu’da bulunan Mehemmed Mirza kulumuzun hanında sakin olan Acem zımmîlere, bez, yazma ve 

bükme sattırılmadığı vurgulanmıştır. Acem tüccarlar ise, bu müdahale nedeniyle mallarını başka yere 

nakledeceklerini belirtmişler. Bunun üzerine han, “emr-i şerifim ile mahalleye çıkmadan zikr olunan 

eşyaları oldukları yerde satmalarına izin vermiştim. Bu durumda gerek emin gerekse de zabıta hiçbir 

ferde dokunmayalar” diye buyurmuştur17. Burada dikkat çekici önemli bir husus bulunmaktadır. Yani 

Acem tüccarının başka bir yere gitme ihtimalinin belirmesinin yaratacağı olumsuzluktan da 

çekinilmektedir. Kısaca Han, Acem tüccarının ticaret yapmasını memleket ekonomisi için faydalı 

görmektedir. 

Yine başka bir fermanda da, Acem zımmîlerin bulundukları yerde malların satmalarına izin 

verildiği vurgulanmıştır18. Acem ve diğer tüccara mal satma konusunda defalarca yapılan uyarılarda, 

gümrük ödeyerek getirdikleri malları sadece belli bir süre zarfında satmak koşuluyla izin verildiği, 

fermanlarda ayrıntısıyla belirtilmiştir. Kısaca han, bu fermanlarda, tüccara uymak zorunda oldukları 

koşulları, Karasu Kadısı ve zabıta kullarına şöyle buyurmaktadır: Mütemekkin zımmîyan ve Acemiyan 

tâifesi dar-ı devletimize gelüp Acem Tokat’dan ve diğer vilâyetden getürdüğü eşyaları yalnız satmayub 

şehrimize getirdikleri bizden aldıkları her malı da satıyorlar. Acem tâifesi Karasu’dan, Kefe’den, 

Gözlevi’den, Balıkloğı’dan ve Kırım içindeki gayri şehirden aldıklarını satarak ticaret yapıyorlar. Bu 

duruma karşıyız. Ancak gemiden gümrük vererek getirdiklerini satmalarına izin verilmişdir. Acem 

                                                           
15 K.Ş.S., 25-7b-72; Kadıya gönderilen bu fermanda, özellikle İskele Emini Gümrüğü’nde vergisi ödenen malları 

dükkanlara satabilecekleri belirtiliyor. Şehir içinden asla mal alıp satmalarına müsaade edilmiyor. Aynı ferman 

K.Ş.S., 25-7b-73 numaralı hüküm ile Karasu zabıtalarına da ferman olarak gönderilmiştir. Bu durum konuya ne 

denli önem verdiklerinin ispatıdır. 

16 K.Ş.S., 25-52a-521. 

17 K.Ş.S., 25-9a-90. 

18 K.Ş.S., 25-7b-67. 
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tâifesinin Karasu’da aldıklarını 15 güne kadar satmaları, satamazlarsa Karasu Kadısı Efendi’nin siciline 

kaydolunduktan sonra hesap olunması emrimdir Cemaziyelevvel 109519. 

Bütün bu uyarılara rağmen, yine de birtakım suistimallerin olduğu görülmektedir. Zaman zaman 

Acemler’in, Karasu’da bulunan Acemler’e ait dükkanlarda, halka mal satıp karşılığında tekrar mal alıp 

onu da sattıklarına dair şikayetler kaydedilmiştir20. 

Ayrıca ticaret yapanlara yönelik Karasu’daki görevlilerin de uygunsuz davrandıklarına dair uyarı 

içeren bir ferman kaydına da rastlanılmaktadır. Ferman özetle; Sefer Gazi Ağa Zâde Mehemmed 

Mirza’ya ait olan ticaret sarayını kiralayan odabaşının, handan malları ile çıkan zımmîlerin limanda 

mallarına karşılık akça ödediklerinden dolayı, Karasu’da kendilerine mani olunmaması gerektiği 

vurgulanmıştır. Ardından da odabaşının eskiden beri kural olan mal karşılığı aldığı birkaç akçadan fazla 

almaması ve buna göre uygun hareket edilmesi hususu belirtilmiştir. Bu sayede ticaret erbâbı 

zımmîlerden haksız para alımının önüne geçilmek istenmiştir21. 

Ticari Ortaklıklar  

Ticari beraberliklerin kuruluşu, amacı, paylaşımı gibi ayrıntıların kaydedildiğine dair bir hüküm 

Kırım Hanlığı Şer’iyye Sicilleri’nde bulunmamaktadır. Ancak ortaklıklar kurulduktan sonra çıkan 

sorunlara çözüm bulmak maksadıyla tarafların mahkemeye geldikleri bilinmektedir. 

Yalnız zaman zaman elindeki parayı bir başkasına verip, ticaret yaparak çoğaltmasını isteyenler 

olduğu da görülmektedir22. Bu tür kayıtlarda verilenlerin miktarı ve ticaret sonrası elde edilenlerin 

dökümü yapılarak, kârlılığın hesabı sicile kaydettirilmektedir. 

Sicillerde, ortaklığın zarar edilmesi ile bitirildiği ve zararın miktarının ne olduğunu ifade eden 

davalar da görülmektedir23. Genelde Müslim-Müslim, gayr-i müslim-gayr-i müslimle ortaklık 

kurmasına özen gösterilmiştir24. Elimizdeki döneme ait kayıtlarda kurulan ortaklıklara konu olan mal ve 

                                                           
19 K.Ş.S., 25-7a-59 ve K.Ş.S., 25-7b-73; bir başka ferman ile gümrüğe muhakkak uğranılıp ondan sonra malların 

satılabileceği, başkaca mal alıp satılmaması Acemiyan tâifesinin ileri gelenlerine iletilmesi isteniyor. 

20 K.Ş.S., 25-33b-347. 

21 K.Ş.S., 25-7b-68 ve  25-91a-932. 

22 K.Ş.S., 25-95a-964. 

23 K.Ş.S., 25-108a-1082 ve  25-46b-464. 

24 K.Ş.S., 25-109b-1099, 25-108a-1082, 25-76a-810 ve 25-50a-499. 
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işletmeler ise şunlardır; kazan25, esvâb26, arpa ve buğday tarlasının ürününe27, kavun28, meyhane29, alma, 

erik ve araka30, soğan, sarmusak31 ve diğer bağçe malları32. 

  Satılan Ayıplı Malın İadesi ve Alış-Verişte Aldanma  

Herhangi bir malın alınıp satılması sonucunda ortaya çıkan sorunlar bu gruba girmektedir. Alış-

verişler sonrası alınan mallarda çıkan sorunların giderilmesi maksadıyla kadıya yapılan başvuruların 

sayısı oldukça çoktur. Hemen hemen akla gelebilecek birçok çeşit malın iade konusu olduğu 

görülmektedir. 

Tarafları incelediğimizde ise Müslim-Müslim, gayr-i müslim-müslim veya gayr-i müslim-gayr-i 

müslim olabilmekte idi. Mahkemede şahitlerin şehâdetiyle, alınan ve/veya satılan meta ile kölenin 

evsafında bozukluk varsa, genelde verilen karar malın iadesi şeklinde olmaktaydı. Örnek olarak 

kayıtlarda; alınan bir balın eski çıktığından33, aldığı atın herhangi bir sakatlığı veya hastalığı 

olduğundan34, tütünün iyi yanmadığından35 bahsedilmektedir. Yine, sığır, öküz, kazan, yün, bogasi, 

çizme, yay, basma, araba, kiremit, dülbend, çerkes yapence ve tay v.b. ile ilgili birçok kusur ve iade 

talebinin mahkemeye yansıdığı görülmektedir. 

Bu arada bir mal gibi alınıp-satılan, cariye, Kazak, Çerkes kızı ve köle alış-verişlerinin de şikayet 

konusu olduğuna rastlanılmaktadır. Zaman zaman köle alış-verişlerinde de söylenilenlerin aksine bir 

durumla karşılaşıldığını konu alan sicil kayıtları bulunmaktadır. Örneğin Rus asıllı diye alınan bir 

kölenin Boğdanlı çıkması üzerine aldatıldım diyerek mahkemeye başvurulmuştur. Mahkemede, 

şahitlerin ifadeleri üzerine yanıltıcı bir durum varsa, alış-verişe konu olan meblağın geri ödenmesine 

karar vermektedir36. Yine köle diye satılanın reaya olduğu, bundan dolayı da iadesinin talep edildiği de 

kayıtlarda yer almaktadır. Söylenilenin aksine bir durum mahkemede şahitlerce ispatlandığı sürece, 

iddia sahibinin lehine hüküm verilmesini sağlamaya yetmektedir.  

                                                           
25 K.Ş.S., 25-109b-1099. 

26 K.Ş.S., 25-108a-1082. 

27 K.Ş.S., 25-76a-810. 

28 K.Ş.S., 25-50a-499. 

29 K.Ş.S., 25-37b-379. 

30 K.Ş.S., 25-36a-368. 

31 K.Ş.S., 25-19a-195. 

32 K.Ş.S., 25-15a-150. 

33 K.Ş.S., 25-86b-893. 

34 K.Ş.S., 25-118b-1194, 25-117a-1175. 

35 K.Ş.S., 25-20a-216. 

36 K.Ş.S., 25-42a-426. 
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Mahkemelere bütün ayıplı mal iadesi başvuruları şüphesiz kabul edilmemektedir37. Malın alındığı 

tarihten sonra kusurun oluşup oluşmadığını, kadı mahkemedeki şahitlere sormaktadır38. Eğer onlar sonra 

olduğunu ya da kusurlu olduğu halde göz göre göre alındığını39 belirtirlerse, mahkemenin hükmü satın 

alanın aleyhine olmaktadır. 

Ayrıca ticari alış-veriş sonrası taraflardan birinin, elinde olmadan hata yaptım diyerek alış-

verişten cayıp, mahkemeye geldiği de görülmektedir. Örneğin sarhoş iken atını satan şahıs bile aldandım 

diyerek mahkemeye gelip, alış-verişin reddini talep ediyor ve mahkeme de kendisini haklı bularak reddi 

onaylıyor40. Yine aynı malın birkaç kişiye birden satıldığını öğrenen alıcı şahsın müracaatında, malı ilk 

satın alana iade olunuyor, diğerlerinin ödediği meblağın geri ödenmesine karar veriliyor41. 

Kırım’da Ticari Mallar 

Siciller üzerinde yaptığımız incelemelerde satışa konu olan pek çok ticari ürün bulunmaktadır. 

Bunların hangileri Kırım’da üretilip hangilerinin dışarıdan getirilerek alım-satıma dahil olduğu zaman 

zaman net gözükmemektedir. Tüccar erbabının satışa konu edindiği malları sicillerden bir bir tespit 

ederek çalışmamıza dahil edilmiştir.  

Tarım Ürünleri 

Buğday, aklanmış buğday42, darı, pirinç, arpa, kestane, fındık, ceviz, badem, üzüm, üzüm yaprağı, 

kuru üzüm, sarı hurma, Kabe hurma, zeytin yağı, keçi boynuzu, mercimek, pirinç, penbe, soğan, 

sarımsak, tütün, armut, kiraz, incir, zerdali, erik, alma, şeftali, kavun, karpuz, araka, lahana, kuşkonmaz, 

bezelye, bakla, patlıcan ve bahçe mahsulleridir. Ayrıca çam sakızı, baharat, şarap ve laz arakısı da tarıma 

dayalı olarak elde edilip satılan ürünlerdir43.  

Dokuma ürünleri:  

Basma, keten, bez, aba, Kastanboli bezi, çadır, atlas, ipek, ibrişim, iplik, çuval, Acem bogasi, 

Acam basma, Antep bogasi, Hatayi kumaş, Şam alaca, penbe, keçe ve keçe ürünleri, hasır, kilim, perde, 

                                                           
37 K.Ş.S., 33-35a-324; “Aldığı kömürün altı ufaklı çıktı diyerek, iadesi için mahkemeye başvurursa da mahkeme 

bu talebi kabul etmemiştir.”  

38 K.Ş.S., 47-74a-544; bir Yahudi atın ayıbı var diyerek iadesini ister ama ayıbın alındıkdan sonra olduğu 

belirtilince isteği reddolunur. 

39 K.Ş.S., 47-63a-442 numaralı kayıtta aldığı tayın kusurunu gördüğüne şehâdet edildiğinden iade talebi kabul 

edilmemiştir. 

40 K.Ş.S. 25-81a-851. 

41 K.Ş.S., 25-57b-585. 

42 K.Ş.S., 65-31a-144; aklanmış buğdayın kıymeti 600 akça olarak belirlenmiştir. Kayıtta nasıl ve ne şekilde bir 

ürün olduğuna dair ayrıntılı bir bilgi bulunmamaktadır. 

43 K.Ş.S., 47-44b-301; çam sakızının kutusu 25 akçadır. 
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yatak takımları, başlık çeşitleri, insanların iç ve dış kıyafet ürünleri, hamam takımları ve çeyiz eşyaları, 

boya çeşitleri, kına, Diyarbekir-i ak, kirpas. 

Deri ve deri ürünleri: 

Koyun derisi, keçi derisi, kedi derisi, sincap derisi, tavşan, kurt ve dana derileri ile samur kalpak, 

kürk (As kürk, Çuka kürk, Kırmızı kadife tilki kürk, çakal içli çuka kürk, al atlas samur kürk, kırmızı 

sof kürk, mai atlas kürk, sincap kürk v.d.), çizme, posteki kürk, kemer ve hayvan koşum takımları belli 

başlı ürünlerdir. 

Sarraf ürünleri: 

Altundan yapılmış bilezik, küpe, yüzük, gerdanlık, kuşak başı, saç bağı, boyun bağı ve sırma 

gelmektedir. Gümüşten yapılmış olanlar ise, yüzük, küpe, bilezik, düğme, saat ve birçok süs eşyalarıdır. 

El işi ürünleri: 

Bu gruba ise birçok mamül girmektedir. Bunlar, mobilya çeşitleri, hırdavat ürünleri, mutfak 

eşyaları, araba ve araba takımları, aydınlatma ve ısıtma eşyaları, temizlik eşyaları ile kişisel kullanılan 

birtakım ürünlerdir. 

Hayvan ve Hayvansal Ürünler: 

Canlı hayvan, donyağı, tuzlanmış balık, havyar, bal ve bal mumu. 

Köle:  

Köleleri tasnif etmekten ziyade bazı örneklemeler verilmesi daha yerinde olacaktır. Çünkü cinsi, 

memleketi, kullanım türü gibi pek çok isimlendirmeler yapılmıştır. Buna göre; Cariye, Kazak, Çura, 

Gulam, Düke olarak sicillerde yer aldıkları görülmektedir. Ayrıca Leh, Rus, Boğdan, Çerkez, Macar, 

Acem ve Gürcü gibi kökenleri oldukları da kaydedilmiştir. Kölelerin fiziki görünümlerine genel olarak 

sicillerde yer verilmiştir44.  

Ayrıca çalgı aletleri, saban demiri, varil, fuçı, kereste, kapu, yazı kağıdı ve küfe gibi eşyaları 

sayabiliriz. Yine birçok alım-satımı yapılan silah çeşitlerini de ekleyebiliriz. 

Sonuç 

Kırım Hanlığı Karadeniz’in kuzeyinde yaklaşık üç buçuk yüzyıl hüküm sürmüştür. Boğdan 

sınırından Kafkaslara’a kadar olan saha da sağladıkları hakimiyet ile çok geniş bir coğrafyaya barış 

getirmişlerdir. Barış ikliminin sağladığı huzur ve güven duygusu başta ticareti geliştirmiştir. Ticaretin 

yükselmesi Karadeniz’in kuzeyine bir refah sağlamıştır. Kırım Yarımadası Osmanlı Devleti’nin 

44 Orta boylu, kısa boylu, açık kaşlı, kartal burunlu, esmer, kara gözlü, koyun gözlü, çatık kaşlı, sarı saçlı v.b. 

olarak çoğaltılabilir. 
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tabiriyle “Yeşil Ada” yani Karadeniz İklimine sahip bol yağış alan verimli toprakların bulunduğu eşsiz 

coğrafyadır.  

Sicillerden hareketle kaleme aldığımız bu bildiri ile tüccar erbabının gerek iç gerekse de dış ticaret 

manasında alıp-sattığı malları tespit ederek ortaya koymayı hedeflemiştik. Nitekim elde edilen veriler 

tasnif edilerek birçok kategoride irdelenmiştir.  

Ticaretin güzergahı, ticari merkezler ve ticaretin önündeki kolaylaştırıcı ya da zorlaştırıcı unsurlar 

hususunda da sicillerden oldukça fazla veri toplanmıştır. Günümüze kadar önemini koruyan pek çok 

anlayış, kural ve ticari güzergah ve merkezler çalışmamızda yer almıştır. 
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Transilvanya’nın (Erdel) Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı 

* Ali Gökçen ÖZDEM

Özet 

Erdel veya Transilvanya; çok çeşitli birbiriyle zıt ve geçinemeyen toplumları, her bir toplumun bakış 

açısıyla hazırlanmış farklı tarihleri, her bir topluma göre tanımlanmış coğrafi sınırları ve çok dinli yapısı ile aslında 

Balkan coğrafyasının minyatürü ve küçük bir modeli olarak tanımlanabilir.  

Günümüz Romanya’sının kuzey ve kuzeybatı sınırları içinde olan bölgeye Macarlar “orman ötesi” 

anlamına gelen Erdely ismini, Romenler Ardeal, Almanlar Siebenbürgen, Türkler ise Erdel ve Erdelistan ismini 

vermişlerdir. 1920 yılında Romanya hakimiyetine girdikten sonra bölgeye Latincede “ormanlar ötesi ili” (terra 

ultra silvas) anlamına gelen Transilvanya ismi verilmiştir.  

Tarihi, etnik ve demografik açıdan çok farklılık gösteren bölgede; MÖ 1. yüzyıl ile MS 1. yüzyıl arasında 

Dacia (Dak) Krallığı ilk idareyi kurmuş, MS 106 yılından itibaren bölge Roma hakimiyeti altında Dacia (Dak) 

eyaleti olarak yer almıştır. Romalıların MS 270 yılında bölgeden çekilmesiyle başta Hunlar olmak üzere Doğu-

Batı istikametinde hareket eden birçok kavim buralardan geçmiş ve hemen hemen hepsi bölgenin günümüz çok 

kültürlü yapısına derin izler bırakmıştır. 

Günümüz Transilvanya’sının (Erdel) tarihi, etnik ve kültürel şekillenmesine en önemli etkiyi kuşkusuz 

Macarlar yapmıştır. Macarlar 9. yüzyıl sonlarına doğru bölgeyi ele geçirmişler kimi kaynaklara göre yerel kabile 

lideri Prens Gyula’yı 1003 yılında yenip hakimiyetini pekiştirmişlerdir. Hâkimiyeti sağlayan Macarlar iskân 

politikaları gereği bölgeye kendilerine benzeyen “Szekles”i (Türkçe; Sekeller) sınır muhafızları olarak takibinde 

Sakson denen Alman unsurları yerleştirmişlerdir. Böylece; Ulah (Romen) denen köylü sınıfını oluşturan yerel 

halkın yanında, Macarlar,  Szekles ve Saksonlardan müteşekkil yönetim sınıfı ile bölgenin çok kültürlü etnik yapısı 

oluşmuştur. 

Osmanlı’nın bölgeyle ilişkisi I. Murat döneminde buralara kadar ulaşan akınlarla başlamış ancak bölgenin 

Osmanlı hakimiyetine alınması ancak 1526 Mohaç zaferi sonrasında mümkün olabilmiştir. Osmanlıların gelmesi 

etnik farklılıklardan kaynaklanan kırılganlıklara dini farklılıkları da eklemiş böylece bölge sürekli olarak etnik ve 

dini açıdan mücadele alanı, çatışmaların merkezi olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Transilvanya, Erdely, Erdil, Ulah (Romen), Macar, Szekles, Sakson 

(Alman), Osmanlı 

The History of Transylvania (Erdel) and Its Structure of Socio-Cultural 

Abstract 

Erdel or Transylvania; It can actually be defined as a miniature and a small model of Balkan Geography 

with its diverse and conflicting communities, different histories prepared from the perspective of each community, 

geographical boundaries defined according to each community, and multi-religious structure. 

* Dr. Öğr. Üyesi, Doğuş Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, aozdem@dogus.edu.tr
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The Hungarians gave the name Erdely meaning "beyond the forest" to the region, which is within the 

northern and northwestern borders of today's Romania, the Romanians named it Ardeal, the Germans 

Siebenbürgen, and the Turks Erdil and Erdelistan. After it came under Romanian rule in 1920, the region was 

named Transylvania, which means "province beyond the forests" (terra ultra silvas) in Latin. 

In the region, which is very different in terms of history, ethnicity and demographics; Between the 1st 

century BC and the 1st century AD, the Dacia Kingdom established the first administration, and since 106 AD, 

the region was under Roman rule as the province of Dacia. With the withdrawal of the Romans from the region in 

270 AD, many tribes moving in the East-West direction, especially the Huns, passed through here and almost all 

of them left deep traces on the multicultural structure of the region. 

Undoubtedly, Hungarians made the most important impact on the historical, ethnic and cultural shaping of 

today's Transylvania. The Hungarians seized the region towards the end of the 9th century, and according to some 

sources, they defeated the local tribal leader, Prince Gyula, in 1003 and consolidated their dominance. The 

Hungarians, who ensured the dominance, placed the German elements called Saxons in the region as border guards, 

following the "Szekles" (Turkish; Sekler) who resembled them in accordance with their settlement policies. Thus; 

The multicultural ethnic structure of the region was formed with the administrative class consisting of Hungarians, 

Szekles and Saxons, as well as the local people who made up the Vlach (Romanian) peasant class. 

The relationship of the Ottomans with the region started with the raids that reached this place during the 

reign of Murat I, but it was possible to take the region under Ottoman rule only after the 1526 Mohac victory. The 

arrival of the Ottomans added religious differences to the fragility stemming from ethnic differences, so the region 

has always been an area of ethnic and religious struggle, the center of conflicts. 

Keywords: Transylvania, Erdely, Erdil, Vlach (Romanian), Hungarian, Szekles, Saxon 

(German), Ottoman 

Transilvanya’nın (Erdel) Tarihi ve Sosyo-Kültürel Yapısı 

Transilvanya denilince eğitimli veya eğitimsiz hemen hemen hepimizin aklına İrlandalı yazar 

Bram Stoker’in Drakula adlı eserinden sinemaya uyarlanan Drakula” filmindeki Vampir Drakula 

karakteri ile Ali Rıza Seyfi’nin “Kazıklı Voyvoda” eserinden çekilen sinema filmindeki kazığa 

geçirilmiş Osmanlı askerlerinin ve Türk köylülerinin bulunduğu salonda akşam yemeğini büyük zevkle 

yiyen Kazıklı Voyvoda sahnesi gelir. 

Kurgu Vampir Drakula ve Kazıklı Voyvoda karakterlerinin, Eflak Voyvodası III. Vlad (Vlad 

Çepeş)1 ile zaman içinde özdeşleştirilmesi Transilvanya (Erdel) halk kültürünün önemli bir parçası 

                                                           
1Bram Stoker tarafından 1897’de Drakula adlı roman yazılmıştır. Ali Rıza Seyfi ise 1928 yılında Kazıklı 

Voyvoda’yı (Drakul’a dan esinlendiği ifade edilmektedir) yazmıştır. Her iki eser sinema filmlerine Vampir 

Drakula ve Kazıklı Voyvoda adlarında veya bunun değişik türevlerinde birçok kez aktarılmıştır. Bram Stoker’in 

Drakula karakterini III. Vlad’dan esinlenerek oluşturduğu yaygın olarak bilinmekte, bu durum Vampir Drakula ile 

III. Vlad’ın karıştırılmasına neden olmaktadır. III Vlad veya Vlad Çepeş (Cellat Vlad) babasının hükümranlığı 

sırasında Osmanlı sarayında alıkonmuştur. İlk dönemlerde Osmanlı’ya sadık görünmüş ve seferlere katılmış ancak 

sonraları Macarlarla anlaşarak Osmanlı topraklarına akınlar yapmıştır. Çok gaddar olan VIad’ın öldürmek istediği 

kimseleri kazığa vurarak onların ortasında yemek yemekten zevk aldığı, fakirlere şölen düzenleyip sofrayla birlikte 

yaktırdığı, kadınların memelerini keserek kesik yerlere çocuklarının başlarını çaktırdığı rivayet edilmektedir. 
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haline gelmiştir. Aslında, romanın kurgusu ile tarihi kişiliğin zaman içinde birbiri içine geçmesi ve 

bunun ticari gayelerle daha da girift hale getirilmesi normaldir. Zira eserlerin üzerine oturtulduğu 

Transilvanya (Erdel) coğrafyası eserin ruhunu yansıtacak şekilde korku verici, yaşanılması ve hakimiyet 

kurulması güç özelliklere sahiptir.  

Romanya Silahlı Kuvvetlerinin NATO askeri gücüne entegrasyonu ve yeterliğinin ölçülmesi 

süresince Romanya’nın değişik bölgelerindeki askeri birlikleri ziyaret etme ve bu kapsamda birçok 

bölgeyi görüp tanıma fırsatım olmuştu. Yukarıdaki belirttiğim tasvire ilave olarak benim dikkatimi 

çeken diğer bir husus, Transilvanya bölgesindeki Sibiu ve Braşov gibi şehirlerin Romanya’nın diğer 

şehirlerine göre daha modern ve daha gelişmiş olduğudur. Transilvanya’nın şehirleri tarihi özelliklerini 

muhafaza ederek daha modern bir görünüme sahip iken diğer şehirlerin daha komünist dönem 

mimarisine sahip daha bakımsız ve daha az modern olduklarını söyleyebilirim.  

Romanlara konu olmuş coğrafi ve soyo-kültürel yapısının yanında Erdel veya Transilvanya; çok 

çeşitli birbiriyle zıt ve geçinemeyen toplumları, her bir toplumun bakış açısıyla hazırlanmış farklı 

tarihleri, her bir topluma göre tanımlanmış coğrafi sınırları ve çok dinli yapısı ile aslında Balkan 

coğrafyasının minyatürü ve küçük bir modeli olarak da karşımıza çıkmaktadır. Dolayısıyla bölge hem 

edebiyatla ilgilenenlerin hem de bölgede hüküm sürmüş toplumları inceleyenler için cazibe merkezi 

olma özelliğini sürdürmektedir. Transilvanya eski Dacia (Dak) Krallığı zamanından beri halkının 

çoğunluğunun Romenlerden oluşması ve bölgenin Romen milliyetçiliğinin beşiği2 olarak görülmesi 

nedeniyle Romenlerin; hemen hemen on bir asır hakimiyetlerinde bulunduğu ve günümüzde dahi 

bölgede önemli nüfus miktarına sahip oldukları gerekçesiyle Macarların hülyalarını süslemektedir.  

Günümüz Romanya’sının kuzey ve kuzeybatı sınırları içinde olan bölgeye Macarlar “orman 

ötesi” anlamına gelen Erdely ismini, Romenler Ardeal, Almanlar “yedi hisar” anlamına gelen 

Siebenbürgen ismini vermişlerdir. 1920 yılında Romanya hakimiyetine girdikten sonra bölgeye 

Latincede “ormanlar ötesi ili” (Terra Ultrasilvas) anlamına gelen Transilvanya ismi verilmiştir3. Âşık 

Paşazade, Dursun Bey ve Neşri gibi ilk dönem Osmanlı tarihçilerinin eserlerinde bölge ile ilgili kayıt 

bulunmaz iken Erdel isminden ilk olarak Ruzname-i Süleymani’de Engürüs vilayeti kıralı Yanoş’un 

Ordu-yı Hümayuna kabulünü anlatırken, “Sabıkta Erdel Beyi” denilmek suretiyle bahsedilmektedir. 

Naima Tarihi ve Netayicü'l vukuat gibi sonraki Osmanlı kayıtlarında bölgeden “Erdelistan” olarak da 

bahsedilmiştir4. 

                                                           
(Yaşar Yücel – Ali Sevim, Osmanlı Klâsik Döneminin Üç Hükümdarı: Fatih-Yavuz-Kanuni, TTK Yayınları, 

Ankara 1991, s. 59.) 

2 Em. de Martonne, “Transylvania: A Geographical Study”, The Geographical Teacher , Summer, 1924, Vol. 12, 

No. 5, 1924, URL: https://www.jstor.org/stable/40556366, s. 370.  

3 Kemal Karpat, “Erdel” İslam Ansiklopedisi, (DİA), C. XI, İstanbul, 1994, s. 280. 

4 M. Tayyib Gökbilgin, “Erdel” İslam Ansiklopedisi, (MEB), C. 4, ETAM Matbaası, Eskişehir, s. 293. 
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Evliya Çelebi seyahatnamesinde Erdelisten şu şekilde geçmektedir5; 

“…Macar yurdu Erdelistan eyaleti bu diyarı da Sultan IV. Mehmed'in ateş saçan kılıcıyla Serdâr, 

gazi şehit efendimiz Şeydi Ahmed Paşa fethetmiştir. Senelik bin kese mal ve bin kese hediye vermek üzere 

Allah'ın bağışlaması üzerine olsun efendimiz Melek Ahmed Paşa görüşüyle Apofi Mihal namsız ve kötü 

adlı adam kral tayin olunup Osmanlıya Erdel eyaleti erzel iken tabi olup rezillikten kurtuldular. Bu 

Erdel eyaleti dört sancaktır. Bir kavmi Hayduşak'tır, bir kavmi Erdel'dir, bir kavmi Seykel’dir ve bir 

kavmi Saz Macarı'dır. Bütün zamanda Saz kavmi Osmanlılara isyan etmemişlerdir. Bu Erdel diyarına 

yapılan dört seferde elimize bol bol ganimet malları ve esirler girmiştir.”  

İsminin tarihi süreç içinde değişiklik gösterdiği gibi Transilvanya’nın (Erdel) sınırları ve 

kapsadığı bölgeler de farklılıklar göstermiştir6. XX. yüzyıla gelinceye kadar genel olarak tarihi 

Transilvanya’nın sınırları: batıda Macaristan, kuzeyde Polonya, doğuda Boğdan, güneyde Eflak ve 

güney batıda Banat’tan geçmektedir. Transilvanya (Erdel), güneyde Transilvanya Alpleri, doğuda 

Karpat Dağları ile çevrili Doğu Avrupa’daki en belirgin coğrafi özelliklere sahip bir havza 

durumundadır. 

 Harita:17 

 

Transilvanya’nın (Erdel) batısı Muntil Apuseni dağları ile Macaristan ovasından ayrılan nispeten 

düzlük arazi yapısına sahip iken güneyinin ve doğusunun sıra dağlar ile çevrili olmasından dolayı 

                                                           
5 Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi: İstanbul, 1. Cilt , YKY, 

5. Baskı: İstanbul, Ocak 2008, s. 136. 

6Ferenc A. Váli, “Transylvania and the Hungarian Minority”, Journal of International Affairs, 1966, Vol. 20, No. 

1,1966, URL: https://www.jstor.org/stable/24363369, s. 32 

7 http://www.radikal.com.tr/radikalist/dracula-turkiyeye-neden-bu-kadar-karsi-1215897/ 
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Avrupa’nın Asya’ya doğru uzantısındaki son sınırı olarak adlandırılmaktadır8. Başka bir bakış açısıyla 

Transilvanya (Erdel), batıda Muntil Apuseni dağının ayırdığı Macar Ovası, güneyde Eflak, doğuda ise 

Moldova ovası ile çevrili, Karpatlar, Transilvanya Alpleri arasında kalan platodur9. 

Transilvanya’ya (Erdel), tarihin bazı dönemlerinde; Caransebeş (Macar. Karansebes), Lugoş 

(Romen. Lugoj, Macar Lugoş) ve bilhasa Tamşvar (Rumen Timişoara, Macar Temasvar,) ile Evliya 

Çelebi’nin10 “Orta Macar” diye ifade ettiği Saboç ve Laboş bölgeleri de dahil edilmiştir. 

Transilvanya diye günümüz Romanya idari yapılanması içinde bir yer bulunmamakta ancak 

sadece bir bölgeyi ifade etmektedir.  Bu kapsamda Transilvanya bölgesi içinde 10 büyük şehir 

bulunmaktadır.  

Harita:211 

 

Tarihî, demografik ve etnik bakımdan oldukça karışık bir durum gösteren Transilvanya’nın 

(Erdel) en eski yerleşimcilerinin Traklar (M.Ö 2000) ve bunların bir kolu olan Dacia’lar (Dak) olduğu 

bilinmektedir. Bölge hakkındaki ilk yazılı kaynak sahibi Herodot, bölgede altın işçiliği ile uğraşan 

muhtemelen İskit-Trak menşeli, Agathyrs'lerin yaşadığını bildirmektedir12. Bunlardan önce de Hind-

Germen ve İskit gibi bazı kavimlerin yerleşmiş veya buralardan geçmiş olduğunu söylemek yanlış 

olmaz. Ancak bu bölgede teşkilatlı ilk idare Dacia’lar (Dak) tarafından kurulmuştur. Roma İmparatoru 

                                                           
8 Dorothy Hosmer, "An American Girl Cycles through Romania", National Geographic, Vol. LXXIV, November 

1938, s. 566. 

9 Jozsef Ajtay, Benedet Jancse and Aloysius Kovacs, “The Transylvanian Question”, Low, W. Dawson & Sons, 

London, 1921, s. 1-2. 

10Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, “Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnamesi”, s. 2-45. 

11 http://www.sessiztarih.net/2020/07/erdel-neresidir-tarihi-kisaca-bilgi.html 

12 “Erdel” Milli Eğitim Bakanlığı İslam Ansiklopedisi, s. 295. 
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Marcus Ulpius Trajanus’un Dacia’ları (Dak)  yenmesi sonucunda bölge, M.S. 102-271 arasında Roma 

İmparatorluğu hakimiyeti altında kalmıştır13. Roma İmparatorluğunun bölgeden çekilmesi üzerine 

Transilvanya’da (Erdel) Got’ların14 (M.S 275-375) hakimiyeti söz konusu olmuştur. Burada dikkati 

çeken husus Roma İmparatorluğunun kısa süren hakimiyetine rağmen Romenlerin kökenlerini 

Roma/Latin’e dayandırmak istemeleridir15. Öyle ki; Romenler, Roma’nın 170 yıl sonra Dacia eyaletini 

terk etmesini “Slav denizinde izole kalmış bir Latin adası” olarak tanımlamışlardır.  

Got’ları takiben iki asır süren Hun egemenliği başlamış, Hunların bölgeyi boşaltmasının ardından 

kısa süreli de olsa Gopitler hakimiyet kurmuştur. Gopitleri 566'da mağlup eden Avarların hakimiyeti iki 

asırdan fazla sürmüş ve Avarlarla birlikte Slavlar da bölgeye yerleşmişlerdir16.  

Macar kabileleri konfederasyonunun ilk başkanı olan Álmos'un oğlu Árpád17 (aynı zamanda 

Arpad hanedanının kurucusu) zamanından itibaren (M.S 895) bölgeye giren Macarlar tam hakimiyeti 

ancak Arpad hanedanından Macar Krallığı kurucusu Szent lstvan (Aziz Stefan) zamanında 1003 

senesinde sağlayabilmişlerdir. Szent lstvan, Hıristiyanlığı kabul ederek Transilvanya’da kilise teşkilatını 

ve krallık müesseselerini kurmuş ve burada bir piskoposluk tesis etmiştir18. Ayrıca Hıristiyanlığı yaymak 

ve yerleştirmek ile egemenliğini kuvvetlendirmek için özel bir iskân politikası takip etti. Öncelikle Hun 

ve Avar kökeninden olduğu düşünülen ve bir kısım kültürel özelliklerini muhafaza etmelerine rağmen 

büyük ölçüde Macarlaşan Sekeller (Macarca Szekles, Romence Secui) yerleştirildi19. Sekeller yüzyıllar 

boyunca muhtariyetlerini ve kabile teşkilatlarını muhafaza etmeyi başarmışlardır.  

Türk kavimleri arasında Sekellerden başka bölgeye Peçenekler ile Kumanlar yerleşmişlerdir. 

Bizans İmparatoru Konstantinos Porphyrogennetos’un (913-957) “De administrando imperio” adlı 

eserinde Macarları Türkler olarak isimlendirir ve memleketlerinin Transilvanya’ya kadar olan bölgeyi 

kapsadığını, Patzinakia şeklinde tanımladığı20 Peçeneklerin yerleştiği bölgeyi ise Türk bölgesinden 

(Macar) dört günlük mesafeden Siret Nehrine kadar (veya hatta Doğu Karpat Dağlarına kadar) bir alanı 

                                                           
13 James Berry, “Transylvania and Its Relations to Ancient Dacia and Modern Rumania”, The Geographical 

Journal, Mar., 1919, Vol. 53, No. 3, https://www.jstor.org/stable/1779261, s. 136. 

14 M. M. Knight, “Transylvania”, The Journal of International Relations, Apr., 1920, Vol. 10, No. 4, URL: 

https://www.jstor.org/stable/29738369, s. 428. 

15 Mircea Muşat, Ion Ardeleanu, “From Ancient Dacia To Modern Romania”, Editura Stiintifica Şi Enciclopedica 

Bucharest, 1985, s. 64-65. 

16 Gökbilgin, “Erdel”, s. 295-296. 

17 Arthur J. Patterson The Magyars: Their Country and Institutions, Smith, Elder&Co.,15. Waterloo Place, 

London, Vol. II,1869, s. 5. 

18 Ajtay and others, “The Transylvanian Question”, s. 2-3. 

19 James Berry, “Transylvania and Its Relations to Ancient Dacia and Modern Rumania”, s. 142; La Rásonyi “Orta 

çağda, Erdel’de Türklüğün İzleri”, Belleten, Ocak 1938, C. 2, S. 5-6, https://belleten.gov.tr/sayi/55, s.109. 

20 Patzinakia, Peçenek egemenliği, batıda Siret Nehri'ne (hatta Doğu Karpat Dağları'na) kadar uzanır ve Türk 

bölgesinden dört gün uzaklıktadır. Constantine VII Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, trs. Romilly 

James Heald Jenkins, Corpus fontium historiae Byzantinae (New, revised bas.). Washington, D.C.: Dumbarton 

Oaks Center for Byzantine Studies. s. 65. ISBN 978-0-88402-021-9.  
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kapsadığını yazmıştır. Peçeneklerin M.S. X. yüzyıl başında Macar Reisi Zolta (907-947) zamanında 

yoğun olarak bölgeye geldikleri hatta oğlu Taksony’a (943-972) buradan bir kız aldığı bilinmektedir21.  

Bulgarları Macarlarla, Macarları Peçeneklerle birbirine düşüren Bizans, kendisine tehdit haline 

gelen Peçeneklere karşı Kumanları kullanmıştır. Tarihte birçok kez tekrarı görüldüğü üzere Türkün 

celladı yine Türk olmuş, Kumanlar (Kıpçaklar) Levunion'da Peçenekleri büyük bir bozguna uğratarak 

tarih sahnesinden silinmesine yol açmışlardır. Eğer iki kardeş güçlerini birleştirebilselerdi tüm 

Avrupa’yı ele geçirebilecekleri ifade edilmektedir. Ancak Kumanların bölgeye esas gelmesi Moğol 

istilası zamanında olmuştur. Moğollar önünden kaçarak, beyleri Küten (Cuthen) idaresinde Tisa 

bölgesine yerleşmişlerdir22. Kumanlar (Kıpçaklar) Katolikliği kabul ettikten sonra asimile olmuşlar ve 

Macar tarihi ile bütünleşmişlerdir23.  

Macar Kralı II. Géza  (1141-1161) tarafından hakimiyetini perçinlemek için Ren ve Moselle 

(Mosel) nehirleri bölgesinden, Alman olarak bilinen Saksonların Mureş nehrinin (Macarca: Maros,) 

güneyindeki arazilere yerleştirmesi24, Erdel tarihinin kuşkusuz en önemli hadiselerinden birisi olmuştur. 

Saksonlar belirli bir vergi vermek ve   daha çok sınırlarda görev almak suretiyle muhtariyetlerini ve bu 

kapsamdaki müesseselerini muhafaza etmişlerdir25. En önemli şehri Sibiu veya Sibin (Almanca: 

Hermannstadt, Macarca: Nagyszeben) idi. Almanya ile kültür ilişkilerini devamlı surette muhafaza eden 

ve hepsi birden Protestanlığı kabul eden Saksonlar, Eflak ve Boğdan’daki diğer şehirlerle kurmuş 

oldukları ticari ilişkiler sayesinde sürekli olarak gelişmiş ve zenginleşmişlerdir.  

Latinceye benzeyen bir dil kullanan ve sonraları Romen olarak adlandırılan Ulahların bölgede 

XIII. asırdan önce yerleşik oldukları isim ve yer adlarını inceleyen bazı Romen ilim adamlarınca iddia 

edilmesine rağmen Ulahların bir millet olarak ismi ilk defa 1210 tarihli bir belgede geçmiştir26.  

Böylece Transilnavya (Erdel)’da başlangıçtan itibaren devlet yönetimine ve desteğine sahip üst 

sınıfı oluşturan Macarlar, Sekeller ve Saksonlar ile bunların emrinde çalışan köylüler, Ulah’lar ve 

Türklerden oluşmuş kendine has demografik ve sosyal bir yapı meydana gelmiştir. 

 Transilvanya (Erdel), XIII. asır ortalarından itibaren Karpatların Transilvanya’ya (Erdel) açılan 

geçitlerinden geçen Moğolların istilasına uğramıştır. XIV. asırdan itibaren Transilvanya’da (Erdel) 

Arpad hanedanından sonra Anjou hanedanını görmekteyiz. Karoly Robert’i takiben oğlu Nagy Lajos 

başa geçmiş bu hanedanlık döneminde bölgeye daha çok feodal beyler hâkim olmuş ve serfler (Ulahlar) 

                                                           
21 Gökhan Dilbaş, “Macar Tarihinde Peçenekler” History Studies, ISSN: 1309 4173 (Online) 1309 - 4688 (Print) 

Vol. 5, Issue 2, A Tribute to Prof. Dr. Halil INALCIK p. 137-154, March, 2013, s.146. 

22 La Rásonyi “Orta çağda, Erdel’de Türklüğün İzleri”, s.11. 

23 Karpat, “Erdel”, s. 281. 

24James Berry, “Transylvania and Its Relations to Ancient Dacia and Modern Rumania”, s. 140-141.  

25Hosmer,"An American Girl Cycles through Romania", s. 567. 

26 Ajtay and others, “The Transylvanian Question”, s.4. 
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çıkarılan fermanla arazi sahiplerine bağlanmıştır27. Huzursuzluk yaratan bu uygulama Eflak ve Boğdan 

Voyvodaları tarafından Transilvanya’ya (Erdel) yapılan seferlerde istismar edilmiş ve bu kapsamda 

Ulahlar teşkilatlandırılarak Macarlara karşı mücadelede kullanılmaya başlanmıştır.   

Osmanlının Erdel yani Transilvanya ile münasebeti Macarlarla mücadelesiyle yakından ilgilidir. 

Macaristan’a yapılan seferler veya Macarlarla yapılan savaşlarda Erdel ya harekât alanı olmuş ya da 

orduların geçiş güzergahında yer almıştır. Böylelikle bazen sadece arazisi bazen askerleri bazen de her 

ikisi bu mücadelenin bir parçası olmuştur.  

Bulgar Çarı İvan Sratsimir’e (Stratsimir/Sracimir) Macarlarla mücadelesinde I. Murad destek 

vermiş, ancak Erdel’e ilk planlı harekât Yıldırım Beyazıd zamanında yapılmıştır. Yıldırım Beyazıd’ın 

önce Macaristan’a harekât icra etmek üzereyken İstanbul kuşatmasına yönelmesini ve takibinde 1391’de 

Erdel’e girmesini Aşık Paşazade şu şekilde anlatmıştır: “…O sırada "Üngürüs Turia suyunu geçti, 

Sofya'ya yürüdü" şeklinde bir haber geldi. Bayezid Han mancınıkları ateşe verdi. Yürüdü, Alacahisar 

çevresinde düşmanı karşıladı. Kafir İslam ordusunu görünce, İslam askerini araya almak için kendi 

askerini ikiye böldü. Ancak daha önceden İslam askeri de iki bölük olup, pusu kurmuşlardı. Bayezid 

Han kendisi pusuda bekliyordu. Gaziler hücum edip kafirin üzerine yürüyünce, kafirler, gazileri iki 

taraftan kuşattılar. Bayezid Han da hazır bekliyordu. Kafirler gelince aman vermeyip, hemen üzerlerine 

yürüdü ve düşmanı arkadan kuşattı. Kafir İslam askerini görünce, kaçmaya başladı. Ön taraftaki 

gaziler, önlerindeki kafirleri bastılar. Allah'ın lütfu ve yardımıyla kafir askerini öyle kırdılar ki, 

kırmaktan usandılar, esir etmeye başladılar. Kara Timurtaş'ın Umur Bey adında bir oğlu vardı, bu 

savaşı ben fakire o anlattı: " Halkımızın içinde bulunan esirlerin sayısı iki binden fazlaydı" dedi. 

Kısacası, Rum İli ve Anadolu halkı arasında esiri olmayan kimse kalmadı. Üngürüs kralı güçlükle 

kurtuldu, tek başına kaçıp, gitti.”28 

Yıldırım Bayezid’in 1397 Niğbolu zaferinde Macar Ordusunun sağ kolunu Erdel Voyvodası 

Lazkovitz, sol kolunu ise Eflak prensi I. Mircea (Mirçe) kumanda etmiştir. Ordunun yaklaşması üzerine 

Lazkovitz ve Mirçe’nin askerleriyle beraber kaçmasının Macar Ordusunda  panik yarattığı 

söylenmektedir.29  

Çelebi Mehmet zamanında Serhat Muhafızları tarafından 1420 yılında yapılan seferi, 1421 

yılındaki Eflak Voyvodasının (Dan II) teşvik ve iştirakiyle Tuna Serhat Bey’i tarafından yapılan sefer 

takip etmiştir. Bu seferlerde Macar, Sekel ve Sakson şövalyelerine önemli zayiat verdirilmiştir. Seferler 

ile önemli kayıplara uğrayan Macar Kralı Zsigmond’un talebi üzerine kısa süreli bir anlaşma yapılmışsa 

                                                           
27 Gökbilgin, “Erdel”, s. 295-296. 

28Tevarihi Al-i Osman Aşıkpaşazade Tarihi, Hazırlayan: Ayşenur Kala, Kamer Yayınları, İstanbul, 2013, s.130. 

29İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, C.1, Türkiye Yayınevi, 1971, İstanbul, s.106. 
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da 1426 yılında ikinci sefer ile Eflak beyi Vlad Drakul ve Evrenoszade Ali Bey tarafından Braşov 

bölgesine daha kapsamlı üçüncü sefer düzenlenmiştir30.  

Bölge üzerindeki Türk baskısı, zaten çok kötü koşullar içinde ve ekonomik şartlarda yaşayan 

Erdel’deki Macar köylüleri ile Ulahların hayatlarını daha da çekilmez hale getirmiştir. Bunun üzerine 

Macar köylüleri ile Ulahlar Macar, Sekel ve Saksonlardan oluşan asilzade ve ruhban sınıfına karşı 1437 

yılında ayaklandılar31. Ayrıcalıklarını kaybedebileceği tehdidiyle karşı karşıya kalan asilzadeler 1437 

yılında Calpana’da32 Diyet Meclisini (Halk Meclisi) 33 topladılar. Macar köylüsü ve Ulahları hariç 

tutarak monarşiden izin almadan, Sekel ve Saksonların ilk defa katıldığı bu toplantıda üçlü anlaşma 

yapılmış ve ayaklanmanın şiddetle bastırılması kararı alınmıştır. Macar asilzadeleri, Sekeller ve 

Saksonlardan oluşan ittifak bu ayaklanmayı kanlı bir şekilde bastırmıştır. II. Murad, bu durumdan 

istifade ederek Macar Kralı Zsigmond’u cezalandırmak maksadıyla Evrenosoğlu Ali Bey’i Macaristan 

seferi için görevlendirmiştir. Seferde Osmanlı Ordusuna Sırp Kralı Brankoviç ile Eflak Voyvodası Vlad-

Drakul’da katılmıştır. Semendire civarında Tuna Nehrini geçmiş olan Osmanlı akıncıları Demirkapı 

boğazını takiben Erdel’e girmişler, baskınlar yapıp çok sayıda esir aldıktan sonra bir buçuk ay süren 

seferden büyük miktarda ganimetle dönmüşlerdir.  

II. Murat 1438 yılında Üngürüs (Macaristan) seferine çıktığında, Vlad Drakula’ya mektup 

göndererek, ''…Askerini toplayıp işe yarar adamlarla gel! Yoksa ben senin üzerine gelmeye üşenmem" 

demiş, Drakula’da' Devletlü Sultanım! Ben Hünkarımın atını yedmeğe hazırım…"34 diyerek sefere 

katılacağını belirtmiştir. II. Murat, Vidin'den Tuna'yı geçerek, Eflak, Kızıl-Kule geçidinden Erdel’e 

girmiş ve Sibin'e kadar ilerlemiştir. Bu sefere iştirak eden Aşık Paşazade, seferi ve sefer sonucu ele 

geçirilen ganimetin çokluğunu şu şekilde anlatmıştır35: “…Sultan Murad Üngürus (Macaristan) ülkesini 

görünce Belgrad'ın Üngürus'un kapısı olduğunu anladı. Bu kapıyı açmak istedi. Asker toplayıp, 

Belgrad'ın üzerine yürüdü. Hisara savaşır gibi oldular. (Sava) nehrini geçip İline'ye 243 akın ettiler. 

Gaziler çok ganimet elde etti. Öyle ki bir çizmeye bir cariye alınabiliyordu. Ben fakir de yüz akçeye bir 

oğlan aldım. "İslam ortaya çıktığından beri böyle gaza olmadı" derlerdi, bu doğrudur. Ben fakir de o 

                                                           
30 Yusuf Heper, 1550-1580 Osmanlı Eflak-Boğdan İlişkileri (1575-1634), Doktora Tezi, Uşak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Ocak 2020, s. 54-57. 

31 Karpat, “Erdel”, s. 281. 

32Căpâlna (Macarca: Feketekápolna), Romanya'nın Crişana bölgesine bağlı Bihor Eyaletinde bulunan bir 

komündür. Beş köyden oluşur: Căpâlna, Ginta (Gyanta), Rohani (Rohány), Săldăbagiu Mic (Körösszáldobágy) ve 

Suplacu de Tinca (Tenkeszéplak). Komün, Bihor Eyaletinin güney kesiminde, Crișul Negru Nehrinin sağ 

kıyısında, Oradea'ya 40 km, Beiuș'a 26 km ve Salonta'ya 40 km uzaklıkta yer almaktadır. 

33Macaristan Diyeti veya orijinal ismiyle: Parlamentum Publicum/Parlamentum Generale (Macarca: 

Országgyűlés) 1290'lardan itibaren orta çağ Macaristan krallığında ve onun halefi devletlerinde en yüksek yasama 

kurumudur. Diyet Meclisi üyeleri, Roma Katolik Ruhban sınıfının elçilerinden, soylular ve şehir halkı tarafından 

seçilen temsilcilerinden oluşuyordu. https://dbpedia.org/page/Diet_of_Hungary 

34Tevarihi Al-i Osman Aşıkpaşazade Tarihi, Hazırlayan: Ayşenur Kala, s.216. 

35 Tevarihi Al-i Osman Aşıkpaşazade Tarihi,  Hazırlayan: Ayşenur Kala, s.219. 
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seferde bulunmuştum. Bir gün Hünkar'a vardım. Bana esir verdi. Ben, "Devletlü Sultanım! Bu esiri 

götürmeye at gerekir. Bunun için de akçe gerekir" dedim. Beş bin akçe ve iki at verdi. Dokuz baş esir ve 

dört atla Edirne'ye geldim. Esirlerin bir kısmını üçer yüz bir kısmını da ikişer yüz akçeye sattım.” 

Yabancı tarih kaynaklarında “Eflak’ın beyaz şövalyesi” olarak tanımlanan Ulah asıllı Erdel 

Voyvodası Hunyadi Janos36  bu tarihlerde Osmanlıyı en çok uğraştıran olmuştur. Hunyadi Janos, ilk kez 

Osmanlılarla 1437'de Semendire’de, müteakiben 1441'de Belgrad civarında savaşmıştır. Alacahisar 

muhafızı Mezid Bey, 25.000 kişilik bir akıncı kolunun başında 18 Mart 1442’de Erdel hududunu geçerek 

bir Macar kuvvetini mağlûp ettikten soma Hermanstadt şehrini kuşatmış ve bu sıralarda Kızıl-Kule 

geçinden gelen Hunyadi Janos’un hücumuna uğramıştır. Yapılan savaşta iki ateş arasında kalanı 

Osmanlı Ordusu dağılmış, Mezid Bey ve oğlu şehit olmuştur. Bunun intikamını almak isteyen II. Murad, 

Rumeli Beylerbeyi Kula-Şahin Paşa kumandasında ikinci bir ordu daha göndermiş, bu orduda Vasag 

civarında Hunyadi Janos’un taarruzuna uğrayarak mağlup olmuştur. Hunyadi Janos bu başarılarından 

faydalanarak 1444 tarihindeki Varna zaferine kadar muharebeleri Osmanlı topraklarına yığmayı 

başarmıştı37.  

Hunyadi Janos’dan sonra 1474, 1479 ve 1493 yıllarında Sancak Beyleri tarafından Erdel’e yapılan 

seferler hariç 1526 Mohaç meydan muharebesine kadar önemli bir hareket görülmemektedir. Yaklaşık 

50 yıl süren sükûn devrinin en önemli olayı 1514 yılındaki ilk isyandan daha şiddetli köylü isyanının 

çıkması olmuş, bu isyan da asilzadeler ile Erdel Voyvodası Szapolyai Jânos tarafından kanlı bir şekilde 

bastırılmıştır38.  

1526 Mohaç meydan savaşında ölen Macar Kralı II. Lajos’un varis bırakmayarak ölmesiyle 

Macar tahtını boş kalmıştır. Macar tahtı için II. Lajos’un hem kayınbiraderi hem de eniştesi olan Kutsal 

Roma İmparatoru Charles-Quint’in küçük kardeşi, arşidük Ferdinand ile Erdel Voyvodası Szapolyai 

Janos mücadeleye girişmişlerdir. Aynı zamanda Macar asilzadesi olan Szapolyai Janos’un Macar 

milliyetçileri tarafından desteklenmesi ve Kanunî Sultan Süleyman’ın Macaristan’ın fethinden sonra 

Macar halkının gönlünü fethetmek istemesi nedeniyle Szapolyai Kral olarak tayin edilmiştir39.  

Szapolyai’nın 1540 yılında ölümünü takiben Bab-ı Ali Budin'i Beylerbeyilik Merkezi haline 

getirerek doğrudan merkeze bağlamış ve 1541’den itibaren Erdel Haraçgüzâr statüsünde bir voyvodalık 

                                                           
36Yanko Hunyad, takriben 1400-1456 yılları arasında yaşamıştır. Macar Kralı IV. Ladislas tarafından Erdel 

Voyvodalığına ve Macar Orduları Başkomutanlığı tayin edilmiş, Dördüncü Ladislas’ın oğlunun küçük olması 

nedeniyle 12 yıl Kral nâipliğinde bulunmuştur. Macar tarihinde oynadığı büyük rolden dolayı kendisinden sonra 

oğlu “ Mathias” Macar kralı bile olmuştur. Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, s. 206-207 

37 Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, s.206-209. 

38David Prodan,“Serfdom in Sixteenth-Century Transylvania”, Review (Fernand Braudel Center), Vol. 9, No. 4, 

1986, URL: https://www.jstor.org/stable/40241043, s. 656-657.  

39 Knight, “Transylvania”, s. 430.  
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haline gelmiştir40. İlk zamanlar 10.000 altın olan vergi, XVII asrın ikinci yarısında önce 15.000’e 

müteakiben 40.000 altına yükseltilmiş, diğer yandan Diyet Meclisi (Halk Meclisi) tarafından seçilen 

Prens, Padişah tarafından at, sancak, kılıç ve kaftan gönderilerek onaylanmıştır41.  

Janos Zsigmond’un yaşının küçük olması nedeniyle babasına da hizmet eden Katolik rahip 

Martnuzzi-Utyeszenies György’nin vasi olarak tayin edilmesi ve Rahibin Habsburglarla Osmanlı 

arasındaki ikili siyaseti Erdel’in iç ve dış asayişini bozmuştur. Bab-ı Ali, rahibe itaat edilmemesi 

doğrultusunda 1550 yılında yayımlandığı fermana ilave olarak Rumeli Beylerbeyi Sokullu Mehmet 

Paşa’yı 1551 yılında Erdel’e sefere çıkarmıştır. Sokullu Mehmet Paşa, Rahibin hayatını bağışlamışsa da 

Rahip, 1552 yılında Avusturya Başkomutanı Castaldo tarafından öldürülmüştür42. 1552-1556 arasındaki 

voyvodalık mücadeleleri, Janos Zsigmond’un Diyet Meclisi (Halk Meclisi) tarafından tekrar seçilmesi 

ve Padişahın da bu seçimi onaylamasıyla neticelenmiştir. Erdel Voyvodası Janos Zsigmond tarafından 

ele geçirilen Sakmar43 kalesinin Avusturyalılara geri verilmesine onay vermeyen Kanuni Sultan 

Süleyman, Voyvodaya yardım edilmesi buyurmuş, bu vesileyle başlayan anlaşmazlık, Kanuni Sultan 

Süleyman’ın Avusturyalılara karşı 1566 yılındaki Sigetvar seferiyle sonuçlanmıştır.   

Halefi Istvan Bathory (1571-1576), Erdel beyliğinin oluşumunda önemli katkılarda bulunmuş ve 

Osmanlı ile Habsburg arasında bir denge kurabilmiştir. Ancak kendisinden sonra gelenler, özellikle 

Zsigmond Bathory (1581-1598, 1601-1602) Osmanlılar aleyhine çalışmış, 1593-1606  Osmanlı-

Avusturya savaşları döneminde Habsburglar’a destek vererek Erdel’i Habsburg idaresi altına sokmuştur 

(1601-1602). Ancak, büyük çoğunluğu Protestan olan Erdel asilzadeleri kendi ayrıcalıklarını korumak 

maksadıyla Osmanlı yönetimini desteklemiş, Katolik Habsburglarla mücadelelerini sürdürmüşlerdir. 

Ayrıca, Osmanlı Habsburg savaşlarında Avusturya Ordusunun Erdel halkına uygulamış olduğu baskılar 

halkın tamamına yakınını Avusturyalılara karşı hale getirmiştir. Bu sayede Istvân Bocskay, Osmanlı 

Kuvvetlerinin yardımıyla bölgede hakimiyeti altına alabilmişti. Lala Mehmed Paşa Istvân Bocskay'ı 

Budin'de 1606 tarihinde Macar Kralı ilân etmiş ve taç giydirmiş ve Istvân Bocskay, Habsburgların Erdel 

üzerindeki baskısını ortadan kaldırmıştır44.  

Zalimliği ile meşhur Bathory Gabor‘un 1608-1613 yılları arasındaki yönetiminde Erdel’de artan 

huzursuzluğu ortadan kaldırmak ve yerine Osmanlı taraftarı Bethlen Gabor’u geçirmek maksadıyla 

Kanije Beylerbeyi İskender Paşa komutasındaki 80.000 kişilik Osmanlı Ordusu sefere çıkarılmış, sefer 

sonucu Bathory öldürüp yerine Diyet Meclisi (Halk Meclisi)  vasıtasıyla Bethlen Gabor seçtirilerek bu 

40 Karpat, “Erdel”, s. 281. 

41 Gökbilgin, “Erdel”, s. 298. 

42 Gökbilgin, “Erdel”, s. 299. 

43Sakmar kalesi ve Nahiyesi hakkında tafsilatlı malumat için bakınız. Seyit Ali Kahraman, Günümüz Türkçesiyle 

Evliya Çelebi Seyahatnamesi, s. 36-37. 

44 Gökbilgin, “Erdel”, s. 299-301. 
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değişim Avusturyalılar da kabul ettirilmiştir. Osmanlılarla dost kalan Bethlen Gabor, Habsburglara karşı 

mücadele etmiş, Avrupa'nın Protestan ülkelerinin desteğiyle Erdel’in ekonomik bakımdan ilerlemesini 

sağlamış ve Erdel’in altın devrini yaşatmıştır. Onun bu başarılı politikasını halefi l. Râkoczi György 

(1630-1648) devam ettirmiş ancak yerine geçen oğlu II. György’in Lehistan Krallığını ele geçirme 

arzusu Bab-ı Ali ile arasının açılmasına neticede Osmanlı Ordusuna yenilerek hayatını kaybetmesine 

vesile olmuştur45.   

Osmanlı Devleti’nin Köprülüler devrinde tekrar eski gücüne kavuşmaya başlamasının sonuçları 

Erdel’de meyvelerini vermiş, Erdel Voyvodaları merkezi hükümet emri altında kalmış ve tam itaat 

göstermişlerdir. Ancak, 1683’teki Viyana bozgunu durumu Osmanlı Devleti aleyhine çevirmiştir. 

1683’te Erdel’i işgal eden Avusturya Ordularına karşı Protestan Macar asilleri mücadele etmişlerse de 

Osmanlı Devletinden ve dışarıdan yeteri kadar yardım alamamaları üzerine başarısız olmuşlardır. 1699 

Karlofça Anlaşmasıyla Avusturya’ya terk edilen Erdel, prenslik olarak doğrudan Habsburg’a bağlı Vali 

tarafından yönetilen bir eyalet haline getirilmiştir46. 

Erdel'in Osmanlı hakimiyetine tam olarak girmesinden sonra Erdel'in asilzadelerini oluşturan 

Saksonlar Luteran, Macarlar Katolik ve Kalvinist, Sekeller ise Katolik, Lutheren ve Kalvinist 

olmuşlardı47. Çoğunluğu oluşturan köylü Ulahlar’ın büyük kısmı İstanbul Ortodoks patrikhanesine bağlı 

kalmışlardır. Bu durum Erdel’i bir yandan doğu Avrupa'da Protestanlığın kalesi haline getirirken öte 

yandan bölgede resmen tanınmış üç uluslu ve üç mezhepli yeni bir yapının ortaya çıkmasına yol 

açmıştır48. Ortodoksluğa aynı imkânın tanınmamış olması Doğu Kilisesi'ne bağlılığını sürdüren 

Romenlerin resmi dinsel yapıdan dışlanmış olma durumlarını devam ettirmiştir. Bu siyasal çerçevede 

Romenler dinsel ve ulusal aidiyetlerinden dolayı sosyal ve ekonomik olarak toplumun en alt kesimlerini 

oluşturmuşlardır. 

Erdel, 1541 yılı ile 1699 yılları arasında 158 yıl süreyle iç işlerinde geniş serbestliğe karşılık dış 

işlerinde Bab-ı Ali’ye bağlı olarak kalmıştır. Habsburglar’ın bu süreç zarfında bölüm bölüm Macaristan 

ve Erdel’e müdahaleleri olmuşsa da Erdel, Osmanlı Devleti’nin tam hakimiyeti altında kalmıştır49.  

Osmanlı hakimiyetinden sonra Erdel’de Katolik Habsburglar bir yandan mevcut dini hürriyetlere 

karşı şiddetli mücadeleye girişmişler diğer yandan ilave vergi yükü ile asilzade ve köylüleri ezmişlerdir. 

                                                           
45 Gökbilgin, “Erdel”, s. 300-301. 

46  Knight, “Transylvania”, s. 430. 

47Roland E. L. Vaughan Williams, “Transylvania”, Transactions of the Grotius Society, 1923, Vol. 9, URL: 

https://www.jstor.org/stable/742960, s. 66-67. 

48Transilvanya'ya 1437 tarihli "üç ulusun birliği“ belgesi Macaristan'a ait yarı-bağımsız bir devlet statüsü 

kazandırmıştır. “Üç uluslu” sisteme dayalı resmi siyasal yapının yanı sıra Katolik piskoposluğu da tek resmi dinsel 

yapı olarak yer almıştı. Nuray Bozbora, “Geçmişten Günümüze Romen-Macar İlişkileri ve Transilvanya'nın 

Otonomisi Meselesi”, Karadeniz Araştırmaları, S. 15, s. 4. 

49 Togay Seçkin Birbudak, Romanya’nın Bağımsızlığını Kazanması, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı, 20 Mayıs 2014, s. 10-11. 
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Bu baskıya karşı 1703'te başkaldıran II. Ferenc Râkoczi’nin 1710 ve  1715-1718 Osmanlı-Avusturya 

savaşı esnasındaki girişimleri başarılı olamamış, Pasarofça Antlaşması (1718) sonucunda kendisi 

Tekirdağ’da yerleşmeye mecbur edilmiştir50.  

XVIII yüzyıl Habsburgların idareyi merkezileştirme ve Katolikliği yayma çabalarına karşı 

asilzadelerin buna karşı mücadeleleriyle geçmiştir. Habsburgların Protestan asilzadeler üzerindeki 

baskısı asilzadelerin halka yaklaşmasına yol açtığı gibi Macar milliyetçiliğinin ortaya çıkmasını da 

sağlamıştı. Diğer yandan dini baskının sonucu Ortodoks Ulahların büyük kısmı Katolik Papalığa 

bağlanmışlar, yurt dışında eğitim gören Ulah asıllı aydınlar kendilerinin Latin kökenden geldiklerine 

inanarak bu doğrultuda Romen milliyetçiliğini geliştirmeye başlamışlardır51. Ancak Ulahlar ne millet 

olarak Macar, Sekeller ve Saksonlar’la ne de Ortodoks kilisesi olarak Katolik ve Protestanlarla eşitlik 

elde edememişlerdi. Buna daha fazla dayanamayan Ulahlar 1784’te ayaklanmışlar ancak çok önemli 

olmayan küçük ayrıcalıklar dışında bir hak elde edememişlerdir52.  

Transilvanya’da azınlık durumunda olan Macarların XIX. yüzyılda mevcut ayrıcalıklarını 

muhafaza etmek maksadıyla Transilvanya’nın kesin olarak Macaristan'a bağlanması talebi, bölge 

halkının yarıdan fazlasını oluşturan Ulahlar ve Saksonlar'ın sert tepkisiyle karşılaşmıştır. Buna rağmen 

Macar Diyet Meclisi (Halk Meclisi) 30 Mayıs 1848'de Transilvanya’yı Macaristan sınırları içine dahil 

etmiş ardından Macaristan'ın bağımsızlığını ilan etmiştir53. 1848-1849 Macar ihtilâlinin çıkış 

sebeplerinden olan bu girişim, ihtilalin Avusturya ve Rus Orduları tarafından kanlı bir şekilde 

bastırılmasıyla neticesiz kalmıştır. İhtilalin Lehli ve Macar liderlerinin Vidin üzerinden Osmanlı 

topraklarına sığınması bu sürecin dışında olan ve en ufak dahli olmayan Osmanlı Devleti’ne bedeli ağır 

olmuştur. Zira Avusturya ve Rusya’nın bu şahısların kendilerine verilmesi talepleri geri çevrilmiş, bu 

da 1853-1856 Kırım Savaşının çıkış nedenlerinden birisi olmuştur. 

Transilvanya’da Macarların talebinin aksi yönde Romenler ve Saksonlar Avusturya'ya bağlılık 

bildirdiler. Ancak bu bağlılık konumlarını yükseltmeye yardımcı olmamıştır. 1849-1860 yılları arasında 

Avusturya'ya bağlı özerk yönetime sahip Transilvanya’da Romenler 1863’te en önemli ayrıcalıklara 

kavuşmuşlardır54. Büyük Romen milliyetçisi, Piskopos Andrei Şaguna tarafından Ortodoks kilisesi 

Karlofça Sırp kilisesinden ayırılmış ve Ortodoks kilisesi diğer dört kilise ile eşit düzeye getirilmiştir. Bu 

süreçte Romenler dördüncü bir ulus olarak tanınma ve Transilvanya (Erdel) meclisinde temsil edilme 

hakkı elde etmişlerdir55. Bunun yanında Romen dili, Almanca ve Macarca ile eşit düzeyde kabul edilmiş 

                                                           
50 Karpat“Erdel”, s. 282. 

51R. W. Seton-Watson, “Transylvania”, The Slavonic Review, Dec., 1922, Vol. 1, No. 2, URL: 

https://www.jstor.org/stable/4201620, s.306. 

52 Karpat, “Erdel”, s.282. 

53 Louis C. Cornish, Transylvania: The Land Beyond The Forest, Dorrance & Company, 1947, s. 60-62. 

54 Karpat, “Erdel”, s.282. 

55 Roland E. L. Vaughan Williams, “Transylvania”, s. 68. 
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ve Romence kitap ve dergi basılması gerçekleşmiştir56. Böylelikle Transilvanya Romenleri tarihlerinde 

ilk kez bölgedeki diğer uluslarla yasal olarak eşit duruma gelmiştir.  

Ancak Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun 1867’de kurulması ile Transilvanya’nın 

otonomisinin kaldırılıp Macaristan'a bağlı bir vilayet haline getirilmesiyle Romenlerin durumları tekrar 

değişmeye başlamıştır. Romenler, Macaristan Krallığı içinde azınlık konumuna düşürülmüş, 

Budapeşte'de alınan kararları düzeltmek için Viyana'ya başvurma haklarını da yitirmişler ve 

mücadelelerini artık sadece Budapeşte yönetimine karşı vermek zorunda kalmışlardır57.  

Avusturya Macaristan İmparatorluğu döneminde 1868'de Macaristan parlamentosunda kabul 

edilen Uluslar Yasası'na göre; tüm Macaristan vatandaşlarının eşitliği gereği belirli azınlıklara tanınan 

ayrıcalıklar kaldırılmış böylelikle Macar Krallık tacı altında tek ve bölünmez bir Macar ulusu 

yaratılmaya çalışılmıştır58. Bu yasayla ayrıcalıkları ortadan kalkan tüm azınlıklar gibi Transilvanya’daki 

Romenler de ayaklanmışlar ve şiddetli tepki göstermişlerdir.  

Buna karşı hemen her dönemde Transilvanya'da nüfusun büyük çoğunluğunu teşkil Romenler, 

Romanya’ya katılma taleplerini ve girişimlerini yoğunlaştırdılar. Romenler bu amaçlarına tam 58 yıl 

sonra 17 Ağustos 1916'da Romanya’nın kendi tarafında savaş girmesi karşılığı İngiltere ve Fransa’nın 

Transilvanya’yı Romanya’ya verdikleri bir gizli anlaşmayla ulaştılar. Gerçi, Romanya I. Dünya 

Savaşı'nda kısa sürede yenilgiye uğrayıp ittifak devletleriyle 1918’de Bükreş anlaşmasını imzalaması 

bu gizli anlaşmayı geçersiz bırakmıştı. Ancak Romanya Millî Konseyi 1918'de Transilvanya’nın 

Romanya'ya katıldığını ilân etmiş ve bunu 4 Haziran 1920'de Paris'te imzalanan Trianon barış 

anlaşmasıyla onaylatmıştır59.  

Macaristan, kesik kesik olsa da 11 asır boyunca yönettiği Transilvanya’nın (Erdel) bir anlaşmayla 

elinden çıkmasını kabul etmemiş ve Transilvanya’nın (Erdel) tekrar kendisine bağlanmasını her 

platformda dile getirmeye devam etmiştir. II. Dünya Savaşı süresince Macaristan’ın I. Dünya Savaşı 

sonrasında kaybettiği toprakların Nazi Almanya’sı ve Faşit İtalya tarafından geri verilmesini içeren I ve 

II Viyana Ödülleri Anlaşmalarından 30 Ağustos 1940 tarihli II. Viyana Ödül Anlaşmasıyla Romanya 

Transilvanya’nın (Erdel) yaklaşık beşte ikisini Macaristan'a vermeyi kabul etmiştir60.  

19 Mart 1944 tarihinde Nazi Almanya’sının Margarethe Operayonu kapsamında Macaristan’ı 

işgaliyle Transilvanya’nın (Erdel) kuzeyi Nazi Almanya’sının kontrolü altına girmiştir. Müttefikler 

                                                           
56 Muşat, Ardeleanu, “From Ancient Dacia To Modern Romania”, s.140-150. 

57 Philip E. Mosely, “Transylvania Partitioned”, Council on Foreign Affairs, Oct.1940, Vol.19, No.1, URL: 

https://www.jstor.org/stable/20029059, s. 237-2238. 

58 Mosely, “Transylvania Partitioned”, s. 237-240.  

59 Ferenc A. Váli, “Transylvania and the Hungarian Minority”, s. 35-38. 

60Joint Publications Research Service Report, JPRS-EER-87-092, https://archive.org/details/jprs-report_jprs-eer-

87-092, 11 June 1987, s. 2; William McPherson, “The Transylvania Tangle”, The Wilson Quarterly, 1994, Vol. 

18, No. 1, URL: https://www.jstor.org/stable/40258803, s. 65. 
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tarafından desteklenen Kral Micheal’in darbesiyle Nazi yanlısı Romanya hükümeti devrilmiş ve 

Romanya müttefiklerin tarafına geçmiştir. Sovyet Kızıl Ordusuyla birlikte hareket eden Romanya 

Kuvvetleri Nazileri Transilvanya’dan (Erdel) çıkarmış ve bölgeyi tekrardan ele geçirmişlerdir61. II. 

Dünya savaşı sonunda 10 Şubat 1947 tarihli Paris Anlaşmasıyla Transilvanya (Erdel), Trianon 

anlaşmasında olduğu gibi Macarların kültürel özerkliğinin muhafazası şartıyla Romanya’ya verildi62.  

Transilvanya’nın kesin olarak Romanya’ya verilmesinden sonra roller değişerek tarih tekrar başa 

sarılmıştır. Bu sefer Romenler bölge üzerinde tam hakimiyet kurmak için Macarların özerkliğini ve 

ayrıcalıklarını ortadan kaldıran politika uygulamaya çalışmış, Macarlar ise milli kültürünü ve 

ayrıcalıklarını muhafaza etmek için mücadele etmişlerdir. 

II. Dünya savaşı sonrası uygulanan politikalarla Alman asıllı olan ve Transilvanya’nın 

demografik yapısının önemli unsuru olan Saksonların bölgeyi terk etmesi sağlanmış bu kapsamda 

Saksonların büyük kısmı Almanya’ya dönmüştür. Romanya'daki komünist yönetim özellikle Nicolae 

Çavuşesku zamanında, Macar ve Sakson kültürünün izlerinin plan dahilinde silinmesi için ciddi 

çalışmalar yapıp, önemli miktarda kaynak tahsis etmiştir. Bu bağlamda; Macarlara anlaşmayla verilen 

kültürel haklar ellerinden alınmaya çalışılmış, Macar ve Sakson orjinli bölge, şehir, kasaba ve köy 

isimleri Romenleştirilmiş, okullar ve üniversiteler kapatılmış, okullarda verilen Macarca dersler 

kaldırılmış ve Macar mahalleleri yıkılarak Macarların nüfus çoğunluğu oluşturamayacak şekilde 

dağılması gerçekleştirilmiştir63.  

Çavuşesku Macarların tarihî izlerini yok etmek için görünürdeki maksadı çağdaş tarım köyleri 

kurmak olan bir proje başlattı64. Proje kapsamında, asırlık tarihi köy evleri, anıtlar ve kiliseler yıkılarak 

tarım alanı haline getirilecek, köylüler inşa edilecek yüksek katlı binalara yerleştirilerekti. Bunun sadece 

Transilvanya’da (Erdel) değil ülkenin tamamında yapıldığı izlenimi vermek için önce Romen 

köylerinden uygulamaya geçildi. Fakat ülkedeki tüm azınlıkların tarihi bağlarını silmeyi ve onları 

Romenleştirmek amacı güden bu projeye Macarlar şiddetle karşı çıkıp direnişe geçtiler. Bununla 

birlikte, yerel Macar reformcu Papaz Laszlo Tokes'in yerinden alınmasına tepki olarak Macarların 

başlattığı protestolar, kısa zaman içinde yönetimden memnun olmayan tüm kesimlerin iştirakiyle 

genişlemiş ve Çavuşesku iktidarının sonunu getirmiştir65. 

                                                           
61 J. F. Brown, “The Age-Old Question of Transylvania”, The World Today, Nov.,1963, Vol. 19, No. 11, URL: 

https://www.jstor.org/stable/40393460, s. 499-501. 

62 Ferenc A. Váli, “Transylvania and the Hungarian Minority”, s. 37-38. 

63Peter B. Zwack, “Ethnic Diveysity and Political Conflict: The Magyars in Transylvania”, Special Seminar Paper 

submitted to the Faculty of the Defense Intelligence College in partial fulfillment of the requirements for the degree 

of Master of Science of Strategic Intelligence, June 1985, s.47-67. https://apps.dtic.mil/sti/citations/ADA165204. 

J. F. Brown, “The Age-Old Question of Transylvania”, s. 498-506. 

64 William McPherson, “The Transylvania Tangle”, s. 65-66. 

65 Elliott, Mark "László Tőkés, Timisoara and the Romanian Revolution" Occasional Papers on Religion in Eastern 

Europe: Vol. 10 : Iss. 5 , Article 4, : https://digitalcommons.georgefox.edu/ree/vol10/iss5/4,s.22-28. 
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Bugün Macarların kesik kesik de olsa yaklaşık 11 asır hüküm sürdüğü topraklarda kültürel ve 

idarî muhtariyeti elde etmek için mücadele etmeleri tarihin bir cilvesi olsa gerek. Zira hüküm sürdükleri 

topraklarda kendilerinin yüzyıllar boyu Romenlere yaptıklarının benzerine maruz kalmaktadırlar. Tabii, 

asırlar boyu hâkim bir milletin, Romanya gibi kuruluşu henüz yüzyılı geçmiş yeni bir ülkenin 

hakimiyetinde mutlu mesut yaşayabileceğini düşünmek gerçekçi değildir.   

Romenlerin “ısıramadığın eli öp” deyişinin Macarlar için geçerli olmadığını düşünmekle beraber 

Macarların bölgede mevcut konjonktür gereği ne eli ısırmak ne de ısıramayacakları için eli öpme gibi 

durumlarının söz konusu olmadığı kıymetlendirilmektedir. Ancak, Romanya'nın korkunç, karışık 

siyasetinde, tarih her zaman mevcuttur, asla unutulmaz ve asla affedilmez, özellikle de Romanya'nın en 

büyük, en zengin ve birçok yönden en güzel bölgesi olan Transilvanya'da. Dolayısıyla, Transilvanya’da 

yaşayan Macarların ve Macaristan’ın bu olup biteni kabullenebileceğini düşünmenin gerçekçi 

olmayacağı; olsa olsa ateşin korlandığı ifade edilebilir. Korlanmış ateşin canlanması için küçük bir 

rüzgârın yeterli olduğu gerçeğini akıldan çıkarmamak gerekir. 
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The Economic Context of the European Integration of Eastern 

European Countries - Experience for Georgia 

Guranda Chelidze* 

Abstract 

The last three decades, Georgia has been slowly moving closer to the European Union. The signing of the 

Association Agreement in 2014 and the corresponding results between Georgia and European Union, as well as 

the announcement of EU membership on 3 March 2022, further enhanced the prospect of rapprochement. Despite 

the current difficulties in the international political arena, association with the EU remains an unalterable political 

priority. Therefore, it is very important to share the experience of countries that have already become EU member 

states from the Soviet or socialist reality. Although every country has its own specifics, including Georgia, but it 

is still important to understand and share the experience of Eastern and Central European countries. The example 

of Poland turned out to be interesting in this respect. The paper deals with the accession process of Poland to the 

European Union, the reforms carried out in these countries, including the transformation of the economic sphere. 

The paper discusses the economic aspect of Poland's European integration - stabilizing the economy, controlling 

inflation, the importance of US assistance in the process of transformation of the Polish economy, thus highlighting 

the success of the European integration process.  

The paper emphasizes that it is difficult to compare Poland and Georgia but the experience of Poland makes 

it even clearer for Georgia to increase the dynamics of economic reforms, to focus on the use of EU assistance for 

economic development, to increase the competitiveness of its products and services in the global European 

economy. 

Keywords: European Integration, Poland, Georgia, Association Agreement, Economy. 

Doğu Avrupa Ülkelerinin Avrupa Entegrasyonunun Ekonomik Bağlamı - Gürcistan 

Deneyimi 

Özet 

Gürcistan son otuz yılda yavaş yavaş Avrupa Birliği'ne yaklaşıyor. 2014 yılında Ortaklık Anlaşması'nın 

imzalanması ve Gürcistan ile Avrupa Birliği arasında buna ilişkin sonuçların yanı sıra, 3 Mart 2022'de AB 

üyeliğinin duyurulması yakınlaşma ihtimalini daha da artırdı. Uluslararası siyasi arenadaki mevcut zorluklara 

rağmen, AB ile ortaklık, değişmez bir siyasi öncelik olmaya devam ediyor. Bu nedenle, halihazırda AB üyesi 

devlet haline gelen ülkelerin Sovyet veya Sosyalist gerçeklikten deneyimlerini paylaşmak çok önemlidir. 

Gürcistan dahil her ülkenin kendine has özellikleri olsa da, Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin deneyimlerini 

anlamak ve paylaşmak yine de önemlidir. Polonya örneği bu açıdan ilginç bir yerde durmaktadır. 

* Guranda Chelidze – Professor, Caucasus University, e-mail: gchelidze@cu.edu.ge ORCID: 0000-0002-6233-

8854
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Bu bildiri, Polonya'nın Avrupa Birliği'ne katılım sürecini, ekonomik alanın dönüşümü de dahil olmak üzere 

bu ülkelerde gerçekleştirilen reformları ele almaktadır. ,ayrıca çalışama Polonya'nın Avrupa entegrasyonunun 

ekonomik yönünü - ekonomiyi istikrara kavuşturmak, enflasyonu kontrol etmek, Polonya ekonomisinin dönüşüm 

sürecinde ABD yardımının önemini tartışıyor ve böylece Avrupa entegrasyon sürecinin başarısını vurguluyor. 

Araştırmamız Polonya ve Gürcistan'ı karşılaştırmanın zor olduğunu vurguluyor. Polonya deneyimi, Gürcistan'ın, 

ürün ve hizmetlerinin küresel Avrupa ekonomisindeki rekabet gücünü artırmak için ekonomik kalkınma için AB 

yardımının kullanımına odaklanmak için ekonomik reform dinamiklerini artırmasını daha da açık hale getiriyor. 

Anahtar Kelimeler: Avrupa Entegrasyonu, Polonya, Gürcistan, Ortaklık Anlaşması, Ekonomi. 

Introduction 

Formal relations between Georgia and the European Union began in the 90s of the last century, 

when the partnership and cooperation agreement was signed. Since then, these relations have developed 

consistently with the implementation of the European Neighborhood Policy (ENP) and the Eastern 

Partnership Program (EaP). Georgia's integration into European institutions has become more and more 

intensive. In 2014, after the signing of the Association Agreement and the Deep and Comprehensive 

Free Trade Area Agreement, the perspective of integration with the European Union has broadened. 

For Georgia, European integration primarily meant the readiness of political institutions and the 

economy to build a democratic State. However, no less important was the readiness of the EU itself to 

invite Georgia into its union. A seemingly simple formula, but its implementation proved to be a 

challenge. After the collapse of the Soviet Union and the collapse of the socialist camp, the question of 

getting to know and sharing the experience of the countries that make up the EU remains interesting. 

Each country has its own specifics, and in each individual case we are dealing with a different 

context from Georgia. But it is extremely important to study the path taken by each of them. In this 

regard, it turned out to be interesting, for example, to find Poland's experience with the economic 

context. 

Poland - the economic context of European integration 

When we talk about the accession of Poland to the European Union, first of all, it is worth noting 

its geographical location, as well as the process of serious changes and expansion in Europe in the 90s 

of the last century, the creation of the Eurozone in the European Union countries, and the growing 

process of striving for integrated development. Poland was actually returning to Europe. Unlike Georgia, 

it signed an Association Agreement with the European Union in 1991, received the European 

Perspective of membership in 1994, Poland joined NATO in 1999 and became a member of the 

European Union 13 years after the signing of the Association Agreement. According to the sources, after 

1994, the total volume of exports increased every year compared to the previous year. The sharpest 

growth was achieved in 2000. The volume of exports has increased significantly over the last two 
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decades…1 To describe the changes in foreign trade in Poland, it is necessary to mention the changes 

compared to the 15 countries of the European Union. During 5 years, in 2001-2006 it changed from a 

deficit of 6.6 billion euros to an increase of 1 billion euros... "Polish manufacturers quickly moved to 

the Western markets. Germany has become the main export partner, especially for imports. Today, the 

EU accounts for almost 80 percent of exports and 60 percent of imports. Trade turnover on Central and 

Eastern European countries is about 10 percent. Export products have changed significantly".2 Poland 

has shown an example of economic progress, development of democratic institutions, strengthening of 

civil society and consolidation of reforms. In 2008, while the whole world was facing an economic 

crisis, Poland was one of the exceptions whose economy was growing. For many European countries, 

Poland became a symbol of optimism, strength and hope. 

Georgia and European integration 

If we compare Poland's and Georgia's path to the European Union, we’ll definitely find something 

in common - the membership of the big European family in the case of any country requires a serious 

transformation, a transition from a centralized economy and one-party system to a Western standard 

model - we mean the democratization of political institutions and the development of a free market 

economy. This process isn’t an easy both from the political and legal, as well as from the economic 

point of view. Poland signed the association agreement against the backdrop of the still uncertain state 

of the Polish economy, although subsequently stabilization indicators, inflation control and investment 

attraction helped to move closer to the EU. The aid of the USA and Western European countries turned 

out to be important and decisive for Poland. From this point of view, the same can be said about Georgia. 

It is important to note that Georgia was at a different stage of economic development at the time of 

signing the Association Agreement with the European Union in 2014. Against the backdrop of 

transformation since the early 1990s, Georgia's economy has a solid foundation, which has actually been 

the result of intensive negotiations and rapprochement with the European Union. If we compare Poland 

and Georgia in the process of signing the Association Agreement, it can be said that due to the time 

factor, Georgia was better integrated into the global economy. It is also very important that at this stage 

the main partners for Georgia were the countries of the European Union, which also distinguishes the 

situation of Poland and Georgia.3  

Despite the fact that the development of the country's economy took place in parallel with the 

implementation of the Association Agreement, it is very important to consider the experience of Poland. 

1 Irakli Aslanishvili, Ekonomikuri cesrigis politikis charcho pirobebis gavlena  qveknis biznes garemos 

pormirebasa da ganvitarebaze, 2019, p. 55. 

2 Aslanishvili, Ekonomikuri cesrigis politikis charcho pirobebis gavlena  qveknis biznes garemos pormirebasa 

da ganvitarebaze, p. 56. 

3 Adam Raikhardt, “Polonetis transpormacia da evrokavshirsi gacevrianeba: gakvetilebi saqartvelostvis”, 

Sakartvelos evropuli perspektivis gaksna, 2018, p. 56. 
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In addition, the specifics of Poland's development differed from the post-Soviet model, and economic 

development began only when the old socialist system was completely destroyed. This should be a kind 

of push for Georgia from the point of view that consistency is very important - EU membership requires 

continuation of the process of liberalization according to EU standards, increasing the supply of its own 

products, services and other goods to the EU market and its competitiveness in the global economic 

market. We think that Georgia has had a strong economic growth for several years, which was partly 

made possible by the ongoing economic reforms. These included reforming tax collection procedures, 

fighting corruption, opening the country to foreign trade and investment, improving infrastructure and 

simplifying the business environment. The European Union supports Georgia in developing its 

economic potential through international cooperation. This includes assistance in complying with EU 

legal standards. The Association Agreement signed between the European Union and Georgia on June 

27, 2014, including the Deep and Comprehensive Free Trade Area (DCFTA), should be mentioned from 

this point of view. By implementing this agreement, Georgia faces the ambitious task of integrating into 

the internal market of the European Union. The DCFTA is the main axis of the association agreement 

and helps modernize and diversify Georgia's economy. The DCFTA deepens Georgia's economic ties 

with the European Union. The EU supports the government in enhancing the country's export potential 

and maintaining competitiveness by establishing quality management systems and quality infrastructure 

systems, thereby ensuring compliance with standards.4 

Conclusion 

Progress towards DCFTA is important in Georgia - market access for goods and services is fully 

open, customs services are fast and efficient, without corruption; Regarding technical barriers to trade, 

progress has been made in establishing standardization and institutional infrastructure, and a food 

security strategy has been adopted. Extremely liberal service regime, efficient and highly valued public 

procurement system; Protection of intellectual property is largely in line with international practice, the 

same is true for competition, which is largely in line with EU legislation. In the context of economic 

cooperation, several important obligations in the field of energy are to be fulfilled, there is a gradual 

approximation to the EU legislation in the field of environmental protection, progress in the 

implementation of safety standards, but problems remain in employment and social fields.5 As early as 

1992, Jaffrey Sachs wrote: “Poles are virtually unanimous in their admiration for the social and political 

accomplishments of postwar Western Europe in creating wealthy and largely equitable societies based 

4 The European Union and Georgia enjoy a very close and positive relationship, 

https://www.eeas.europa.eu/georgia/evrokavshiri-da-sakartvelo_ka?s=221&page_lang=en (access 29.07.2022) 

5 Vano Chkhikvadze, Iulian Groza, Leonid Litera,  Asocirebis khelshekrulebis Sesruleba Saqartveloshi, 

Moldovasa da Ukrainashi. Shedarebiti analizi, 2021, p2. http://neweurope.org.ua/wp- 

content/uploads/2021/10/edits_02_ge_version_implementation_2021_ge.pdf (access 29.07.2022). 
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on private ownership, social welfare systems and stable parliamentary democracies “.6 We think that 

these words are appropriate for Georgia as well, because it is very important that all citizens feel a 

similar need in Georgia and make maximum use of DCFTA opportunities to revive and strengthen 

national production, to increase the number of Georgian products in the domestic market of the European 

Union.7 

6 Jeffrey Sachs, “Building a Market Economy in Poland”, Scientific American,. March 1992, p.35. 

7 Guranda Chelidze, Ekaterine Kardava, Zurab Bragvadze, European Association Process in Georgia, Handbook 

for History and Civic Teachers, Caucasus University Publishing House, 2020, p.42. 
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Orta ve Yeniçağda Doğu Avrupa Coğrafyasında Yaşanan Göç ve İskân 

Hareketlerini Salgın Hastalıklar Üzerinden Okumak 

Orhan KILIÇ* 

Özet 

İnsanların küçük/büyük gruplar halinde bulundukları yeri geçici veya kalıcı olarak terk edip başka yerlere 

göç ettikleri tarihte ve gönümüzde sıkça görülen olaylardandır. Göç hareketlerinin demografik ve sosyo-ekonomik 

boyutunun tarihin şekillenmesine birçok bakımdan etki ettiği tartışılmaz bir gerçektir. 

Orta ve Yeniçağ’da insanların uzun yıllar yaşadığı yerlerden bazı sebeplere bağlı olarak göç ettiklerine 

rastlanmaktadır. Salgın hastalıklar, savaşlar, istilalar, muhasaralar ve ekonomik sebepler bu göç hareketlerini 

tetikleyen en önemli unsurlardır. 

1348-1352 yıllarında yaşanan Kara Veba veya Kara Ölüm olarak adlandırılan pandemik salgın hastalık, 

çok sayıda insanın ölümüne yol açmıştır. Bu salgın, birçok insanın kalıcı veya geçici göçlerine de sebep olmuştur. 

En yıkıcı tesirini ise Batı Avrupa’da göstermiş, kısmi olarak Doğu Avrupa coğrafyasını da etkilemiştir. Salgın 

hastalıkların Kara Veba’da olduğu gibi pandemik özellik göstermese de Orta ve Yeniçağlarda sürekli olarak 

yüzünü göstermesi, göç hareketlerini her zaman gündeme getirmiştir. 16-18. yüzyıllarda diğer bütün bölgelerde 

olduğu gibi Doğu Avrupa’da veba, sıtma, çiçek, tifüs vb. birçok bulaşıcı ve salgın hastalığın etkisini sürdürdüğü 

bilinmektedir. 

1348-1352 pandemisinde, vebanın ortaya çıkmasında adeta bir “günah keçisi” olarak görülen Yahudilerin 

toplu olarak katledilmeleri ve kaçanların Doğu Avrupa’nın neredeyse her tarafına yayılmaları hususu da bu 

bağlamda değerlendirilmesi gereken en önemli sosyal olaylardan birisidir. 

Bildiride Orta ve Yeniçağ’da Doğu Avrupa’da yaşanan salgın hastalık kaynaklı göç hareketlerine dikkat 

çekilecek ve sosyo-ekonomik etkileri üzerinde durulacaktır. Seyahatnâmeler, devrinde kaleme alınmış kaynak 

eserler ve Osmanlı hâkimiyet alanları ile ilgili olarak arşiv vesikaları, çalışmanın temel kaynaklarını 

oluşturmaktadır. 

Anahtar kelimeler: Göç, Doğu Avrupa, veba, salgın hastalıklar, Osmanlı 

 

Reading The Mıgratıon And Settlement Movements In The Eastern European Geography 

In The Medıeval Ages And Early Modern Era Through Epidemıc Diseases 

Abstract 

                                                           
* Prof. Dr., Fırat Üniversitesi İnsani ve Sosyal Bilimler Fakültesi Tarih Bölümü Elazığ/TÜRKİYE, e-mail: 

okilic60@gmail.com, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9234-8295 

PIEES | 160

mailto:okilic60@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-9234-8295


 

 
 

It is one of the events that are frequently seen in the past and today when people leave their place temporarily 

or permanently in small/large groups and migrate to other places. It is an indisputable fact that the demographic 

and socio-economic dimensions of migration movements have influenced the shaping of history in many ways. 

It is seen that people migrated from places where they lived for many years in the Middle and Early Modern 

Ages due to some reasons. Epidemics, wars, invasions, sieges and economic reasons are the most important factors 

that trigger these migration movements. 

The pandemic epidemic, called the Black Plague or Black Death, which took place in 1348-1352, caused 

the death of many people. This epidemic also caused permanent or temporary migration of many people. It showed 

its most devastating effect in Western Europe, and it partially affected Eastern Europe as well. Although epidemics 

do not show a pandemic like the Black Plague, the fact that they constantly show their face in the Middle and Early 

Modern Ages has always brought migration movements to the agenda. In the 16th-18th centuries, as in all other 

regions, in Eastern Europe, plague, malaria, smallpox, typhus, etc. It is known that many infectious and epidemic 

diseases continue their effect.In the 1348-1352 pandemic, the mass murder of the Jews, who were seen as a 

"scapegoat" in the emergence of the plague, and the spread of those who fled to almost all parts of Eastern Europe 

are among the most important social events that should be evaluated in this context. 

In the paper, attention will be drawn to the migration movements caused by epidemics in Eastern Europe 

in the Middle and Early Modern Ages, and their socio-economic effects will be emphasized. Travel books, source 

works written in the period and archive documents related to the Ottoman domination areas constitute the main 

sources of the study.  

Keywords: Migration, Eastern Europe, Plague, Epidemic Diseases, Ottoman 

 

Giriş 

İnsanların veya insan topluluklarının tarih boyunca yaşadıkları yerleri bazı sebeplerle terk ettikleri 

ve başka coğrafyalara göç ettikleri bir vakıadır. Bu göçler, göçü gerektiren sebepler çerçevesinde 

değerlendirildiğinde, geçici veya kalıcı olabildiği gibi, ülke içi veya ülke dışı olarak da gerçekleşebilirdi. 

Göç hareketlerinin birçok sebebi vardır. Bunların en başta gelenleri; siyasi baskılar, afetler, 

ekonomik yetersizlikler ve sosyal huzursuzlardır. Bu ana sebepleri daha spesifik alt başlıklara 

indirgemek de mümkündür. İnsanların özellikle geçimlerini sağlamaları için yaptıkları zirai, ticari veya 

endüstriyel faaliyetlerin herhangi bir sebeple kesintiye uğraması; iştigal alanlarına uygun coğrafi alanlar 

aramalarına ve yeni yerleşme yerleri kurmalarına sebep olmuştur. Özellikle kır yerleşmeleri ve köylerde, 

zamanla su kaynaklarının kuraklık veya başka sebeplere göre azalması, siyasi baskı altında kalma, 

eşkıyalık faaliyetlerinin etki alanı içinde bulunma, orduların sefer güzergâhlarında yer alma, çatışan iki 

önemli siyasi gücün arasındaki bir coğrafyada olma bu kabil etkenler arasında zikredilebilir. Bu 

cümleden olarak, tarihin hemen her devrinde insanların can ve mal emniyetlerini rahatça 

sağlayabilecekleri ve ekonomik faaliyetlerini rahatça sürdürebilecekleri bir coğrafyada yaşama 
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isteklerinin bir sonucu olarak zaman zaman bulundukları yerleşim yerlerini terk ederek başka yerlere 

göç ettikleri söylenebilir. 

Bulaşıcı ve salgın hastalıkların sürekli olarak ortaya çıktığı ve belli periyotlarla tekrar ettiği iskân 

yerleri, insan topluluklarının ekonomik ve sosyal beklentilerini karşılayamadığı için cazibe merkezi 

olma durumlarını yitirmişler ve insanlar bu yerleri ve geçici veya kalıcı olarak terk edebilmişlerdir. 

Afetler bağlamında düşünürsek, sadece salgın hastalıklar değil depremler, şiddetli soğuklar ve sıcaklar, 

kuraklıklar, sel baskınları ve doğal sebeplerden kaynaklanan kıtlıkların da göç hareketlerine sebep 

olduğu söylenebilir. 

İnsanların kişisel veya toplu olarak doğup büyüdükleri, doydukları, aile üyelerinin mezarlarının 

bulunduğu vatanlarını veya ata ocaklarını terk edip başka yerlere göç etme arzusu içerisinde olmaları, 

çok kolay kabul edilebilir ve uygulamaya konulabilir bir durum değildir. Bundan dolayı göç olaylarının 

sebeplerine bakıldığında, gerçekten aşılması güç olan olumsuz bir hâlin temel faktör olduğu rahatlıkla 

görülebilir. Bu faktörün tahammül edilemez boyutlara ulaşması halinde, terk-i diyar etmek bir anlamda 

bir zorunluluk haline gelir. Bu noktaya gelinmesi durumunda insanların daha çok kazanacakları, daha 

çok üretecekleri, daha güvenli yaşayabilecekleri bir coğrafyaya göçleri gerçekleşir. Göçü gerektiren 

şartların kendini kuvvetli bir şekilde hissettirmesi sonucunda alınan kararın çok da yadırganmaması 

gerektiğinin altını çizmek gerekir.  

Göç etme mecburiyeti hâsıl olduğunda, yeni yerleşme yerinin terk edilen eski yerden coğrafi 

bakımdan çok da farklı özelliklere sahip olmaması beklenir. Ancak bu istek veya temenni her zaman 

gerçekleşmeyebilir. Deniz veya göl kenarında yaşayan insanların denizcilik konusunda maharetleri 

gelişecek, ekonomileri de büyük oranda deniz ürünlerinden oluşacaktır. Denizci toplulukların karasal 

iklimin hâkim sürdüğü denizden uzak bir coğrafyaya gidip hayvancılık veya toprağa dayalı ziraat ile 

iştigal etmeleri pratikte çok mümkün gözükmemektedir. Böylesi bir duruma mecbur kalınması halinde 

yeni coğrafyaya adaptasyon sürecinin çok uzun süreceği belki de bu adaptasyonun hiç sağlanamayacağı 

söylenebilir.  Karasal iklim bölgelerinde yaşayan insanların da deniz kıyılarına göç etmesi aynı 

zorlukları beraberinde getirir. Tarihte yaşanan göç hadiselerinin geneli ilgili bir değerlendirme yapılması 

gerekirse, insanların çiftini-çubuğunu bırakıp sudan bir sebeple sadece bir merak veya heves duygusuyla 

başka diyarlara göç etme arzusu duyması yaygın bir davranış şeklinde tezahür etmemiştir. Mesela 

Toroslarda yaşayan Yörüklerin yaylak ve kışlak arasında süregelen bir hayatları olmuş, tamamen 

hayvancılığa dayalı bu hayat tarzına alışkın oldukları için mücbir bir sebep olmadıkça yer 

değiştirmemişlerdir1. 

 

                                                           
1 Orhan Kılıç, İnsanlığın Ölümle İmtihanı: Mikrop, Salgın ve Toplum, İdeal Kültür Yayıncılık, İstanbul 2021, s. 

297 vd. 
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1- Salgın Hastalıklar ve Göç İlişkisi Üzerine 

Bulaşıcı hastalıkların salgın boyutuna geçmesi ile birlikte tarihi süreçte insanların içgüdüsel 

olarak gösterdikleri ilk tavır, salgın olan yeri hızla terk etmekti. Bu terk ediş, salgın çıkan yerin 

sakinlerinin tümü için geçerli olursa, terk edilen yerler viran oluyor veya tamamen ortadan 

kalkabiliyordu. Göç edenler ya yeni bir iskân yeri kuruyorlar veyahut mevcut olan bir iskân yerinin yeni 

sakinleri oluyorlardı. Bu sebeple, iskân yerlerinin gelişimi ve demografik değişimini, salgın hastalıkların 

bu konudaki rolünün olabileceğini unutmadan değerlendirmek icap eder.  Yeni bir iskân yeri veya var 

olan bir iskân yerine yerleşmek ve oranın sakini olmak, birçok sosyal ve ekonomik sorunu da 

beraberinde getiriyordu. 

Salgın olan yerlerden hızla bir yere geçici veya kalıcı olarak göç etmek, salgınla mücadelede ciddi 

bir tehlikeydi. Bu toplu ve ani yer değiştirmeler salgının hızla yayılmasına sebep oluyordu. Salgın ve 

bulaşıcı hastalıkların kaynağının, tedavisinin mahiyetinin bilinmediği zamanlarda bu kaçışlar bir 

anlamda ölümden kaçış olarak da değerlendirilebilir. Terk edilen yerde bırakılan menkul ve 

gayrimenkuller sahipsiz kaldıkları için talana ve yağmaya açıktı. Göç edilen yerde az bir nüfus kalmışsa 

onların can ve mal güvenlikleri doğal olarak ciddi bir tehlike altında kalıyordu. Bütün bu sebepler 

çerçevesinde, salgın hastalık kaynaklı göçlerin hem hastalıkların daha farklı coğrafyalara yayılması hem 

de sosyal ve ekonomik krizlere yol açan iki yönlü bir olumsuzluk vesilesi olduğu söylenebilir. 

Gerek salgın hastalıklar gerekse diğer doğal afetler kaynaklı yaşanılan göç olaylarında her şey bir 

anda ve plansız olarak olup bitiyordu. Göç alan yerler hiç de hazırlıklı olmadıkları kalabalık bir nüfusu 

bünyelerine almak zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla göç alan bölgelerde toplumu derinden etkileyen 

kaos ve kriz ortamları ortaya çıkabiliyordu.  

Salgın hastalık yaşanan yeri terk etmek çoğunlukla geçici oluyor, hastalığın etkisi ortadan 

kalktıktan sonra insanlar evinin, aşının ve işinin olduğu yerleşeme yerlerine geri dönüyorlardı. Bu geçici 

terk edişler özellikle yeni kır iskân sahalarının ortaya çıkmasına sebep olmuştur.  

Ortaçağ ve Yeniçağ Avrupa’sında özellikle zengin sınıfın salgın hastalık ortaya çıkar çıkmaz kır 

evlerine kaçması, kırsalda yeni ve yarı yerleşik (semi-sedanter) iskân yerlerinin yaygınlaşmasına sebep 

olmuştur. Kalıcı göçler ise hastalığın belirli aralıklarla şiddetli seyrettiği yerlerden geçekleşiyordu.  

2- Eskiçağ’da Doğu Avrupa Coğrafyasında Salgın Hastalıklar ve Göç 

Salgın hastalık kaynaklı göçlere insanlık tarihinin en eski devirlerinden itibaren rastlamak 

mümkündür. Bu konuda Doğu Avrupa coğrafyasında yaşanan ve örnek olarak gösterilebilecek birkaç 

olay şöyledir: 

M.Ö. 6. yüzyılda Yunanistan’da yapılan görkemli tapınakların bir kısmı bu bölgelerde yaşanan 

salgın hastalıklar sebebiyle önemini kaybetmişlerdir. Buna örnek olarak Paestum’daki Dorik Tapınağı 

verilebilir. Tapınakların eski önemlerini kaybetmesi oradaki nüfusun azalması ve iskândaki gerilemeyi 
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göstermektedir. Nitekim ünlü coğrafyacı Strabon, bu konu ile ilgili olarak yandaki nehir bataklık yaptı 

ve şehir sağlıksız bir yer haline geldi diyerek bu gerilemenin sebebini izah etmiştir2. Nehrin bataklık 

yapması, elbette sıtma hastalığını işaret ediyordu. 

Eskiçağ İtalya’sında sıtma gerçekten iskân durumunu derinden etkileyen bir mahiyet arz etmiştir. 

Özellikle Roma Campagnası’nda insanlar mülk edinmek istemiyor, mülkü olanlar da satıp kurtulmak 

istiyorlardı. Hayvanlara da bulaşan hastalıklar bu felaketten kurtulmak isteyen köylülerin şehirlere göç 

etmesine sebep olmuştu. Bu durum parazitin haliyle kentlere de yayılması sonucunu doğurmuştu. Çevre 

ve şehir ilişkisini iyi gözlemleyen mimarlar, yeni ev yaptıracak müşterilerine evlerini yamaçlara yani 

onlara göre zehirli buhar saçan bataklık ve su kenarındaki alanlardan uzaklara yapmalarını salık 

veriyorlardı3.  

Sıtmanın üreme alanlarının durgun sular ve bataklıklar olduğu anlaşılınca durgun suların ve 

bataklık alanların olabildiğince hareketlenmesi yolunda çalışmalar yapılmıştır. Bataklıkların denizle 

birleşmesinin sorunu halledeceği düşünülse de bu tedbir pratikte çok da olumlu bir netice vermemiştir. 

Hastalığın kaynağı olan ve durgun sulardan üreyen sivrisineklerin rüzgârdan etkilendikleri ve elli 

metreden fazla yükselemedikleri anlaşılınca yüksek yerlerde iskân gelişmiş daha alçak ve ovalık yerler 

önemini kaybetmiştir. Bu durum tarla tarımından bahçe tarımına geçişi de işaret ediyordu. Şehirler de 

yüksek yerlere, binalar ise mümkün olduğunca çok katlı yapılmaya çalışılmıştır. Deniz kenarından 

yükselen bir şehirde ana caddelerin denize paralel, sokakların ise denize dik inmesine dikkat edilmiştir. 

Yunanlıların tecrübelerinden istifade eden Romalılar şehirlerini bir tepenin tercihen güney veya doğu 

yamacına kurmaya özen göstermişlerdir4.  

165-180 yılları arasında Akdeniz ülkelerinde ortaya çıkan ve Antonine vebası olarak adlandırılan 

salgın hastalık, Roma nüfusunun yaklaşık 1/3’ünü öldürmüştür. Bu hastalığın çiçek veya kızamık 

olabileceğine dair görüşler de vardır. Bu salgının devamında M.S. 193 yılından itibaren kırk yıl Batı 

Roma İmparatorluğu’nu yöneten Severe imparator sülalesi zamanında Partların Romalılar ile savaştığı 

bilinmektedir. Bu sürecin en hazin sonucu veba olarak nitelendirilen salgının kırıp geçirmesi ile 100 bin 

kişinin açık artırma ile satılması ve büyük bir kısmının yerinden yurdundan ayrılmasıdır5. Bu olayı 

salgın hastalık kaynaklı bir demografik hareket olarak değerlendirmek mümkündür.  

                                                           
2 Mehmet Gazi Kobaner, Roma Dönemi Çukurovası’nda Sıtma, Çukurova Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü 

Deontoloji ve Tıp Tarihi Anabilim Dalı Basılmamış Doktora Tezi, Adana 2007, s. 3. 

3 Andrew Nikiforuk, Mahşerin Dördüncü Atlısı Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, çev. Selahattin Erkanlı, 2. 

Baskı, İletişim Yayınları, İstanbul 2001, s. 37-39. 

4 Kılıç, Mikrop, Salgın ve Toplum, s. 301; Kobaner, Roma Dönemi Çukurovası’nda Sıtma, s. 82. 

5 Dünya Tarihi Kronolojik Zaman Çizelgesi, Editörler: Corinne Masciocchi, Lizzie Munsey, Martyn Page vd. çev. 

Hakan Abacı, Alfa yay., İstanbul 2014; Andre Ribard, İnsanlığın Tarihi, C. I, Türkçesi: Erdoğan Başar, Şiar 

Yalçın, May yay., İstanbul 1974, s. 243; Eutropius, Roma Tarihinin Özeti, Latinceden çev. Çiğdem Menzilcioğlu, 

Kabalcı yay., İstanbul Şubat 2007, s. 211. 
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3. yüzyıl ortalarında Gökova’daki Akyaka veya o zamanki adıyla İdima’nın, sakinleri tarafından 

terk edilip adeta karanlığa gömülmesinin sebepleri arasında çok uzun süren bir veba salgını da vardır. 

Bu yok oluşta; Roma İmparatorluğu’nun içten zayıflaması ve meydana gelen yıkıcı depremlerin de etkisi 

vardı6. 

3- Orta ve Yeniçağ’da Doğu Avrupa Coğrafyasında Salgın Hastalıklar ve Göç 

Dünyada yaşanana veba pandemilerinin ilki olarak kabul edilen Justinian vebası, 541-542 

yıllarında Akdeniz kıyılarında görülmüş, Mısır, Kuzey Afrika, Filistin, Suriye, Anadolu, İtalya, Galya 

ve Germenia’ya yayılmıştır7. Muhtemeldir ki, bu pandemi Doğu Avrupa coğrafyasında demografik 

hareketlenmeye ve iskân değişimine de yol açmıştı.  

11. yüzyılın ilk çeyreğinde özellikle Anadolu coğrafyasını etkileyen bir kıtlık ve salgın hastalıktan 

bahsedilir. Ünlü Bizanslı tarihçi Skylitzes, 1032 yılında Kapadokya, Paphlagonia, Armeniakon theması 

ve Honoriad’da kıtlık ve salgın hastalıkların yaşandığını ve bu bölgelerde yaşayan halkın ortaya çıkan 

olumsuz durum sebebiyle topraklarını terk ederek yeni yerler aramaya çıktıklarını kaydeder. Bizans 

İmparatoru, bu salgın zamanlarında Mesanakata’dan başkente dönüşü sırasında yerlerini terk eden 

göçmenlerle karşılaşmış onlara para yardımında bulunmuş ve bir kısım ihtiyaçlarını karşılayarak 

yerlerine geri dönmelerini sağlamıştı. Tarihçi, Zonoras da bu göç hadisesi ile ilgili olarak Skylitzes’in 

anlattıklarına benzer şeyleri nakleder8. 

Selçuklu döneminde Anadolu’da meydana gelen göç hadiselerinin doğal afet kaynaklı olmadığı, 

Haçlı Seferleri veya Bizans-Selçuklu çatışmaları kaynaklı olarak gerçekleştiği söylenebilir9. Yani 

Selçuklu döneminde Anadolu coğrafyasında yaşanan göç ve iskân hareketlerine salgın hastalıklardan 

çok, askeri ve siyasi gelişmeler etki etmiş, bu etki de ileri boyutta bir göç hadisesinin yaşanması şeklinde 

tezahür etmemiştir10. 

Ortaçağın en büyük felaketi olarak değerlendirilebilecek Kara Ölüm (Black Death) Avrupa’nın 

neredeyse tamamını etkilemiştir. İkinci veba pandemisi olarak kabul edilen bu salgından Batı Avrupa’ya 

göre Doğu Avrupa coğrafyasının daha az etkilendiği söylenebilir. 1348-1352 yıllarında etkisini şiddetli 

bir şekilde hissettiren bu veba salgını sırasında birçok göç hadisesi ve iskân değişimi yaşanmıştır. 

                                                           
6 Kılıç, Mikrop, Salgın ve Toplum, s. 302. 

7 Feda Şamil Arık, “Selçuklular Zamanında Anadolu’da Veba Salgınları”, DTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, C. 

XV, S. 28, Ankara 1990-1991, s. 30. 

8 Ömer Subaşı, “XI. Yüzyılda Anadolu’da Meydana Gelen Doğal Afetler”, A.Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 

Dergisi (TAED), S. 54, Erzurum 2005, s. 519-520. 

9 Koray Özcan, “Anadolu’da Türk-Kent tarihinden Bir Kesit: Selçuklu Döneminde Anadolu Türk-Kent 

Model(ler)i”, Bilig, 38 (Yaz/2006), s. 167. 

10 Kılıç, Mikrop, Salgın ve Toplum, s. 304. 
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Veba salgının vurduğu ve sakinlerinin neredeyse tamamının öldüğü köylerin birçoğu yeniden ihya 

edilememiştir. Hayatta kalan az sayıda köylüler ise şehirlere göç etmişlerdi. Bu durum kırsal nüfusun 

azalmasına, şehirsel nüfusun ise artmasına yol açmıştır. Şehirlerin kalabalıklaşması, ekonomik bir 

değişim ve dönüşümle ilgili birtakım sonuçlar da doğurmuştur. Bu kalabalık nüfusun ihtiyaçlarını 

karşılamak maksadıyla zanaatkârlar ürettikleri araba tekerleği, fıçı, demir alet ve edevat, giyim ürünleri 

ve daha birçok mamul ürünü daha çok insana hitap edebilecek ve satılabilecek şehirlere taşımışlardır. 

Bu durum sadece sanat erbabı ile sınırlı kalmamış, boş kalan köylerde cemaat bulamayan rahipler de 

şehirlere taşınmak zorunda kalmışlardı. İşte kırsaldan şehirlere doğru gelişen bu taşınmaya kentleşeme 

denilmiştir. Bu durum salgın hastalıkların iskân tarihine yaptığı köklü bir değişim olarak gösterilebilir.   

Kırsalda kalan köylüler boş kalan yerlerdeki uygun gördükleri evlere yerleşmişler boş kalan toprakları 

ekip-biçmeye başlamışlar, hatta oraların yeni sahipleri olmuşlardır11. 

Köylülerin iş bulmak gayesiyle topraklarını terk etmeleri doğal olarak sosyal ve ekonomik 

dengeyi alt-üst etmiştir. Bu kontrolsüz göçleri engellemek için İngiliz devleti bir yasa çıkarmak zorunda 

kalmıştır. Ancak bu dönemde çıkan İngiliz ve Fransız köylü ayaklanmalarının kendilerini dışlanmış 

hisseden sınıfların yaptıkları eylemler olmadığı, bu sürecin Kara Ölüm’den sonra yaşanan ekonomik ve 

sosyal sorunların bir tezahürü olduğu konusunda bir kanaat oluşmuştur12. 

Salgının etkisi geçtikten sonra hastalıktan ağır etkilenmiş ve nüfusu azalmış olan şehirlere de 

ciddi manada bir göç olmuştur. Bu konudaki en tipik örneklerden birisi Viyana’dır. Viyana’ya uzaktan 

ve yakından büyük göçlerin olduğu kaydedilir. Bu göç hareketleri sonucunda ekonomik faaliyetleri 

durma noktasına gelen şehirlerde ticaret yeniden canlanmış ancak şehrin eski sakinleri yeni gelen 

nüfustan çok da hoşnut olmamışlardır. Çünkü yeni gelen insanların sosyal birtakım sorunların kaynağı 

olacağından ve vebayı yeniden şehirlerine taşımalarından endişe ediyorlardı. Nitekim korkulan olmuş, 

1370 ve 1381 yıllarında veba Viyana’da yine ortaya çıkmıştı. Bu salgınlar sırasında ev sahipleri evlerini 

yok pahasına satarak şehirden göç etmek istemişlerdir13. 

Şehirler hem salgın hastalıktan ölümler hem de göç nedeniyle nüfus bakımından zayıflayınca bu 

olumsuz gelişme mekânsal dokuda da birtakım değişmelere sebep oluyordu. 14. yüzyılın ortasında 

Pisa’da Arno’nun güneyindeki Kiensica Mahallesi 185 hektar bir alan üzerine kurulmuş ve surlarla 

çevriliydi. Kırsal kesimde sıtma baş gösterince kentin nüfusu azalmış ve liman alüvyonla dolmuştu. 

Pisa, 1406 yılında Floransalıların eline geçmiş onlar da alüvyonlardan temizleyip limanı yeniden 

yapmak ve işler hale getirmek istemişlerdir. Sıtma hastalığından kaynaklanan bu gelişmeler üzerine 

                                                           
11 Susan Wise Bauer, Dünya Tarihi, çev. Mihriban Doğan, C. 2, Say Yayınları, İstanbul 2014, s. 208. 

12 Yakup Akkuş, “XIV. ve XV. Asırlarda Osmanlı ve Avrupa Ekonomileri: Bir Mukayese Denemesi”, Sosyoloji 

Konferansları Dergisi, 40 (2009), İstanbul, s. 38. 

13 Emrah İstek, “Avrupa’da Veba Salgını ve Din Faktörü (Viyana Örneği)”, D.T.C.F. Tarih Araştırmaları Dergisi 

(TAD), C. XXXVI, S. 62, (Eylül) Ankara 2017, s. 197-198. 
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şehrin nüfusu 8.600’e düşmüştü. Bu gelişme, salgın hastalık kaynaklı ölümlerin nüfusa ve iskân 

değişimine etkisini gösterir niteliktedir14. 

Ortaçağ Avrupası’nı kasıp kavuran veba salgınlarından belki de en çok etkilenen topluluk 

Yahudilerdir. Almanya’da bulunan Yahudiler Kara vebanın günah keçisi olarak seçilmişler ve suyu 

zehirlemekle suçlanmışlardı. Yüzlerce Yahudi kızgın kalabalıklar tarafından yakalanıp öldürülmüştü. 

Bu katliamdan kurtulmak için Yahudilerin çoğu Doğu Avrupa’ya göç etmek zorunda kalmışlardı15. 

Yahudilerin katledilmeleri veya Hristiyan ülkelerden göçe zorlanmalarının bir diğer sebebi; Hz. İsa’nın 

Yahudiler tarafından öldürüldüğüne inandırılan Hristiyan toplulukları ve yöneticilerinin ön yargıları 

sonucu ürettikleri bir bahane olarak da değerlendirilmektedir. Bu iddialar, Osmanlı dini ve örfi 

yöneticileri tarafından kesinlikle reddedilmiştir16. 

Kara Veba sırasında Avrupa’da Yahudilerin yakılmasının arkasındaki asıl sebep elbette vebanın 

sorumlusu olmaları değildi. Ortaçağ Avrupa’sında birçok meslekte çalışmaları yasaklanmış olan 

Yahudiler, daha ziyade bireysel ticarete ve ekonomik faaliyetlere yönelmişlerdir. Bu faaliyetler 

rehincilik, tefecilik ya da mezar kazıcılığı idi. Katolik krallar ve kraliçeler Yahudilerin kazandığı % 20 

faizin bıraktığı kârın büyük bir kısmını almalarına rağmen bütün kızgınlığın Yahudilere yönelmesine de 

müdahale etmiyorlardı. Bu durumda Yahudilere borcu olanlar kitleler halinde Yahudileri öldürmeyi 

kendileri açısından kazançlı bulmuşalar ve borçlarından da kurtulmuşlardı. Yahudi toplumunun kuyu 

sularını zehirledikleri inancı o kadar yaygın bir hâl almıştır ki birçok yerde yerel mahkemeler kurulmuş 

ve cezayı veren de infaz eden de bu mahkemeler olmuştu. Bu Yahudi kıyımı sırasında 300 şehirdeki 

savunmasız mahallelere toplu saldırılar düzenlenmiş ve toplu ölüm hadisleri yaşanmıştır. Bu kıyım 

sırasında Avrupa’nın çeşitli şehirlerinde binlerce Yahudi katledilmiş ve 1351 yılına gelindiğinde Orta 

Avrupa’da neredeyse Yahudi kalmamıştı. Yakılmaktan kurtulanlar ise Rusya ya da Polonya’ya 

kaçmışlar ve yaklaşık 600 yıl boyunca buralarda yaşamışlardır17.  

1376 yılında Macaristan’da çıkan veba salgınından Avrupa’nın diğer yerlerinde olduğu gibi yine 

Yahudiler sorumlu tutulmuştur. Kral I. Lui (Ladovic I) Yahudilerin taşınmazlarını boşaltıp, sadece 

taşınabilir mallarını yanlarına alarak ülkeyi terk etmelerini istemişti. Fransa da 17 Eylül 1394 tarihinde 

                                                           
14 Leonardo Benevolo, Avrupa Tarihinde Kentler, çev. Nur Nirven, Yayına Hazırlayan: Özden Arıkan, AFA 

Yayınları, İstanbul 1995, s. 54. 

15 Mary Fulbrook, Almanya’nın Kısa Tarihi, çev. Sabri Gürses, Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul Nisan 

2011, s. 48. 

16 Naim A. Güleryüz, “Geçmişten Günümüze Anadolu’ya Yahudi Göçü”, Türkiye’nin Göç Tarihi 14. Yüzyıldan 

21. Yüzyıla Türkiye’ye Göçler, Derleyenler: M. Murat Erdoğan, Ayhan Kaya, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 

İstanbul Haziran 2015, s. 52-53, 66. 

17 Nikiforuk, Salgın ve Bulaşıcı Hastalıklar Tarihi, s. 73; James A. Haught, Kutsal Dehşet Dinsel Cinayetler 

Tarihi, çev. Uğur Alkapar, İstanbul 1999, s. 51-53; John Parkin, On the Remote Cause of Epidemic Diseases, John 

Hatchard&Son, London 1841, s. 3; Pınar Ülgen, Ortaçağ Avrupa’sının Ölümle Dansı (XIV. Yüzyıl), Arkeoloji ve 

Sanat Yayınları, İstanbul 2003, s. 58; Dorsey Armstrong, The Black Death the World’s Most Devastating Plague, 

The Great Cources, Virginia 2016, s. 108; Kılıç, Mikrop, Salgın ve Toplum, s. 416-418. 
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aldığı bir kararla Yahudilerin Fransa’da ikamet etmelerini yasaklamıştı. Yahudiler önce komşu ülke olan 

Almanya’daki değişik krallıklar ve dukalıkların topraklarına geçmişler ancak oralarda mezalimle 

karşılaşmışlar ve kitlesel olarak ölümlere maruz kalmışlardır. Bu mezalimden kurtulabilenlerin bir kısmı 

Sultan II. Murad devrinde Osmanlı Devleti’ne sığınmışlardır. Yahudilerin Batı ve Orta Avrupa 

coğrafyasından sistematik olarak göçe zorlanmaları devam etmiştir. 1421 yılında Viyana’daki, 1426 

yılında Köln’deki, 1439 yılında Ausburg’daki, 1452 ve 1470 yıllarında Bavaria’daki, 1449 yılında 

Nürnberg’deki ve 1453 yılında Franconia şehir ve havalilerindeki Yahudiler göçe zorlanmışlar, onların 

çoğu çareyi Osmanlı ülkesine sığınmakta bulmuşlardı. Napoli Krallığı’na iltica eden Yahudi mülteciler 

burada da tutunamamışlardır. Fransa Kralı VIII. Şarl’ın Napoli’yi istila etmesi ve burada çıkan bir salgın 

hastalık bahane gösterilerek Yahudiler buradan da sürülmüşler ve onların yeni adresleri Doğu Avrupa 

coğrafyasındaki Selanik ve İstanbul ile Kuzey Afrika’da Kahire olmuştur18. 

Siyasi sebeplerle 15. yüzyılın sonları ve 16. yüzyılın başlarında İspanya’dan Osmanlı ülkesine 

göç eden Yahudiler frengi hastalığını Osmanlı ülkesine taşımışlardır. Ancak hasatlığın özelliği ve 

toplumsal direnç sebebiyle frengi hastalığının Osmanlı ülkesindeki etkin yayılımının 19. yüzyıldan 

itibaren olduğunu söyleyebiliriz19.  

Selanik’e yerleşen Yahudilerin veba zamanlarında Osmanlı yönetimi ile birtakım sürtüşmeler 

yaşadığı görülmektedir. Selanik, Balkan coğrafyasındaki önemli veba odaklarından birisiydi ve belli 

dönemlerde düzenli olarak kendini gösteriyordu. Selanik’te çuka işlemekle mükellef olan Yahudiler; 

1568, 1572, 1579 yıllarındaki veba salgınlarında şehri geçici olarak terk etmişler bu da Osmanlı devleti 

için stratejik bir mamul madde olan çuka üretiminin aksamasına yol açmıştır. Devlet veba hastalığına 

yakalanmayanların tezgâhlarını boş bırakmamak kaydıyla bir müddet şehir dışına çıkmalarına izin 

verilmesi şeklinde bir yol bulmuştu20. 

1510 yılında İtalyanların influenza dedikleri ve nezle ve ateş ile seyreden salgın hastalığın 

özellikle Fransa ve Avrupa’nın diğer ülkelerine de yayıldığı gözlemlenmiştir. Grip olma ihtimali yüksek 

olan bu salgının mahiyeti hakkında yeterli bilgi yoktur. Ancak kış aylarında az sayıda insanın salgına 

yakalanmamak için bulundukları yerden geçici göç ettiklerine dair bilgiler mevcuttur21. 

Salgın dolayısıyla yerini yurdunu terk edip başka coğrafyalara göç eden zümrelere Osmanlı 

toplumunda ve coğrafyasında da rastlanmaktadır. 1565 yılında Karaman Vilayeti bünyesindeki bir kısım 

halkın ortaya çıkan veba salgını sebebiyle göç ettikleri tespit edilmektedir. Bu konuda bilgi veren bir 

Divan-ı Hümayun kararı, Karaman’ın bir kısmının veba (tâûn) salgını ile karşı karşıya kaldığını, 

                                                           
18 Güleryüz, “Geçmişten Günümüze Anadolu’ya Yahudi Göçü”, s. 52-53. 

19 Nuran Yıldırım, “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Koruyucu Sağlık Uygulamaları”, Tanzimat’tan Cumhuriyet’e 

Türkiye Ansiklopedisi, C. 5, İletişim Yayınları, İstanbul 1985, s. 1328-1330. 

20 BOA, A.{DVN.MHM.d 22, s. 38/82; BOA, A.{DVN.MHM.d 19, s. 201/417; BOA, A.{DVN.MHM.d 36, 281/738. 

21 J.F.C. Hecker, The Epidemics of the Middle Ages, Translated by: B. G. Babington, Third edition, Trübner&Co, 

London 1859, s. 202-206. 
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hastalıktan sağ olarak kurtulan kişilerin ise kalıcı veya geçici olarak hastalığın yaşanmadığı sağlıklı 

yerlere iç göç gerçekleştirdiklerini haber vermektedir22. Hükmün içeriği, göçün hangi boyutlarda 

gerçekleştiği hususu ile ilgili net bir bilgi vermediği için bu konuda ayrıntılı bir değerlendirme yapmak 

güçtür.  

Çok sayıda insanın ölümüne yol açan önemli bir salgın olan sıtma, 16-18. yüzyıllarda Osmanlı ve 

Batı dünyasında ilgi ile takip edilmekteydi. Hastalığı bulaştıran sivrisinekler özellikle vadiler ve kıyı 

ovalara musallat olmuşlardı. Bu bağlamda Macar ovalarının 16. yüzyılda sıtma salgınları ile nam saldığı 

söylenebilir. Eski ve ortaçağda olduğu gibi 18. yüzyılda Yunanistan’da ovalardan tepelere doğru bir 

iskân hareketliliğinin yaşandığı görülmektedir. Bu kaçış veya iskân hareketliliğinin tek sebebinin sıtma 

olmadığı, güvenlik maksadıyla insanların daha korunaklı yerlerde iskân yerlerini kurma isteklerinin bir 

sonucu olduğu da düşünülebilir. Nitekim güvenlik maksadıyla daha korunaklı olan yüksek ve sarp 

yerlerde iskân yerleri kurma keyfiyeti eşkıyalık hareketleri sırasında Anadolu coğrafyasında rastlanılan 

bir durumdu. Ancak ne olursa olsun tepelere kaçışın Akdeniz dünyasında Eskiçağ’dan itibaren her krizle 

ortaya çıkan bir durum ve sıtmanın da bu duruma yol açan en önde gelen etkenlerden birisi olduğunu 

söylemek mümkündür23. 

15-16. yüzyıllarda birçok coğrafyada ovada bir iskân yeri kurmak veya ovada yaşamak, bir 

yönüyle eninde sonunda orada ölmek anlamına geliyordu. İtalya’da Mitica köyleri sıtma yüzünden 

defalarca iskân edilmek zorunda kalmıştı. Zahmetli ve uzun süren gayretler sonucunda ancak 19. 

yüzyılda sıtmanın etkisinden kurtularak daimi bir iskân sağlanabilmişti. Napoli Körfezi’ndeki Baiae 

halkı sıtma yüzünden burayı terk edip göç etmek zorunda kalmışlardı. Anadolu coğrafyasında önemli 

sıtma odaklarından birisi olan İskenderun şehri de etkili sıtma salgınları sebebiyle önemini kaybetmiş 

ve bir müddet atıl kalmıştı24. 

17. yüzyılın ortalarında Anapoli yakınlarındaki Arhoz Kalesi’ni ziyaret eden Evliya Çelebi, 

buradaki halkın büyük bir kısmının tâûndan dolayı göç ettiklerini ve bu göçün muhtemelen kalıcı olması 

sebebiyle evlerin harap olmaya yüz tuttuğunu kaydetmektedir. Evliya Çelebi benzer tespitleri Zeban 

Kasabası ve Delvine Kalesi için de yapmakta burada ikamet eden insanların tâûndan korktukları için 

göç ettiklerini ifade etmektedir25. Evliya Çelebi, 1652 yılı sonlarında Sofya’da bulunduğu sırada çok 

                                                           
22 BOA, A.{DVN.MHM.d 5, 156/369 (Tarih: 17 Ekim 1565). 

23 Sam White, Osmanlı’da İsyan İklimi Erken Modern Dönemde Celâli İsyanları, çev. Nurettin Elhüseyni, 

Alfa/Tarih yay., İstanbul Ekim 2013, s. 389-390. 

24 Fernand Braudel, Akdeniz ve Akdeniz Dünyası, C. 1, çev. Mehmet Ali Kılıçbay, Ankara, 1989, s. 26-27. 

25 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi Topkapı Sarayı Kütüphanesi Bağdat 308 Numaralı Yazmanın 

Transkripsiyonu-Dizini, Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı-Robert Dankoff, 8. Kitap, YKY, İstanbul 

2003, s. 139, 309, 343. 
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şiddetli bir tâûndan bahsetmekte ve günde 500 civarında insanın öldüğünü belirterek binlerce insanın 

şehri terk ederek başka yerlere göç ettiğini kaydeder26.  

Antik dönemin meşhur şehri olan Efes’in kurulmuş olduğu alanda bulunan Ayasluğ (Ayasuluk) 

Kazası’nın da salgın hasatlık kaynaklı bir göç hadisesi yaşadığı ve bu göçlerin şehrin iskân tarihini 

olumsuz etkilediği anlaşılmaktadır. 17. yüzyılın sonlarına doğru bahse konu kazanın halkı dağılmış ve 

küçük bir kaza haline gelmişti. Bu küçülme, 18. ve 19. yüzyıllarda yaşanan veba ve sıtma salgınları 

sebebiyle daha da fazlalaşmıştır. 19. yüzyılda Ayasuluk’u ziyaret eden seyyahların verdiği bilgilere göre 

şehir birkaç Türk ailenin ikamet ettiği küçük bir köy haline gelmişti27. 

Avrupa’da baş gösteren ve Londra merkezli yaşanan 1664 veba epidemisi; 1664, 1667 ve 1679 

yıllarında Atina’yı da etkilemiştir. Atina’da yaşanan ölümler ve göçler sebebiyle üretim düşmüş ve 

ardından birçok olumsuz ekonomik ve sosyal şartlar ortaya çıkmıştır. Bu sebeple Atina halkı daha 

verimli olan kuzey bölgelere göç etmiş ve şehrin nüfusu bir hayli azalmıştır28. 

Ege Denizi’ndeki Kiklad Adalar grubu içerisinde yer alan Değirmenlik (Milos) Adası’na gelen 

gemilerin hiçbir karantina tedbiri uygulanmadan adaya girmeleri hastalıkları taşımalarına da sebep 

oluyordu. Değirmenlik adasında 1687-1689 yıllarında kesintisiz olarak üç yıl veba salgını yaşanmış ve 

adada yaşayan 4 bin kişiden 700’ünün ölümüne sebep olmuştu. 1704 yılında bir başka salgın baş 

göstermiş daha çok çocukları etkileyen antraks salgınıyla birlikte büyük tahribat yapmıştı. Bu salgında 

ada çocuklarının neredeyse tamamı ölmüştür. Bu hastalıklardan muzdarip olan korsanlar bile adayı terk 

edip gitmek zorunda kalmışlardı. Tournefort’un 18. yüzyılın başlarında 5 bin olarak saptadığı ada nüfusu 

salgın hastalık bağlantılı ölümler ve göçler sebebiyle iyice azalmış ve Fransız diplomat Choiseul-

Goffier’in tespitlerine ve gözlemlerine göre 18. yüzyılın sonlarında sadece 200’e düşmüştü29. 

1706 yılında yaşanan ve şiddetli seyreden bir veba salgını; Rusçuk, Silistre, Hırsova, Karasu, 

Tolcu ve Maçin kazalarından yaklaşık 5 bin kişinin Eflak taraflarına göç etmesine sebep olmuştur. Bu 

göç edenlerin aynı zamanda birer vergi mükellefi olması cizye gelirlerinde bir düşüşe sebebiyet vermiş 

ve bir çalışma yapılarak bunların vergi borçlarının Eflak’ta tahsil edilmesine karar verilmişti30. 1725 

yılında Yenişehir ve Tırnova havalisinde yaşanan veba salgını sebebiyle halkın büyük bir kısmının 

bulundukları yerlerden göç ettiklerine dair bilgiler mevcuttur31. Mora Yarımadası’ndaki Balyabarda 

                                                           
26 Evliyâ Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, Hazırlayanlar: Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, YKY, 

İstanbul 1999, s. 230-231. 

27 Feridun Emecen, “Ayasuluk”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1991, s. 227. 

28 Machiel Kiel, “Atina”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 4, İstanbul 1991, s. 75. 

29 Joseph de Tournefort, Tournefort Seyahatnamesi, C. 1, ed. Stefanos Yerasimas, çev. Ali Berktay, C. 1, Kitap 

Yayınevi Yayınları, 2. Baskı, İstanbul Ocak 2008, s. 33. 

30 BOA, C. ML., Dosya No: 44, Gömlek No: 2005. 

31 BOA, İE. SH., Dosya No: 2, Gömlek No: 182. 
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şehrinde yaşayan Yahudilerin 1756 yılındaki veba salgını sırasında sağ kalanlarının burayı terk ettikleri 

kaydedilmektedir32. 

1742 yılında Konya ve Larende çevresinde yaşanan kıtlık ve kıtlıkla birlikte seyreden salgın 

hastalık sebebiyle bir kısım köy halkının yerlerini terk ettikleri görülür. Bu konu ile ilgili olarak yapılan 

yazışmaları içeren arşiv vesikalarından anlaşıldığına göre şiddetli bir vebadan söz etmek mümkündür33. 

1764 yılı başlarında bu kez de Toroslar’da yaşayan birtakım konar-göçer unsurların salgın 

hasatlık kaynaklı bir göç hadisesine kalkıştığı tespit edilmektedir. Karaman Vilayeti bünyesinde yaşayan 

Bozulus Türkmen Cemaatine mensup unsurlar veba illeti sebebiyle Anadolu, Aydın, Karaman, Sivas, 

Ankara, Hudavendigâr, Saruhan ve Sultanönü taraflarına göç etmişlerdir. Arşiv vesikaları Bozulus 

Türkmen Cemaati içerisinde zikredilen Kara Halil, İzzeddin, Keşne, Süleymen Hacılu, Hamza Hacılu, 

Emrüdlü, Danişmendlü, Ortacıyan ve Ebuhlı cemaatlerinin bu göç hadisesini yaşayan unsurlar olduğunu 

haber vermektedir34. 

Konar-göçer unsurların kendilerine veya hayvanlarına bulaşacak bir salgın hastalıktan kurtulma 

çabalarını devrin şartları çerçevesinde olağan karşılamak gerekir. Hayvanlara bulaşan hasatlıkların hızlı 

bir yayılım göstermesi bir anda bütün sürünün telef olmasına yol açabilir ve ekonomi tamamen 

hayvanlarına bağlı olması sebebiyle bir anda bütün varlıklarını kaybedebilirlerdi. Bu sebeple Yörük 

unsurların böylesi bir felaketi yaşamamak için salgın olan yerlere girmedikleri ve salgın olduğunu 

hissettikleri yerlerden de hızla uzaklaştıkları gözlemlenmektedir35. 

Sonuç 

Orta ve Yeniçağ’da salgın hastalık kaynaklı yaşanan göç olaylarının büyük bir kısmı iç göç 

şeklinde gerçekleşmiştir. Dış göçe maruz kalan en kayda değer topluluk ise Yahudilerdir. Yahudilerin 

büyük bir kısmı özel durumları sebebiyle bulundukları ülkeleri terk etmek zorunda kalmışlar ve özellikle 

Doğu Avrupa ülkelerine yerleşmeyi tercih etmişlerdir. Bu hususta Rusya, Polonya, Mısır ve Osmanlı 

topraklarının Yahudilerin yeni iskân sahaları olduğunu belirtmek gerekir. Salgın hastalık kaynaklı 

göçlerin çoğu şehirlere olduğu için göç alan şehirler kalabalıklaşmış ve kentleşme olgusu yeni bir boyut 

kazanmıştır. 

Salgın hastalık kaynaklı iç göçlerin ekseriyeti geçici olmuştur. Özellikle varlıklı insanlar salgın 

sırasında hızla hastalıklı yeri terk etmişler, hastalığın etkisi geçtikten sonra yaşadıkları yerlere geri 

dönmüşlerdir. Bu bakımdan özellikle kırsal kesimde geçici yerleşim yerleri ortaya çıkmıştır. Konar-

                                                           
32 Machiel Kiel, “Balyabadra”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C. 5, İstanbul 1992, s. 43. 

33 BOA, C.ML., Dosya No: 535, Gömlek No: 21977. 

34 BOA, C.ZB., Dosya No: 33, Gömlek No: 1614, s. 1-2. 

35 Kılıç, Mikrop, Salgın ve Toplum, s. 315. 
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göçer unsurların da hayvanlarına bulaşacak bir hastalık tehlikesi karşısında bulundukları yaylak veya 

kışlak yerlerini geçici olarak terk ettikleri söylenebilir. 

Göçler, birçok ekonomik ve sosyal problemi de beraberinde taşımıştır. Terk edilen yerde işgücü 

azalmış, üretim düşmüş hatta tamamen viran olabilmiştir. Göç eden zümrelerin bir kısmının uzun süre 

vergi dışı kalması devlet bütçesini olumsuz yönde etkilemiştir. Göç alan şehirler kalabalıklaşmış, şehrin 

kültürel dokusuna ve sosyal hayatına uyum sağlayamayan yeni sakinler bir huzursuzluk kaynağı olarak 

kabul edilmişlerdir.  

Doğu Avrupa veya diğer coğrafyalarda yaşanan göç hadiselerinin temel sebeplerinden birisi 

salgın hastalıklar olduğu için ekonomik ve sosyal birçok konunun bu zaviyeden de izah edilmesi gereken 

yönlerinin olduğunun unutulmaması gerekir. 
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İspanyol Seyyahların Gözünden Osmanlı Avrupası 

Tufan TURAN* 

Özet 

Osmanlı Devleti ile İspanya arasında 1782 tarihinde imzalanan Barış, Dostluk ve Ticaret antlaşmasının 

ardından, Osmanlı Devleti’ni tanımak isteyen İspanyol seyyahlar ve resmi görevle Osmanlı topraklarına gelen 

İspanyol temsilciler, Doğu yolculuklarına çıkmışlar ve İstanbul başta olmak üzere Osmanlı Devleti’nin farklı 

bölgelerine seyahatler yapmışlardır. Ziyaretleri boyunca notlar alan ve günlükler tutan seyyahlar, ülkelerine geri 

döndükten sonra gittikleri yerler ve buralarda yaşayan halk ile ilgili izlenimlerini yayınlamışlardır. Bu çerçevede, 

Doğu’ya seyahat eden İspanyol seyyahların tespitine yönelik araştırmalarda, barış antlaşmasının imzalanmasından 

Osmanlı Devleti sona erene kadar eser bırakan 30 İspanyol seyyah olduğu tespit edilmiştir. Seyyahların rotalarına 

bağlı olarak sözü edilen 30 seyahatnamenin 7’sinde Osmanlı Avrupası’na ve halkına yönelik bilgiler olduğu 

anlaşılmıştır. Bu çerçevede, bu çalışmada 1784-1907 yılları arasında Doğu seyahati yapmış 7 seyyahın Osmanlı 

Avrupası ve bölgede yaşayan halk ile bölgedeki sosyal ve iktisadi hayat ile ilgili gözlemleri ve tespitleri 

aktarılmaya çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Seyyah, İspanyol, Doğu Avrupa, Osmanlı Avrupası, 

Balkanlar.  

 

Ottoman Europe from the Eyes of Spanish Travelers 

Abstract 

After the signature of the Peace, Amity and Trade agreement between Ottoman Empire and Spain in 1782, 

Spanish travelers who wanted to know Ottoman State well and special representatives which were assigned 

officially to the Ottoman lands started travels to the East and visited different parts of the Ottoman Empire, mainly 

Istanbul. During their visits, they took notes and diaries and after returning back to Spain, they published their 

impressions about the places they visit and people who lived there. İn this context, in the search for Spanish 

travelers that has traveled to the East, 30 Spanish travelers has been determined from the signature of the peace 

agreement to the end of the Ottoman Empire. Depending on the itineraries of travelers, it has been understood that 

7 of the 30 travelers’ books include information about Ottoman Europe and people of the region. Thus, in this 

work, it will be tried to transfer information about the region, people and socio-economic life of Ottoman Europe 

from this 7 travel books which were written by travelers between 1784 and 1907. 

Keywords: Travel Books, Travelers, Spanish, Eastern Europe, Ottoman Europe, Balkans. 
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Giriş 

Her ne kadar kaynak olarak kullanımları tartışmalı olsa da seyahatnameler, hatıratın bir alt türü 

olarak ortaya çıkmıştır. Seyahatnamelerin malzemesi kişinin ziyaret ettiği yerlerde yaşadığı olaylar, 

edindiği bilgiler, izlenimleri ve değerlendirmeleridir. Gezginler, yaşadıkları deneyimi başkalarına da 

aktarmak istedikleri için seyahat sırasında notlar alırlar ve bazı gezginler bu notları yayınlarlardı. Bazen 

de gezginlerin aldıkları bu notlar üçüncü kişilerce yayınlanırdı1. 19. yüzyılda, seyahatnameler nitelik ve 

nicelik açısından zirveye çıkmıştır. Bununla birlikte, seyahatnamelerde genel itibariyle ziyaret edilecek 

ülke ile ilgili önyargıların gözlemleri belirlediği ve etkilediği görülmektedir. Bu nedenle de her ne kadar 

akademik çalışmalarda bazı boşlukları doldurabilseler de bu eserlerin dikkatli kullanılması 

gerekmektedir2.  

Osmanlı Devleti ile İspanya arasında özellikle 16. yüzyılda büyük savaşlar meydana gelmiş ve 

1578 yılında iki ülke arasında ateşkes dönemi başlamıştır. Bu ateşkes dönemi, büyük ölçüde Osmanlı-

İspanyol barışının gerçekleşmesini istemeyen İngiltere ve Fransa elçilerinin girişimleri nedeniyle 204 

yıl sürmüştür. İki ülke arasında ancak 1782 tarihinde imzalanabilen Barış, Dostluk ve Ticaret 

Antlaşması’nın ardından başlayan barış döneminde iki ülke arasındaki diplomatik, siyasi ve ticari 

ilişkiler hızlı bir şekilde gelişmiştir. Barış antlaşmasının imzalanmasının ardından yeni dost devleti 

tanımak isteyen İspanyol seyyahlar veya resmi devlet görevlileri, genellikle İstanbul’un varış noktası 

olduğu Doğu seyahatlerine çıkarak, bu seyahatlerdeki izlenimlerini ve değerlendirmelerini yayınlamış 

ve İspanyollara Osmanlı Devleti ile ilgili bilgiler aktarmışlardır. 1782-1907 tarihleri arasında Osmanlı 

topraklarını ziyaret eden seyyahların bıraktığı 30 seyahatnamede yapılan incelemelerde Osmanlı 

Devleti’nin Doğu Avrupa toprakları ile ilgili bilgi veren 7 İspanyol seyahatnamesinin bulunduğu 

görülmüştür. Bu çerçevede gerçekleşen ilk seyahat, İspanya Kralı III. Carlos’un Sultan I. Abdülhamid’e 

sunulacak hediyeleri ulaştırmak için gönderdiği filonun komutanı olan Gabriel de Aristizabal’ın3 1784 

tarihli İstanbul yolculuğu olmuştur. 

İspanyol Seyyahların Osmanlı Avrupası ile İlgili Gözlem ve Değerlendirmeleri 

Aristizabal’ın 1784 yılındaki bu seyahati sırasında aldığı notlar aynı yıl Joseph Moreno tarafından 

düzenlenerek yayınlanmıştır. “İstanbul’a Seyahat” başlıklı eserde öncelikle Osmanlı Avrupası’na da 

                                                           
1 İbrahim Şirin, “Seyahatnamelerin Sosyo-Ekonomik, Sosyo-Kültür ve Düşünce Tarihi Yazımındaki Yeri“, Türk-

İslam Medeniyeti Araştırmaları Dergisi, 7/14, Konya, 2012, s. 102; Özgür Yılmaz, “Osmanlı Şehir Tarihleri 

Açısından Yabancı Seyahatnamelerin Kaynak Değeri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, 28/2 (2013), s. 588; Menderes 

Coşkun, “Seyahatnâme”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, c. 37, İstanbul, 2009, s. 13. 

Seyahatnamelerdeki bilgilerin tarih araştırmalarında kullanımına dair başka bir çalışma için bkz. Ümit Ekin, 

“Seyahatnamelerdeki İzmit ile İlgili Veriler Nasıl Değerlendirilebilir? (16. ve 17. Yüzyıllar)” Uluslararası Gazi 

Akça Koca ve Kocaeli Tarihi Sempozyum Bildirileri, C. I, (Ed). Haluk Selvi-M. Bilal Çelik, Kocaeli 2015, ss. 253-

263. 

2 Şirin, “Seyahatlamelerin Sosyo- Ekonomik…”, s. 103; Yılmaz, “Seyahatnamelerin Kaynak Değeri”, s. 588.  

3 Hüseyin Serdar Tabakoğlu, XVIII. Yüzyılda Osmanlı-İspanya İlişkileri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Akdeniz Dünyası Araştırmaları Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2010, s. 43. 
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değinilmektedir. Aristizabal, bölgede yer alan ülkeler listelenmiş ve ardından da toplumsal yapı ve 

özellikle de Yunanlıların durumu ile ilgili değerlendirmeler yapılmıştır. Aristizabal, Türkiye’nin 

Avrupa’daki vilayetlerini Besarabya, Türk İlirya’sı (Dalmaçya), Bosna, Sırbistan, Bulgaristan, 

Romanya, Makedonya, Arnavutluk, Livadiya (Kırım) ve Mora olarak listelemiştir. Ayrıca Küçük 

Tataristan (Ukrayna bölgesi), Eflak ve Moldava da imparatorluğa bağlı, ona vergi veren ve prenslerini 

Türkiye’nin seçtiği muhtariyetlerdi. Ona göre, İmparatorluğun tüm vasalları iki temel sınıfa ayrılabilirdi: 

Müslümanlar ve diğer herhangi bir dine mensup Reaya. Müslümanların büyük bir kısmını ayrıcalıklı 

Türkler oluşturmaktaydı. Reaya, kişi başı yıllık vergiye tabiydi. Bu vergiyi ödediklerinde halktan 

sayılıyorlardı4.  

Hepsi reaya olarak anılmakla beraber bu sınıf ırk ve köken olarak oldukça farklı unsurlardan 

meydana gelmekteydi. Türkiye’nin Avrupa eyaletlerinde oturanlar, eski dinlerini bırakmadan 

imparatorluğa katılmışlardı. Yunanistan ve adaları, Sırbistan, Bulgaristan, Hırvatistan ve Dalmaçya, 

Eflak ve Boğdan pek çok reayayı içermekteydi. Reayanın büyük bir kesimini ise Rumlar, Ermeniler ve 

İbraniler oluşturmakta ve genellikle ticaretle uğraşmaktaydılar5.  

Ülkenin büyük kısmının eski sahibi ve sakini olan Yunanlılara, Türkler tarafından kötü bakılıyor 

veya görmezden geliniyorlar. Bütün Yunan vilayetlerinde nüfus azalmış ve yıkımlar yaşanmış. Bununla 

birlikte, Doğu İmparatorluğu, Yunanlılara yumuşak davranmıştır. Bununla birlikte, zaman içerisinde 

geleneklerdeki yumuşaklık korkaklığa, dinî kaideler batıl inançlara dönüşmüştür. Bu nedenle de 

yaşadıkları bölgeler Türklerin eline geçtiğinde kendilerini köle olarak görmüşlerdir. Moral güç her 

zaman fiziksel gücün üzerindedir. Bu yüzden Türklerin bu bölgelerde despot uygulamalar yapmasına 

ihtiyaç kalmamıştır. Aristizabal’a göre zamanın Yunanlıları kendini beğenmiş, batıl inançlı ve 

korkaktırlar. Acı çeken, huzursuz, yanıltıcı ve kaprislidirler. Yunanlıların İstanbul’daki ayrılıkçı 

Patrikliği, Roma topluluğu olan Yunanlılara karşı nefret uyandırmaktadır. Korkak Yunanlılar aynı 

zamanda intikamcı ve suçlulardır. Korsanlık yaparlar ve karşılarına çıkan gemilerin mürettebatını 

öldürürler ve soyarlar6.  

Yunanlılar, yaşadıkları dejenerasyona rağmen geçmişten gelen parlak bazı şeyleri korumayı da 

başarmıştır. Doğal bir eğlenceye sahipler ve ne sefaletleri ne de kölelikleri buna engel değil. Halen 

eğlenme eğilimindeler ve bir süre eğlendikten sonra da acılarını unutuyorlar. Yunan ağızlarından şenlik 

havasında duyulan basit ama muhteşem ilahileri var. Halen yaptıkları oldukça güzel danslar var. En 

yaygın dans olan Romeca, dönüşleri ve farklılıkları ile Girit labirentlerine benziyor. Diğer alanlarda 

Türk ve Yunan gelenekleri birbirine karışmıştır7. Türkler, ülkelerinin eski sahipleri olan Yunanlılara hep 

                                                           
4 Joseph Moreno, Viage a Constantinopla, en el Año de 1784, Madrid, 1790, s. 57-58.  

5 Moreno, Viage a Constantinopla, s. 59. 

6 Moreno, Viage a Constantinopla, s. 60-61. 

7 Moreno, Viage a Constantinopla, s. 61-62. 
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ayrı gözle bakmışlardır. Kıskançlık ve cehalet, nedeniyle Yunan kültürü ve gücü her seferinde daha fazla 

siliniyor. Devlet, imparatorluğun seçkin mesleklerini onlarla paylaşmıyor. Her ne kadar Babıali’deki 

dragomanlar ve Eflak ve Boğdan prenslikleri Yunanlılara düşmüş olsa da bu bir ihtiyaçtan 

kaynaklanıyor. Çünkü çok az Türk yabancı dil biliyor. Neticede Yunanlılar oldukça uysallar ve güçleri 

neredeyse bitmiş durumdalar8.  

Bu ilk seyahatin ardından Kırım Savaşı’nın patlak vermesine kadarki seyahatnamelerde, Osmanlı 

Avrupası’na ilişkin veri tespit edilememiştir. Rusya ve Türkiye arasında 1853 yılında patlak veren Kırım 

Savaşı’nı izlemek ve gözlemlemek amacıyla İspanyol ordusunun Subay Komisyonu Başkanı olan 

General Don Juan Prim y Prats, Osmanlı sultanı nezdinde temsilci olarak görevlendirilmiştir. Juan Prim, 

bu seyahati sırasında kaleme aldığı notlarında, Osmanlı Avrupası ile ilgili bilgiler de sunmuştur9. Juan 

Prim, Osmanlı Devleti ile tanıtıcı ilgili bilgiler verirken devleti Avrupa Türkiye’si/Rumeli, Asya 

Türkiye’si/ Anadolu ve Afrika Türkiye’si/ Garp olarak üç bölümde incelemiştir. Prim, Avrupa 

Türkiye’sinin 39-48 Kuzey enlemleri ile 44-37 Doğu boylamları arasında yer aldığını ve yaklaşık 90 bin 

km2‘den oluştuğunu ifade etmiştir. Ona göre, Avrupa Türkiye’si kuzeyde Tuna’nın sol kenarı, doğuda 

Karadeniz ve İstanbul Boğazı, güneyde Marmara Denizi ve Yunan takımadaları ve batıda ise İyon 

Denizi, Adriyatik, Avusturya’nın askeri sınırları ve Sava nehri ile sınırlanmaktaydı. Sırbistan, Eflak ve 

Boğdan prenslikleri ile eski ve ünlü Trakya, Makedonya, İlirya, Epir ve Teselya ülkeleri Osmanlı 

hâkimiyetindeydi. Avrupa Türkiye’sinde, bağlı prensliklerle birlikte 15 vilayet, 43 liva ve 376 kazadan 

oluşan bir idari sistem bulunmaktaydı10.  

Juan Prim, Avrupa Türkiye’sini vilayet ve bağlı livalar olarak aşağıdaki gibi sunmaktadır: 

Vilayet Bağlı Livalar 

Trakya Edirne 

Tekfurdağı 

Gelibolu 

Filibe 

Silistre Rusçuk 

Tırnova 

Varna 

Boğdan - 

Eflak - 

Vidin Vidin 

İslimiye (Sliven) 

Niş Niş 

Sofya 

8 Moreno, Viage a Constantinopla, s. 62. 

9 Don Juan Prim y Prats, Memoria Sobre el Viaje Militar A Oriente, Madrid, 1955. 

10 Prim y Prats, Memoria, s. 29-30. 
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Samakov 

Köstendil 

Üsküp Üsküp 

Priştine 

Prizren 

Sırbistan - 

Belgrad - 

Bosna Bosna-Saray 

Hersek 

Zvornik 

Kilis (Klis, Hırvatistan) 

Rumeli Manastır 

İşkodra 

Ohri 

Narda (Arta) 

Kesriye 

Yanya Yanya 

Berat 

Delvina (Ergiri) 

Selanik Selanik 

Tırhala 

Serez 

Drama 

Cezayir (Adalar) Rodos 

Bozcaada 

Limni 

Midilli 

Sakız 

Sisam 

Kıbrıs 

İstanköy 

Girit Kandiye 

Hanya 

Retimo (Resmo) 

Juan Prim, bu bilgileri aktarırken, Trakya vilayetinin coğrafi olarak İstanbul’u da kapsamasına 

rağmen İstanbul’un ayrı bir yönetimi olduğunu, Silistre, Vidin ve Niş vilayetlerinin eski Bulgaristan 

Krallığı’nı oluşturduğunu, Üsküp ve Rumeli vilayetlerinin Arnavutluk’un bir kısmını da kapsadığını, 

Bosna vilayetinin Bosna, Hersek ve Hırvatistan’ın bir kısmından müteşekki olduğunu ve Yanya ve 

Selanik vilayetlerinin ise Epir ve Makedonya krallıklarının topraklarına yayıldığını belirtmiştir11. Juan 

11 Prim y Prats, Memoria, s. 55-56. 
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Prim, Avrupa Türkiye’sinin doğu ve batı olmak üzere iki ana parçadan oluştuğunu belirtmektedir. Ona 

göre, Bosna, Sırbistan, Makedonya ve Arnavutluk’tan oluşan batı bölümü, Avusturya’nın sınır komşusu 

olması nedeniyle bu ülkenin askeri operasyonlarına açık olmasına rağmen, bu ülke bir işgale başlayarak 

ordusunu bölgenin derin ve dik vadilerinde kaybetmek istemeyecektir. Doğu kısmında ise daima 

savaşlara sahne olmuş ve savaşmak için tercih edilmiş bölgeler olan Bulgaristan ve Rumeli yer 

almaktaydı12.  

Juan Prim, Avrupa Türkiye’sindeki nüfus üzerine de bir değerlendirme yapmıştır. Buna göre, 

Osmanlı Avrupa’sının toplam nüfusu, 15.500.000’di. Bu nüfusun bölgelere göre dağılımı şu şekildeydi: 

Bölge Nüfus 

Trakya 1,8 milyon 

Rumeli ve Teselya 2,7 milyon 

Bulgaristan 3 milyon 

Bosna ve Hersek 1,1 milyon 

Eflak 2,6 milyon 

Boğdan 1,4 milyon 

Sırbistan 1 milyon 

Adalar 700 bin 

Arnavutluk 1,2 milyon 

Osmanlı Avrupa’sında yaşayan nüfusun 9 farklı ırktan oluştuğunu ve 5 dini gruba ayrılabileceğini 

aktaran Juan Prim bu dağılımı şu şekilde göstermiştir:  

Irklar Nüfus 

Osmanlılar 2,1 milyon 

Yunanlılar 1 milyon 

Ermeniler 400 bin 

Yahudiler 70 bin 

Slavlar 6,2 milyon 

Romenler 4 milyon 

Arnavutlar 1,5 milyon 

Tatarlar 16 bin 

Çingeneler 214 bin 

12 Prim y Prats, Memoria, s. 107-112. 
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Dinler Nüfus 

Müslümanlar 4.550.000 

Yunanlılar (Ortodoks) 10 milyon 

Katolikler 640 bin 

Yahudiler 70 bin 

Farklı dinler 240 bin 

Juan Prim, bu tablolara göre, Osmanlı Avrupa’sında 2,1 milyon Osmanlı uyruklu vatandaş 

yaşamasına rağmen Müslüman nüfusunun bunun iki katından fazla olduğunu ve bunun nedeninin ise 

Arnavut ve Bosnalıların büyük bir kısmının Müslüman olmalarından kaynaklandığını ifade etmiştir13.  

Osmanlı Avrupa’sına ilişkin veri sunan bir sonraki seyahatname Nisan 1868 tarihlidir. 

Sürgündeki Portekiz kralı I. Miguel’in büyük kızı ve 1931-1936 yılları arasında İspanya tahtında hak 

iddia eden Alfonso Carlos de Borbón’un eşi olan 16 yaşındaki Maria de las Nieves de Braganza, 

amcaları Enrique ve Francisco ile birlikte Türkiye ve Mısır seyahatine çıkmış ve bu seyahat sırasında 

gördüklerini ve yaşadıklarını defterine kaydetmiştir. Bu defter, İspanyol Milli Arşivi’nde 

bulunmaktadır. Maria, Macar Krallığı’na ulaştıktan sonra seyahatini Tuna Nehri üzerinden gemiyle 

sürdürmüş ve Rahova limanına doğru yol almıştır. Maria, 15 Nisan’da Rahova’ya ulaştığında ilk kez bir 

Türk şehri gördüğünü, şehrin 5-6 tane minareli camisinin olduğunu ve bunun kendisine çarpıcı geldiğini 

belirtmiştir. Şehirde erkeklerin harika kıyafetler giydiğini ve kadınların yüzlerinin kapalı olduğunu 

aktaran Maria, şehrin karşı kıyısında Eflak bölgesinde ise insanların farklı kıyafetler giydiklerini ve 

kadınların türban giymediğini ifade etmiştir. Tuna’nın Eflak sınırından ilerleyen Maria, nehrin Türk 

yakasında sürekli olarak yıkık Roma eserleri gördüğünü de aktarmıştır14.  

Maria, aynı gün Niğbolu’ya ulaşmıştır. Buradaki ilk izlenimi, güzel kıyafetli ama kirli Türkler 

bulunduğu ve şehirde çok sayıda Hıristiyan’ın yaşadığını anladığı yönündedir. Maria, burada eski 

İspanyolca konuşan iki genç Türk gördüğünü ve bunların İspanya’dan kovulan Yahudi ailelerden 

birinden geldiklerini düşündüğünü belirtmiştir. Niğbolu’dan demir alan gemi bir diğer Türk şehri olan 

Ziştovi’ye ulaşmıştır. Pek çok minareli caminin yanı sıra bir de Yunan Kilisesi gördüğünü aktaran 

Maria, şehirde çok fazla Türk subay ve askeri olduğunu, çok sayıda at, bufalo ve koyun çiftliği 

13 Prim y Prats, Memoria, s. 57-58. 

14 Cuaderno de Maria de las Nieves (Abril 1868), Archivo Historica Nacional, Archivo Carlista, Caja, 18, Libro: 

150, s. 13-15. 
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gördüklerini ifade etmiştir. Geminin son varış noktası Rusçuk’tu ve Maria ve amcası buradan trenle 

Varna’ya geçeceklerdi. Ancak istasyona ulaştıklarında tren çoktan hareket etmişti. Bu nedenle 

Rusçuk’ta konaklamak durumunda kalmışlardı. Burada araba ile şehri gezen ve oldukça hoşuna giden 

Maria, ilk kez Türk kahvesini burada tattığını ve çok beğendiğini ifade etmiştir. Maria, şehirde çok fazla 

köpek olduğunu ve ölü gibi yattıklarını aktarmıştır. Otelle ilgili olarak da otelin oldukça kirli olduğunu 

ve odaların kapılarının bulunmadığını belirten Maria, camların bile kapanmadığını ifade etmiştir15.  

16 Nisan’da trenle Rusçuk’tan Varna’ya doğru hareket eden Maria ve amcaları, 9,5 saatlik 

yolculuğun ardından saat 16.30’da Varna’ya ulaşmıştır. Fransız konsolosu kendilerini karşılamış ve 

İstanbul’a gitmek üzere gemiye binecekleri limana yolculuklarında onlara eşlik etmiştir. Maria, bu 

yolculuk sırasında gittikleri yolların korkutucu olduğunu ifade etmiştir. Maria ve amcaları aynı gün saat 

18.30’da Varna limanından demir alan Pluto adlı gemiye binerek İstanbul’a geçmişlerdir. Maria kıyı 

şeridinde yolculukları sırasında çok sayıda bufalo, sığır ve koyun sürüsü gördüğünü aktarmıştır. 17 

Nisan sabahı Maria ve amcaları İstanbul’a ulaşmışlardır16.  

1876-1878 yılları arasında İstanbul’da incelemeler yapmak için İspanya’dan gönderilen bilimsel 

komisyon üyelerinden ikisi seyahatleri sırasındaki izlenimlerini kaleme almışlardır. Bunlardan ilki, 

Kraliyet Tarih Akademisi’nde ders veren Hukuk Doktoru Juan de Dios de la Rada y Delgado’dur. Juan, 

1876-1878 yılları arasında Doğu seyahatine çıkan bilimsel komisyonunun başkanıdır. Bu seyahat 

sırasında gördüklerini kaleme alan Juan’ın notları 1878 yılında yayınlanmıştır. Deniz yoluyla İstanbul’a 

hareket eden ve yol üzerinde ege adalarına da uğrayan Juan, Ege adalarında çok sayıda Yunanlı 

yaşadığını, Yunanlıların kendilerine aslında Kuran’da yasaklanmış olmasına rağmen mastika adlı bir 

içki ve kapları bronz veya altın kaplama olan nargile ikram ettiklerini, insanların bulundukları ülkenin 

karakterine uygun olarak oldukça sakin ve cana yakın olduklarını ifade etmiştir. Geleneklere göre 

nargile servisini garsonun yaptığını aktaran Juan, kendilerine şerbet ikramı yapıldığını da aktarmıştır17. 

Juan eserinin bir bölümünde Selçuklu ve Osmanlı tarihçesine de yer vermiştir. 

Aynı seyahate katılan ancak seyahatnamesi 1887 yılında yayınlanan gazeteci ve yazar Don 

Vicente Moreno de La Tejera da seyahati sırasında uğradığı Midilli adası ile ilgili bilgiler aktarmaktadır. 

Adanın Yunan ihtilaline katılması nedeniyle Türkler tarafından tahrip edildiğini ve acınası bir halde 

olduğunu belirten Vicente, adanın iki odalı küçük evleri ile Türk’ten çok Yunan şehrine ama karanlık 

ve kasvetli yollarıyla da Yunanlıdan çok Türk şehrine benzediğini ifade etmiştir. Vicente, akşam 9.00’da 

şehrin oldukça sessiz ve sakin hatta ölü gibi olduğunu, en fazla bir düzine insanla karşılaştıklarını ve 

bütün dükkânların kapalı olduğunu aktarmıştır. Bunun nedeninin akşam 10’dan sonra sokaklarda 

                                                           
15 Cuaderno de Maria de las Nieves, s. 15-19. 

16 Cuaderno de Maria de las Nieves, s. 20-23. 

17 Juan de Dios de la Rada y Delgado, Viaje a Oriente de la fragata de guerra Arapiles, y de la comisión científica 

que llevó a su bordo, Barselona, 1878, s. 8-9. 
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insanların dolaşmasına izin verilmemesi olduğunu söyleyen Vicente, bu durumun özgürlük ruhunu 

baltalayan “aptal bir tiranlık” olduğunu ifade etmiştir18.  

Avrupa Türkiye’si ile ilgili bilgi sunan bir sonraki seyahatname 1893 tarihlidir. 1893 yılında Doğu 

seyahatine çıkan seyyah Don Federico Morales y Peñalba’nın seyahat notları, 1896 yılında Antonio J. 

Bastinos’un editörlüğünde Alfredo Opisso tarafından yayınlanmıştır. Federico 1893 yılı Temmuz ayı 

başlarında Barselona’dan deniz yolu ile önce Marsilya’ya ve oradan da Esmirna (İzmir) adlı vapurla 

İstanbul’a hareket etmiştir. Federico, İstanbul’u ziyaret ettikten sonra yine deniz yolu ile Varna’ya ve 

oradan da Romanya’ya geçmiştir. Bu seyahati sırasında Balkanlarla ilgili bilgiler aktarmıştır. Federico, 

Balkanlarda siyasi olarak Avrupa Türkiye’si, Yunanistan, Sırbistan ve Romanya krallıkları, Karadağ 

bağımsız Prensliği, Sultan’a vergi veren Bulgaristan Prensliği ve Doğu Rumeli, Avusturya’nın 

işgalindeki Bosna ve Hersek devletlerinden oluştuğunu ifade etmiştir. Yarımadada Katolik, Şizmatik 

(bölücü) Yunan ve İslam olmak üzere üç farklı dinin hâkim olduğunu söyleyen Federico, büyük 

çoğunluğunu Türkler, Yunanlılar, Arnavutlar, Romenler ve Slavların oluşturduğu Balkan nüfusunun 18 

milyonu bulduğunu belirtmiştir19.  

Federico, Balkanlardaki Türk topraklarında yaklaşık 5,7 milyon insan yaşadığını, bu topraklarda 

mısır başta olmak üzere tahıllar yetiştirildiğini, üzüm bağlarının ve pirinç tarlalarının olduğunu 

aktarmıştır. 150.000 nüfuslu Selanik şehrinin sakinlerinin büyük ölçüde Granada’da alınan karar 

gereğince İspanya’dan kovulan Yahudilerden oluştuğunu ve bu nedenle de İspanyolca bildiklerini 

belirtmiştir. Federico, Doğu Rumeli ile ilgili olarak ise bu bölgenin tarımsal olarak oldukça verimli 

olduğunu ifade etmiştir20.  

Avrupa Türkiye’si ile ilgili bilgi aktaran son seyahatname, Vicente Blasco Ibáñez’in 1907 tarihli 

Oriente (Doğu) adlı eseridir. Bu eser, “Fırtınadan Önce Şark: İstanbul 1907”21 başlığıyla Türkçeye de 

tercüme edilmiştir. Valensiya şehrinde doğan Vicente, gazetecilik, milletvekilliği ve yazarlık yapmıştır. 

Eserleri İspanya’da çok satanlar arasında yer almaktadır. Vicente, 1907 yılında Doğu seyahatine çıkmış 

ve bu yolculukta aldığı notları önce bölüm bölüm yayınlamış ardından da Oriente kitabında bu notları 

birleştirmiştir. Eserde, İstanbul’a seyahati sırasında geçtiği Avrupa Türkiye’si ile ilgili bilgiler de 

aktarmıştır22. 

                                                           
18 Don Vicente Moreno de La Tejera, Diario de un viaje a Oriente. Argel, Nápoles, Pompeya y el Vesubio, Sicilia, 

Grecia, el archipiélago, Turquía y Egipto. Viaje verificado a bordo de la fragata de guerra «Arapiles», Madrid, 

1887, s. 177-181. 

19 Alfredo Opisso, Turquia y Los Estados Danubianos, ed. Antonio J. Bastinos, Barselona, 1896, s. 27.  

20 Opisso, Turquia, s. 27-28. 

21 Vicente Blasco Ibáñez, Fırtınadan Önce Şark: İstanbul 1907, çev. Neyyire Gül Işık, Türkiye İş Bankası Kültür 

Yayınları, İstanbul, 2007. 

22 Vicente Blasco Ibáñez, Oriente, Segunda Edicion, Mexico, 1907. 
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Vicente, eserinin 16. bölümünü oluşturan “Türkler” başlığı altında, Belgrad’dan İstanbul’a 

yolculuğu sırasında geçtiği Türk topraklarından bahsetmektedir. Meriç nehrinin nüfuz ettiği verimli 

topraklara sahip olan bu bölgenin nüfusunun da yoğun olduğunu belirten Vicente, geniş çayırlarda 

kısrakların, sığır ve salyangoz gibi bükülmüş boynuzları olan iri koyun sürülerinin bulunduğunu ifade 

etmiştir. Vicente, bölgedeki bataklık alanlarda pirinç ve kurak bölgelerde sarı renkli mısır yetiştirildiğini 

ve Türk İmparatorluğu’nda sadece Hıristiyan ve Yahudilerin içtiği Balkan şarabının yapıldığı üzümlerin 

bu bölgedeki üzüm bağlarında üretildiğini aktarmıştır23.  

Vicente, Edirne’ye ulaştığında, şehri Avrupa Türkiye’sinin İstanbul’dan sonra en büyük öneme 

sahip ikinci başkenti olarak tanımlamıştır. İstasyonda üniformasını Almanlara benzettiği ancak kırmızı 

fes takan çok sayıda asker gördüğünü belirten Vicente, Edirne’nin 80 bin kişilik bir ordu ile Türkiye’nin 

en büyük askerî nüfusuna sahip olduğunu ve şehirde güzel camilerin ve büyük kalelerin bulunduğunu 

ifade etmiştir. Kendisinin ırkına ve dinine bakmaksızın Avrupa’da acı çeken Türkiye’yi hala seven ve 

ona öfke duymayan kişilerden biri olarak tanımlayan Vicente, ülkenin tek günahının bölgede yaşanan 

son savaşların beraberinde getirdiği vahşetin ve barbarlığa ev sahipliği yapmak zorunda kalması 

olduğunu aktarmıştır. Ona göre, Türkler çok savaş yaptıkları için suçluydu ama Avrupalıların 

Hıristiyanlık adına Asya ve Afrika’da yerlilere silah ve toplarla yaptıkları, Türklerin Balkan halklarına 

karşı tutumundan daha kötüydü. Türkler iyi ve samimiydi. Hayvanlara büyük saygı duyarlardı. Onlara 

kötü davrandıkları asla görülemezdi. En gözle görünür erdemleri misafirperverlikleriydi. Evlerinde 

misafir odaları bulunuyordu. Türkler dindar kimselerdi. Afrika’daki Müslümanların fanatizmi Türklerde 

görülemezdi24.  

Türklerin Avrupa’da zaman içerisinde Karadağ, Bosna ve Hersek, Sırbistan, Bulgaristan, 

Romanya ve yakın zamanda da Rumeli’yi kaybettiğini aktaran Vicente, Batı Avrupa devletlerinin 

Türkleri boğazın karşı yakasına sürmek istediklerini ancak bunun mümkün olmadığını düşünüyordu. 

Tıpkı İspanyolların artık Latin olmadığı gibi Türkler de Asyalı değillerdi. İstanbul’un bir caddesine 

gittiğinizde, Madrid’deki bir cadde ile neredeyse aynıydı25.  

Sonuç 

İki ülke arasında barış döneminin başlamasıyla birlikte, bazen resmi görevli bazense seyahat 

amaçlı olarak İspanyol memur, asker ve vatandaşları, Osmanlı Devleti’ni ziyaret ederek bu yeni dost 

ülkeyi tanımaya çalışmışlardır. Seyahatlerin hedefi büyük ölçüde İstanbul’dur. Ancak bazı seyyahlar, 

rotaları veya görevleri gereğince Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki toprakları hakkında da bilgiler 

sunmuşlardır. Bu bilgiler içerisinde bölgenin coğrafyası, toplumsal yapısı ve geleneklerine dair veriler 

bulunmaktadır. Osmanlı Avrupa’sı ile ilgili bilgi tespit edilen 7 seyahatnameden elde edilen veriler göz 

                                                           
23 Blasco Ibáñez, Oriente, s. 91. 

24 Blasco Ibáñez, Oriente, s. 92-95. 

25 Blasco Ibáñez, Oriente, s. 96-97. 
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önüne alındığında en çok bilgi aktarımının resmi devlet göreviyle Osmanlı Devleti’ne gönderilen asker 

ve memurlar tarafından yapıldığı görülmektedir.  

Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden seyyahların bazılarının önyargılı oldukları görülmektedir. 

Örneğin Maria de las Nieves’in seyahatnamesinde Türklerle ilk karşılaşmalarından söz ederken 

kullandığı “Türkler pisler” ifadesi bunun kanıtı olarak gösterilebilir. Bununla birlikte, Valensiyalı 

Vicente Blasco Ibáñez’in seyahatnamesi incelendiğinde ise kendisi Türklerle ilgili fikrini “Ben Türkleri 

seviyorum” sözüyle ifade etmektedir. Tabi seyahatname incelendiğinde Batı Avrupa’nın politikalarına 

karşı Türkleri savunduğu da görülmektedir. Bununla birlikte bazı seyahatnamelerde ise çok fazla 

yoruma girilmeden yaşananların veya izlenimlerin doğrudan aktarıldığı da görülmektedir. Bu çerçeve 

içerisinde her ne kadar İspanyollardaki Türk imajının nasıl olduğuna dair önemli bilgiler sunuyor olsalar 

da dikkatli kullanılmaları gerekmektedir.  
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Rumeli’den Balkanlar’a: Bir Coğrafyanın Adı Nasıl Değişti? *

Demo Ahmet ASLAN**- Ayşe DEĞERLİ VELET*** 

Giriş 

Yaşlı Avrupa’nın güneydoğu yarımadası, dünyada ve bölgede “Balkanlar” olarak bilinir; 

geçtiğimiz yüzyılda, yarımadada meydana gelen bütün askerî, diplomatik ve sportif olaylar, Balkanlar’la 

tanımlanırdı; “Balkan Savaşları”, “Balkan Antantı”, “Balkan Paktı”, “Balkan Oyunları” gibi…  

Bugünlerde ise Balkanlar, Avrupa Birliği’nin bu bölgeye genişleme süreciyle yerini başka bir coğrafi 

tanımlamaya, “Güneydoğu Avrupa”ya bırakmış gibi görünüyor. Yarımada ülkelerinin, 1996’da 

oluşturdukları bölgesel foruma, Balkan ülkeleri değil de “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci”1 

adını vermiş olmaları, bunun en belirgin örneklerinden biridir. Bu coğrafi tanım değişikliğine, 

diplomatların ve politikacıların yanı sıra tarihçilerin de önemli bir katkı yaptığı gözlemleniyor. Bölgenin 

sınırlarını artık Balkanlar’la değil de Güneydoğu Avrupa’yla ifade ediyorlar.2 Tarihsel ve güncel 

sınırları oldukça ihtilaflı olan bu dağlık yarımadanın fiziki yapısında bir değişikliğin yaşanmadığı 

muhakkak. Ancak siyasal, ekonomik ve kültürel evreni Avrupa’nın bir parçası hâline geldikçe coğrafi 

tanımı, bugünlerde bir kez daha değişikliğe uğruyor. Bir kez daha, diyoruz; çünkü benzer bir tanım 

değişikliğini yarımada, önceki yüzyıllarda da yaşamıştı. On dördüncü yüzyılda Osmanlıların “Rumeli” 

adını verdiği yarımada, geç on dokuzuncu yüzyılda Balkanlar olarak tanımlanmış, yirminci yüzyıl 

başlarında ise bu tanım, dünyada ve bölgede yaygın bir kabul görmüştü.  

Aşağıdaki bildiride, Avrupa’nın güneydoğu yarımadasının, uzun bir zaman dilimi içinde geçirmiş 

olduğu bu coğrafi ad ve tanım değişikliklerinin ve bu değişiklikleri karakterize eden tarihsel olgu ve 

olayların kısa bir değerlendirilmesi yapılmaktadır.3 

* Bildiriyi okuyup yorum ve değerlendirmelerini bizimle paylaşan Prof. Dr. Mustafa Öztürk’e teşekkür etmeyi bir

borç biliriz.
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1 Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İşbirliği Süreci (South East European Countries Cooperation Process-SEECP) için 

bkz. https://www.mfa.gov.tr/guneydogu-avrupa-isbirligi-sureci.tr.mfa (Erişim Tarihi: 16.06.2022) 

2 Kimileri, I. Dünya Savaşı’ndan itibaren yarımadayı Güneydoğu Avrupa başlığı altında yorumluyor. Bkz. John 
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Identities: The Case of Twentieth-Century Southeastern Europe, ed: John Lampe and Mark Mazower, CEU Press,

Budapest & New York 2004, s.1. Kimileri ise Soğuk Savaş’ın ve Yugoslavya’nın dağılmasının ardından

yarımadanın Güneydoğu Avrupa kimliğini kazandığını ileri sürüyor. Bkz. Andrew B. Wachtel, Balkanlar Tarihi,

çev. E. C. Petek, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 2022, s. 21.

3 Ünlü İngiliz tarihçi Mark Mazower, bir coğrafi tasavvur olarak Balkanlar’ın, Avrupa’nın coğrafi, askerî ve 

diplomatik çevrelerinde nasıl ortaya çıktığını, The Balkans adlı çalışmasının giriş bölümünde etraflı bir şekilde 

ortaya koymuştur. Söz konusu bölüm, elinizdeki bildirinin çerçevesinin oluşmasında esin kaynağı olmuştur. Bkz. 

PIEES | 190

https://www.mfa.gov.tr/guneydogu-avrupa-isbirligi-sureci.tr.mfa


Rumeli 

Bizanslıların (Doğu Romalıların), kendi topraklarına verdikleri “Romaioi/Romania” adı, İslam 

dünyasında onların “Rum”, ülkelerinin ise “bilâdü’r-Rûm” veya “memleketü’r-Rûm” şeklinde 

bilinmesine yol açmıştı. Osmanlılara, Rum sözcüğü, parçası oldukları İslam dünyasından geçmişti. Bu 

sözcükten türettikleri Rumeli’yi, Avrupa’nın güneydoğu yarımadasında fethettikleri eski Bizans 

topraklarını tanımlamak için kullanıyorlardı. O yüzden Rumeli sözcüğünün, Bizans mirasına bir tür 

gönderme niteliği taşıdığını söylemek mümkündür. Osmanlılar, yarımadada fethettikleri toprakları, on 

dördüncü yüzyılda Rumeli Beylerbeyliği adı altında askerî ve idari bir bölgeye dönüştürmüşler, sonraki 

yüzyıllarda yarımadada gerçekleştirdikleri diğer fetihleri de bu beylerbeyliğine eklemişlerdi. 

Beylerbeyliğin sınırlarını, bugünkü Trakya, Bulgaristan, Makedonya ve Yunanistan’dan, Sırbistan, 

Karadağ ve Arnavutluk’a kadar genişletmişlerdi.4 Osmanlıların, doğrudan yönetim kurmadıkları 

bugünkü Romanya ile Moldova’nın bir kısmını içine alan Eflak, Boğdan ve Erdel bölgeleri ise 

Rumeli’nin kuzeybatı periferisini oluşturuyordu. On dokuzuncu yüzyıla kadar ne Avrupalıların ne de 

Osmanlıların yarımadaya ilişkin tanımları arasında Balkanlar diye bir sözcük vardı. Türklerin 

yarımadaya gelişiyle birlikte ortaya çıkan bu sözcük, Bulgaristan’ı doğudan batıya kesen bir dağ 

silsilesinden başka bir şeyi ifade etmiyordu.5 Dolayısıyla, yarımadanın sakinleri de henüz bu tarihlerde 

“Balkan halkları” olarak kavramsallaştırılmamışlardı.6 Osmanlıların diplomatikasında “Balkanlar” 

denilince, Şubat 1695 tarihli bir maliye kaydında olduğu gibi ya bu dağ silsilesinin etrafındaki Ahyolu 

(Pomorie), Misivri (Nesebar), Silistre ve Niğbolu gibi yerleşim birimleri kastediliyor7 ya da 1796 yılına 

ait bir hatt-ı hümayunda olduğu gibi “Balkanlar sedd ü bend üzere imiş kuş uçmaz diyü tevâtür olmak 

hasebiyle” denilerek, bu dağ silsilesinin bizzat kendisine gönderme yapılıyordu.8 Batılılar ise 

yarımadayı “Makedonya”, “Epir”, “Daçya” ve “Mezya” gibi klasik terimlerle ifade etmeye devam 

ediyorlardı.9 Bir süre sonra ise yarımadadaki Osmanlı varlığını vurgulamak için “Avrupa Türkiye’si”, 

“Avrupa’daki Türkiye”, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Avrupa Yakası” gibi daha siyasal tanımlamaları 

öne çıkaracaklardı.10  

Mark Mazower, The Balkans: A Short History, A Modern Library Chronicles Book, New York 2000, s. 

Introduction: Names. 

4 Halil İnalcık, Osmanlılar: Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler, 3. Baskı, Timaş Yayınları, İstanbul 2010, 

s. 201, 208; A.K., “Rumeli”, The Oxford Dictionary of Byzantium, Vol. 3, Oxford University Press, New York-

Oxford 1991, s. 1818.

5 Balkan/Balkanlar adının tarihsel öyküsü hakkında bkz. Maria Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, çev. D. 
Şendil, İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s. 53-133; Mucize Ünlü, “Tarihsel Süreçte Balkan Kavramı ve Türevleri 

Üzerine”, Osmanlı Mirası Araştırmaları Dergisi (OMAD), V/13 (2018), s. 135-142. 

6 Mazower, The Balkans, s. xxvi. 
7 BOA, MAD. d., gömlek no. 1873, s. 2, h. 1 ve 2. 

8 BOA, HAT, dosya no. 66, gömlek no. 2875B. 

9 Mazower, The Balkans, s. xxv.
10 Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 65.
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Rumeli, modern öncesi zamanlarda nispeten tahkim edilmiş bir coğrafyaydı. Bu tahkimatı 

sağlayan iki şeyden biri, İslam medeniyetinin gaza ideolojisini benimsemiş olan Osmanlılardı; bir diğeri 

ise kendini, Katolik dünyası karşısında konumlandırmış olan Ortodoks Kilisesiydi. İkincinin dinsel ve 

kültürel tutuculuğu kadar, ilkinin askerî ve merkezî gücü de Batı Avrupa’nın Rumeli’ye sızmasına engel 

teşkil ediyordu. Rumeli’nin sosyopolitik evrenini belirleyen tek şey, Bizans ve çeşitli Slav krallıklarının 

canlı mirasını temsil eden Ortodoks Hristiyanlık değil, ondan daha da önemlisi, Osmanlıların 

yarımadadaki siyasal ve yönetsel varlığıydı.11 Osmanlılar, dil ve etnik köken farkına bakmaksızın bütün 

Ortodoksları, “millet-i Rum” olarak tanımlamışlardı. Sadece Yunanlıları değil; Bulgar, Rumen, Sırp 

hatta Ulah gibi diğer Ortodoksları da aynı milletin birer parçası olarak görüyorlardı. Bu etnik grupların 

hepsini, Ortodoksların milletbaşı olan İstanbul’daki Fener Patrikhanesine bağlamışlardı. Patriği, diğer 

etnik gruplar arasından değil, sadece Yunanlılar arasından seçiyorlardı. Böylece Yunanlılar, 

yarımadadaki Ortodokslar üzerinde dinsel ve kültürel bir egemenlik kurmuşlardı. Katolik Avrupa’ya 

Osmanlılar kadar kuşkuyla bakan Patrikhanenin öncelikli işlevi ise Ortodoksların, Osmanlı Sultanına 

sadakat duymalarını sağlamaktı.12 Ortodoks milleti, farklı dilleri konuşan, ama aynı kiliseye tabi olan 

karmaşık bir nüfus kütlesine karşılık geliyordu. Rumeli’de ortak kimlik duygusunu belirleyen şey, din 

ve mezhepti. Eğitimli Ortodoks tebaa, “Kimsiniz?” sorusuyla karşılaştığı vakit, çoğunlukla “Rum” ya 

da “Hristiyan” şeklinde yanıt veriyordu.13  

Osmanlılardan önce yarımada, ekonomik açıdan refah, fakat siyasal açıdan kaos içindeydi. Sırp 

ve Bulgarların kurdukları krallıklar başarısız olmuştu, Bizans’ta ise taht kavgaları yaşanıyordu. 

Yarımada, doğudan gelebilecek muhtemel saldırılar karşısında savunmasızdı.14 Bu atmosferden 

yararlanan Osmanlılar, Anadolu’daki Türk göçer topluluklarını, özellikle de savaşçı Yörük gruplarını, 

zenginlik vaat eden bu topraklara sevk ettiler. Bu göçler, zamanla yarımadada kalabalık şehirlerin ortaya 

çıkmasını sağladı. Özellikle vakfa dayalı dinî ve ticarî kurumlar; Edirne, Serez, Üsküp, Silistre, 

Yenişehir ve Manastır gibi şehirlerin gelişmesinde belirleyici bir rol oynadı.15 Gaza ideolojisiyle sevk 

edilen Türk göçleri, Hristiyanlığın yanı sıra Rumeli’de bir başka büyük dinin, İslâmiyet’in de 

yayılmasına yol açtı; Müslümanların patronajında, yeni bir şehir örgütlenmesini ortaya çıkardı. 

Müslüman ve Hristiyan cemaatler, şehir içlerinde farklı mahallelerde yoğunlaşma eğilimi gösterseler de 

11 Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, çev. D. Şendil, İletişim Yayınları, İstanbul 1997, s. 14. 

Yarımadanın, Osmanlı yönetimi altında kaldığı dönem, Balkanların milliyetçi tarih yazımında, özellikle de 

Yunanlılarınkinde, “Türkokrasi” (Turkokratia) terimiyle ifade edilmektedir. Bu terim, genel itibarıyla Osmanlı 

dönemine olumsuzlayıcı bir anlam yüklemektedir. İsmail Arslan, Elveda Rumeli Merhaba Rumeli, Kitap 

Yayınevi, İstanbul 2013, s. 22 ve 15.dn. 

12 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s. 22-24; Kemal H. Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, çev. 

R. Boztemur, İmge Kitabevi, Ankara 2004, s. 96-99.

13 Mazower, The Balkans, s. xxv.
14 Donald Quatert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, çev. A. Berktay, İletişim Yayınları, İstanbul 2004, s. 49-

50. 

15 İnalcık, Osmanlılar, s. 204-205. 
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dine dayalı parçalı kamusal yaşam, alışveriş ve ticarette birbirleriyle iletişim kurmalarına engel teşkil 

etmiyordu. Esnaf ve zanaatkâra dayalı ticari yaşam, nihayetinde aynı ortak mekânda, yani çarşıda 

cereyan ediyordu.16 Dinin çizdiği sınırlar da öyle sanıldığı kadar keskin değildi. Birbirlerinden etkilenip 

öğrenen cemaatler, gündelik hayatta melez bir kültür yarattılar. Kozmopolit şehirlerdeki nüfusun bir 

kısmı, iki ya da daha çok dili konuşup anlayabiliyordu.17  

Ancak bir arada yaşam, Rumeli’de mutlak bir hoşgörünün olduğu ve cemaatler arasında 

gerilimlerin hiç yaşanmadığı anlamına da gelmez.18 Müslümanlar, gayr-i Müslimlerin kendilerinden 

farklı ve ikincil bir yerde olduklarını çok iyi biliyorlardı.19 Ortodoks Hristiyanlar, İslâm hukukundaki 

bu ikincil yerlerini hatırladıkça ya da Osmanlılar tarafından hatırlatılınca, Müslümanlarla aralarındaki 

gerilimler, yerini kısa sürede sükunete bırakabiliyordu. Osmanlıların inşa ettikleri imparatorluğun, 

uyruklarına zorla bir kimlik dayatmak gibi bir amacı yoktu. Her geleneksel imparatorluk gibi bünyesinde 

etnik çeşitliliği barındırıyor, Bizans’ın ve küçük Slav krallıklarının demografik bakiyesi olan 

Ortodoksları da bu çeşitliliğin bir parçası olarak görüyordu. Üstelik, evrensellik iddiasındaki Osmanlı 

Sultanı, emperyal otoritesinin meşruiyet kaynaklarından birini, İstanbul’un fethinden beri Bizans’a 

dayandırmıştı; kendini, bu imparatorluk geleneğinin meşru bir halefi sayıyordu.20 A. Toynbee, N. Iorga 

ve H. İnalcık gibi tarihçiler, Bizans’tan Osmanlı’ya geçişteki bu siyasi süreklilik gerçeğinin altını 

çizmişlerdir.21   

Yarımadadaki Osmanlı varlığı, kimi Hristiyan etnik grupların zamanla Müslümanlaşmasına da 

yol açtı; Boşnaklar ve bir kısım Arnavutlar, bunların başında geliyordu.22 Bir İslâm devletinde 

Müslüman tebaaya mensup olmak, vergi ve hukuk açısından her zaman için avantajlı bir konumda 

olmak demekti. İslam hukukuna göre zimmî statüsündeki gayr-i Müslimler, cizye vergisi ödemekle 

mükellef kılınmışlardı; mahkemede bir Müslümanla eşit sayılmaz, silah taşıyamaz, askerlik yapamaz, 

at üzerinde sokakta dolaşamaz, kilisede çan çalamazlardı.23 Çok sayıda Ortodoks aristokrat, keşiş ve 

köylü, Katolik Hristiyanlar dururken, neden Müslüman Osmanlıları tercih etmişti? Yukarıdaki sorunun 

yanıtı, bu insanların siyasal istikrar umudu, liyakate dayalı bir idarede zenginlik ve statü arzularıyla 

Osmanlıların güçlü yönetimine duydukları hayranlıkta yatıyordu. Osmanlılar, Ortodokslardan 

16 Nikolai Todorov, The Balkan City, 1400-1900, University of Washington Press, Seattle and London 1983, s. 58. 
17 Mazower, The Balkans, s. 54-65; Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 61, 82. 

18 Mazower, The Balkans, s. 65.

19 Quatert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 253. 

20 Halil İnalcık, The Ottoman Empire And Europe: The Ottoman Empire and Its Place in European History, Kronik 
Yayınları, İstanbul 2020, s. 12; ayrıca bkz. Halil İnalcık, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, 5. Baskı, 

Timaş Yayınları, İstanbul 2015, s. 80. 

21 Mazower, The Balkans, s. xi; İnalcık, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, s. 146-148. 

22 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 61, 70. 

23 Osmanlılarda zimmet hukuku için bkz. M. Macit Kenanoğlu, “Zimmî”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 44, 

İstanbul 2013, s. 438-440. 
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yararlanma konusunda bir sakınca görmüyorlardı.24 Bizans kökenli aristokratların bazılarını, on altıncı 

yüzyıla kadar yönetici sınıfa dahil etmişler; fethettikleri topraklardaki tımarların hatırı sayılır bir kısmını 

da yine bunlara vermişlerdi.25 Devşirme usulüyle, Rumeli’nin zeki ve yetenekli Hristiyan erkek 

çocuklarını, Müslüman yaparak eğitmişler; bunları, asker ve yönetici konumuna getirmişlerdi. On 

beşinci yüzyılın ikinci yarısından on yedinci yüzyılın ilk yarısına kadar, padişahtan sonraki en yetkili 

makam olan veziriazamlığa, çoğunlukla, bu devşirmelerin getirilmiş olduğunu unutmamak gerekir.26 

Bir dönem, sarayda mühtedilerin sayısının artışına bağlı olarak, saray halkı arasında Slavca, Türkçeye 

rakip bir dil haline gelmişti.27 Hristiyanların talep ve beklentileri, önemli ölçüde karşılanmış olmalıydı 

ki modern çağın Balkan tarihçileri, Ortodoksların, neden Osmanlı yönetimine ciddi bir direniş 

göstermediklerini çalışmalarında sorunsal haline getireceklerdi.28 

Rumeli’de böyle bir direnişin mekânı olabilecek yerlerin başında köyler geliyordu. Buralarda, 

nüfusun büyük bir çoğunluğu, Hristiyanlardan oluşuyordu. Ancak Osmanlılar, Hristiyan feodallerin 

bireysel ayrıcalıklarına son vererek, köylülerin ağır bir baskıdan kurtulmalarını sağlamışlardı. Bu da 

köylüleri, Prusya, Rus ve Macar serflerinin sahip olamadıkları bir serbestliğe kavuşturmuştu. Ayrıca 

Osmanlılar, ekilebilir toprakları, mirî topraklara dönüştürüp devletin mülkiyeti altına almışlar,29 

Rumeli’de geleneksel Osmanlı düzeninin temelini oluşturan tımar sistemini uygulamışlardı. Bir köylü 

hanesinin geçimini sağlayıp vergisini ödeyebilecek büyüklükteki bir toprağı, tarımsal yapının temeli 

olarak görüyorlardı. Çiftlikleri, büyük toprak sahipliğine dönüştürmeyi amaçlayan her türlü eğilimin ise 

önüne geçiyorlardı.30 Toprak ve vergi sisteminde Bizans’ın mirasından istifade eden Osmanlılar,31 on 

beşinci yüzyılın sonlarından on altıncı yüzyılın sonlarına kadar Rumeli’de mutlak bir hakimiyet kurmayı 

başardılar. Söz konusu hâkimiyet, yarımadadaki Ortodoksların Roma/Bizans döneminden sonra 

gördükleri en uzun süreli istikrar dönemiydi.32 Dinsel ve kültürel açılardan özerk bir hayat sürdüren 

Ortodokslar, zamanla İmparatorluğun en itibarlı gayr-i Müslim milleti hâline geldiler. İmparatorluk, 

24 Mark Mazower, Selanik: Hayaletler Şehri Hristiyanlar, Müslümanlar ve Yahudiler (1430-1950), çev. G. Ç. 

Güven, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2007, s. 40-41. 

25 E. Attila Aytekin, “Başlangıç Nağmesi”, Osmanlı’dan Günümüze Türkiye’de Siyasal Hayat, yay. haz. G. Atılgan 

vd., Yordam Kitap, İstanbul 2015, s. 28, 31. 

26 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 66-67; ayrıca bkz. İnalcık, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, s. 72. 

27 Mazower, The Balkans, s. 46. 

28 Bkz. Fikret Adanır, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkan Tarih Yazınında Osmanlı İmparatorluğu”, çev. S. 

Altuğ, Osmanlı Geçmişi ve Bugünün Türkiye’si, der. K. Karpat, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 

2004, s. 364-366. 

29 Mazower, The Balkans, s. 17-18. 

30 Halil İnalcık, “Mirasın Anlamı: Osmanlı Örneği”, Balkanlar’da ve Ortodoğu’da Osmanlı Damgası, der. L. Carl 

Brown, çev. G. Ç. Güven, İletişim Yayınları, İstanbul 2000, s. 36. 

31 İnalcık, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, s. 147; ayrıca bkz. H. İnalcık, “The Problem of the 

Relationship Between Byzantine and Ottoman Taxation”, Akden des XI Internationalen Byzantinisten-Kongresses, 

München 1958, С.Н. Beck’sche Verlagsbuchhandlung (Oscar Beck), München 1960, s. 237-242. 

32 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 75. 
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etnik anlamda bir İslam-Hristiyan Ortodoks birliği görüntüsü içine girmişti.33 Bu kompozisyonun en 

bariz görüldüğü yer, hiç şüphesiz ki, on sekizinci yüzyıla kadar, Osmanlıların merkezî otoritesi altındaki 

Rumeli idi.  

Ne var ki, aynı yüzyılda meydana gelen büyük savaşlar, eskisi gibi kısa sürmedi. Uzun süren 

savaşları finanse edebilmek için daha etkin bir vergi toplama sistemine ihtiyaç vardı. Osmanlılar, tımar 

sistemini terk edip yerine iltizam sistemine geçtiler. Bu değişiklik, yarımadadaki toprak rejimini 

dönüştürmekle kalmadı; devletin merkezî otoritesini de zayıflatan bir gelişme oldu. Malikane usulüyle 

devletin topraktan elde ettiği gelir, belirli bir bedel karşılığında mültezime ömür boyunca verilince, bir 

tür feodal derebeyi olan ayanlar ortaya çıktı. Bir zamanlar devletin köylüsü konumundaki küçük 

üreticiler ise ya bu ayanların ırgatlarına dönüştüler ya da topraksız kaldılar. Ayanların köylü üzerindeki 

angarya ve mahsullerinin bir kısmına el koyması şeklinde ortaya çıkan baskısı, Rumeli kırsalında 

isyanların ortaya çıkmasına neden oldu ki,34 on dokuzuncu yüzyılın başlarında Sırp köylülerin, ayanlarla 

ittifak halinde olan başıbozuk yeniçerilere karşı başlattıkları ayaklanma, Avrupa’yı saran milliyetçi 

rüzgârın da etkisiyle kısa sürede ulusal bir harekete dönüştü.35 Aynı yüzyılın sonunda, Hersek 

kırsalındaki ayaklanma da benzer bir karakterde ortaya çıktı; köylüler, ayanların aşırı vergi taleplerine 

karşı baş kaldırmışlardı. Zamanla bağımsızlık, Hristiyanlar için daha güvenli bir yaşamın teminatı olarak 

görülmeye başlandı.36 Aradıkları özerkliği elde edebilmek için büyük bir gücün garantörlüğüne ihtiyaç 

duyan Sırplar, Rusya’dan yardım talep etmişlerdi. Yarımadadaki diğer ulusal hareketler de benzer bir 

yolu izleyecek, başta Rusya olmak üzere, Avusturya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupalı güçleri, olaylara 

müdahil olmaları için yarımadaya davet edecek, bu güçler de söz konusu daveti, büyük bir 

memnuniyetle kabul edecekti.37 

Balkanlar 

On dokuzuncu yüzyılda, Rumeli’de tahkimatı sağlayabilecek ne Osmanlıların eskisi gibi bir 

merkezî ve askerî gücü vardı ne de Patrikhanenin, Ortodoksların Osmanlı Sultanına sadakatini 

üretebilecek eski otoritesi. Yarımadada nüfuz kurmaya çalışan iki yabancı güçten biri Katolik 

Habsburglar ise bir diğeri de Ortodoks Ruslardı. Ruslar, 1774 Küçük Kaynarca Antlaşması’yla Osmanlı 

Ortodoksları üzerinde himaye hakkı elde etmişlerdi.38 Onların bir imparatorluk olarak tarih sahnesine 

33 Cevdet Küçük, “Osmanlı Devleti’nde ‘Millet Sistemi”, Osmanlı, Cilt: 4 (Toplum), Yeni Türkiye Yayınları, 

Ankara 1999, s. 210. 

34 Mustafa Öztürk, “Osmanlı Klâsik Dönemi’nden Neo-Klâsik Dönem’e Geçiş ve Bunun Sosyo-Ekonomik 

Sonuçları”, Lale Devrinde Osmanlı Devleti ve Nevşehir, ed: İ. Gökhan vd., Kömen Yayınları, Konya 2018, s. 567-

580; Mazower, The Balkans, s. 18-19. 

35 Sırp İsyanı hakkında bkz. Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 1: 18. ve 19. Yüzyıllar, çev. İ. Durdu vd., 3. Baskı, 

Küre Yayınları, İstanbul 2009, s. 218-228. 

36 Mazower, The Balkans, s. 30. 

37 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 84. 

38 Küçük, “Osmanlı Devleti’nde ‘Millet Sistemi”, s. 211. 
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çıkmaları, Avrupa’daki güçler dengesinde olduğu gibi, Rumeli’nin kaderi üzerinde de etkili olmuştu. 

Rumlara, yeni ticari olanaklar sunmakla kalmamışlar, Müslüman boyunduruğundan kurtulma umutlarını 

da uyandırmışlardı. Fransız Devriminin ve Napolyon Savaşlarının, Sırp ve diğer ulusal ayaklanmaların 

ortaya çıkmasında dolaylı bir etkisi olmuştu. Ancak hiçbir ayaklanma, Rumeli’deki geleneksel 

düzeninin yıkılışını, 1821 Yunan Ayaklanması kadar görünür kılmamıştı. Zira, ayaklanmadan önce 

Selanik’te Rumlar, kilise çanları çalıyor, at üzerinde sokakta dolaşıyor, güzel giysiler giyiyor, 

kaldırımdan geçerken Müslümanlara yol vermiyorlardı.39 Ayaklanmadan sonra ise Patrik V. Grigorios, 

diğer dinî ve sivil ricalle birlikte asılarak idam edilmişti. Patrik, Rumların Osmanlı Sultanına sadakatini 

sağlamakta aciz düşmüştü. Patriğin asılması, Hristiyan Avrupa’nın başkaldıran Yunanlılara sempati 

duymasına yol açtı.40  

Sırp Ayaklanması, yarımada için yepyeni bir dönemin habercisiydi. Yunan Ayaklanması ise bu 

dönemin geri dönüşü olmayan bir başlangıcı oldu. 1830’da Atina merkezli bir Yunan Krallığının ortaya 

çıkması, hiç de yabana atılacak bir olay değildi. Sonraki yıllarda Batılıların “parçalanma” 

(fragmentation) sözcüğüyle eş anlamlı bir şekilde kullanacakları “Balkanlaşma”41nın önü açılmıştı. 

Osmanlı İmparatorluğu, siyasal, ekonomik ve askerî açılardan çözüldükçe Batı’nın müdahalelerine daha 

açık bir hale gelmişti. Avrupa’nın ekonomik ve ticari ağıyla bütünleşen yarımadada bir Hristiyan tüccar 

sınıfı ile seküler bir aydın kuşağı ortaya çıkıyordu. Her iki grubun da ulusal hareketlere fikrî ve mali bir 

kaynak sağlayacağı ve yarattıkları yeni toplumsal katmanlaşmanın, verili siyasal yapıyla belirli bir 

çatışmaya gireceği muhakkaktı.42 Ancak ne şehirdeki burjuvazinin ne de kırsaldaki silahlı 

milliyetçilerin, ulusal hareketleri kendi başlarına başarıya ulaştırabilecek bir güçleri vardı. Bağımsız 

Yunan Krallığı, Avrupa’nın yardımı ve müdahalesi olmadan ortaya çıkamazdı. Yarımadadaki ulusal 

hareketlerin nihai başarısı, Büyük Güçlerin vereceği desteğe bağlıydı.43 

Modernite, her şeyi olduğu gibi Rumeli’yi karakterize eden geleneksel Ortodoks kimliğini de 

parçalıyordu. Eğitimli Rumların önünde cevaplanmayı bekleyen yakıcı bir soru vardı: Ortodoks nüfusun 

çoğunluğunun tabi olduğu Osmanlı Sultanına mı sadakat duyacaklardı; yoksa, Mora Yarımadası’ndaki 

yeni Yunan Kralına mı? Aynı şey, Slav dillerini konuşan diğer Ortodokslar için de geçerliydi. 

Kendilerine, “Kimsiniz?” diye sorulduğunda hâlâ “Ortodoks Rum” diye yanıt vermeye devam edecekler 

miydi?44 Yunanistan’da bağımsızlık, kendi ulusal kilisesini de beraberinde getirmişti. Bunu, aynı 

39 Mazower, Selanik: Hayaletler Şehri, s. 145-148. 

40 Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s. 24-25. 

41 Batı’nın lügatinde, “eski coğrafi ve siyasal birimlerin milliyetçi akımlarla parçalanması sonucunda, yeni ve 
ayakta kalacağı şüpheli küçük devletlere dönüşmesi sürecini belirtmek için sıkça başvurulan” bir sözcük. 

Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 76.

42 Karpat, Balkanlarda Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk, s. 125; Quatert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 113; 

Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s. 31-40. 

43 Quatert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 96. 

44 Mazower, Selanik: Hayaletler Şehri, s. 153. 
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yüzyılın ikinci yarısında Sırp, Bulgar ve Romen kiliseleri de takip etmişti. Bağımsız kiliselerin her biri, 

farklı etnik Ortodoks grupların varlığını işaret ediyordu.45 Artık, Rumeli’nin toplumsal evrenini temsil 

eden tek bir Ortodoks Rum milletinden söz etmek mümkün değildi. Bir zamanlar, din ve mezhep 

üzerinden şekillenen ortak kimlik duygusu, yerini Avrupa’dan yayılan etnik temelli millet duygusuna 

bırakıyordu. Rumeli’yi karakterize eden bir başka unsur olan Osmanlı yönetimi ise Avrupa’nın “hasta 

adam”ı hâline gelmişti; Büyük Güçler tarafından, Hristiyan Avrupa’nın kültürel özüne yabancı, 

yarımadadan atılması gereken bir “Doğu Sorunu” olarak görülüyordu.46 

1870’lerde patlak veren yeni isyanlar, Osmanlıların 1877-78’de Ruslarla girdikleri savaşta 

aldıkları ağır yenilgi, Büyük Güçler için Doğu Sorununu halledilmesi gereken büyük bir krize 

dönüştürdü. 1878 Berlin Kongresi’yle yarımadanın önemli bir kısmı, Osmanlıların elinden çıktı. Bosna-

Hersek, Avusturya’nın eline geçti; Romanya, Sırbistan ve Karadağ, bağımsız birer ulus devlete dönüştü; 

Osmanlıların himayesinde kurulan Bulgar Prensliği, 1908’de bağımsızlığını ilan ettiğinde, Doğu 

Rumeli, çoktandır Bulgarlar tarafından ilhak edilmişti.47 Osmanlıların 1878 ile 1908 arasında 

kaybettikleri topraklar, Avrupalı güçlerin denetimi altına girdi. Bu sıralarda bölgeye akın eden Batılı 

seyyah ve gazeteciler, yarımada için yepyeni bir coğrafi tanımı, Balkanlar’ı dolaşıma soktular. Yeni 

tanımın öncekilerden farkı, şiddet ve vahşet çağrışımlarıyla yüklü olmasıydı.48 Osmanlılar da artık 

Balkan/Balkanlar deyince, Bulgaristan’ı doğudan batıya kesen bir dağ silsilesi ya da etrafındaki yerleşim 

birimlerinden çok “şibh-i cezire” ya da “nim-cezire” gibi ifadelerle yarımadanın bütününe gönderme 

yapıyorlardı.49  

Balkanlarda ortaya çıkan ulus devletler, etnik açıdan türdeş değildi. Her birinin hedef etnik kitlesi, 

bir başkasının sınırları içinde kalıyordu. Bu parçayı anavatana katabilmek için ise siyasetçiler, 

Yunanistan’ın Megali İdea’sı gibi milliyetçi düşler üretiyor, birbirlerine karşı agresif ve yayılmacı bir 

siyaset izliyorlardı.50 Avrupa’nın “barut fıçısı” haline gelen yarımada, Britannica Ansiklopedisi’nin 

1911 baskısında artık Balkanlar’la ifade ediliyordu.51 Osmanlıların elinde kalan son topraklar için ise 

öteden beri kullanılan “Avrupa Türkiyesi” hâlâ cari bir terimdi;52 fakat bu terim de çok geçmeden, 

yayılmacı siyasetlerin neden olduğu ve etnik katliamların yaşandığı 1912-1913 Balkan Savaşları’nın 

45 Quatert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s. 269. 
46 Bkz. Mazower, The Balkans, s. xxvi-xxxvii, 77-111.
47 Bu süreç hakkında bkz. Toktamış Ateş, Siyasal Tarih, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2004, s. 

388-403; Quatert, Osmanlı İmparatorluğu 1700-1922, s.101-102.

48 Mazower, The Balkans, s. xxvii-xxviii.
49 Bkz. BOA, Y..EE.., dosya no. 43, gömlek no. 130; HR.TO.., dosya no. 131, gömlek no. 13; Y..PRK.EŞA., dosya

no. 1, gömlek no. 65.

50 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s.89-90; Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, s. 67.
51 Bkz. J. D. B., “Balkan Peninsula”, The Encyclopædia Britannica, Vol. III, 11th Edition, New York 1911, s. 258-

261.

52 V. C., “Turkey”, The Encyclopædia Britannica, Vol. XXVII, 11th Edition, New York 1911, s. 426.
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ardından ortadan kayboldu. Modern öncesi çağda, Anadolu’dan Rumeli’ye yaşanan Müslüman-Türk 

göçü, modern çağda tersine dönmüştü. Hristiyanların milliyetçi şiddetinden kaçan Müslümanlar, 

yarımadadaki yurtlarını terk edip Anadolu’ya göç ediyorlardı. Rumeli’deki etnik çeşitlilik, Balkanların 

sosyopolitik evreninde yerini etnik türdeşliğe bırakmıştı. Görünüşte, I. Dünya Savaşı’na neden olan 

olayın Balkanlar’da patlak vermesi, Batılıların yarımadaya dair olumsuz algılarını iyice pekiştirdi. Onlar 

için Balkanlar, şiddet ve vahşetten başka bir şey ifade etmez olmuştu.53  

Bulgar tarihçi M. Todorova’ya göre Balkanlar demek, Osmanlı mirası demektir.54 Bizans’ın 

mirası, Osmanlılar tarafından sahiplenilmişti; ancak Osmanlıların mirası, Balkanların yeni ulus 

devletleri tarafından reddedildi. Balkanlar, Avrupa diplomasisi için Doğu Sorununun temeli olan ve 

yarımadadan atılması gereken Müslüman Osmanlı yönetimiydi. Bu süreç, özerk ve bağımsız devletlerin 

ortaya çıkışından I. Dünya Savaşı’nın sonuna kadar geçen süre zarfında siyasal bir kopuşla 

tamamlanmıştı.55 Yerini Balkanlara bırakan Rumeli, buradan göç etmek zorunda kalan Müslümanların 

anılarında yaşayacak tarihsel bir coğrafyaya dönüşmüştü.56 Avrupa modernitesini esas alan Balkan 

devletleri için şimdi sıra, Osmanlı mirasının son kalıntılarından kurtulmaya gelmişti. Yarımadada saflığı 

arayan her ulus devlet -buna, Kemalist Türkiye’yi de dahil edebiliriz- söz konusu mirasın melez 

karakterinden kurtulup Avrupalılaşmaya çalıştı.57 Ancak, köklü bir Osmanlı geçmişine sahip olmak, 

Batılı anlamda bir ulusal tarih yazmanın önünde duran en önemli engellerden biriydi. Bu engeli aşmak 

için tarihçiler, yeni devletlerin ulusal köklerini, Osmanlı öncesi dönemde, yani orta ve klasik antik 

çağlarda aramaya koyuldular. Avrupalı olmak, Osmanlı mirasının meşruiyetini inkâr etmekten 

geçiyordu.58 On dokuzuncu yüzyıldan beri Balkanların sosyopolitik evrenine her anlamda bir 

Batılılaşma dalgası hâkim oldu. Rumeli, Bizans’tan Osmanlı’ya geçişte belirli pragmatik uzlaşı ve 

sürekliliklerle karakter kazanmıştı; Balkanlar ise Osmanlı’dan kopuş çabalarıyla kimlik kazanan bir 

coğrafyaydı. Yarımada; dilde, ekonomide, idarede ve şehir siluetlerinde, Osmanlı döneminden ne 

kaldıysa, bunlardan kurtulmaya çalıştı; toplumsal ve siyasal örgütlenmenin ideal tipini temsil eden, 

Avrupalı ulus-devletleri kendine model aldı.59 Bu model, türdeş bir millet yaratmayı gerektiriyordu. 

Ancak, Osmanlı’dan arta kalan çeşitlilik ile idealdeki türdeşlik arasındaki uyumsuzluk, etnik gerilimler 

53 Bkz. Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 25, 242, 248; Mazower, The Balkans, s. xxxix.
54 Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 36-37, 325.

55 Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 339-340, 360.

56 Arslan,  Elveda Rumeli Merhaba Rumeli, s. 7. 
57 Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 36-37. Atatürk’ün liderliğindeki laik Türkiye Cumhuriyeti,

Osmanlı Devleti’nin bir devamı olarak değil, her bakımdan bir antitezi olarak ortaya çıktı; Avrupa’nın

Aydınlanma Çağı ile Fransız Devrimi’nin devlet ve toplum anlayışı üzerine bina edildi. İnalcık, Kuruluş ve 

İmparatorluk Sürecinde Osmanlı, s. 74-75. 

58 Mazower, The Balkans, s. xl-xli.
59 Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 36-37.

PIEES | 198



üretiyor, bu gerilimler ya şiddet ve zorunlu göçlerle ya da Türkiye ile Yunanistan arasında olduğu gibi 

nüfus mübadelesiyle giderilmeye çalışıldı.  

Balkanlar, siyasal, ekonomik ve kültürel alanlarda Batılılaşıyor; fakat, Avrupa’nın oryantal 

ötekisi olmaktan da bir türlü kurtulamıyordu.60 Bu haliyle Balkanlar, Doğu ile Batı arasında kalmış, ara 

bir kültürel coğrafya anlamına geliyordu. II. Dünya Savaşı’nın ardından Arnavutluk, Yugoslavya, 

Romanya ve Bulgaristan’ın komünist yönetime geçmeleri, yarımadanın Batı dışı görüntüsünü iyice 

perçinlemişti. Yugoslavya’nın yıkılmasıyla birlikte ortaya çıkan iç savaş ve bu savaşta yaşanan etnik 

katliam, Batılılara, Balkanlar’ın ‘şiddete eğilimli, vahşi doğası’nı bir kez daha hatırlattı. Oysa, bu ve 

önceki etnik dramların pek çok öğesi, Osmanlı mirasından kurtulmaya çalışan yarımadaya, Batı’yı esas 

alan modernleşme, ulus ve ulus devlet inşa süreçleriyle birlikte girmişti.61 Batı Avrupa’da türdeş ulus 

devletler, Orta Çağ’dan itibaren zamana yayılarak, yüzyıllar içinde asimilasyon, zorunlu göç ve şiddet 

gibi yöntemlerle aşamalı bir şekilde ortaya çıkmıştı. Balkanlarda ise bu süreç, oldukça geç bir dönemde 

yine Batı’nın yöntemleriyle, fakat kısa bir sürede cereyan etti. Bu süre zarfında Batılılar ise kendi ulusal 

benliklerini oluşturan bu yöntemleri ya unutmuşlar ya da ilkel bulmayı tercih etmişlerdi.62  

Balkanlar; etnik katliamlar, gönüllü ve zorunlu göçler, yeniden çizilen sınırlar, ulusal dil ve tarihe 

dayalı eğitim politikalarıyla aradığı türdeşliği, yirminci yüzyılda önemli ölçüde yakaladı. Yarımada, 

Avrupa’nın ekonomisi ve gündelik hayat kültürüyle bütünleştikçe siluetindeki Doğulu/Osmanlı 

imajından biraz daha kurtuldu. Tek uluslu parlamenter demokrasisi, pazar ekonomisi, şehirli nüfusu, 

yüzde yüze varan okuma yazma oranıyla her geçen gün biraz daha Avrupalı oldu. Yunanistan, 1830’da 

bağımsızlığını kazanarak, yarımadanın Balkanlaşmasında nasıl öncü bir rol oynadıysa, 1981’de Avrupa 

Topluluğu’na üye olarak, bu defa da yarımadanın Avrupalılaşmasının önünü açtı. Hiç şüphesiz, Doğu 

Bloku yıkılmamış, Balkanlar’daki son çok uluslu devlet olan Yugoslavya dağılmamış olsaydı, 

Avrupalılaşmanın önünü açmak mümkün olmazdı. Sırasıyla Slovenya, Bulgaristan, Romanya ve 

Hırvatistan, Avrupa Birliği’ne dahil olunca, yarımada için yeni bir coğrafi tanım dolaşıma sokulmaya 

başlandı: “Güneydoğu Avrupa”. Balkanlar, onu karakterize eden olgu ve olaylarla birlikte tarihsel bir 

coğrafyaya dönüşmüş ve dönüşmeye de devam etmektedir.63 Balkanların karakterini yitirmesiyle 

birlikte on dokuzuncu yüzyıldan beri romantik milliyetçiliğin etkisi altındaki ana akım tarih yazımı da 

kısmen marjinalleşti. Osmanlıların birden çok kültürel unsuru yüzyıllarca nasıl bir arada tutabildiğine 

ilişkin geçmişe dönük nostaljik bir ilgi ortaya çıktı. Bu ilgide, milliyetçi projelerin yarattığı düş 

kırıklıkların ve Avrupa’yı geçtiğimiz yıllara kadar etkisi altına alan çok kültürcülüğün ne kadar etkisi 

60 Bkz. Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül Etmek, s. 17-51.
61 Bkz. Mazower, The Balkans, s. xxxiv, xliii, 147-156. Soğuk Savaş’ın ardından Balkanlar, bir terim olarak, 
pejoratif ve aşağılayıcı yeni dalga bir anlam yüklemesine maruz kaldı. Bkz. Todorova, Balkanlar’ı Tahayyül 
Etmek, s. 275-281.

62 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 81-82. 

63 Wachtel, Balkanlar Tarihi, s. 20-21,132-133. 

PIEES | 199



vardır, kestirmek oldukça zor; ama, Batı ve Balkan tarihçiliğindeki Osmanlı mirasına ilişkin eski 

olumsuz yaklaşım, bugünlerde yerini daha soğukkanlı, daha empatik bir yaklaşıma bırakmış gibi 

görünüyor.64 

Sonuç 

Elinizdeki bu kısa bildiri, yarımadanın panoramik tarihini, coğrafi ad ve tanımlarla 

dönemlendirmenin de mümkün olduğunu gösteriyor. On dördüncü yüzyılda başlayan “Rumeli 

Çağı”nın en temel karakteristiği, yarımadadaki Müslüman Osmanlıların yönetsel varlığıydı. 

Yönetilenler ise ağırlıklı olarak Ortodoks Rumlardı ki bunlar, birçok kurum ve uygulama gibi Bizans 

döneminin mirasını temsil ediyorlardı. Bizans mirasını temsil edenler sadece Ortodokslar değildi, 

bizzat yönetenlerin kendileri de bu mirasa gönderme yaparak yönetme haklarına meşruiyet 

katıyorlardı. Rumeli, Türk-İslâm fetih geleneğinin kurum ve değerlerinin, Bizans ve Hristiyan gelenek 

ve kurumlarıyla girdiği belirli bir uzlaşı içinde karakter kazanmıştı; Bizans’tan Osmanlı’ya geçişte, 

sürekliliklerin görülebildiği bir tarihsel coğrafyadır. Bu tarihsel evrenin geleneksel sosyoekonomik 

yapısı hem kendi iç dinamikleri hem de Avrupa’nın hegemonik bir güç olarak ortaya çıkmasıyla 

çözülmeye uğradı. Bu uzun çözülme sürecinde, toprak rejimi değişti; ayanların artan nüfuzuyla 

birlikte merkezî otoritenin gücü zayıfladı; zamanla birer ulusal harekete dönüşen köylü isyanları, 

Avrupalı güçleri Rumeli’nin içine biraz daha çekti. Rumeli’nin Avrupa ekonomisiyle bütünleşmesi, 

toplumsal hayatı her geçen gün biraz daha dönüştürdü. On dokuzuncu yüzyıl boyunca esen sıcak 

milliyetçi rüzgâr, bir buzul kitlesi gibi duran Ortodoks milletini eritip parçaladı. Avrupa’nın siyasal, 

askerî ve diplomatik müdahaleleri, bu parçalanmaya ivme katarak Doğu Sorunuyla özdeşleşen 

“Balkan Çağı”nı başlattı. Bu çağa, Ortodoks milletine karşılık daha küçük bir kimlik birimi olan 

uluslaşma ve bu uluslaşmanın etnik şiddete varan boyutları ile yarımadanın kültürel özüne bir yabancı 

olarak görülen Osmanlılardan kurtulma çabaları damgasını vurdu. Osmanlıların yönetsel varlığına son 

vermeye dönük diplomatik, siyasal ve askerî süreçlerle başlayan bir tür de-Ottomanization süreci, 

Osmanlıların yarımadadan atılmasından sonra, bu defa, Osmanlı mirasından kurtulma çabalarıyla 

devam etti. Rumeli, önceki siyasal ve toplumsal formasyonla bir tarihsel süreklilik içinde ortaya 

çıkmıştı; Balkanlar ise yarımadayı, eski siyasal ve toplumsal formasyondan kopuşla haritalandırmaya 

çalıştı. Bu sürece eşlik eden Batı paradigmasını esas alan modernleşme hamleleri, yarımadayı yirminci 

yüzyılın sonunda yepyeni bir eşiğe taşıdı. Bu eşikte yarımada, Osmanlı mirasını temsil eden 

Balkanlar’la değil de Güneydoğu Avrupa’yla ifade edilmeye başlandı.  

64 Bkz. Mazower, The Balkans, s. xli-xliii; Adanır, “İkinci Dünya Savaşı Sonrası Balkan Tarih Yazınında Osmanlı 
İmparatorluğu”, s. 378-379; Arslan, Elveda Rumeli Merhaba Rumeli, s. 24.
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Eşkıyanın Ölümü – Kahramanın Doğuşu: Momčilo Üzerinden Bir 

Değerlendirme 

Ayşe Gül HÜSEYNİKLİOĞLU - Gaye YAVUZCAN 

Özet 

Tarihte kişi ve olaylar hakkındaki kayıtlar / kaynaklar ve onlardan yola çıkılarak kaleme alınan araştırma 

eserlerde, birbirlerine tezat denecek ölçüde farklı değerlendirmelerin mevcudiyeti alışılagelmiş bir durumdur. 

Tarih boyunca bir muharebe, savaşan taraflardan biri için varlık-yokluk mevzuu derecesinde önemli iken diğeri 

için daha büyük ölçekli bir planın ancak küçük bir merhalesi olabilmiştir. Aynı şekilde bir toplumun tarih 

yazıcılığında kahraman olan bir şahsiyet diğerinde adeta şeytanlaştırılmıştır. Böyle durumlarda tarihçinin tarafsız 

değerlendirmesi için göz önünde tuttuğu hususlardan belki de en önemlisi söz konusu kişi ve olayların yansıdığı 

kaynakların ait ve yahut yakın olduğu kültür daireleridir. Bununla birlikte eldeki kısıtlı kayıtlar dâhilinde hakkında 

ortak bir kanaatle benzer ifadelerin yer aldığı tarihsel bir figürün, ilmî araştırmalarda da buna uygun 

betimlemelerle karşımıza çıkmasına rağmen, toplumsal bellekte bambaşka bir şahsiyete bürünmesi de ilgi 

çekicidir.  

Bu çalışmanın konusunu teşkil eden Momčilo, yaşadığı dönem ve ona yakın kaynaklarda kendisi için 

çizilen haydut profilinden tarihsel süreçte uzaklaşarak, bir mücadelenin, açık ifadesiyle Balkanlarda Türk karşıtı 

mücadelenin önemli bir figürü haline gelmiştir. XIV. yüzyıl Balkanlarının kaotik ortamında Sırp-Bulgar sınırında 

eşkıyalık faaliyetleriyle tarih sahnesine çıkan ve III. Andronikos’un hizmetinde Bizans İmparatorluğu ile ilk 

ilişkisini tesis eden Momčilo, Bizans iç savaşında Kantakuzenos’un hizmetine girmiş, Umur Bey ile müttefik 

olmuştur. Ardından Bizans İmparatoriçesi Anna’nın tarafına geçerek despot unvanını almış ancak bir kez daha 

taraf değiştirerek Kantekuzenos’un hizmetine dönmüştür. Bu dönüş de uzun ömürlü olmamış, bağımsız faaliyet 

gösteren Momčilo, 1345’te Kantakuzenos ve Umur ittifakına karşı mağlup düşerek hayatını kaybetmiştir. 

Gregoras ve Kantakuzenos’un tarihlerinin yanı sıra Düsturnâme-i Enverî’de de eşkıya kimliği ile öne çıkan 

Momčilo, tarihsel süreçte Balkanlarda Osmanlılara karşı Slav özgürlükçü ruhunun bir sembolü olarak kolektif 

hafızada kendisine yer bulmuştur.  

Bu çalışmada Momčilo’nun tarihsel kişiliği hakkında bilinenler, tarihi kaynaklar ve Batı literatüründe 

mevcut araştırmalar ekseninde özetlenerek değerlendirilmiş, ardından onun eşkıyalıktan kahramanlığa dönüşüm 

süreci mercek altına alınmıştır. Bu sayede XIV. yüzyılda üzerinde güç mücadelelerinin yaşandığı bir sahne olarak 

Balkanların sosyo-politik durumuna ilişkin bir kesit sunulmaya çalışılmıştır. Bu sosyo-politik vaziyetin birkaç 

nesil sonrasında bıraktığı iz ise aradan geçen zamanda yaşananların etkileri ekseninde değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Momčilo, Balkanlar, Sırp, Bulgar, Eşkıya, Kahraman, Osmanlı. 
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Death of the Bandit – Birth of the Hero: An Evaluation of Momčilo 

Abstract 

It is common to find contrastingly different evaluations of people and events in history not only in records 

or sources but also in research works based on them. Throughout history, a battle could be rather important to one 

of the warring parties as the issue of existence and non-existence, while for the other, it could only mean a small 

stage of a larger-scale plan. Likewise, a hero in the historiography of one society is almost demonized in another. 

In such cases, perhaps the most important thing that the historian considers for an objective evaluation is the 

cultural circles to which the people and events in question belong or are close to. However, it is also interesting 

that a historical figure, about whom there are similar expressions with a common opinion, both within the limited 

records available and in scientific research, takes on a completely different personality in the social memory. 

The subject of this study, namely Momčilo, moved away from the bandit profile drawn for him in the 

period he lived and, in the sources close to him, and became an important figure of a struggle, i.e., the anti-Turkish 

struggle in the Balkans. Momčilo, who came to the scene of history with his banditry activities on the Serbian-

Bulgarian border in the chaotic environment of the 14th century Balkans and established his first relationship with 

the Byzantine Empire in the service of Andronikos III, entered the service of Kantakuzenos in the Byzantine civil 

war and became an ally with Umur Bey. Later, he took the title of despot by taking the side of the Byzantine 

Empress Anna, but once again he changed sides and returned to the service of Kantekuzenos. This return did not 

last long, Momčilo, who was operating independently, was defeated in 1345 against the alliance of Kantakuzenos 

and Umur Bey and died. Appearing with the bandit identity in Düsturnâme-i Enverî as well as the histories of 

Gregoras and Kantakuzenos, Momčilo has found a place in the collective memory as a symbol of the Slavic 

libertarian spirit against the Ottomans in the Balkans in the historical process.  

In this study, what is known about Momčilo’s historical personality is summarized and evaluated based on 

historical sources and current research in Western literature, and then his transformation process from banditry to 

heroism is discussed. With this evaluation, an overview of the socio-political situation of the Balkans as a scene 

of power struggles in the fourteenth century has been tried to be presented. The trace left by this socio-political 

situation after a few generations was evaluated on the axis of the effects of what has happened in the intervening 

times. 

Keywords: Momčilo, Balkans, Serbia, Bulgaria, Bandit, Hero, Ottoman 

Giriş 

XIII. yüzyıl başında Balkan yarımadasındaki güç dengeleri dikkate değer bir şekilde değişti. 

1204’te Haçlıların İstanbul’u zaptının ve kadim başkentte kısa ömürlü Latin hâkimiyetinin bir sonucu 

olan imparatorluk otoritesindeki parçalanma, bölgesel üstünlük ve imparatorluk mirası için yarışan 

güçlere, mücadele sahnesi sağlayan bir siyasî boşluk ortaya çıkarttı1. Buna rağmen Bizans, 

                                                           
1 Francesco Dall’Aglio, “New Powers – Serbia and Bulgaria”, The Routledge Handbook of East 

Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500-1300, ed: Florin Curtuna, Routledge, Londra ve 

New York 2022, s. 530. 
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Balkanlardaki topraklarını geri almak için mücadeleden vazgeçmediği gibi askeri ve siyasi üstünlüğünü 

yitirmiş olsa dahi bölge üzerinde dini ve kültürel etkilerini sürdürdü2.  

XV. yüzyıla kadar Bizans sadece Epir ve Trabzon’un Bizanslı halefleri ile değil, aynı zamanda 

bir taraftan Bulgar, Sırp, Venedik, Ceneviz ve Frenk hükümdarları diğer taraftan da Batı ve Kuzey 

Anadolu’daki çeşitli bölgesel Türk hâkimleriyle rekabet içindeydi. Buna rağmen Doğu Akdeniz 

standartlarına göre değerlendirildiğinde, Paleolog hanedanı, XIV. yüzyılın başlarına kadar gücünü 

nispeten korudu. VIII. Mihail döneminde Balkanlar’da Bizans hâkimiyeti genişledi ve 1261’de 

Konstantinopolis geri alındı. 1300’den sonra dahi Bizanslılar ekonomik sıkıntılarına rağmen askerî 

gereksinimlerine bütçe ayırabildiler. Bununla birlikte, Bizans daha önce hâkimiyet sahasında bulunan 

ekonomik kaynaklar için, artık bu bölgelerdeki yeni hâkimlerle mücadele etmek durumundaydı3.    

Bu mücadelelerden dolayı XIV. yüzyıl, Balkan toprakları için çalkantılı bir devre karşılık gelir. 

Bu yüzyılın sonuna gelindiğinde Barbara Jelavich’in ifadesiyle modern Balkan devletlerinin temeli 

atılmış olmakla birlikte, henüz modern manada ulusal devletlerden söz etmek mümkün değildir4. 

Balkanlar için XIV. yüzyıla dek süren bu mücadelede en aktif olan krallıklar Bulgaristan ve Sırbistan’dı. 

Bu krallıklarda XIV. yüzyılın temel karakteristiği, merkezi otoritenin tahkimi idi. Stefan Miliutin 

(1282-1321), Stefan Dečanski (1321-1331) ve özellikle Stefan Dušan (1331-1355) zamanlarında 

Sırbistan sadece kayda değer bir krallık olmaktan çıkıp Balkanlarda baskın bir güce dönüştü. Sırp 

hâkimler hâkimiyet sahalarını giderek genişlettiler ve 1345 sonunda Dušan kendisini Sırpların ve 

Romalıların imparatoru ilân etti5. Bulgaristan ise Ivan-Alexander’ın hâkimiyeti zamanında (1331-

1371) son siyasî canlılık dönemini yaşadı. Bulgar hâkim önce Sırbistan ile ilişkilerini normalleştirdi. 

Ardından Eflak (Wallachia) voyvodası Besarab ile güçlü bir ittifak tesis etti ve Kuzeybatı Trakya’nın 

büyük bir kısmını geçici olarak ilhak etmek suretiyle Bizans’ı kasıp kavuran iç savaştan faydalanmaya 

gayret gösterdi. 1344 dolaylarında Ivan-Alexander, Bulgarların ve Greklerin çarı ve otokratı ilân edildi6.  

                                                           
2 Işın Demirkent, “14. Yüzyıla Kadar Balkan Yarımadasında Bizans Hakimiyeti”, Bizans Tarihi 

Yazıları, Makaleler, Bildiriler, İncelemeler, Dünya Yayınları, İstanbul 2005, s. 30. 

3 Catherine Holmes, “Byzantium, One or Many?”, Political Culture in the Latin West, Byzantium 

and the Islamic World, c.700-c.1500, ed: Catherine Holmes, Jonathan Shepard, Jo Van Steenbergén, 

Björn Weiler, Cambridge University Press, Cambridge 2021, s. 187-188; Bizans’ın bu dönemdeki 

ekonomik durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz. Angeliki E.Laiou, Cécile Morrison, The 

Byzantine Economy, Cambridge University Press, Cambridge-Sao Paulo 2007, s.166-230. 

4 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 1, 18. ve 19. Yüzyıllar, çev. İhsan Dudu, Gülçin Tunalı, Haşim 

Koç, Küre Yayınları, 3. Baskı, İstanbul 2009, s. 28. 

5 Panos Sophoulis, “Byzantine Chronicles and Their South Slavonic Translations in the 14th 

Century”, Cyrillomethodianum, C. XXI, Selanik 2016, s. 206; Bu dönemde Balkanlarda Sırp 

ilerleyişi hakkında detaylı bilgi için bkz. Ayşe Kayapınar, Levent Kayapınar, “Ortaçağ’da Sırplar ve 

Devletleri”, Balkanlar El Kitabı, C. I: Tarih, ed. Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, 

Karam&Vadi, Çorum/Ankara 2006, ss. 129-139; Georg Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. 

Fikret Işıltan, TTK, Ankara 1981, s. 460-490. 

6 P. Sophoulis, “Byzantine Chronicles and Their South Slavonic Translations in the 14th Century”, s. 

207. Bu dönemde Balkanlarda Bulgar ilerleyişi hakkında detaylı bilgi için bkz. Ayşe Kayapınar, “II. 
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Bizans İmparatorluğu açısından 1320’de başlayan ve 1354’e dek sürecek olan iç mücadele, VI. 

Ioannes Kantakuzenos’un odak noktasında olduğu karışıklıklarla geçti7. Bu dönemde Kantakuzenos ve 

Umur Bey ittifakı8 karşısında Bizans ve Türk kuvvetleriyle girdiği mücadelede hayatını kaybeden 

                                                           
Bulgar Krallığı”, Balkanlar El Kitabı, C. I:Tarih, ed. Osman Karatay, Bilgehan A. Gökdağ, 

Karam&Vadi, Çorum/Ankara 2006, ss. 232-249. 1330 yılında Velbužd savaşında Sırbistan’ın Stefan 

Dečanski’si Bulgaristan’ın Michael Šišman’ını mağlup etti. Bulgar ordusu imha edildi ve bizzat 

Šišman ölümcül şekilde yaralandı. Bulgar tahtına John Alexander çıktı ve 1331’de Sırp soyluları 

Dečanski’yi öldürdüler ve tahta onun oğlu Stefan Dušan’ı çıkarttılar. Dušan, John Alexander’ın kız 

kardeşlerinden biriyle evlenerek Sırp ve Bulgar çıkarlarını birleştirdi ve bu ona güney Slav 

devletlerinin eski rüyası olan Bizans’ı ele geçirme çabasına girme imkânı tanıdı. 1345’e gelindiğinde 

sözde birleşmiş bir imparatorluğun idaresini üstlenen VI. Kantakuzenos bütün dikkatini Makedonya 

ve daha sonra Teselya ile Epir’in işgaline ve Konstantinapol’ün güvenliğine verdi. 1348’de Sırplar, 

Selanik dışındaki bütün kuzey Yunanistan’ı ele geçirdiler. Artık Bizans’tan daha büyük olan Sırp 

İmparatorluğu, Tuna’dan Korint körfezine, Adriyatik’ten Doğu Makedonya’daki Nestos nehrine 

uzanıyordu. Mark C. Bartusis, “The Byzantine Empire and the Balkans, 1204-1453”,  Cambridge 

History of War, Vol. II, War and Medieval World, ed. Anne Curry ve David A. Graff, Cambridge 

University Press, New York 2020, s. 434-435. 

7 Bu dönemde Bizans’ın durumu kritikti. Uzak Philadelphia ve Mora dışında Bizans, Konstantinapol, 

Trakya ve birkaç Ege adasıyla, Küçük Asya’daki bazı kıyı şehirleri ve Selanik ile sınırlı kaldı. 

Hazine boştu ve ticarî hayat askıya alınmıştı. Sadece bağımsız bir iç gelişme yaşadığı anlaşılan 

Mora’da durum istikrarlıydı. Kantakuzenos, bu birbirinden farklı bölgeleri kontrol edebilmenin tek 

yolunun Bizans donanmasını yeniden inşa etmek olduğunu kavradı. Ancak Bizanslıları yeniden 

denize çıkartmak onları Karadeniz ve Ege ticaretini kontrol etme konusunda rekabet eden Venedik 

ve Cenevizlilerin anlaşmazlıklarının ortasında bırakmak demekti. Bkz. M. C. Bartusis, “The 

Byzantine Empire and the Balkans, 1204-1453”, s. 435. 

8 Anadolu’dan gelen Türk müttefikleri ve paralı askerler, Bizanslılar tarafından 1320-1340 yılları 

arasında çoğunlukla öldürücü çatışmalarda ve bazen de Bulgarlar, Sırplar ve benzerlerinin 

oluşturduğu dış tehditleri püskürtmek için kullanıldı. Kaynaklarda Anadolu Türklerinin ilk olarak 

1321-1328 yılları arasında II. Andronikos’un ile III. Andronikos arasında geçen iç çekişmelerde 

istihdam edildiği görülmektedir. Bu Türklerin kim olduğu yani Karasi Beyliği’nden mi, Saruhan’dan 

mı, Osmanlı Beyliği’nden mi yoksa sadece bağımsız bir paralı asker bölüğünden mi oldukları 

bilinmiyor. Özellikle Kuzeybatı Anadolu’daki Türk birlikleri 1321-28’de II. Andronikos ile III. 

Andronikos arasındaki çatışmalara, 1341-47’de VI. Kantakuzenos ile Savoylu Anna’nın İstanbul 

hizbine, 1352-54’te Kantakuzenos ve V. Ioannis Paleolog arasındaki çekişmelerde ucuz bir askeri 

güç deposu olarak görülüyordu. Bu gruplar için bazı kaynaklar, kökenleri hakkında herhangi bir 

ayrıntı vermeden Persler olarak adlandırmışlardır. Bkz. Rustam Shukurov, The Byzantine Turks, 

1204-1461, Brill, Leiden-Boston, 2016, s. 134. Bizans iç çatışmaları devam ederken Türklerden 

asker sağlamak için Moskova’dan Ayasofya’nın tamiri için gönderilen paranın kullanılmış olması da 

oldukça dikkat çekicidir. Dini bir sembol yapı için gönderilen bu para, aynı dinin düşmanı olarak 

damgalanacak unsurlara harcanmıştır. Bkz. G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 484. Bu 

dönemde Türk akıncılar için de Rumeli’de güvenilir bir müttefik bulmadan akın yapmak tehlikeli idi. 

Müttefik bularak akın yapma taktiğini en başarılı kullanan, Aydın-oğlu Umur Bey’dir. O, Bizans 

tahtı için Trakya’da çarpışan Kantekouzenos ile ittifak yaparak, 1340’lı yıllarda üç yüz gemiye 

ulaşan donanmasıyla İzmir’den Balkanların her tarafına akınlar örgütlemeyi başarmıştır. Böylece 

Dobruca ve Arnavutluk’a kadar gitmiştir. Bkz. Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar, 

Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı Yayınları, İstanbul 1993, s.10-11. XV. yüzyıl anonim Bulgar 

kroniğinde her ne kadar kronoloji ve isim hataları mevcutsa da, Kantakuzenos’un Türklerle ittifak 

yapmadan önce Balkanlardaki hâkimleri Türk yükselişi konusunda uyardığı görülmektedir. Buna 

göre Kantakuzenos iaşe eksikliği ve boş hazine dolayısıyla denizde Türkleri durduramayınca Bulgar 

Çarı Alexander’a haber göndermiş ve Türklerin denizi aşmalarını engelleme konusunda yardım talep 

etmiştir. Ancak Bulgarlar bu teklife sıcak bakmamışlar,  üstelik Greklerle alay etmişlerdir. 

Kantakuzenos daha sonra aynı konu için Sırplara başvurmuş ve yine aynı tutumla karşılaşmıştır. 

Bulgar çarı ve Sırp despotu, eğer bana yardım etmezseniz sonra siz üzüleceksiniz uyarıları karşısında 

Türkler bizim üzerimize gelirse biz kendimizi koruyabiliriz cevabını vermişlerdir. Bu tutum 

karşısında Kantakuzenos, Türklerle anlaşma yoluna gitmiştir. Kantakuzenos, Romanya ve 

Makedonya’da Greklere zarar vermeyeceklerine dair söz vermeleri üzerine Türklerin Gelibolu’yu 
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Momčilo’nun hikâyesi de gençlik yıllarında Sırp ve Bulgar sınırında haydutluk faaliyetleriyle 

başlamıştı9. 

Tarihsel Bir Kişilik Olarak Momčilo 

XIV. yüzyılda Balkanların istikrarsızlığı ve kanunsuzluğu Momčilo gibi talihini arayan 

haydutların da ortaya çıkışına zemin hazırlamıştır. Balkan devletlerinin (Bizans, Bulgar ve Sırp), 

                                                           
aşmalarına destek vermiştir. Bkz. Kiril Petkov, The Voices of Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century, 

The Records of a Bygone Culture, Brill, Leiden Boston 2008, 457-458. Kantakuzenos, tüm bu 

kaygıları ve uyarılarına rağmen birçok Bizans uzmanı tarafından Türklere Avrupa’nın yolunu 

açmakla eleştirilmiştir. Bu eleştirinin tek muhatabı Iaonnis Kantakuzenos değildir. O dönemin tüm 

Bizans soyluları bu eleştiriden nasibini alırlar. Onlara göre tahtı ele geçiren ve taht gasıbı olarak 

adlandırılan Kantakuzenos, Anadolu’dan Balkanlar’a kadar olan ordulara liderlik ediyordu, 

kendisinin ve Türk Beyliği olan Aydınoğulları’nın yönetimindeki Bizans-Türk imparatorluğu üzerine 

spekülasyonlarda bulunuyordu. Ancak Kantakouzenos münferit bir olay değildi. Bizans soyluları 

Anadolu’da Türklere teslim oldu ya da teslim olmak zorunda kaldı. Kendi hükümetlerinin tüm 

savunma önlemlerini sabote ettiler ve en sonunda Osmanlıların en güçlü Türk emirlerine katıldılar. 

Bizans soyluları, anavatanlarına ihanet etme pahasına kendi sınıflarını kurtarmaya çalıştı. Bkz. Ernst 

Werner, “Iaonnis Kantakuzenos, Umur Paşa ve Orhan”, Ankara Anadolu ve Rumeli Araştırmaları 

Dergisi, çev. Derya Koray Düşünceli, X/2, Ankara 2020, s.669-670. Bu ittifak hakkında bkz. Bizans 

Kısa Kronikleri, (Chronica Byzantina Brevora) Osmanlı Tarihinin Bizanslı Tanıkları, çev. Şahin 

Kılıç, İthaki Yayınları, İstanbul 2013, s. 74; M. C. Bartusis, “The Byzantine Empire and the Balkans, 

1204-1453”, s. 434. Bu dönemde hem Latin deniz güçlerinden (Venedik ve Cenova) hem de 

Bizans’tan haraç alan Levanten ticaret ve siyasetinde aktif olan beylik, yetenekli deniz komutanı 

Umur Bey tarafından yönetilen Aydınoğulları Beyliği olmuştur. Bizans’ın İç Savaşlar Çağı’nda da 

(1321-54) çok önemli bir rol oynayan bu beyliğin bir süre sonra yerini Osmanlılar alacaktır. 

Özellikle Venedik ve Papalığın 1334 ve 1344’teki haçlı seferlerinin yanı sıra, komşu Karesi 

Beyliğinin Osmanlılar tarafından ilhak edilmesiyle tetiklenen Aydınoğulları Beyliğinin kademeli 

düşüşü, Çanakkale Boğazı’nın Marmara kıyısı üzerinden geçmesi, Osmanlıları Bizans ve Levanten 

deniz güçlerinin pazarlık yapabileceği Batı Anadolu beylikleri arasında tek güç simsarı yaptı. VI. 

Kantakuzenos, Osmanlı emiri Orhan ile 1346’da kızını evlendirmek için bir ittifak yaptığında, 

Osmanlılar Bizans hizip mücadelelerinden yararlandı ve 1352 ile 1354 yılları arasında Gelibolu 

Yarımadası’nda sağlam bir dayanak kurdu. Hem Balkanlar’ın hem de Osmanlı Devleti’nin tarihinde 

bir dönüm noktası olan bu gelişme, Osmanlılar ile diğer Anadolu beylikleri arasında emelleri 

açısından açık bir farklılığa işaret ediyordu. Saruhan ve Aydın gibi Batı Anadolu Türkmen deniz 

beyliklerinin savaşçıları önceki on yıllarda Balkan anakarasında bir dizi sefere çıkmış olsalar da 

orada kalıcı bir varlık kurmaya çalışmamışlardı. Amaçları daha ziyade kırsal bölgeyi yağmalamak ve 

köleleri ele geçirmek olmuştur. Bkz. Nikolay Antov, The Ottoman “Wild West”, The Balkan 

Frontier in the Fifteenth and Sixteenth Centuries, Cambridge University Press, New York 2017, 

s.15. 

9 Mark C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo: Occasional Servants of Byzantium in Fourteenth Century 

Macedonia”, Byzantinoslavica, C.XLI, 1980, s.207. Balkanlar’da bu dönemlerde Kantakuzenos 

Anadolu Türk beyliklerinden aldığı destekle güçleniyordu. Önce Ege sahilindeki Türk beylerinin ve 

ardından da Osmanlı Beyliğinin sahneye çıkması, Bizans iç savaşının ağırlığını onun tarafına 

çevirmiştir. Umur Bey’in yardımı ile Selânik’i ele geçirmemiş ve daha sonra Makedonya’nın önemli 

bir kısmını Sırp kralına kaptırmıştır. Fakat Kantakuzenos, Umur Bey’in yardımları sayesinde 

Trakya’ya hâkim olabilmiştir. Ancak bu yardım pahalıya mal olmuş, Umur Bey’in Türkleri geçtikleri 

her yeri yağma etmişlerdir. Buna karşılık, İmparatorluk idaresi, Güney Slavlarının yardımına 

başvurmakta idi. Ancak gerek Sırplar gerekse Bulgarlar, Bizans’ın bu zayıf ânından faydalanarak 

arazilerini genişletmeyi düşündüklerinden Slav ittifakı da Bizans’a faydadan çok zarar vermiştir. 

Bulgar-Bizans hududunda ortaya çıkan Slav sergerdesi Momčilo, devamlı taraf değiştirerek akınlar 

yapmış ve ancak 1345 yılında Umur Bey’in yardımları sayesinde ortadan kaldırılabilmiştir. Bundan 

sonra Kantakuzenos, bütün Trakya’yı hâkimiyeti altına alabildi. Bkz. Şerif Baştav, “Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Kuruluşu Esnasında Bizans ve Avrupa”, Belleten, C. LXVIII, S. 251 (Nisan), 

Ankara 2004, s. 80-81. 
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Latinler ve Osmanlılar dolayısıyla tedricen sosyo-ekonomik ve siyasî olarak parçalanmasındaki 

etkileşimli faktörleri değerlendirirken Gkartzonika, Momčilo’yu paradigma olarak kullanır ve onun 

rolünün, kendisiyle ilgili olaylara göre özellikleri incelenerek anlaşılabileceğini ifade eder. Bu olaylar 

genel olarak Konstantinopol’den Selanik’e kadar uzanan Trakya sahasında izlenebilmektedir10.    

Momčilo’nun tarihsel kişiliğine ilişkin kayıtları temelde üç kaynaktan sağlıyoruz. Bunlar, 

Gregoras11 ile Kantakuzenos’un12 tarihleri ve onlara göre çok kısıtlı bilgi aktarmakla birlikte 

Düsturname-i Enverî’dir13. Bu kaynaklardan yola çıkılarak Momčilo’nun Balkanlar’daki 

mücadelelerdeki rolü ve etkisi kısmen tespit edilebilmektedir.  

Sürdürdüğü faaliyetleri yüzünden Kantakuzenos ve Gregoras’ın bir Bulgar hadjuk diye 

nitelendirdikleri Momčilo isyan edip kendi ülkesinden kovulduğunda Bizans’a kaçmak zorunda kaldı14. 

Bu dönemde kendisine III. Androikos tarafından Bizans-Bulgar sınırında bir askeri dirlik verilmesine 

rağmen kendisinden beklenen sorumluluğu yerine getiremedi ve her iki tarafın topraklarını da 

yağmalamaya başladı15. Bu faaliyetleri neticesinde kendini güvende hissetmeyerek Sırbistan’a gitti. 

Momčilo’nun Sırbistan’a sığınmasının altında, işlediği bu suçlardan dolayı zaten cezalandırılmış olması 

ve eşkıyalık nedeniyle Bulgarlar tarafından nefret edilen bir kişi haline dönüşmesi yatmaktadır. Aynı 

zamanda kendisini tutuklamak isteyen Bizans’a da güven duymaması bunda etkendir. Tüm bunlardan 

dolayı bir süre Sırbistan’da Dušan’ın sarayında kalan Momčilo, buradan ayrılarak Kantakuzenus’un 

hizmetine girmeye karar verdi16.    

Kantakuzenos, o sıralarda Bulgaristan, Sırbistan ve Bizans sınırında hassas bir bölgede yer alan 

ve tarihte birçok defa el değiştirmiş ve değiştirecek olan Pirot (Peritheorion) kalesini17 kuşatmakla 

meşguldü18.  Kantakuzenos, 300 atlı ve 5000 piyade çıkarabilen dağlık Merope bölgesinin idaresini 

                                                           
10 Elena Gkartzonika, “Banditry and the Clash of Powers in 14th Century Thrace: Momčilo and His 

Fragmented Memory,” Bulgaria Medievalis, Vol. 3, Bulgarian Historical Foundation, Sofya 2012, s. 

511-512.  

11 Nicephori Gregorae, Byzantina Historia, C. II, Bonn 1830. 

12 Ioannis Cantacuzeni, Historiarum, ed. Ludovici Schopeni, C. II, Boanne 1832. 

13 Irène Mélikoff-Sayar, Le Destan D’umur Pacha (Düsturname-i Enverî), Texte, Traduction et 

Notes, Presses Universitaires de France, Paris 1954. 

14 Nicephori Gregorae, Byzantina Historia, C.II, s. 703. 

15 J.S.A., “Momčilo”, The Oxford Dictionary of Byzantium, ed. Alexander P. Kazhdan, vd, C. II, 

Oxford University Press, New York, Oxford 1991, s.1390. 

16 M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo,” s. 207; E. Gkartzonika, “Momčilo and His Fragmented 

Memory”, s.515. 

17 Pirot kasabasının Osmanlı dönemindeki adı Şehirköy’dür. Bkz. Machiel Kiel, “Şehirköy”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, C. 38, İstanbul 2010, s. 454-456. 

18 George Christos Soulis, The Serbs and Byzantium During the Reign of Tsar Stephen Dušan (1331-

1355) and His Successors, Dumbarton Oaks Library and Collection, Revision of the Thesis (Ph.D.), 

Harvard University 1958, Washington D.C. 1984, s.149.  
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Momčilo’ya verdi19. Momčilo’nun görevi kabaca henüz Kantakuzenos’a boyun eğmeyen bütün komşu 

kalelerin tahribiydi. Bu bölgede Momčilo’ya güvenilmesinin iki sebebi vardı. Bunlardan birincisi 

göçebe halkın kendileriyle aynı ırktan olan Momčilo’nun liderliğini daha kolay kabul edebilecekleri 

düşüncesidir. İkinci ise Momčilo’nun söz konusu dağlık bölgede düzensiz savaş konusunda uzman 

olmasıydı20. Bu hamlesiyle yeni taç giymiş bir kral olarak Kantakuzenos, rakibi Paleolog hanedanına 

karşı resmî atamalar yapma hakkına sahip olduğunu gösteriyordu21.  

Bartusis, bu dönemde Bizans’ın asker toplama politikasını değerlendirirken ideal askerin hem 

vergi yükünü hem de geçici askerî hizmeti kabul edebilecek özgür köylüler olduğunu belirtir. Ancak 

son dönemlerde bu koşullardaki kişi sayısı yeterli olmadığından devlet malî kaynaklarının dışında kalan 

kırsal ve şehirli nüfusa dayanma eğilimine girdi. Bunların destek kuvveti olarak istihdamları ne üretim 

ne de vergi açısından bir azalmaya yol açıyordu. Bunlar yerlerinden edilmiş, arazisi olmayan ve pastoral 

insanlardı. Trakya ve Makedonya’nın genellikle Vlachlar denilen pastoral halkları sıklıkla askerî 

faaliyetlerde bulunuyorlardı. Momčilo’nun ordusu da büyük ölçüde Rodop dağlarından kuzeyde Xanthi 

(İskeçe)’ye22 kadar uzanan hâkimiyet sahasındaki pastoral unsurlardan oluştuğu söylenebilir23.  

Bartusis, III. Andronikos’un hizmetine girdiğinde Momcilo’nun adamlarının muhtemelen 

Bulgaristan’da birlikte eşkıyalık yaptıklarından farklı olmadığını belirtir. Kantakuzenos’un hizmetine 

girmesinden sonra ise durum biraz daha değişmiştir. Merope’da Momcilo’nun askerleri bölgenin 

yabancısı olmadıklarına göre Momcilo’yla birlikte Sırbistan’dan ya da Bulgaristan’dan gelmiş 

değillerdir. Bartusis’e göre bunlar düzenli bir ordu olmayıp liderinin kişilik ve kabiliyeti ölçüsünde ve 

ödeme ile ödül karşılığında hizmet veren münhal kuvvetlerdir. Dahası, Gregoras’ın Momcilo’nun 

ordusunun Slav eşkıyalardan müteşekkil olduğu kaydına karşılık Kantakuzenos’un Peritheorion (Pirot) 

savaşında ölenlerin Romalı askerler olduğu kaydını değerlendiren Bartusis, Gregoras’ın kesin olarak 

bilmediği konu üzerinde Momčilo’nun kimliğinden yola çıkarak varsayımda bulunduğunu kabul eder. 

Dolayısıyla Kantakuzenos’un kaydı dikkate alındığında Momčilo’nun kuvvetlerinin diğer bir 

çoğunluğunun Greklerden oluştuğu söylemek yanlış olmaz24. 

Bu dönemde Balkan coğrafyasında özel ordusu bulunan tek kişi Momčilo değildi. Bağımsız bir 

güç haline gelme arzusundaki herhangi bir bölgesel hâkim, özel ordu kurup faaliyet gösterebiliyordu. 

                                                           
19 Ioannis Cantacuzeni, Historiarum, C. II, s.402; J.S.A., “Momčilo”, s.1390. 

20 M.C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo”  s. 207. 

21 E. Gkartzonika, “Momčilo and His Fragmented Memory”, s. 527.  

22 Xanthi’nin Osmanlı kaynaklarındaki adı İskeçe’dir. Eskice, İsketye ve İskete olarak da kaydedilen 

bu yerleşim yerinin bir kısmı Karaoğlan dağlarının (Güney Rodopla) eteklerinde, bir kısmı Esketze 

ırmağının iki yakasındaki ovada yer alır. Bkz. Machiel Kiel, “İskeçe”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 

22, İstanbul 2000, s. 553-555. 

23 Mark C. Bartusis, The Late Byzantine Army, Arms and Society, 1204-1453, University of 

Pennsylvania Press, Philadelphia1992, s. 216. 

24 M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo,”  s. 211-212. 
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Syrgiannes25 ile dönek Sırp generali diye adlandırılan Chrelja26 verilebilecek diğer örneklerdir. Hatta 

bu örneklere bir köylü olarak dünyaya gelen Constantine Margarites’i de ekleyebiliriz. O, XIII. yüzyılda 

askerî bir lider haline gelmeyi başarmıştı27. Ancak bu tür adamların özel orduları ve bağımsızlıkları 

çoğunlukla uzun ömürlü olmadı: Syrgiannes suikasta uğradı, Momčilo savaşta öldü ve Chrelja esas 

efendisi Stefan Dušan’ın yanına dönmek zorunda kaldı28. Tüm bu örnekler, geç Bizans devrinin 

çalkantılı çağında yeni bir hayat arzusundakiler için en vaat edici yolun ordudan geçtiğini 

göstermektedir. Buna ek olarak Nicol, Momčilo ve onun çağdaşı ve benzeri bir diğer figür olan Chrelja 

için şöyle yazar: “Bu tür adamlar, Bizans mücadelesinde her iki tarafça da kendilerine ödeme yapılan 

ve pohpohlanan, ancak şartlarına uygun bulmadıkça ikisine de sadık kalmayan, yaşadıkları dönemin 

ürünleriydi”29. 

Momčilo’nun Kantakuzenos’a ilk hizmetlerinden biri Aydınoğlu Umur Bey ile birlikte Komotini 

(Gümilcine)’nin ele geçirilmesidir30. Ancak ne Gregoras ne de Kantakuzenos bu şehrin düşüşünde 

Umur ve Momčilo adlarını zikrederler. Buna karşılık Umur Paşa Destanı her iki isme de yer 

vermektedir: 

                                                           
25 Babası, Sytzigan adında bir Kuman kabilevi lideri olup Bizans hizmetine girdikten sonra vaftiz 

olup kendisine Syrgiannes adı verilmiştir. Paleolog ailesinden bir kadınla evlenmiş ve II. Andronikos 

tarafından 1290 yılından önce kendisine megas domestikos unvanı bağışlanmıştı. Syrgiannes 

Paleolog, III. Andronikos ve Kantakuzenos’un çok yakın arkadaşıydı. Ancak Bizans’ın içinde 

bulunduğu çalkantılı dönemde bireysel çıkarlar arkadaşların da arasını açtı. Özellikle Syrgiannes ile 

Kantakuzenos arasındaki rekabet 1322’de Bizans’ta bir iç çatışmayı alevlendirdi.   Bazı kaynaklarda 

hilekar bir maceraperest olarak tanıtılan Syrgiannes de tıpkı Momčilo gibi sık sık taraf değiştirdi. 

Kantakuzenos ile Syrgiannes arasındaki anlaşmazlıkta, III.Andronikos  Kantakuzenos’un tarafını  

tutunca Syrgiannes de ona karşı III. Andronikos’un rakiplerinden yana tutum almakta gecikmedi. 

Bizans iç mücadelelerinde kendi çıkarları uğruna taraf değiştirmekten çekinmeyen Syrgiannes, 

nihayet 1334’te Sırplara sığındı. İsyancı kabul edilen Syrgiannes, aynı yıl suikasta uğradı. III. 

Andronikos bu suikastı gerçekleştiren Sphrantzes Paleolog’a unvan ve toprak geliri bağışladı. Bkz. 

G. Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 461-466; M. C. Bartusis, The Late Byzantine Army, s. 27; 

Şerif Baştav, Bizans İmparatorluğu Tarihi, Son Devir (1261-1461) Osmanlı Türk-Bizans 

Münasebetleri, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 1989, s. 26-31; Mark C. 

Bartusis, “The Kavallarioi of Byzantium”, Speculum, Vol. 63, No. 2 Apr., 1988, ss. 344. 

26 Kaynaklarda adı ilk olarak Sırp Kralı Stephen Dečanski’nin hizmetinde bulunduğu 1327 yılı 

olaylarında geçen Chrelja, özellikle Makedonya’daki askerî-siyasî gelişmelerde öne çıkan bir figür 

haline gelmiştir. Dečanski’nin Bizans’tan aldığı topraklarda geniş bir mülke sahip hale gelen Chrelja, 

Kantakuzenos ile temas ve ittifak kurmuştur. Bu ittifak uzun sürmemiş ve Chrelja, Kantakuzenos’un 

düşmanları arasında anılmaya başlanmıştır. Nihayetinde Stephen Dečanski’nin yanına geri dönen 

Chrelja, 1342 yılında hayatını kaybetmiştir. Bkz. M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo,”  s. 202-

206. 

27 M. C. Bartusis, The Late Byzantine Army, s. 225. Ayrıca Constantine Margarites için bkz. M. C. 

Bartusis, The Late Byzantine Army, s. 244, 367, 370. 

28 M. C. Bartusis, The Late Byzantine Army, s. 225.  

29Donald M. Nicol, The Reluctant Emperor, A Biography of John Cantacuzene, Byzantine Emperor 

and Monk, c. 1295-1383, Cambridge University Press, Cambridge 2002, s. 69. 

30 1344 yılındaki Aydınoğlu Umur Bey’in zaptından sonra Komotini, İslam kaynaklarında 

Gümülcine olarak anılmaya başlanmıştır. Enverî de Düstûrnâmesi’nde buradan “Gümülcine” olarak 

söz eder. Bkz. Machiel Kiel, “Gümülcine”, TDV İslâm Ansiklopedisi, C. 14, İstanbul 1996, s. 268. 
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Bir bahadır Sırp ilinde var idi 

Mumcila adı katı cebbaridi 

Dört bin er çekdi Paşa’ya gelür  

Leşkeri el bağlayup tapu qılur  

Öpdi Paşayile tekfurun elin 

Hizmete ol ejderha bağlar belin 

Kim görürse anı valih oldılar  

Heybetine cümle hayran qaldılar 

Haddi iki er boyunca var idi 

Anı kim görse sanur menar idi 

Türk tonun ona Paşa geydürür 

Leşkerile anı bile uydurur 

Gemiler andan Merice girdiler 

Çıquban Dimetoka’ya erdiler 

Anda Gümülcüne’ye Paşa çıqar  

Çıkdı leşker seldür sankim aqar 

…31. 

 Destanda bu aşamada Momčilo’nun adeta Umur Paşa’ya bağlanmış gösterilmesi kayda 

değerdir. Muhtemelen bu ifade sebebiyle Lemerle, Momčilo’yu hizmete alanın Umur değil, 

Kantakuzenos olduğunun kesinlikle vurgulanması gerektiğini ifade eder ve onunla ilgili en güvenilir 

bilgilerin Kantakuzenos tarafından aktarıldığını belirtir. Ayrıca Lemerle, Bizans kaynaklarının 

Komotini’nin Kantakuzenos’un eline geçmesi konusundaki suskunluğunu buranın muhtemelen 

Momčilo’nun yardımıyla ve Umur Bey tarafından alınmasıyla açıklar32. 

Merope’de biraz zaman geçtikten sonra Momčilo, İstanbul’daki naiplik tarafından kışkırtılıp 

Kantakuzenus’a karşı savaşmaya teşvik edildi33. Kendisine onursal unvanlar vaat edilen Momčilo, bunu 

olumlu karşıladı ve Umur’un on beş gemisinin demirli olduğu Abdera limanına yöneldi. Buradaki 

gemilerden üçünü ateşe verdi ve oradan ayrıldı. Saldırı sırasında burada konuşlanmış Türk garnizonları 

                                                           
31 Mélikoff-Sayar, Le Destan D’umur Pacha (Düsturname-i Enverî), s. 101.  

32 Paul Lemerle, L’émirat d’Aydın Byzance et l’occident, Recherches sur “La Geste D’umur Pacha”, 

Presses Universitaries de France, Paris 1957, s. 169, 174, 246. 

33 Ioannis Cantacuzeni, Historiarum, C. II, s.421-423; J.S.A., “Momčilo”, s.1390. 
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zarar görmediği halde haberler Kantakuzenos’un kampına gerçeğinden farklı ulaştı. Ulaşan haberler 

bütün gemilerin imha edildiği ve 250 Türk’ten müteşekkil bir birliğin tamamen öldürüldüğüne dairdi. 

Kantakuzenos’un yanındaki Türkler intikam istediler34. Bazı kaynakların aktardığı kadarıyla o tereddüt 

etse de Türklerin Momčilo’nun arazisini yağmalamasına izin verdi ve kendisi de dinlenmek ve olayların 

gidişatını görmek için Mosynopolis (Misine Hisar)’in35 harabelerine çekildi. Bu arada Momčilo, kale 

içinde bölgesindeki köylüleri topladı ve savaşa hazırlandı, Peritheorion’a (Pirot) ilerledi. Casuslar 

aracılığıyla Kantakuzenos’un mevkiini öğrendi, onu pusuya düşürerek canını kurtarmak için Komotini 

(Gümülcine)’ye kaçmak zorunda bıraktı36.     

Pusunun ardından Momčilo Konstantinapol’den müttefik olarak ücretini talep etti. Bu durumdan 

hoşnut olan İmparatoriçe Anna ona sadece bunu vermekle kalmadı, aynı zamanda despot37 unvanını da 

bağışladı. Eş zamanlı olarak Momčilo belki de varlığını ona borçlu olduğu, Kantakuzenos’a karşı 

yapmış olduğu nankörlüğün affını talep etmek için kendisine elçilik heyeti gönderdi. Kantakuzenos da 

tıpkı İmparatoriçe gibi sadece onu affetmekle kalmadı ve sevastokrator38 unvanını tevcih etti. Momčilo 

Kantakuzenos’un verdiği unvandan daha hoşnut olmalı ki bir müddet daha ona bağlı kaldı. Ancak bu 

durum uzun sürmedi ve tekrar Anne’in tarafına geçmeye karar verdi. Üstelik Kantakuzenos’un bazı 

                                                           
34 Ioannis Cantacuzeni, Historiarum, C. II, s.428. 

35Günümüz Gümülcine’sinin 6 km. kadar batısında yer alan Mosynopolis’in Roma dönemindeki adı 

Porsulae’dir. Daha sonra Maximianoupolis (Μαξιμιανοπολι) adı verildi ve dokuzuncu yüzyıla kadar 

bu ad ile anıldı. Bizans Mosynopolis’i (Μοσυνπολι) XIV. yüzyılın ilk yarısında harap olarak 

kaydedilmiştir. Osmanlı Devleti’ndeki adı Misine Hisar olarak geçmektedir. Bkz. Georgios C. 

Liakopoulos, The Ottoman Conquest of Thrace Aspects of Historical Geography, Bilkent 

Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2002, s. 84-85. 

Evliya Çelebi, Misine Hisar hakkında Büyük İskender zamanında Akdeniz adalarından Misine 

Adası’nın bir banı gelip Büyük İskender’den izin alıp bu sağlam hisarı yaptığından Misinehisar 

olarak adlandırıldığını yazmıştır. Ayrıca yüksek bir dağın eteğinde, bir düz geniş, yeşillik alanda 

dörtgen şekilli, taş yapı güzel bir kale olduğunu ve Orhan Gazi oğlu Süleyman Paşa tarafından 

fethedilip bazı yerlerinin yıkıldığını ayrıca hala hali üzere harap yatıp kaldığını ve içinde koyun 

kışlaları bulunduğunu kaydeder. Bkz. Evliya Çelebi, Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi 

Seyahatnâmesi:Gümülcine-Kavala-Selânik-Tırhala-Atina-Mora-Navarin-GiritAdası-Hanya-

Kandiye-Elbasan-Ohri-Tekirdağı, haz. Seyit Ali Kahraman, 8. Kitap 1. Cilt, YKY, İstanbul 2011, s. 

107-108.    

36M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo”  s. 208. 

37 J.S.A., “Momčilo”, s.1390. Grekçe bir kelime olan despot, hâkim, efendi, bir evin reisi gibi 

anlamlara gelir. Bizans İmparatorluğu’nda I. Konstantinos döneminden itibaren mutlak yönetici 

karşılığında kullanılmıştır. XII. yüzyıla kadar sadece imparator tarafından kullanılırken bu dönemde 

onursal bir unvan haline gelmiştir. XIII. yüzyılda yeniden önem kazanarak doğrudan imparatorun 

halefini belirten bir anlam kazanmıştır. XIV. yüzyılda sadece imparatorların oğul ve damatları için 

kullanılan bir unvan olmuştur. Bkz. Yasemin Aslan, Bizans Saray Teşkilatı: Protokol, Memurlar, 

Törenler, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Eskişehir 2019, s.76. 

38 J.S.A., “Momčilo”, s.1390. Saygıdeğer, yüce gibi anlamlara gelen sebastos ile hükümdar 

anlamındaki autokrator kelimelerinin birleştirilmesi ile oluşturulmuş Sevastokrator / Sebastokrator 

unvanı özellikle Komnenos hanedanı döneminde müşterek imparator unvanı ile despotlardan sonraki 

en yüksek dereceli unvan haline gelmiştir. Bkz. Y. Aslan, Bizans Saray Teşkilatı: Protokol, 

Memurlar, Törenler, s.76. 
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şehirlerine saldırırken despotluk iddiasına bulunmaktan çekinmedi39. Gregoras’ın ifadesiyle 

Momčilo’nun, Kantakuzenos’un bir müttefiki ve hizmetkârı olmayı tercih ederken amacı aslında ona 

yoldaşlık etmek değil, kendi adına saldırıya geçebilmek için gücünü arttırmaktı40. Nihayet bunu başardı, 

gittikçe küstahlaştı ve 1344 yazı sonlarında her ikisinin de şehirlerinden bazılarını ele geçirerek hem 

Kantakuzenos, hem de Anna’dan bağımsızlığını ilan etti41. Xanthi (İskeçe)’yi ele geçirdi ve Morrha’ya42 

kadar olan bütün kaleleri işgal etti. Burada da karargâhı Gratianopolis (İğrican/Ağrıcan)’te43 olan 

Matthew’u, yani Kantakuzenos’un oğlunu taciz etti. Bu şekilde 1345’te sonbahar ve kış boyunca 

Kantakuzenos’un karşı koyulamaz olarak nitelediği 4000 süvariden oluşan ve dağlık bölge savaşında 

başarı gösterebilecek usta bir ordu teşkil etti44.   

1344 - 45 kışında İzmir Liman Kalesi’ni geri almak için mücadele eden Umur Bey, bu konuda 

başarı sağlayamadı. Bu sıralarda müttefiki Saruhanoğlu, onun buradaki mücadelesinin Balkanlardan 

uzak kalmasına yol açtığına dikkatini çekti ve gazadan uzak kalmamasını dair uyarıda bulundu. 1345 

yılında Saruhanoğlu ile birlikte Balkanlara geçişi bu uyarıdan sonra gerçekleşti. Momčilo’nun hayatına 

mal olan mücadele bu geçişle yaşanacaktır45. 

1345’in ilkbahar sonlarında Umur, İzmir’den Trakya’ya döndü ve Kantakuzenos’a Momčilo’ya 

karşı birlikte bir harekât düzenlemeyi teklif etti. Momčilo, kendisi için rahatsız edici bu haberi aldığında 

Kantakuzenos’a elçi gönderip yine af diledi. Ancak bu kez Kantakuzenos ne korktu ne de oyuna geldi. 

Bunun üzerine Momčilo, 1500 atlı topladı ve savaşa hazırlandı. Halen Kantakuzenos’un düşmanlarının 

elinde olan Peritheorion (Pirot)’a ilerledi ve giriş talep etti. Kantakuzenos ve Umur’un onun peşinde 

olduğu haberini alan kale sakinleri Momčilo’yu reddettiler ve savaşın sonucunu beklemeyi tercih ettiler. 

İlk mücadelede Momčilo galip geldi ve Peritheorion (Pirot ) sakinleri de Momčilo’nun yeğeni ve 

                                                           
39 M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo”  s. 208. 

40 Nicephori Gregorae, Byzantina Historia, C.II, s. 704. 

41 M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo” s. 208; J.S.A., “Momčilo”, s.1390. 

42 Morrha, Orta Rodop Dağları’nda Arda Vadisi’nin çevresindeki bölgenin son dönem Bizans adıdır. 

Daha önceki adı Achrido idi. Bkz. Istvàn Vàsàry, Kumanlar ve Tatarlar, Osmanlı Öncesi 

Balkanlar’da Doğulu Askerler, 1185-1365, çev. Ali Cevat Akkoyunlu, YKY, İstanbul 2007, s.137, 

dn. 23.  

43 Gümülcine’nin 11 km. doğu-kuzeydoğusunda bulunan Gratianopolis, Osmanlı Devleti zamanında 

İğrican ya da Ağrıcan adıyla anılmıştır. Bkz. G. C. Liakopoulos, The Ottoman Conquest of Thrace 

Aspects of Historical Geography, s.76. XVIII. yüzyıl başlarında 1701 ve 1709 tarihli mufassal-icmâl 

avârız defterlerinde Gümülcine kazası kırsal yerleşmeleri arasında Ağrıcan adıyla geçmektedir. Bkz. 

Turan Gökçe, “Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından “Mufassal-İcmâl” Avârız Defterleri 

ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı Örnekleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, C. 20, S.1, İzmir 

2005, ss. 71-133. 

44 Nicephori Gregorae, Byzantina Historia, C.II, s. 727-728; M.C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo”  

s. 208-209. 

45Mélikoff-Sayar, Le Destan D’umur Pacha (Düsturname-i Enverî), s. 123; Feridun Emecen, “Umur Bey”, TDV 

İslâm Ansiklopedisi, C. 42, İstanbul 2000, s. 158; Tuncer Baykara, Aydınoğlu Gazi Umur Bey (1309-1348), Kültür 

Bakanlığı Yayınları, Başbakanlık Basımevi, Ankara 1990, s.71. 
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beraberindeki elli kişiyi şehre kabul ettiler. Şehre alınan ekip burada Momčilo’nun başarısızlığını 

çaresizce izleyeceklerdi46.   

7 Temmuz 1345’te Peritheorion (Pirot) surları önünde gerçekleşen savaşta saatler süren 

mücadelenin ardından Kantakuzenos ve Umur, Momčilo’ya galip geldiler. Bizzat Momčilo ve 

ordusunun büyük kısmı kılıçtan geçirildi, arta kalanlar esir alındı47. Momčilo’nun 1344 yılından itibaren 

başlattığı politikasından ölümüne kadar geçen süre Düstûrname-i Enverî’de şöyle ifade edilmiştir: 

Geldi Gügercinlige aldi harac 

Iğricana geşdi qomaz taht u tac 

Iğrican Gümülcüneyle vêrdi mal 

Kim bular bulmışidi evvel payumal 

Mumcila tekfura olmişdi yaği 

Elçisin tutmiş degildür bayaği 

Geldi paşayile ol gildi qital 

Yiydi paşa ani vêrmedi mecal 

Kesdi başın dilemedi çün aman  

Ehlin eyledi esir ol kamuran 

…48. 

Savaşın ardından Kantakuzenos doğrudan Xanthi (İskeçe)’ye gitti ve haberi duyan şehir halkı 

onu içeriye kabul etti. Momčilo’nun dul eşine merhamet gösterildi ve mülküne dokunulmadan bölgede 

kalmak ya da Bulgaristan’daki halkının yanına dönmek arasında seçim yapması istenildi. O, ikincisini 

tercih etti. Nihayet Momčilo’nun bütün arazisi yeniden Kantakuzenos’un hâkimiyetine girdi49.   

Eşkıyalıktan Kahramanlığa Momčilo 

Ortaçağ Balkanlarında eşkıyalık faaliyetleri üzerine çalışmasında Sophoulis, Momčilo’yu şöyle 

değerlendiriyor:  

                                                           
46 Ioannis Cantacuzeni, Historiarum, C. II, s. 529-533; M.C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo” s. 209; R. Shukurov, 

The Byzantine Turks, s. 135; T. Baykara, Aydınoğlu Gazi Umur Bey, s.105. 

47Nicephori Gregorae, Byzantina Historia, C. II, s. 729-730; Şerif Baştav, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Kuruluşu 

Esnasında Bizans ve Avrupa”, Belleten, C. LXVIII, S. 251 (Nisan), Ankara 2004, s. 80; J.S.A., “Momčilo”, 

s.1391; F. Emecen, “Umur Bey”, s. 158; P. Lemerle, L’émirat d’Aydın Byzance et l’occident, Recherches sur “La 

Geste D’umur Pacha”, s. 211. 

48 Mélikoff-Sayar, Le Destan D’umur Pacha (Düsturname-i Enverî), s. 124. 

49 M.C.Bartusis, “Chrelja and Momčilo”  s. 209-210. 
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Momčilo’nun kariyeri şüphesiz muhteşemdi. Basit bir eşkıyadan, güçlü bir savaş lideri ve yüksek 

rütbeli bir devlet adamı oldu. Ama buna rağmen, faaliyetinin gerçek doğasını gizlemek için hiçbir çaba 

göstermedi. O ve yandaşları, bu nedenle, iç savaşa katılmalarını kâr elde etmek için bir fırsat olarak 

gören haydutlar olarak tanımlanıyor. Ayrıntılar eksik olsa da kaynaklarımız açıkça gösteriyor ki, 

Rodoplar’da kontrol ettiği bölgede Momčilo, etkili bir şekilde özel bir ordu yarattı. Daha sonra yerel 

halk tarafından korkulan ve güvenilmez bir figür haline geldi. Her halükârda çağdaşları üzerinde, belki 

de şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bir hayduttan Türklere karşı bir kahraman-savaşçıya dönüştürüldüğü 

güney Slav halk geleneğinde önemli bir figür haline gelecek kadar büyük bir iz bıraktı50.  

 

Bartusis, Momčilo adının Bulgar halkının kolektif hafızasından kolaylıkla silinmemesinin 

anlaşılır olduğunu ifade eder. O, hem Greklere hem de Türklere karşı cesurca mücadele etmiştir. 

Dolayısıyla onun faaliyetleri özgürlüğüne düşkün Bulgar ya da Slav ulusal ruhunun bir sembolü haline 

gelmiş ve önce ulusal gururu daha sonra da sınıf bilincini temsil etmiştir51.  

Osmanlı Türklerinin XIV. yüzyıldan itibaren Balkanlardaki ilerleyişi, Balkan uluslarının tarih ve 

kültürünü kökten etkilemiştir. Mevcut çalışmanın sınırlarını aşan pek çok sosyo-politik etkinin yanı 

sıra, Osmanlı ilerleyişi ve hâkimiyeti XIX. yüzyılda yeniden üretilecek olan edebî geleneklerin 

doğuşuna da zemin hazırlamıştır. Çirmen, Kosova, Kırbova gibi Osmanlılarla yapılan belirleyici 

savaşlar,  Balkan halk edebiyatını etkilediği gibi Osmanlılarla aradaki çatışmacı ilişkiler, Balkan 

uluslarının öz kimlik algılarının belirmesine olanak veren tarihsel dönüm noktaları olarak 

görülmektedir52.  

Bulgar halk kahramanlarının maceralarını içeren halk şarkıları ve anlatmaları genellikle tarihsel 

bir prototipe dayanılarak başkahramanın yiğitliklerini konu alırlar. Moser, bu türden Bulgar ve Sırp 

anlatmalarının Türk egemenliği altında yaşadıkları zaman halkın moralini güçlendirmek için türemiş 

olabileceğini ifade eder. Onun için bu konuyla alakalı en dikkat çekici örnek ise hem Sırplar hem de 

Bulgarlar tarafından sahiplenildiği için Güney Slav halk kahramanı olarak nitelenen Krali Marko ya da 

Prens Marko’dur. Tarihsel açıdan Osmanlı vasalı ve Osmanlıların yanında Balkanlarda savaş vermiş 

bir idareci olan Marko, Balkan folklorunda Türklere karşı verdiği mücadelelerle kolektif hafızada yer 

bulmuştur. Moser’in tarihsel bir kişiliğin efsaneleşmesiyle ilgili verdiği bir diğer örnek ise 

                                                           
50 Panos Sophoulis, Banditry in the Medieval Balkans, 800-1500, Palgrave Macmillan, Atina 2020, s. 

78. 

51 M. C. Bartusis, “Chrelja and Momčilo”  s. 209-210. 

52 Konu hakkında detaylı bilgi ve örnekler için bkz. Gaye Yavuzcan, “Balkan Ulus Mitlerinde 

Osmanlı Etkisi Üzerine Bir Değerlendirme: Kosova’dan Krbava’ya,” Uşak Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, C. 12, S. 2, Uşak 2019, ss. 54-68. 
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Momčilo’dur. Efsanelerin, kahramanlarının hem dinî hem dünyevî figürler olabileceğini ifade ederken 

dünyevî figürler arasında Momčilo’yu da kaydeder53.  

Momčilo’nun Osmanlı ilerleyişi karşısındaki mücadelesi, yukarıda değerlendirdiğimiz hayat 

hikâyesi dolayısıyla, tarihsel bir zemine oturmamaktadır. Bununla birlikte halk zihninde var olmasının 

yanı sıra, sonraki dönemlerdeki tarihsel kayıtlarda da Momčilo, Osmanlı karşıtlığı eksenine 

oturtulmuştur. XV. yüzyıl Sırp ve diğer Balkan kısa kronikleri temel alınarak ve Bizans kısa kronikleri 

örneğine göre XIX. yüzyılda kaleme alınan, ancak özellikle erken aşamalar için yanlış bilgiler içeren 

yazmalarda Momčilo adı Osmanlılarla ilintili olarak karşımıza çıkmaktadır: “6869 yılında [1361] Çar 

Osman kahraman Momčilo’yu öldürdü ve Gelibolu ile Ksanti’yi aldı. Bu yılda Osman, 26 Eylül’de 

Maritsa Nehri’nde Despot Ugleşa’yı ve Makedonya’da kardeşini öldürdü. Bu yılda Sırpların ve Prilep 

kasabasının liderliğini Makedonya’da doğmuş bulunan Prens Lazar Pribachev üstlendi” 54.   

Momčilo tarihi kaynaklardan farklı olarak halk anlatmalarında Kantekuzenos ve Umur Bey’den 

ziyade Osmanlı Türklerine karşı mücadelesiyle öne çıkar. Buraya kadar yapılan izahlardan da 

anlaşılacağı gibi Momčilo’nun mücadelesinin büyük bir kısmı Bizans’a karşı olmuştur.  Osmanlı ile 

herhangi bir ilişkisi ya da mücadelesi söz konusu değildir. Balkan halk geleneğinde onun faaliyet sahası 

da mücadele ettiği unsurlar gibi tarihsel gerçeklerle örtüşmemektedir. Bu farklılık onun ölümü için de 

geçerlidir. Ölümü bazı anlatılarda Türklerle mücadelesine bağlanır; bazılarında ise Balkan halk 

anlatmalarında önemli bir figür olan Sırp Kralı (1365-1371) Vukašin ile de ilişkilendirilir. Her 

halükârda o, Bizanslılara ve Türklere karşı mücadele eden bir savaşçı olarak tasvir edilir55. 

Onun ölümünün Vukašin ile ilişkilendirilmesi, Vukašin’in şahsından ziyade oğlu Marko ile ilgili 

görünmektedir. Prens Marko, Balkan halk anlatmalarının önde gelen figürlerindendir. Türklere karşı 

mücadelenin merkezi kahramanlarından biri olarak öne çıkar. Prens Marko halk şarkılarının bir 

versiyonu doğrudan Momčilo ile başlamaktadır: 

Büyülenmiş Vukašin bir mektup yazdı, Bojana’daki beyaz Skadar’da, 

Ve Hersek’e gönderdi, Beyaz kale Pirlitor’a, 

Pirlitor’a Durmitor’a karşı,  Momčilo’nun karısı Vidošava’ya; 

Gizlice yazdı ve gizlice gönderdi ona, mektupta ona şöyle seslendi: 

“Vidošava, Momčilo’nun eşi, karda ve buzda ne yapacaksın?  

Kaleden yukarıya bakarsan, 

                                                           
53 Charles A. Moser, A History of Bulgarian Literature 865-1944, Mouton, The Hague ve Paris 1972, 

s. 86-87,89. 

54 K. Petkov, The Voices of Bulgaria, Seventh-Fifteenth Century, s. 465. 

55 P. Sophoulis, Banditry in the Medieval Balkans, s. 129.  
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Görmenin güzel olduğu hiçbir şeye sahip değilsin. 

Ama sadece beyaz Durmitor dağı, buz ve karda sıralı. 

Kışın olduğu gibi yazın da; kaleden aşağı bakarsan. 

Şurada kasvetli Tara çalkantılı akıyor, onunla yuvarlanan ağaçlar ve taşlar; 

Tara’da ne sığ bir geçit ne de köprü var 

Ve etrafta çam ağaçları ve engebeli kayalar var, 

Bu yüzden Voyvoda Momčilo’yu zehirle 

Ya da zehirle ya da ele ver onu, ellerime; 

Bana, deniz kıyısına gel, Bojana’daki beyaz Skadar’a; 

Seni gerçek karım olarak alacağım ve sen leydi Kraliçe olacaksın. 

Altın bir iğ üzerinde ipek öreceksin ipek döndüreceksin, 

İpek üzerine oturacaksın kadife ve brokar giyeceksin. 

Ve tüm brodeler saf altından olacak. 

Bojana’da Skadar ne kadar latif! Kalenin üstündeki tepelere bakarsan, 

İncir ve zeytin sürekli büyüyor, üzümce zengin bağları da var, 

Ve eğer kaleden aşağıya bakarsan, orada büyüyor güzel buğdaylar. 

Ve etrafta yeşil çayırlar var, yeşil Bojana oradan akıyor. 

Ve orada her türden balık yüzer. 

Öyle ki, istediğin zaman taze yakalanmış olanlardan yersin.” 

Mektup Momčilo’nun karısına geldi, dikkatle mektubu okudu, 

Momčilo’nun karısı, dikkatle okudu ve başka bir mektup yazdı: 

“Ey Lordum Kral Vukašin, Momčilo’ya ihanet etmek kolay değil. 

Ne ihanet etmek ne de onu zehirlemek hiç kolay değil;  

Momčilo’nun bir kız kardeşi var, Jevrošima,  

Efendilere layık yemekler hazırlar ona, 

Ondan önce bakar önündeki yemeğin tadına. 

Momčilo’nun dokuz sevgili erkek kardeşi var. 

Ve on iki yeğen-kardeşlerin oğulları; 
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Ona kırmızı şarap ikram ederler. 

Ondan önce her bardaktan içerler, 

Momčilo’nun bir atı var, Jabučilo, Jabučilo’nun kanatları var. 

İstediği yere uçabilir: Momčilo’nun gözleri olan bir kılıcı var, 

Ve yalnız Tanrı’dan başka kimseden korkmaz. 

Ama şimdi beni dinle Kral Vukašin, 

Güçlü bir ordu topla ve onları göle götür. 

Ve yeşil ormanda bir çalılıkta uzan; 

Momčilo’nun tuhaf bir âdeti var, her kutsal Pazar sabahı 

Erkenden kalkar ve göle avlanmaya gider;  

Yanına dokuz sevgili kardeşini alır, 

Ve on iki erkek kardeşinin oğulları ve kaleden kırk adam; 

Ve Pazar arifesi geldiğinde, Jabučilo’nun kanatlarını alazlayacağım, 

Keskin kılıcı mühürleyeceğim, tuzlu kanla çabucak mühürleyeceğim. 

Kınından dışarı çekilmemesi için:  

Böylece Momčilo’yu öldüreceksin”. 

…56. 

Şiirin devamında Momčilo’nun eşi planını uygulamaya koymuş; Momčilo, Vukašin ile 

karşılaştığında atına ve kılıcına eşi tarafından yapılanları öğrenmiş, kalesine dönmeyi başarmış ve 

kardeşi sayesinde keten kumaşa tutunarak kale duvarına tırmanmaya başlamış ancak eşinin kumaşı 

kesmesiyle Vukašin’in ayakları dibine düşmüştür57. Bu aşamada öleceğini anlayan Momčilo, Vukašin’e 

şöyle der: 

“Sana sesleniyorum, Kral Vukašin, Vidošava’mı kendine alma 

İnançsız karım Vidošava, senin de başını kaybetmene neden olacak; 

Bugün bana ihanet eden, yarın da seni aldatacak. 

Sevgili kız kardeşimi neden almıyorsun? 

                                                           
56 The Ballads of Marko Kraljević, çev. D. H. Low, Cambridge Universiy Press, Cambridge 1922, s. 

1-3. 

57 The Ballads of Marko Kraljević, s. 5-7. 
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Benim canım kardeşim Jevrošima, Sana sonsuza dek sadık kalacak, 

Ve sana benim gibi bir kahraman doğuracak, Voyvoda Momčilo böyle dedi. 

Ruhunu zorlayarak bunları söyledi ve söylerken de ruhunu teslim etti.  

Momčilo öldüğünde, açıldı kale kapıları  

Dişi köpek Vidošava öne çıktı ve Kral Vukašin’i karşıladı” 

…58. 

Bu anlatıya göre Momčilo, Vukašin ile evlenmek isteyen sadakatsiz karısı Vidošava tarafından 

ihanete uğradı. Ancak Sırp kralı, kötülüğü ve sadakatsizliği nedeniyle Vidošava’yı ölüme mahkûm etti 

ve son nefesini vermek üzere olan Momčilo’nun da tavsiyesiyle onun kız kardeşi Jevrošima ile 

evlenmeyi tercih etti. Bu evlilikten üç çocukları oldu, sonuncusu Sırp epik şiirinin en popüler kahramanı 

Marko Kraljević idi59. Böylece eşkıya olarak ölen Momčilo, halk muhayyilesinde bir kahraman olarak 

yeniden hayat bulduğu gibi, kendisinden çok daha popüler bir kahraman olan Prens Marko’nun 

doğuşunda da etkindi.  

Rancović, Momčilo’nun Vukašin’den kız kardeşiyle evlenmesini istemesini pagan 

reenkarnasyon inancı ile ilişkilendirir ve sözlü gelenekte benzer bir anlatıdan yola çıkarak, bu evlilikten 

doğan çocuğun yani Marko’nun babasından ziyade dayısına benzediğine dikkati çeker. Bir anlamda 

Marko ile birlikte Momčilo yeniden doğmuştur60.  

Sonuç ve Değerlendirme 

Balkanlarda Türk ilerleyişi ve Osmanlı egemenliği, Balkan halklarının tarihinde derin bir iz 

bırakmıştır. Bugün yalnız tarih kitapları değil, Balkan halklarının ulus mitlerinden halk anlatmalarına, 

atasözlerine kadar geniş bir yelpazede bu izin etkisi açıkça görülebilmektedir. Osmanlılar ile girişilen 

mücadeleler, Osmanlı egemenliğinde yaşanan süreç, Balkanlarda halk muhayyilesinde yeniden 

şekillenerek bu türden ürünlerin oluşumuna zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla yaşanan tarih ile 

yaşandığına inanılan tarih, olaylar ve kişiler açısından her zaman birbiriyle örtüşmemektedir. Momčilo 

bu durumun erken örneklerinden biridir. Bugün bölgenin söz konusu dönemdeki tarihiyle ilgili 

çalışmalarda bir maceracı, bir haydut, bir isyancı gibi tanımlarla anılan Momčilo, Balkan halk 

anlatmalarında Türk ilerleyişine karşı mücadelenin figürü haline gelmiştir. Üstelik Balkanlarda 

Osmanlı karşıtı mücadelelerin adeta ortak sembolü diyebileceğimiz Prens Marko ile onun arasında 

akrabalık da icat edilmiştir. Bu suretle adeta Türk ilerleyişine karşı direnişe süreklilik vurgusu 

                                                           
58 The Ballads of Marko Kraljević, s. 8. 

59 The Ballads of Marko Kraljević, s. 9. 

60 Slavica Rancović, The Distributed Author And The Poetics Of Complexity: A Comparative Study 

Of The Sagas of Icelanders And Serbian Epic Poetry, Nottingham University PhD Thesis, 

Nottingham 2006, s.11, dn.46. 

PIEES | 220



 

 
 

katılmıştır. Momčilo’nun üretilen ve adeta yeniden yazılan hayat hikâyesi, ilerleyen zamanda tarih 

yazıcılığında da etkisini göstermiş ve Osmanlılarla hiç karşılaşmamış bulunan Momčilo, doğrudan 

Osmanlı Sultanına karşı savaşan bir figür olarak sunulmuştur. 

Balkanlar’da Osmanlı karşıtlığı üzerinden kahramanlaştırılan tek tarihsel kişilik Momčilo 

değildir. Örnek vermek gerekirse, I. Kosova Savaşı’nda hayatını kaybeden Stefan Lazar Hrebeljanović, 

zamanla azizleştirilmiş ve ismi etrafında Türk karşıtı mücadele temelli bir kült oluşmuştur. Eflâk 

Voyvodası Vlad III. Tepeş (Kazıklı Voyvoda), yalnız Osmanlılarla ilişkileri ekseninde değil, zalimane 

eylemleriyle tarih sayfalarına geçmiş ve hakkındaki rivayetler Balkan coğrafyasını aşarak insanlığın 

ortak tasavvurunda bir canavar karakterinin doğuşuna zemin hazırlamıştır; bununla birlikte o Romen 

halkı nazarında Osmanlılara karşı mücadele etmiş bir kahraman olma vasfını kazanmıştır. Osmanlı 

hizmetinden ayrılıp çeyrek asırdan uzun müddet Osmanlılara karşı mücadele veren İskender Bey de 

süreç içerisinde kendisine yüklenen anlamla tarihsel kişiliğinden uzaklaşarak Arnavutların vatan 

sevgisini sembolize eden bir figür haline gelmiştir. Metinde Momčilo’nun yeğeni olduğuna ilişkin 

vurguyla kaydettiğimiz Prens Marko da farklı Balkan uluslarının tasavvurunda farklı unvanlarla (Prens 

/ Kral) ve farklı menşei atfıyla karşımıza çıkan Türklere karşı mücadele eden popüler bir kahraman 

örneğidir; tarihte ise onun Makedonya’da Osmanlı vasalı olduğunu görüyoruz. Bunun yanında 

Momčilo’nun kaydettiğimiz isimlerden farkı menşeidir diyebiliriz. Burada kastettiğimiz diğer bazı 

Balkan kahraman figürlerinde de bulanıklaşan etnik menşei değildir. Daha ziyade onun ne yöneten ne 

de yönetenlerle ilişkili bir soya mensup bulunmasıdır. Söz konusu ettiğimiz örnekler dağınık Balkan 

coğrafyasının farklı merkezlerinden olmakla birlikte, kolektif hafızada yalnız yaşadıkları çağın değil 

yaşadıkları coğrafyanın da sınırlarını aşan figürler haline gelmişlerdir.   

Ulusların geçmişi yeniden inşası ve halk tasavvurunda ilmî tarihçilikle örtüşmeyen olay 

örgülerinin anlatılagelmesi ne Momčilo ne de Balkanlara has bir durumdur. Bizim burada vurgulamak 

istediğimiz husus da Momčilo’nun gerçek ve efsanevî kişilikleri arasındaki farklılıklara dikkat çekerek 

ikincisini çürütmek değildir. Bilakis, eğer farklı unsurlar arasında ortak tarihe ilişkin bir bilinç 

oluşturulması hedefi söz konusu ise, tarihçinin sadece tarihî kayıtlardan yola çıkarak gerçek kişi ve 

olaylar üzerinde değerlendirmeler yapmak suretiyle ortaya koyacağı çalışmaların eksik kalacağına 

dikkati çekmek istiyoruz. Tarihsel kişiliğinden bağımsız olarak Momčilo, belirli bir halkın 

tasavvurunda Balkanlarda Türk ilerleyişine karşı mücadele eden bir kişi olarak kabul edildi ise bu 

haliyle de tarihçinin sahasına dâhil olmalıdır. Balkanlarda Türk egemenliğinin erken aşamalarından 

başlayarak bu şekilde halk tasavvurunda yer eden kişi ve olaylar, yaşadıkları, yaşandıkları dönemin 

şartları dışında, onlara atfedilen değer dolayısıyla bir sembol haline getirildikleri dönemin şartlarına 

göre de mercek altına alınmalıdır.  
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Agricultural Activities in Kosovo in the 15th and 16th Centuries: The 

Example of Lab Valley* 

Rahman ŞAHİN** 

Abstract 

Situated at the southeast of Europe, Kosovo has a significant location at the Central Balkans. This region 

was dominated by various powers throughout history such as the Roman Empire, the Serbian Kingdom, and the 

Ottoman Empire. This region that remained within boundaries of Yugoslavia after the First World War is under 

sovereignty of Kosovo State today.  

Lab Valley that is used as the sample in this study is within boundaries of Kosovo State. Situated on the 

North of Pristina (Prishtinë), east of Vučitrn (Vushtrri) and Mitrovica (Mitrovicë), the valley is named after Lab 

River (Лаб in Serbian, Llapi in Albanian). Arable lands were created around Lab River that ran in North – South 

direction. Agricultural activities in the region were reflected on Ottoman tax registers and the Ottomans collected 

a certain amount of tax from agricultural products that were produced in this area.  

This study employed research/material-oriented approach. Ottoman archive records were studied with 

document review method employed in qualitative studies. This method encompasses analysis of written material 

and is generally used by historians, anthropologists, and philologists. Tax registers of the Ottoman Empire from 

1455, 1477, 1485, 1526, 1544, and 1569 years were examined with the mentioned method. Product variety and 

capacity in Lab Valley was studied in a period of almost one hundred years from the second half of the 15th 

Century to the second half of the 16th Century based on statistical information obtained from archive documents. 

Keywords: Ottoman Empire, Southeast Europe, Kosovo, Pristina, Agriculture  

XV ve XVI. Yüzyılda Kosova’daki Tarımsal Faaliyetler: Lab Vadisi Örneği 

Özet 

Avrupa’nın güney doğusunda bulunan Kosova, Orta Balkanlar’da önemli bir konuma sahiptir.  Bölge, tarih 

boyunca Roma İmparatorluğu, Sırp Krallığı ve Osmanlı İmparatorluğu gibi birçok gücün egemenliği altında 

bulunmuştur. Birinci Dünya Savaşı’nın ardından Yugoslavya sınırları içerisinde kalan bu coğrafya günümüzde 

Kosova Devleti’nin yönetimindedir.  

Bu çalışmada örneklem olarak kullanılan Lab vadisi Kosova Devleti sınırları dahilinde bulunmaktadır. 

Priştine (Prishtinë)’nin kuzeyinde, Vılçıtrın (Vushtrri/Vučitrn) ve Mitroviça (Mitrovicë)’nın doğusunda bulunan 

vadi, adını Lab (Sırpça Лаб, Arnavutça Llapi) nehrinden almıştır. Kuzey – Güney istikametinde uzanan bu nehrin 

                                                           
* This article was created by expanding the information in the doctoral thesis titled "Sanjak of Vučıtrn in The 

Ottoman Reign (1450-1550)". 
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etrafında tarıma elverişli alanlar oluşturmuştur. Bölge de yapılan tarımsal faaliyetler Osmanlı vergi kayıtlarına 

yansımış, Osmanlılar burada yapılan tarım ürünlerinden belli miktarda vergi almıştır.  

Bu çalışmada kaynak/malzeme odaklı yaklaşım sergilenmiştir. Osmanlı arşiv kayıtları nitel araştırmalarda 

kullanılan doküman incelemesi yöntemi ile incelenecektir. Zikredilen yöntem ile Osmanlı İmparatorluğu’nun 

1455, 1477, 1485, 1526, 1544 ve 1569 tarihli vergi kayıtları ele alınacaktır. Arşiv vesikalarından elde edilen 

istatistiki verilerle Lab vadisindeki üretim çeşitliliği ve kapasitesi XV. yüzyılın ikinci yarısından XVI. yüzyılın 

ikinci yarısına kadar yaklaşık yüz yıllık süreçte incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı İmparatorluğu, Güneydoğu Avrupa, Kosova, Priştine, Tarım 

 

Introduction 

Situated on important trade routes, Kosovo is a region that hosts arable lands as well as rich 

underground resources. Thanks to its noted characteristics, Kosovo aroused interest of many sovereign 

powers throughout history. Became a part of the Eastern Roman Empire following division of the 

Roman Empire, this area was also dominated by Bulgarians and Serbians1. Kosovo’s charm also drew 

attention of the Ottoman Empire and the Conqueror Sultan Mehmed succeeded in adding this region to 

his domination with his expedition in spring of 14552. 

Agriculture was the main means of livelihood of humans in Medieval and Early Modern Ages 

and states collected a certain amount of tax from products obtained from agricultural activities. The 

Ottoman Empire organized census3 in newly acquired territory together with its existing lands at certain 

times to determine tax amount. As a result of census, Ottoman taxation registers were created to show 

tax records. Tax items and amounts the state collected from the people were recorded in such registers 

prepared by the Ottoman bureaucracy4. Thanks to such registers that reached the present day, variety of 

agricultural products, production capacity, and the amount of tax collected in the relevant regions could 

be determined. 

                                                           
1 Noel Malcolm, Kosovo A Short History, New York University Press, New York 1998, pp. 41–45. 

2 Friedrich Giese, Die Altosmanische Chronik Des Ās̆iḳpas̆azāde, Harrassowitz, Leipzig 1929, p. 136 (Bab 126). 

3 A technical term of Ottoman administration. Derived from an Arabic verb which denotes “writing”, this word is 

at times used in the same sense in Ottoman Turkish as well. But as a technical term, taḥrīr has come to denote the 

Ottoman tax registers for the most part compiled during the 15th-16th centuries. See for detailed information bkz. 

Halil Inalcık, “The Ottoman State: Economy And Society, 1300-1600”, An Economic And Social History of The 

Ottoman Empire, 1300-1914, Cambridge University Press, Cambridge 1994, pp. 133–39; Suraiya Faroqhi, 

“Tahrir”, The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Brill 2000, Vol. X, pp. 112–13. 

4 See for detailed information about Ottoman taxation registers Ömer Lütfi Barkan, “Daftar-i K̲h̲āḳānī”, The 

Encyclopaedia of Islam, New Edition, Brill 1991, Vol. II, p. 81–83; Mehmet Öz, “Tahrir”, Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 2010, Vol. 39, pp. 425–29. 

PIEES | 227



 

 
 

 Ottomans that captured Kosovo region separated the region to administrative units to facilitate 

governance. During the period under study (1455-1569) Lab Valley had the status of a nāḥiye5 under 

Vučitrn Sandjak. Ottomans prepared a separate code for every sub-province (Sandjak) under their 

domination and collected tax in amounts noted in such codes. The rate of tax used to collect tax from 

agricultural activities in Lab Nāḥiye could be determined from sub-province code in Ottoman taxation 

registers dated 1526. Expression in the code “… buğdaydan ve arpadan ve alefden ve darudan ve 

çavdar ve kabluca ve sâir keyl olunan hubûbâtdan onda bir ve yüz kilede üç kile sâlârlık alınur…”6 

points at the fact that the state collected tax at 1/10 rate from cereals produced in this region.  

According to Ottoman tax registers dated 1455, the main cereals produced at Lab Nāḥiye were 

wheat, barley, emmer (Triticum dicoccum), oat, rye, proso millet (Panicum miliaceum), bitter vetch 

(Vicia ervilia), flax, lentil, and grapes7. Also, it is noted that in this period green peas, broad beans, 

onions, and garlic were produced in addition to fruits and vegetables even in limited amounts. The same 

products were also determined to be produced in 14778 and 14859 years. Tax registers of the 16th 

Century were drawn up in a different style than registers of the 15th Century. Registers of this century 

demonstrate that tax amounts collected from some agricultural products were combined while 

recording. For instance, it was determined that while amounts of tax collected from wheat, rye, bitter 

vetch, flex, and lentil were written separately on tax register dated 1526, emmer, barley, and oat were 

combined under the heading of mahlût10 and recorded11. The similar practice continued in 154412. 

                                                           
5 Nāḥiye is an administrative term used in the Ottoman Empire. Administrative units in the Ottoman Empire are 

listed as Eyalet (Province), Sancak (Sandjak/ sub-provinces), Ḳaḍāʾ and Nāḥiye from largest to smallest. See for 

more information about Ottoman administrative units  Franz Babinger, “Nāḥiye,” in The Encyclopaedia of Islam, 

New Edition (Brill, 1993); İlhan Şahin, “Nāḥiye,” in Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Türkiye Diyanet Vakfı, 

2006); Gyula Káldy-Nagy, “Ḳaḍāʾ,” in The Encyclopaedia of Islam, New Edition (Brill, 1997); Tuncer Baykara, 

“Ḳaḍāʾ,” in Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2002); J. Deny and Metin Kunt, “Sand̲j̲aḳ,” 

in The Encyclopaedia of Islam, New Edition (Brill, 1997); İlhan Şahin, “Sancak,” in Diyanet Vakfı İslam 

Ansiklopedisi (Türkiye Diyanet Vakfı, 2009); A. Birken, “Liwāʾ,” in The Encyclopaedia of Islam, New Edition 

(Brill, 1986); Halil İnalcık, “Eyalet,” in The Encyclopaedia of Islam, New Edition (Brill, 1991). 

6 “… tax of one tenth and additional in one hundred bushels three bushels are collected from wheat and barley 

and oat and proso millet and rye and emmer and such other measured cereals…” Başkanlık Osmanlı Arşivi, 

Tapu Tahrir Defteri, No: 133, pp. 8-10, The Ottoman Archive Complex, İstanbul.  

7 Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No 02M, pp. 327-465, The Ottoman Archive Complex, İstanbul. 

8 Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No 1048, pp. 182-370, The Ottoman Archive Complex, İstanbul. 

9 Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No 09, pp. 191-320; Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir 

Defteri, No 1057, v. 10/b - 53/a, The Ottoman Archive Complex, İstanbul. 

10 This word means: a mixture, a mendley. James W. Redhouse, Turkish And English Lexicon, Çağrı Yayınları, 

İstanbul 2015, p. 863. 

11 Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No 133, pp. 180-275, The Ottoman Archive Complex, İstanbul. 

12 Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No 234, pp. 271-278 / 306-621, The Ottoman Archive Complex, 

İstanbul. 
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However, tax register dated 1569 demonstrated that amount of tax collected from barley was removed 

from mahlût heading and written individually13. 

Information received from Ottoman taxation registers indicate that wheat, barley, emmer, oat, 

rye, proso millet, bitter vetch, flex, lentil, and grape production in Lab Nāḥiye continued from 1455 to 

1569. It is possible to determine production amounts of the mentioned products moving from tax 

records. However, as it was noted, the difference between tax registers of the 15th and the 16th Centuries 

makes it impossible to determine production capacities of agricultural products other than wheat and 

partially barley in a hundred-year period. 

Although in the code Hıml /Yük was noted as unit of measurement of this region, especially 

registers from the 15th Century indicate that unit of measurement was Lukna/Lokna. In order to present 

production capacity in the region, the measurement-avoirdupois units used during the Ottoman times 

must be converted to their current equivalents. In this scope, kilogram equivalents of the measurement 

units noted above must be calculated. 

 Lukna is a local unit of measurement used in the Serbian region. 1 Lukna = 4 Edirne kile14. 4 

Edirne kile corresponded to 92.372 kg for wheat, that is 1 lukna of wheat equaled 92.372 kg. While 

sources indicated a certain kg value for wheat measured using Edirne kile, there were no such values 

given for barley. As it could be noted regarding the issue of hıml below, barley is about 13% lighter 

than wheat. In this context, because 1 lukna of wheat equaled 92.372 kg, it could be estimated that 1 

lukna of barley equaled 80.36364 kg being 13% lighter15. There were regional differences in use of 

lukna and Smederevo lukna equaled 140-144 okka16 (179.606 – 184.7376 kg) while Braničevo lukna 

equaled 72 okka (92.3688 kg)17. According to records on Braničevo registry, one lukna equaled four 

Edirne kile. The mentioned record also mentioned value of one lukna of wheat, barley, etc. vs. cereals 

in akçe18. Value of one lukna of barley and oat in Braničevo in akçe was the same as value of one lukna 

of barley and oat in Vučitrn in akçe. Thus, the lukna cited in Vučitrn Sandjak registers and lukna 

mentioned in Braničevo registers must have the same measurement.  

                                                           
13 Kuyud-ı Kadime Arşivi, Tapu Tahrir, No 201, vv.133/b - 178/a, General Directorate of Land Registry and 

Cadastre, Ankara. 

14 Kile is cereals measure unit. Halil Inalcık, Donald Quataert (ed.), An Economic And Social History of The 

Ottoman Empire 1300-1914, Cambridge University Press, Cambridge 1994, p. 991. 

15 See for detailed information about lukna Inalcık, Quataert, An Economic And Social History of The Ottoman 

Empire 1300-1914, p. 991; Zeki Arıkan, “Tahrir Defterlerinde Geçen Deyimler”, Osmanlı Araştırmaları, Vol. 

XVI (1996), p. 9. 

16 1 standard okka = 1,2829 kg. Walther Hinz, Islamische Masse und Gewichte; Umgerechnet ins metrische 

System, Brill, Leiden 1955, p. 24; Inalcık, Quataert, An Economic And Social History of The Ottoman Empire 

1300-1914, p. 991. 

17 Halil İnalcık, “Yük (Hıml) in Ottoman Silk Trade, Mining and Agriculture”, Turcica, Vol. XVI (1984), p. 142. 

18 Akçe was the name given in Turkish to the Ottoman silver coin. See for detailed information H. Bowen, “Aḳče”, 

The Encyclopaedia of Islam, New Edition, Brill 1986, Vol. I, pp. 317–18. 
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In the region subject of this study, yük/hıml was used in the 16th Century as unit of measurement. 

In general terms, yük/hıml is one of units of measurement for cereals and corresponds to the amount 

that could be carried by a pack animal such as horse, donkey, mule or camel19. It was determined that 

yük and hıml terms were used interchangeably in Vučitrn Sandjak code. According to the code, one 

hıml used in Vučitrn Sandjak equaled six Istanbul kile20. One Istanbul kile equaled 25.658 kg for 

wheat21. Moving from here, it could be concluded that in Vučitrn Sandjak 1 yük/hıml of wheat was 

calculated as 25.658*6=153.948 kg. Numbers valid for wheat would differ for barley while converting 

amounts on registry to kilograms since barley is structurally lighter than wheat and according to Hinz, 

one Istanbul kile corresponded to 22.25 kg for barley22. When such figures are assessed, it could be 

concluded that 1 yük/hıml of barley equaled 22.25*6=133.5 kg. 

While current equivalents of Ottoman units of measure could be approximately determined for 

wheat and barley, this is not possible for other cereal products such as emmer, rye, and proso millet. 

The main cause of this is unique dimensions and densities of the mentioned products. Thus, production 

capacities of barley and wheat were determined in kg and other products with kg equivalents that could 

not be determined such as emmer, rye, and oat were determined with units of measure in Ottoman 

taxation registers. 

According to Vučitrn Sandjak code, the state collected tax in 1/10 rate in this region. Thus, figures 

noted on tables and charts created for wheat, barley, and other products correspond to approximately 

1/10th of production capacity. Kilogram equivalents of tax the state collected from wheat and barley 

were established using statistical data from Ottoman tax records and presented on Graph 1.  

19 Hinz, Islamische Masse und Gewichte; Umgerechnet ins metrische System, p. 36; Inalcık, Quataert, An 

Economic And Social History of The Ottoman Empire 1300-1914, p. 993. 

20 “… bu yerin hımlı İstanbul kilesi ile altı kile vaz‘ olunmuştur …” Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir 

Defteri, No 133, p. 8, The Ottoman Archive Complex, İstanbul. 

21 Hinz, Islamische Masse und Gewichte; Umgerechnet ins metrische System, p. 41. 

22 Hinz, Islamische Masse und Gewichte; Umgerechnet ins metrische System, p. 41. 
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Graph 1: Value of the Amount of Wheat and Barley Collected as Tax from Lab Nāḥiye in 

1455-1569 Period in Terms of Kilograms23. 

 

In this scope Graph 1 demonstrates that production of wheat in Lab Valley increased consistently 

from 1455 to 1569. While the amount of tax collected in 1455 was 238,227, this amount increased to 

527,733 kg in 1569. This indicates that production of wheat increased about 120% in one century. There 

could be several causes of this increase in production. The first one could be assessed as increasing 

stability and wealth in the region with Ottoman domination. When the political situation before 1455 is 

considered, it could be seen that there was a weak Serbian governance in this region while it witnessed 

struggle for domination of two great powers, the Ottoman and Hungarian Empires. Two major wars 

took place in Kosovo region the first one in 1389 and the second one in 144824. Clash of armies with 

tens of thousands of soldiers in this region is considered to be negative for both farmers and arable 

lands. The political uncertainty and wars before Ottoman sovereignty are foreseen to affect agricultural 

activities in Lab Valley and the greater Kosovo. After Ottoman sovereignty, no political or human 

disturbances took place in this area, thus agricultural activities gained momentum. Another cause of the 

increase in wheat production could be found in the supply and demand balance. As it is noted in the 

introduction, Kosovo also hosts rich underground resources. Political uncertainty before 1455 caused 

retardation in mining as well as in agriculture. Following Ottoman domination, mining activities also 

accelerated, attracting population from surrounding areas. Population increased in primarily mining 

towns of Novo Brdo (Novobërdë) and Trepča together with Pristina and Vučitrn in Kosovo in the 16th 

                                                           
23 The data in the graphic is obtained from the following archive documents: Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu 

Tahrir Defterleri, No 02M, pp. 327-465; No 1048, pp. 182-370; No 09, pp. 191-320; No 1057, v. 10/b - 53/a;  No 

133, pp. 180-275; No 234, pp. 271-278 / 306-621, The Ottoman Archive Complex, İstanbul ve Kuyud-ı Kadime 

Arşivi, Tapu Tahrir, No 201, vv.133/b - 178/a, General Directorate of Land Registry and Cadastre, Ankara. 

24 Feridun M. Emecen, “Kosova Savaşları”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı 2002, Vol. 

26, pp. 221–24; Tamás Pálosfalvi, From Nicopolis to Mohács A History of Ottoman-Hungarian Warfare, 1389-

1526, Brill, Leiden/Boston 2018, pp. 141–66. 
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Century25. It is contemplated that population accumulated in urban areas increased demand for wheat 

in the region, thus production of wheat was positively affected from this situation.  

Upon examination of data on barley on Graph 1, a similar situation is observed. While the amount 

of tax collected from barley was 144,011 kg in 1455, this figure increased to 234,693 kg about a century 

later. This demonstrated that production of barley increased by about 65% in one-hundred-year period. 

Tax collected from barley decreased continuously from mid-15th Century onwards while it increased in 

the second half of the 16th Century. The cause of decrease in barley production in the 15th Century could 

not be determined certainly. However, it is foreseen that demand for wheat might have encouraged 

farmers to produce wheat instead of barley or they could have met nutrition needs of their animals with 

other cereal products such as emmer, oat, and rye instead of barley. 

Graph 2: Value of the Amount of Emmer, Oat and Rye Collected as Tax from Lab Nāḥiye in 

1455-1485 Period in Terms of Lukna26 

 

 

 Data on Graph 2 supports the latter opinion for barley. According to this, amount of tax collected 

from emmer and oat increased until mid-15th Century, thus their production capacities increased. The 

increase in emmer and oat production was also valid for rye. However, the amount of tax collected from 

rye partially decreased in 1485. From this point of view, it could be argued that the decrease in barley 

production was compensated for with the increase in emmer, oat, and rye production. Nevertheless, 

                                                           
25 Rahman Şahin, “Sanjak of Vučitrn in the Ottoman Reign (1450-1550).” PhD diss., Erciyes Üniversity, 2020, p. 

98. 

26 The data in the graphic is obtained from the following archive documents: Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu 

Tahrir Defterleri, No 02M, pp. 327-465; No 1048, pp. 182-370; No 09, pp. 191-320; No 1057, v. 10/b - 53/a;  No 

133, pp. 180-275; No 234, pp. 271-278 / 306-621, The Ottoman Archive Complex, İstanbul ve Kuyud-ı Kadime 

Arşivi, Tapu Tahrir, No 201, vv.133/b - 178/a, General Directorate of Land Registry and Cadastre, Ankara. 
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new studies are required to arrive at a more definite results about the decrease in barley production. In 

addition, absence of clear data on barley in tax records from 1526 and 1544 complicated assessment.  

Upon study of data on Graph 1 and Graph 2, a considerable increase is established in wheat, 

barley, emmer, rye, and oat production. This increase is confirmed with the number of mills in the 

region. While the number of mills used to grind the cereals produced was 32 in 1455 in Lab Nāḥiye 

specifically, this amount increased to 152 in 156927. It is known that cereal production also increased 

in the surrounding areas in the defined date range. For instance, while 949 müdd28 (489,836 kg) tax was 

collected from wheat produced in Skopje in 1455, this amount increased to 2127 müdd (1,091,492 kg) 

in 156929.  

The fact that wheat was always written separately in Ottoman Empire tax registers enables 

determination of Lab Nāḥiye in total production capacity of Vučitrn Sandjak occupying about 2/3 of 

arable land in Kosovo. Total amount of tax collected from Vučitrn Sandjak for wheat is presented in 

Table 1 together with the amount of tax collected in Lab Nāḥiye. 

 

Table 1: Value of the Amount of Wheat Collected as Tax from Vučitrn Sandjak And Lab 

Nāḥiye in 1455-1569 Period in Terms of Kilograms 30 

Date Tax Amount of Vučitrn 

Sandjak 

% Tax Amount of 

Lab Nāḥiye 

% Total % 

1455 1.084.539  82 238.228  18 1.322.767 kg 100 

1477 1.630.919  78 446.804  22 2.077.723 kg 100 

1485 1.533.744  80 392.674  20 1.926.418 kg 100 

1526 2.057.055  82 456.918   18 2.513.973 kg 100 

1544 1.614.229  76 519.729  24 2.133.958 kg 100 

1569 2.521.004 83 527.734 17 3.048.738 kg 100 

                                                           
27 Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir Defteri, No 02M, pp. 327-465, The Ottoman Archive Complex, İstanbul; 

Kuyud-ı Kadime Arşivi, Tapu Tahrir, No 201, vv.133/b - 178/a, General Directorate of Land Registry and 

Cadastre, Ankara. 

28 1 müdd = 513,160 kg. Inalcık, Quataert, An Economic And Social History of The Ottoman Empire 1300-1914, 

s. 991. See for detailed information Hinz, Islamische Masse und Gewichte; Umgerechnet ins metrische System, 

pp. 45–47. 

29 Mehmet İnbaşı, Eyüp Kul, Balkanlarda Bir Türk Şehri Üsküp Fetihten XVIII. Yüzyıla Kadar, Türk Tarih 

Kurumu, Ankara 2018, p. 253. 

30 The data in the table is obtained from the following archive documents: Başkanlık Osmanlı Arşivi, Tapu Tahrir 

Defterleri, No 02M, pp. 1-464; No 1048, pp. 1-636; No 11, pp. 1-219; No 09, pp. 3-305; No 1057, vv. 1/a – 76/a; 

No 133, pp. 12-624; No 234, pp. 15-649, The Ottoman Archive Complex, İstanbul ve Kuyud-ı Kadime Arşivi, 

Tapu Tahrir, No 201, vv.4/b - 392/a, General Directorate of Land Registry and Cadastre, Ankara. 
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 Upon examination of Table 1 it could be concluded that Lab Nāḥiye produced about 20% of 

wheat in the sub-province at large. This rate demonstrated that Lab Nāḥiye occupied a significant place 

in the sub-province in terms of agricultural production. 

Conclusion 

 Agricultural activities and product variety in Lab Valley was determined to be affected from 

conditions of the period. Information received from tax registers proved that farming in this region was 

dependent on continental climate. Wheat was the most frequently produced agricultural product in Lab 

Nāḥiye. It is followed by emmer, oat, barley, and rye. The mentioned products indicate that it was 

mostly dry farming that was employed in this region. Although Lab River ran through the valley, 

agricultural products in tax records reveal that farmers in the valley were engaged in dry farming instead 

of wet farming. This is an indicator of underdeveloped irrigation methods during the period under study 

and that water could not be carried to broad lands. In areas where wet farming was used, tax records 

mention farming of cabbage together with other vegetables. Agricultural production in Lab Valley was 

also affected by political circumstances of the period. Although production decreased due to wars, a 

clear increase in cereal production capacity from the second half of the 15th Century onwards is 

determined.  

Consequences achieved from this study are hoped to be used to understand agricultural activities 

in Southeastern Europe in the 15th and the 16th Centuries, recognize product variety, and develop an 

idea about production capacity. Findings would be diversified with similar studies in surrounding areas 

and comparisons could be held with existing data.  
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Babadağı Kasabası’nda Sultan II. Bayezid Evkafı 

Meryem KAÇAN ERDOĞAN 

Özet 

Adını, Rumeli’nin Türkleştirilmesinde büyük bir rol oynayan Sarı Saltık Baba’dan alan Babadağı, 1416 

yılında Osmanlı hâkimiyetine girmiş, II. Bayezid tarafından dinî, kültürel ve ticarî bir merkez haline getirilmiştir. 

Sultan, burada inşa ettirdiği cami, medrese, imaret, han, hamam, kervansaray ve çarşıdan oluşan yapıları bir vakıf 

çatısı altında toplamıştır. Böylece hem kasabayı imar etmiş, hem de kasaba halkına avarızdan muafiyet getirerek 

bütün hayrât ve hasenâtını türbesini tamir ettirdiği Sarı Saltık Baba’ya bağışlamıştır. II. Bayezid kurduğu vakıf 

yoluyla aynı zamanda kasabanın ilk büyük cami ve medresesini de inşa ettirmiştir. Vakfın kervansarayı ve imareti 

binlerce yolcu ve misafire konaklama ve iaşe imkânı sunmuş,  hamamları hem yerel halkın hem de bölgede 

bulunan ve oradan geçen orduların ihtiyaçlarını karşılamıştır. Keza kasabanın canlandırılması ve geliştirilmesi 

amacıyla çok sayıda dükkânı da faaliyete geçirmiştir. Akarların yanı sıra kasabanın vergi gelirleri de Sarı Saltık 

Zaviyesi’ne bağışlanmış, bu gelirlere sonraki süreçte Hırsova’ya bağlı beş köyün geliri daha ilave edilmiştir. Bu 

gelirler ile vakıf personelinin ücretleri ve talebelerin masrafları karşılanmış, zaviyedeki imaretin yemekleri finanse 

edilmiş, çeşitli ihtiyaç maddeleri satın alınmıştır. 

XVI. yüzyılda nüfusu hızla artan ve büyükçe bir kasabaya dönüşen Babadağı, izleyen süreçte Kazak ve

Eflaklıların saldırılarına uğrasa da gelişmeye devam etmiştir. Kasaba ve vakıf için asıl olumsuz gelişmeler XVIII. 

yüzyılda ortaya çıkmıştır. Bir yandan kötü idare, yolsuzluklar, haksız vergi talepleri, savaş ve göç gibi sebeplerle 

vakfın gelir-gider dengesi bozulmuş, faaliyetleri aksamış; diğer yandan yüzyılın ikinci yarısında Rus işgaline 

uğrayan kasabada diğer vakıf eserlerle birlikte Sultan’ın vakıf eser ve akarları da zarar görmüş, camisi, medresesi 

ve hamamı tamamen yıkılmıştır. Bu şekilde gelirlerinin önemli bir kısmını kaybeden Sultan II. Bayezid Vakfı’nın 

kalan gelirleri, bundan sonra kasabanın kimliğinde ön plana çıkan Gazi Ali Paşa Camii Vakfı’na devredilmiştir. 

Günümüzde gerek söz konusu camiye gerekse Sarı Saltık Türbesi’ne ziyaretler devam etmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Babadağı, Sarı Saltık, II, Bayezid, Vakıf.  

Pious Foundations of Sultan Bayezid II in Babadagı Town 

Abstract 

Babadagı, named after Sarı Saltık Baba, who played a major role in the Turkification of Rumelia, came 

under Ottoman rule in 1416 and was turned into a religious, cultural and commercial center by Bayezid II. The 

Sultan gathered the mosques, madrasahs, soup kitchens, inns, baths, caravanserais and bazaars that he had built 

here under the roof of a foundation. Thus, he both reconstructed the town and granted exemption from avarız taxes 

to the townspeople and donated all his charity and goodwill to Sarı Saltık Baba, whose tomb was repaired. Bayezid 

II also had the town's first large mosque and madrasah built through the foundation he established. The 

caravanserai and soup kitchen of the foundation provided accommodation and subsistence opportunities for 

thousands of passengers and guests, and its baths met the needs of both the local people and the armies in the 

∗ Prof. Dr., Eskişehir Osmangazi Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Tarih Bölümü,
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region. Likewise, it has activated many shops in order to revitalize and develop the town. In addition to leased 

accomodation  (akarat), the town's tax revenues were also donated to the Sarı Saltık Zaviye, and the incomes of 

five more villages of Hırsova were added to these incomes in the following period. With these revenues, the wages 

of the foundation staff and the expenses of the students were covered, the meals of the soup kitchen were financed, 

and various necessities were purchased. 

Babadagı, whose population increased rapidly in the 16th century and turned into a large town, continued 

to develop even though it was attacked by Kazakhs and Wallachians in the following period. The main negative 

developments for the town and the foundation emerged in the 18th century. On the one hand, the income-

expenditure balance of the foundation was disrupted and its activities were disrupted due to reasons such as bad 

administration, corruption, unfair tax demands, war and immigration; On the other hand, in the town, which was 

occupied by the Russians in the second half of the century, the Sultan's foundation works and funds were damaged, 

along with other foundation works, and his mosque, madrasah and bath were completely destroyed. The remaining 

revenues of the Sultan Bayezid II Foundation, which lost a significant part of its revenues in this way, were 

transferred to the Gazi Ali Pasha Mosque Foundation, which became prominent in the identity of the town. Today, 

visits to both the mosque and the Sarı Saltık Tomb continue. 

Keywords: Babadağı, Sarı Saltık, II, Bayezid, Foundation. 

Giriş 

Romanya’nın Dobruca bölgesinin kuzeyinde bulunan Babadağı, adını Rumeli’nin 

Türkleştirilmesinde büyük bir rol oynayan Sarı Saltık Baba’dan almış ve kurulduğu 1263-1264’ten 

bugüne kadar Müslüman nüfusu bünyesinde barındırmış bir yerleşim birimidir. Çelebi Sultan 

Mehmed’in Eflak Voyvodası Mircea’yı yenilgiye uğratmasından sonra 1416 yılında Osmanlı 

hâkimiyetine giren Babadağı, yüzyılın ortalarında Eflak Beyi Kazıklı Voyvoda’nın saldırısına uğramış 

ve tahrip edilmiştir.1Ancak Babadağı’nın bir Osmanlı kasabası haline gelmesini sağlayan ve Saltık 

Baba’nın hatırasını canlandıran Sultan II. Bayezid olmuştur. 1484 yılı sefer dönüşünde Babadağı’na 

uğrayan Sultan, birçok hayır eseri vücuda getirerek burayı ihya etmiş; dinî, kültürel ve ticari bir merkez 

haline getirmiştir. Ekonomik anlamda güçlü bir kasaba haline gelen Babadağı, XVI. ve XVII. yüzyılın 

başlarında Eflaklıların ve Kazakların hücum ve yağmalarına maruz kalmışsa da çabuk toparlanmış, 

müreffeh durumunu XVII. yüzyılda da sürdürmüştür. Ayrıca bu dönemde Lehistan’a yapılan seferlerde 

Osmanlı ordusunun geçtiği bir güzergâh olarak stratejik-askerî ve ekonomik bir değer kazanmıştır. 

Kasaba, XVIII. yüzyıldan sonra stratejik bir savunma noktası, orduların toplandığı, kışladığı ve geçit 

olarak kullandığı askerî bir konaklama yeri olmuştur. XVIII. yüzyılda Rusya’nın güçlü bir devlet olarak 

yükselmesi Babadağı’nın kaderini derinden etkilemiş, 1768 Osmanlı-Rus Savaşı sırasında bir kışlak ve 

Osmanlı-Kırım kuvvetleri için bir üs noktası olarak kullanılmıştır. 1771 yılında ilk defa Rusların 

1 Münir Aktepe, “Babadağı”, Diyanet Vakfı İslâm Ansiklopedisi, C.4, İstanbul 1991, s. 371-372; Kemal H. Karpat, 

Sarı Saltuk Diyarı Babadağı Anıt Bir Türk Müslüman Kasabası Tarihi, İstanbul 2018, s. 120. 

PIEES | 239



işgaline uğrayan Babadağı, 1773 yazındaki şiddetli muharebeler sırasında çevredeki şehirlerle birlikte 

yakılıp yıkılmış, camileri, mektepleri yok edilmiştir. Küçük Kaynarca Antlaşması ile tekrar 

Osmanlıların eline geçen kasaba, yüzyılın sonuna kadar Osmanlı-Rus savaşları dolayısıyla tekrar 

yıkıma uğramıştır. Kırım’ın ilhakı ve arkasından 1812’ye kadar süren savaşlarda kasaba yine büyük 

zarar görmüştür. 1853-1856 Kırım Savaşı’nda da yıkıma ve yağmaya maruz kalmıştır. 1878 Berlin 

Antlaşması gereği Babadağı, Kuzey Dobruca ile beraber Romanya’ya verilmiştir.21880’den sonraki 

göçler nedeniyle kasabanın Müslüman nüfusu çok azalmıştır. Müslümanların yerini Bulgarlar ve 

Romenler almış, Bulgaristan hâkimiyetinde olan Güney Dobruca 1913’te Romanya’ya verilmiştir. 

1940’ta ise Güney Dobruca Bulgaristan’a bırakılmış, Babadağı Romanya sınırları içinde kalmıştır. XX. 

yüzyılın başlarında üç Müslüman mahalleye sahip Babadağı’nda Müslüman nüfus 2017-2018 yılına 

gelindiğinde 102’ye kadar düşmüştür.3 

I) Babadağı’nda Sultan II. Bayezid’in Hayrâtı

II. Bayezid’in hayrâtı ile ilgili en renkli ve geniş malumât, Evliya Çelebi’nin seyahatnâmesinde 

bulunmaktadır. Rebiü’l-evvel 1062/Şubat-Mart 1652 tarihinde Melek Ahmed Paşa’nın Özi Eyâleti 

muhafızı olarak tayin edilmesiyle birlikte seyyah da onunla birlikte bölgeye hareket etmiş, yılsonuna 

kadar buradaki birçok kasaba, kale ve köyü görme imkânı bulmuştur. Paşa’nın Evâhir-i Zilhicce 

1062/23 Kasım-1 Aralık 1652 tarihinde Özi Muhafızlığı’ndan azledilmesiyle birlikte yine onunla 

beraber Babadağı’ndan Rumeli Eyaleti’ne gitmiştir. Bu süre zarfında seyyah bir süre Babadağı’nda 

konaklamış, hem Sarı Saltık hem de Sultan II. Bayezid ve onun hayrâtından uzun uzun bahsetmiştir. 

Seyyah, “şehr-i kadîm ve belde-i azîm” olarak vasıflandırdığı Babadağı’nı Sarı Saltık’ın yerleştiği ve 

binlerce kişinin Müslüman olmasına vesile olduğu bir yer olarak nitelendirmiştir. Aynı zamanda 

burada medfûn olan Sarı Saltık dolayısıyla kasabanın Babadağı olarak bilindiğini, Saltık’ı rüyasında 

gören Sultan Bayezid’in bu şehri ona vakfettiğini kaydetmiştir. O’nun izlenimleri II. Bayezid’in 

kasabada tamir ve inşa ettirdiği, ziyaretinde halen varlığını sürdüren yapıların özelliklerini ortaya 

koymaktadır. Başta türbe olmak üzere cami, medrese, imaret, han, hamam, kervansaray ve çarşıdan 

oluşan yapılar, vakıf çatısı altında bir araya getirilmiş, vakfedilenler Baba Sultan’a bağışlanmıştır. II. 

Bayezid, Kırım Hanı Mengli Giray Han’ı vakıflarına nazırlar nazırı atayarak vakfın bütün ihtiyaçlarını 

karşılamaya memur etmiştir. Kurduğu vakfın hududnâme temessükünü Mengli Giray Han’a, diğer 

temessükünü şeyh ve türbedar Kademli Dede’ye vermiştir.4 

2 Aktepe, “Babadağı”, s. 372; Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 40-41, 43, 45, 51, 115-116. 

3Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 51-91-92, 94, 117-118. 

4Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, (Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı), İstanbul 1999, s. 204, 207. 
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1) Sarı Saltık Sultan Tekkesi-Türbesi 

Sarı Saltık, 1263-1264 yılında, Anadolu’da taht mücadelesini kaybeden ve Bizans’a sığınan 

Selçuklu Sultanı II. İzzeddin Keykâvus’un yolladığı haber üzerine Karesi yöresinde kendisine bağlı on 

on iki bin kişilik aşiretini Bizans imparatorunun tahsis ettiği Dobruca bozkırlarına götürmüş ve orada 

yerleştirmiştir. Aşiret reisliği görevini, II. İzzeddin Keykâvus’un Deşt-i Kıpçak’a götürüldüğü zaman 

da sürdürmüş, aşiretini Berke Han’ın tahsis ettiği araziye yerleştirmiş, Selçuklu Sultanı’nın ölümünden 

sonra da oradan alıp tekrar Dobruca’ya getirmiştir. Cihad ve gazalarını dervişlerin de içinde bulunduğu 

aşiret kuvvetleriyle gerçekleştiren Sarı Saltık, bir Kalenderî şeyhi ve bir derviş-gazi olarak Osmanlı 

fetihlerinden çok önce Balkanlara hem Türk nüfusunu hem de onlarla birlikte İslâm’ı taşımış oluyordu. 

İşte Babadağı da Sarı Saltık yönetiminde Dobruca’ya yerleşen Türkmen aşiretinin kurduğu ilk şehirdir. 

Aynı zamanda Sarı Saltık ilk tekkesini burada kurmuş, kasaba onun adına nispetle Baba Saltık, Tuna 

Baba veya Babadağı olarak tanınmıştır.5 

Baba Saltık Tekkesi veya Sarı Saltık Baba Zaviyesi olarak bilinen tekke hakkında ayrıntılı 

bilgiler Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nde bulunmaktadır. Seyyah’ın ifadesine göre II. Bayezid, 1484’te 

Kili ve Akkerman seferine giderken Babadağı kasabasında konaklar. Babadağı isminin nereden 

geldiğini sorması üzerine ileri gelenler ve büyükler, Sarı Saltık ve türbesinden bahisle kâfirlerin, 

türbesini yıkıp çöplük haline getirdiğini ve kabrinin kaybolduğunu dile getirirler. Sultan ve yanında 

bulunan ulemâdan Kara Şemseddin, çöplük olan yerde iki rekât namaz kılarak istihareye yatar ve 

rüyalarında Saltık Sultan’ı görürler. Boğdan’ın fethedileceği müjdesini veren Saltık Sultan kendisini de 

mezbelelikten kurtarmasını söyler. Bayezid Han ve Şemseddin, rüyalarını ayrı kâğıtlara yazarak 

şeyhülislama gönderirler. Rüyaların aynı olduğunu gören şeyhülislamın “Padişahım, o mahalle bir 

büyük türbe edesiz” buyurmaları üzerine hemen seccade yeri temizlenir ve bir mermer sanduka bulunur. 

Üzerindeki yazıdan bunun Saltık Bay Seyyid Muhammed Buharî’nin kabri olduğu anlaşılır. Hemen 

mimar ve mühendisleri toplayıp bir türbe ile caminin inşasına, hayrât ve hasenâta başlarlar. Sefer 

dönüşünde Babadağı’na gelip bir sene kışlayan Sultan, şehri imar edip bütün hayrât ve hasenâtı Baba 

Sultan’a hibe eyler. Bu şekilde Sarı Saltık’ın mezarının üzerine kurşunlu kâgir kubbeli6 bir türbe inşa 

ettiren Sultan, Bektaşî fukaralarından Kademli Dede Sultan’ı Saltık Bay Sultan üzerine Bektaşîler 

serçeşmesi ve şeyh edip türbedar olarak görevlendirir. Türbenin yüksek kapısının üzerinde dört köşe 

                                                           
5 Balkanlar’da ilk Türk iskânı, Sarı Saltık’ın kimliği ve Sarı Saltık kültü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. A. Yaşar 

Ocak, Sarı Saltık Popüler İslâm’ın Balkanlar’daki Destanî Öncüsü (XIII. Yüzyıl), Ankara 2002; Machiel Kiel, 

“The türbe of Sarı Saltık at Babadag-Dobrudja: Brief historical and architectonical notes”, Güneydoğu Avrupa 

Araştırmaları Dergisi, 6-7 (1978), s. 205-220. 

6 Bayezid Han’ın Rumeli’ye yola çıktığı gece, Saltık Sultan Kademli Dede’nin ve Mengli Giray Han’ın rüyasına 

girip “Benim üzerimde olan kurşumlu kârgîr kubbeyi ref’ edüp tahta kubbe edin buyururlar. Ale’s-sabâh iki 

sultânın gördükleri menâm birbirlerine muvafık gelüp kârgîr kubbeyi münhedim edüp hâlâ kârgîr çâr-kûşe dîvâr 

üzre eflâke ser çekmiş bir gûne musanna’ şındıra tahta örtülü kubbe-i serâmedlerdir kim ol diyârlarda misli 

yokdur. Altun ile mutâlla alemleri berk urur.” Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 207. 
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mermerde celî hat ile “Geliniz, bâb-ı mu’allâyı ziyâret ediniz sene 913” tarihi yazılıdır. Evliya Çelebi 

de, türbeyi ziyaret ettiğinde kapısının sağ tarafına şu hattı yazmıştır:  

Hazret-i Sultân Saltûk’ı ziyaret eyledik 

Çok şükür şimdi görüp Hakka ibâdet eyledik   

Türbenin içini de tasvir eden seyyah, kabrin yeşil ipek bir örtü ile kaplandığını, çevresinde 

rahleler üzerinde her biri padişahların hediyesi olan güzel hatlı Kur’an-ı Kerimlerin yer aldığını, 

Ayasofya, Yeni Cami ve Süleymaniye’de böyle Mushaflar bulunmadığını ifade etmektedir. Kabrin baş 

ve ayakucunda adam boyu yüksekliğinde tezhipli ve yaldızlı şamdanlar olup etrafı yüz çeşit şamdan, 

çerağdan, buhurdan, gülâbdan ve micmerlerle (tütsü yakılan kaplar) çevrilmiştir. Yine kabrin baş 

tarafında Saltık Sultan’ın hayatta iken kullandığı tuğ, davul, sancak, boru, zil ve kudümler hâlâ 

durmaktadır. Seyyah, tavanda kıymetli avizelerin asılı bulunduğunu, başka türbelerde eşi benzeri 

olmadığından bahisle duvarlarının da hüsn-i hat levhalarıyla, dervişlerin pâlhengleri, zerdeste ve 

keşkülleriyle süslenmiş olduğunu söylemektedir. Ayrıca seyyaha göre kasabadaki tekkelerin içinde en 

bakımlı ve şenlikli olanı Hazret-i Saltık Bay Muhammed Buharî Tekkesi’dir. Evliya Çelebi, türbeyi 

ziyareti sırasında türbedar Süleyman Dede ile görüşmüş, sonra tekke kısmında dervişler ile bir araya 

gelmiştir. Yaşlı genç yüz elli kadar dervişin toplandığı tek katlı dervişler meydanı dört tarafı kurban 

postlarıyla döşenmiş, dindar ve takva sahibi dervişlerin, yalın ayak başıkabak köçeklerin bulunduğu bir 

yerdir. Burada, Meydancı Dede fermanıyla bütün köçek abdallar muhabbet meydanına gelerek şiirler, 

uzun bahirler, tekerlemeler okumuş, ardından sofracıbaşı gelip kendilerine muazzam bir ziyafet 

çekmiştir.7 Bulgar kökenli Petru Bogdan Baksiç ise 1641 yılında Sarı Saltık Türbesi’ni ziyaret ettiğinde 

dervişlerin sade bir hayat yaşadıklarını, üzerlerinde çok az bir elbise ile gezdiklerini, pirin emirlerini 

itirazsız yerine getirdiklerini ve yabancıları çok iyi karşıladıklarını söyler. Ayrıca türbe ziyareti 

sırasında sadaka beklentilerinin olduğunu da vurgular.8 

Tekkenin avlusunda bazı tekke şeyhlerinin kabirleri bulunmaktadır. Bunlar; Evren Dede, Burhan 

Dede, Kasım Dede, Ankâ Dede Sultan, Kademli Dede ve Koca Müftü ziyaretgâhlarıdır.9 Bu kabirlere 

ilave olarak Ayverdi, ziyareti sırasında H.1050/1640-1641 tarihinde vefat eden İbrahim Çelebi’nin 

kabir taşının başka bir yerden getirilip sundurmanın bir köşesine dayanmış halde durduğunu 

görmüştür.10  

1966 yılında türbenin durumu pek de iç açıcı değildir. Bölgeyi çeşitli amaçlarla ziyaret edenlere 

göre türbe son derece köhne ve adeta kaba bir kulübe görünümündeydi. Herhangi bir mezar taşı ya da 

                                                           
7Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205-208. 

8Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 110. 

9Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 208. 

10 Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri Romanya Macaristan I (1. Ve 2. Kitap), İstanbul 

2000, s. 20. 
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yazıt izine rastlanmayan türbenin eskiden çok daha iyi durumda olduğunu Babadağlı olan ve türbeyi 

ziyarete gelenlere yardımcı olan Hamid Ağa ifade etmektedir.11 Ayverdi ise türbeyi ziyareti sırasında 

yapının ölçülerini kaydetmiş ve fiziki görünümüne ilişkin bilgiler vermiştir. Buna göre türbe içten içe 

4.83x4.83 m. olup duvar kalınlığı 96 cm’dir. Önde 3 m. kadar derinliğinde, iki tarafı duvarlı ve üzeri 

kiremitle örtülü bir sundurma bulunmaktadır.12 Günümüze gelinceye kadar birçok kez tamir edilen 

türbenin restorasyon girişimlerinden biri 1995 yılında yapılmıştır. Bu kapsamda Romanya ile bir 

protokol imzalanmış ancak çeşitli sebeplerle işe başlanamamıştır. Nihayet Haziran 2006’da başlayan 

restore süreci Haziran 2007’de tamamlanmıştır.13 Bugün, Babadağı’nda Ali Paşa Camii’ne yakın bir 

yerde bulunan türbe, çoğunlukla kadınlar tarafından ve özellikle Perşembe ve Pazar günleri çeşitli 

amaçlarla ziyaret edilmektedir.14  

2) Cami (Ulu Cami)

Seyyahın kasabada öncelikli olarak bahsettiği yapıların başında camiler gelmektedir. Bunlardan 

biri de Ulu Cami’dir. II. Bayezid’in hayrâtı olarak inşa edilen cami, Bayezid-i Velî Camii veya Sultan 

Bayezid Han Camii adıyla tanınmış olup Sarı Saltık Sultan Asitânesi’ne bitişik konumdadır. Dört köşe 

kâgir duvar üzerinde dört köşe tahta bir kubbe bulunmaktadır. Kubbe, mavi renkli saf kurşun ile 

örtülmüştür. Evliya Çelebi’ye göre iki yan ve bir kıble kapısı olan caminin, kıble kapısından mihraba 

varıncaya kadar uzunluk ve genişliği yüz seksener ayaktır.15 Birçok direği içinde barındıran caminin 

bukalemun nakışlı gül renkli bir tavanı, eski tarz yani sanatlı olmayan mihrap ve minberi, sağ tarafında 

bir minaresi vardır. Seyyah burayı ziyaret ettiğinde caminin gayet kalabalık bir cemaate ve velî 

mertebesinde bir imama sahip olduğunu görmüştür. O, aynı zamanda caminin sağında ve solunda bazı 

âlim ve salihlerin kabirlerine de işaret etmiştir. Bunlardan Mevlânâ Ali Arab Efendi Bayezid Sultan 

11 Bu ziyaretçilerden biri de Grace M. Smith olup Sarı Saltık Baba’nın makam ve türbeleri üzerine bir yazı kaleme 

almıştır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Grace M. Smith, “Some Türbes/Maqāms of Sarı Saltuq an Early Anatolian 

Turkish Ġāzī-Saint”, Turcıca Revüe D’étüdes Turques, Tome XIV, 1982, p. 216-225.  

12 Ayverdi ziyareti sırasında Babadağı’ndaki türbe ve Ali Paşa Camii’nin bakımı ve korunmasının kundura 

tamircisi Ali, Hamid Efendi ve dostları eliyle yapıldığını ifade eder (Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri 

Romanya Macaristan I, s. 20). 

13 Türbenin restorasyonunu gösteren fotoğraflar için bkz. Romanya Babadağ Sarı Saltuk Türbesi Restorasyonu, 

haz. Neval Konuk, Ankara 2007. Romanya’daki diğer Osmanlı eserleri için bkz. Abdullah Şevki Duymaz, 

“Belgeler Işığında Romanya’da Türk Mimarisi Üzerine Bir Değerlendirme”, Balkan Tarihi, C. I, Editörler: Zafer 

Gölen-Abidin Temizer, 2016, s. 215-269.  

14Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 109-110; Ocak, Sarı Saltık, s. 113. Türbenin 2007 yılındaki restorasyon 

sonrası görüntüsü için bkz. Resim I. 

15 Ayverdi, caminin ölçüsünü mübalağalı bulmakla beraber Gazi Ali Paşa Camii’nin revakıyla beraber 21 metreyi 

bulan ebadı ile epeyce hacimli ve gösterişli bir cami olduğundan hareketle II. Sultan Bayezid Camii’nin bundan 

daha büyük olması gerektiğini ileri sürer. Zira II. Sultan Bayezid Camii’ne Ulu Cami isminin verilmesini, bu 

caminin diğerine kıyasla daha ehemmiyetli olmasına bağlar (Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mimârî Eserleri 

Romanya Macaristan I, s. 11).   
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Haziresi’nde, Mahmud Efendi ve Molla Süleyman Efendi Ulu Camii yanında, Mevlânâ Ankud 

Süleyman Efendi Ulu Cami’de gömülüdür.16 

Camide çeşitli görevleri ifa eden kalabalık bir hizmetliler topluluğu bulunmaktadır. Örnek olması 

açısından 1101/1689-1690 yılında camideki vazifeli sayısı aşağıdaki tabloda sunulmuştur.17 

Görev Sayı Görev Sayı Görev Sayı Görev Sayı 

Vaiz 1 Müezzin 2 Devirhan 3 İhlashan 1 

Hatip 1 Müezzin-i sala 2 Buhurî 1 Abkeş 1 

İmam-ı evvel 1 Kayyum ve bevvab 1 Saatî? 1 Serrâcî 1 

İmam-ı sani 1 Kayyum 1 Muallim 1 

Hatip-i ? 1 Ferraş 1 Muarrif 1 

Yasinhan 1 Naathan 1 (Okunamayan) 2 

Amenerresulhan 1 Ser-mahfilhan 1 Kurra-yı ? 1 YEKUN 29 

Cami inşa edildikten sonraki süreçte birçok tamirden geçmiştir. Vakfın muhasebe defterleri bu 

konuda detaylı bilgi vermektedir. Mesela medrese ile eş zamanlı yapılan tamirat sırasında caminin 

harem duvarının harap olduğu, tamir edilmezse tamamen yıkılacağı anlaşılmıştır. Mütevelli vasıtasıyla 

bu bölümde gerekli onarım çalışmaları başlatılmış, tamiratta 620 adet taşın yanı sıra 230 araba taş, 180 

kantar kireç, 18 araba kum sarf edilmiş, 97 neccar ve 90 ırgat çalışmıştır. 19 Şevval 1134/2 Ağustos 

1722 tarihli hüccete göre tamirat 14.520 akçeye mal olmuştur.18 Vakıf gelirlerinin yeterli olduğu 

zamanlarda caminin tamiratı düzenli bir şekilde yapılırken XVIII. yüzyılın ilk yarısında bunun mümkün 

olmadığı ve merkezin yardımına ihtiyaç duyduğu anlaşılmaktadır. Nitekim 1744 yılında kasaba halkının 

merkeze sunduğu dilekçe, caminin uzun zamandır tamir edilmediğini, tamirin mutlaka yapılması 

gerektiğini içermektedir. Aynı dilekçeden tamirat için vakıf kasasında yeterli miktarda para 

bulunmadığı da öğrenilmektedir. Bu konuda ahalinin ricası “in’âm ve inâyet-i şehinşâhî” yoluyla 

tamiratın gerçekleştirilmesi ve tamirat bedeli olan 1.000 kuruşun Haremeyn Hazinesi’nden verilmesidir. 

Merkez, ahalinin bu talebini yerinde görmüş ve paranın gönderilmesine karar vermiştir.19 Nitekim 25 

Şubat 1744 tarihinde tamir bedeli olan 1.000 kuruş, Haremeyn Hazinesi’nden alınarak Mütevelli 

Mehmed Ağa b. Hüseyin’e teslim edilmiştir.20 Cami, 1768-1774 Osmanlı-Rus Savaşı öncesinde de 

tamir edilmiştir. Tamirat, İsakçı Anbar Emini ve İsmail Mütevellisi Hacı Halil tarafından yapılmış ve 

16Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205, 208. 

17 Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi (BOA), Evkaf Haremeyn Muhasebeciliği Defterleri (EV. HMH.d.), 

534, vr. 2a-2b. 

18BOA, EV. HMH.d., 2623, vr. 3/c1, 3/c2. 

19 BOA, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Evrakı (TSMA.e.), 501/60; Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi (VGMA), 

VGM. Defter, 02083.00029. 

20 VGMA, VGM. Defter, 00803.00010, s. 12. 
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tamirat bedeli 3.096 kuruş olarak gerçekleşmiştir. Ancak II. Bayezid Vakfı’nın mütevellisi olan ve 

mukataayı malikâne olarak tasarruf eden Merhum İbrahim’in gerek miriye gerekse Haremeyn 

Hazinesi’ne yüklü miktarda borcu bulunmaktadır. Üstelik terekesi, borçlarını karşılamada yetersiz 

kalmıştır. Ayrıca bu dönemde vakfın gelirleri, giderlerini karşılayamayacak durumda olup tamirata sarf 

edilecek “fazlası” bulunmamaktadır.  Mevcut durum üzerine merkez, bu tarz vakıfların mütevellilerinin 

birbirlerinin masraflarına yardımcı olması gerektiğini, bunun güzel bir adet olduğunu ifade ile İsmail 

Vakfı Mütevellisi Hacı Halil’in de tamir bedelini kendi vakıflarının gelirinden bağış yoluyla ödemesini 

karara bağlamıştır.21 Cami hakkında son kayıtlardan biri sefer dolayısıyla bölgeye götürülen defterlerin 

muhafaza edilmesiyle ilgilidir. Daha önce bu yöne yapılan seferlerde orduyla birlikte nakledilen hazine 

defterleri ve defterhane sandıkları İsakçı Kalesi’nde muhafaza edilmekteydi. Ancak 1769 yılında kaleye 

kapasitesinden fazla mühimmat stoklandığı için defterlerin kalede saklanması tehlikeli görülmüştür. Bu 

şartlarda defterlerin Babadağı’nda Cami-i kebir’de saklanmasının uygun olacağı düşünülerek her 

kalemden, defterhaneden ve reis efendi tarafından ikişer hizmetkârla birer kâtibin muhafız olarak tayin 

edilmesine karar verilmiştir.22 İzleyen yılda da ordunun İsakçı’dan Maçin’e hareketi üzerine 

Defterhane-i Amire, Baş Muhasebe ve diğer defterlerin geçen yıl yapıldığı gibi Cami-i kebir’de 

muhafazası uygun görülmüştür. Ordunun dönüşüne kadar burada saklanacak olan defterlerin, 

İsakçı’dan develere yüklenerek Babadağı’na getirilmesi,  camiye konulması ve kazadan temin edilecek 

yeterli sayıda adamla korunması hakkında 21 Kasım 1770 tarihinde Babadağı kadısına ve diğer ilgililere 

ferman gönderilmiştir.23 

3) Medrese

II. Bayezid, kasabada cami ile birlikte bir de medrese inşa ettirmiştir. Kasabanın ilk medresesi

olan bu yapının üzeri kurşun örtüyle kaplanmıştır.24Talebelerin yetişmesine, kasabanın ilmi ve kültürel 

anlamda gelişmesine katkı sağlayan medrese, 1572 yılında levend suhtelerin mekânı haline gelmiş, bu 

kişiler kul ve cariyeleri “ayardup” evler ve dükkânlar açarak çeşitli gasp ve öldürme olaylarına 

karışmışlardır. Kasaba ahalisini son derece rahatsız eden bu olaylar, şikâyet konusu olmuş, ahali 

Hırsova kadısı aracılığıyla medresede suhtelerin barındırılmaması ricasında bulunmuşlardır. Merkezin 

tavrı da medreseye kefilsiz suhtelerin kabul edilmemesi ve tahsille ilgili olmayanların kasabadan 

21 3 Rebiülevvel 1180/9 Ağustos 1766 tarihli tezkire: VGMA, VGM. Defter, 00367.00104, s. 201. 

22 Sadrazam ve Serdar-ı ekrem Yağlıkcızade Mehmed Emin Paşa’nın 24 Muharrem 1183/30 Mayıs 1769 tarihli 

Rikâb-ı hümâyȗna takriri: BOA, TSMA.e, 883/3. 

23 BOA, Cevdet Askeriye (C.AS), 555/23276. Aynı içerikli bir ferman, Babadağı kasabasının ismi çizilerek 

Hacıoğlu Pazarı kadısına da yazılmış, defterlerin camide koruma altına alınması hususu vurgulanmıştır [BOA, Ali 

Emiri Mustafa III (AE.SMST.III), 43/3067]. 

24Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205. 
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çıkartılması yönünde olmuştur. Ayrıca müderris, kefilsiz suhtelerin medreseye alınmaması, aksi halde 

yaptıklarından sorumlu tutulacağı konusunda uyarılmıştır.25 

Kasabadaki medreseye daha sonra yenileri eklenmiş ve XVII. yüzyılın ortalarında bu kurumların 

sayısı üçe yükselmiştir.26 Karpat, Babadağı’nın Sarı Saltık gibi İslam dünyasında büyük bir yeri olan 

bir simaya bağlı olmasına ve II. Bayezid Vakfı gibi çok büyük bir vakfa sahip olmasına rağmen büyük 

bir âlim yetiştiremediğini ve büyük bir dinî merkez olamadığını düşündürücü bir durum olarak 

zikreder.27 

Tablo II: Babadağı Bayezid Han Medresesi’nde Görev Yapan Kişiler 

Adı Görevi Dönemi 

Seyfi Çelebi28 Müderris 9 Rebiü’levvel 980/20 Temmuz 1572 

Nimetullah29 Müderris 1023/1614-1615 

Abdullah Efendi30 Müderrris 22 Muharrem 1080/22 Haziran 1669 

Mevlânâ Ali Arab Efendi31 Dersiâm XVII. yüzyıl ikinci yarısı 

 

Medresenin tamiri, odalarının bakımı ve temizliği hakkında vakfın muhasebe defterlerinde çeşitli 

kayıtlar göze çarpmaktadır. Mesela; 1696-1700 yılları arasında medresenin tamir edildiği, odalarının 

kireçle sıvandığı tespit edilmektedir.32 Keza 1703-1704 yılında da bir tamir söz konusu olmuştur.33 

Kapsamlı tamirlerden biri 1722-1723 yılı muhasebe kayıtlarına yansımıştır. 13 Muharrem 1134/3 

Kasım 1721 tarihli keşif hüccetine göre medresenin beş odasının duvarları, pencereleri ve çatısı ile dış 

tarafında bulunan taş duvarının bazı yerleri harap hale gelmiştir. Medresenin tamirine yönelik olarak 

hassa mimarlardan ve bina işinde uzman kişilerden bir heyet oluşturulmuş ve ilgili heyet medresede 

incelemelerde bulunmuştur. Keşiften sonra vakıf mütevellisi tarafından medresenin öncelikle beş 

odasının ve taş duvarının onarımı gerçekleştirilmiştir. Ancak tamirat sırasında medresenin diğer 

odalarının da tamire ihtiyaç duyduğu anlaşıldığından bunların da gereken tamirleri yapılmıştır. Tamirat 

                                                           
25 BOA, Bab-ı Asafî Divan-ı Hümayun Sicilleri Mühimme Defterleri (A.DVNSMHM.d.), 19/441. 

26Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205. 

27Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 50. 

28 BOA, A.DVNSMHM.d., 19/441. 

29 BOA, A.DVNSMHM.d., 80/725. 

30 BOA, İbnül Emin Tevcihat (İE.TCT), 4/442. 

31Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 208. 

32BOA, EV. HMH.d., 919, vr. 2b. 

33 BOA, EV. HMH.d.,1234, vr. 2b. 
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sona erdiğinde masrafların tespitine yönelik olarak 2 Ağustos 1722 tarihinde tekrar bir keşif 

yapılmıştır.34 Medresenin tamir masrafının 56.758 akçe olarak gerçekleştiği görülmektedir.35 

Tablo III: İlk Keşif Sonucuna Göre Medresede Yapılacak İşler ve Tahmini Maliyet36 

Tamir edilecek yer/İşin türü Malzeme Adet Vukıyye Araba Kantar  Birim 

fiyatı 

(akçe) 

Toplam 

(akçe) 

Odaların tavanları  Bıçkı tahtası 600    3 1.800 

 Tahta çivisi 5.000    Bini 300 

akçe 

1.500 

Dershanenin camları  Cam 40     720 (usta 

ücreti ile 

 Ihlamur kirişi 500    6 3.000 

 Çeşitli çiviler  120   40 4.800 

Etraf duvar Kabak taşı 500    3 1.500 

 Taş    150  10 1.500 

 Baca taşı 20/9     180 

 Kireç    300 20 6.000 

 Çubuk   20  30 600 

Çatı Kiremit 4.000    Bini 4 

kuruş 

1.920 

 Kum   20  9 180 

 Çöçek  100   9 960 

Kapı ve pencereler  Reze       800 

Yeniden inşa edilecek kenif       2.400 

Neccar ücreti  200    40 8.000 

Irgat ücreti  150     4.500 

Genel toplam       40.360 

 

 

 

 

 

                                                           
34 BOA, EV. HMH.d.,2623, vr. 3/a1, 3/a2. 

35 BOA, EV.HMH.d., 2623,vr. 2b. 

36 BOA, EV. HMH.d.,2623, vr. 3/a1, 3/a2. 
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Tablo IV: Medresenin Tamirinden Sonra Yapılan Keşif ve İşin Maliyeti37 

Tamir edilen yer/İşin 

türü 

Malzeme Adet Vukıyye Araba Kantar Birim fiyatı 

(akçe) 

Toplam 

(akçe) 

Odaların tavanları Bıçkı tahtası 713    4.5 3.208 

 Tahta çivisi 5.500    Bini 300 

akçe 

1.650 

Dershanenin camları Cam 40    16 800 

 Ihlamur kirişi 620    9 5.580 

 Çeşitli çiviler  120   40 4.800 

Etraf duvar Kabak taşı 560    3 1.680 

 Taş   200  10 2.000 

 Baca taşı 40     360 

 Kireç    300 20 6.000 

Saçak Balta tahtası 280    5 1.400 

 Meşe direği 13    60 780 

 Bıçkı tahtası 300    4 1.200 

Boya ve nakkaş       3.000 

Çatı Kiremit 4.000    Bini 300 

akçe 

1.200 

Pınar kuyusu tamiri       600 

 Çubuk   20  40 800 

 Kum   20  10 200 

 Keten çubuk  100   10 1.000 

Kapılar Reze ve 

bağlama 

     900 

Yeniden inşa edilen 

kenif 

      2.400 

Neccar ücreti  280    40 11.200 

Irgat ücreti  200    30 6.000 

Genel toplam       56.758 

 

4) Kervansaray ve İmaret 

Sarı Saltık Sultan Tekkesi’nde bulunan kervansaray ve imaret, gelip geçen yolcuların ve 

misafirlerin konakladığı ve barındığı bir yerdir. Sultan imaretinde konaklayanların kendilerinin ve 

hayvanlarının günlük besin ihtiyaçları bol bol karşılanmaktadır. Zira tekkeye adaklar, kurbanlar ve para 

bağışları gibi pek çok sadaka geliyordu. Katolik Papaz Petru Bogdan Baksiç, 1641 yılındaki Babadağı 

                                                           
37BOA, EV. HMH.d.,2623, vr. 3/b1. 
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seyahatinde imareti görmüş, buraya verilen koyun, at, sığır, toprak, hizmetçi vs.nin imaret dervişlerinin 

ortak malı sayıldığını ifade etmiştir.38 Evliya Çelebi de kervansaraya her gece 100-200 atlının konup 

göçtüğünü, hizmetin dervişler eliyle yapıldığını ve yolcuların her türlü ihtiyaçlarının karşılandığından 

bahsetmiştir.39Bununla birlikte daha 1583’lerde tekkeye gelen sadakalardan yararlanmak isteyen bazı 

kişilerin tekke vakfına ait yerlere başka zaviyeler ve halvethaneler yapmak suretiyle bu sadakaları 

kendilerine aldıkları görülmektedir. Sarı Saltık Tekkesi’nde hizmet eden dervişlerin dağılmasına ve 

tekkenin zarara uğramasına yol açan bu gelişme üzerine merkez, sonradan inşa edilen zaviye ve 

halvethanelerin kaldırılması konusunda daha önce verilen fetva gereğince duruma müdahale etmiş ve 

Babadağı kadısını görevlendirmiştir. Kadı, tekkede gerekli incelemeleri yaparak “vaz’-ı kadime” aykırı 

bir durum tespit ettiğinde fetvanın gereğini yapmakla sorumlu tutulmuştur.40 Tekkeyi ve dervişleri zor 

duruma düşüren gelişmelerin izleyen yüzyılda da örnekleri görülmektedir. Mesela; Tekke imareti, 

zaman zaman Kazakların baskın ve yağmasına maruz kalmıştır. Zira birçok kez Babadağı’na saldıran 

Kazakların bu girişimlerinden biri, Nev’îzâde Atâyî’nin 1610 yılında Babadağı'nda kadı olarak 

bulunduğu zaman meydana gelmiştir. Rus Kazak eşkıyası tarafından saldırıya uğranıp yağmalanan ve 

harabeye çevrilen kasabada tekke de talan edilmiştir. Bir kısım Kazak eşkıyası, tekkede bulunan çerağ, 

yatak, örtü, bakır kap kacak gibi eşyaları gasp etmiştir. Kazaklar, kasaba halkının savunması karşısında 

savaşmayı göze alamamışlar, her tarafı yakıp yıkarak gemilerine doğru kaçmışlardır. Diğer gemiler 

kıyıdan iyice uzaklaşmakla birlikte tekkeyi soyan kişilerin bulunduğu geminin girdaba yakalanması ve 

kıyıya vurması üzerine, kasaba halkı gemidekileri yakalayarak bağlamışlar ve çaldıkları eşyaları 

sırtlarına yükleyerek tekkeye götürmüşlerdir. Nev’îzâde, tekkeyi soyan Kazakların Osmanlı gazilerince 

mağlup edilerek yağmaladıkları bütün malların ellerinden alınmasını Saltık Baba’nın manevi gücüne 

bağlamıştır.41 Kazakların kasabaya saldırılarını kolaylaştıran faktörlerden birisi, buradaki bazı göl ve 

boğazlarda oluşturulan dalyanlardır. Bu dalyanları kuran reaya, sazlıklarda gizlenen kazaklara 

avladıkları balıkları sattıkları gibi kılavuzluk da yapmaktadırlar. Tuna nazırının girişimiyle oluşturulan 

bu dalyanlar, kazak eşkıyasının yuvalanmasını ve erzak temin etmesini kolaylaştırmakta, kazakların 

bölgeye türlü zararlar vermesine yol açmaktadır. Merkezin tepkisi üzerine, hazineye de faydası olmayan 

bu dalyanların tamamen kaldırılması konusunda Baba kadısına ve nazıra 22 Ağustos 1618 tarihli bir 

ferman gönderilmiştir.42 IV. Murad, Kazakların baskınlarına karşı şehri koruyabilmek için bir kale inşa 

38 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 110. 

39Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205. 

40 BOA, ADVNSMHM.d., 51/226. 

41 Ataullah Efendi Nev’izade Atai, Hamse-i Atai (Nefhatü’l-Ezhâr), İstanbul Üniversitesi Nadir Eserler 

Kütüphanesi, Türkçe Yazmalar, 437, vr. 147b-149a; Ayrıca bkz. Muhammet Kuzubaş, Nev’izâde Atâî’nin 

Nefhatü’l-Ezhâr Adlı Mesnevisinin Metin, Biçim ve İçerik Bakımından İncelenmesi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi, Samsun 2003, s. 69-72, 205-209; Ocak, Sarı Saltık, 

s. 69.

42 BAO, ADVNSMHM.d.,82/310. 
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edilmesini istemiş ancak inşaatın tamamlanması uzun sürmüş, şehir bu süre zarfında savunmasız 

kalmıştır.43 

5) Han

Sultan II. Bayezid’in hayrâtı arasında yer alan yapı hakkında kaynaklarda ayrıntılı bilgi

bulunmamaktadır. Evliya Çelebi, seyahatnâmede kasabadaki toplam 8 adet bekâr hanında tüccarın 

konakladığına değinmekle birlikte isimlerine yer vermemiştir.44 

6) Hamamlar

II. Bayezid, kasabada iki adet hamam inşa ettirmiştir. Bunlardan biri, kasabanın en büyük

hamamı olup “hamam-ı kebir” veya “Bayezid-i Velî Hamamı” olarak tanınmıştır. Diğeri ise daha küçük 

olup “hamam-ı sağir” adıyla anılmıştır. Kasabadaki hayrâtın bir parçası olan hamamlar, halkın 

ihtiyaçlarının karşılamasında önemli rol oynamış, Sultan’ın vakıf eserleri için de bir gelir kaynağı 

olmuştur. XVII. yüzyılın ortalarına gelindiğinde kasabadaki hamamların sayısı üçe yükselmiştir. Bu 

hamamlar, hem yerel halkın hem de bölgede bulunan ve oradan Lehistan, Özi ve Kırım’a giden 

orduların hizmetine sunulmuştur.45 Karpat, suyu bol olan kasabada böyle büyük hamamlar inşa 

ettirildiğini ifade etmektedir.46 

Kasabadaki hamamlar, XVII. yüzyıl ve izleyen yüzyılda diğer vakıf eserlerle birlikte tamir 

edilmiştir. Bu dönemde hamamlarda kullanılan kazanların tamiri yapılmış, külhanı, su hazinesi, su 

kuyusu, kubbeleri ve dolap duvarı gibi çeşitli kısımları onarılmış veya yeniden inşa edilmiştir. 1641, 

1665, 1682, 1687, 1688, 1691-1693, 1696-170047, 1700-170148, 1701-170349, 1703-170450, 1705, 1706-

170751, 1710-171252 ve 1765’te gerçekleşen bu tamirlere ciddi meblağlar ayrılmıştır. Tamirat işlemi, 

vakıf mütevellisinin veya vekilinin mahkemeye gidip durumu bildirmesi ve kadı başkanlığında bir 

heyetin ilgili yerin teftiş sonucunu bir rapor halinde merkeze bildirmesiyle başlamıştır. Tamire yönelik 

girişimler 1641 ve 1687 tarihli iki ayrı hüccette görülebilir. Bu hüccetlerin ilkinde hamam kazanının 

zamanla eskidiğinden bahsedilerek yenilenmesi üzerinde durulmuş ve bu işlemin ancak İstanbul’da 

43 Halime Kozlubel Doğru, 1844 Nüfus Sayımına Göre Deliorman ve Dobruca’nın Demografik, Sosyal ve 

Ekonomik Durumu, Ankara 2011, s. 230. 

44Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205. 

45Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205. 

46 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 86. 

47 BOA, EV. HMH.d.,919, vr. 2b. 

48 BOA, EV. HMH.d.,1097, vr. 2b. 

49 BOA, EV. HMH.d.,1144, vr. 2b. 

50 BOA, EV. HMH.d.,1234, vr. 2b. 

51 BOA, EV. HMH.d.,1412, vr. 2b. 

52 BOA, EV. HMH.d.,1658, vr. 2b. 
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yapılabileceği ifade edilmiştir. Mütevelli vekili, kazanı İstanbul’a naklederek tamiratını yaptırmış ve bu 

iş için 32.500 kuruş sarf etmiştir.53 Bir başka girişim hamamlardaki fiziki tadilatla ilgilidir. 17 Şaban 

1098/28 Haziran 1687 tarihli hüccete göre gayrimüslim mimarlar ve bina işinde uzmanlaşmış kişilerin 

keşfi sonucunda büyük hamamın su kuyusu ve dolap duvarının harap olduğu ve yeni baştan yapılması 

gerektiği görülmüş, ölçümler sonucunda kuyunun toplam inşaat alanı 300 zira; dolap duvarının ise 30 

zira olarak hesaplanmıştır.54 Kısa bir süre sonra hamamda tadilat başlamış, bu maksatla taş, kiriş, tahta, 

kova, urgan, mertek, demir, çubuk gibi malzemeler satın alınmıştır. Bu iki tamirat için toplam 17.439 

akçe sarf edilmiştir.55 Tamiratın yapıldığı 1689-1691 tarihli vakıf muhasebe kayıtlarından da 

anlaşılmaktadır. Zira 1688-1689 yılındaki hamam giderleri için vakıf mütevellisine 27.466 akçe 

verildiği kayıtlıdır.56 XVII. yüzyılın son tamiratı ise 1696-1700 yılları arasında gerçekleşmiş, 

hamamların duvar, kubbe, külhan ve çatıları tamir edilmiş, gerekli bakımları yapılmıştır.57 Benzer bir 

tamirat 1765 yılında küçük hamam için yapılmıştır. Tamiratın büyük olduğu sarf edilen malzemelerden 

anlaşılmaktadır. Tamirat için kireç, tahta, mertek, kiriş, taş (300 araba), külhan taşı, horasan harcı, 

kiremit (11.000 adet), cam, döşeme taşı, çubuk, kazan (320 kıyye ağırlığında), lök için pamuk, künk, 

lüle, süpürge, hatıl, çivi, zeytinyağı, neft yağı gibi malzemeler kullanılmıştır. Çok sayıda amele ve 

dülgerin çalıştığı hamamda nakkaş ustaları da görev almıştır. Toplam masraf, 2.821 kuruş 9 pare olarak 

gerçekleşmiştir.58 

XVIII. yüzyılın ikinci yarısında Rus işgaline uğrayan kasabada diğer yapılar gibi hamamlar da 

zarar görmüş ve yok edilmiştir. 1930’larda harabe halde olan hamamın temelleri üzerine önce bir 

değirmen inşa ettirilmiştir. 1950’den sonra ana bina sepet örme atölyesi, 2004’ten sonra içecek su 

deposu haline getirilmiş, 2010 yılında ise hamamdan kalan son kubbenin yıkılmasıyla tarihi miras yok 

olmuştur.59 

7) Dükkânlar 

II. Bayezid, kasabanın canlandırılması, ekonomik yönden gelişmesi amacıyla çok sayıda dükkân 

inşa ettirmiştir. Aynı zamanda bu dükkânlar, hayrâtı için önemli bir gelir kaynağı olmuştur. XVII. 

yüzyılın ortalarında 100 adet olan bu yapıların, kasabadaki toplam 390 dükkânın varlığı göz önüne 

alındığında yaklaşık %25’lik bir orana tekabül ettiği anlaşılır.60 

                                                           
53 BOA, TSMA.e., 1254/16. 

54 BOA, TSMA.e., 411/15. 

55 BOA, TSMA.e., 847/8. 

56 BOA, TSMA.e, 49/29, s.4; BOA, EV. HMH.d., 534, vr. 3a. 

57 BOA, EV. HMH.d.,919, vr. 2b. 

58 VGMA, VGM. Defter, 00367.00077, s. 147. 

59 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 54. 

60Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205;Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 200. 
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8) Dede Saltık Sultan Korusu 

Kasabanın önemli mesire yerlerinden biri olan ve vakfın bir parçasını oluşturan Dede Saltık 

Sultan Korusu ağaçlık, yeşillik, çınarlık, lale bahçesi ve avlaklı bir korudur.  Koruda tekkeye ait binlerce 

koyun, sığır, sıpa, at, kısrak ve tay beslenmekte, tekkenin ve diğer vakıfların odun ihtiyacı buradan 

karşılanmaktadır.61 

II) Vakfın Gelirleri 

XVI. yüzyıl tahrir defterlerinde kasabanın ismi nefs-i Baba şeklinde kaydedilmiş, burası II. 

Bayezid tarafından Sarı Saltık’a vakıf olarak bağışlanmış, kasaba halkına bütün avarız-ı divaniyeden 

muaf olduklarına dair muafnâme verilmiştir. Söz konusu ayrıcalık Kanuni Sultan Süleyman döneminde 

de devam etmiştir.62Bir Oğuz-Türkmen diyarı olan Babadağı kasabasında Osmanlılar döneminde 

Müslümanlarla birlikte Hıristiyanlar da yaşamıştır. Nüfus çoğunluğunun Müslümanlarda olduğu 

görülmektedir. Burada oluşturulan vakıf ve gelirleri Babadağı’nın dini kurumlarını dolayısıyla 

kimliğini ayakta tutmakta etkili olmuştur.63 

Tablo V: 1530 Yılında Babadağı Kasabası’nın Nüfusu64 

Mahalle Müslüman Gayrimüslim Hatip ve 

imam 

Müezzin Ehl-i 

berat 

Tahminî 

nüfus 
H M H M Bive 

Cami 13 21 - - - 2 1 2 111 

Cami 45 9 - - - - - - 234 

Yuvacı Hacı 40 15 - -  - - 2 225 

Sarac Mustafa 17 3 - - - 1 - - 93 

Sofular 25 7 - - - 1 - 1 142 

Papas 120 55 66 13 5 5 5 1.053 

Genel Toplam 260 100 66 13 5 10 10 1.858 

 H: Hane M: Mücerred 

 Görüldüğü üzere Babadağı’nda nüfus, altı mahallede yaşamakta, bunlardan Papas 

Mahallesi’nde Müslüman ve gayrimüslim nüfus (Hristiyan Ortodoks) bir arada yaşamını 

sürdürmektedir. Bahsedilen mahalle aynı zamanda kasabanın en kalabalık mahallesi olup nüfusun 

yarıdan fazlası burada toplanmış durumdadır. Mahallenin adından hareketle buranın başlangıçta 

                                                           
61Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, 3. Kitap, s. 205. 

62370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rȗm-ili Defteri (937/1530), II, Dizin ve Tıpkıbasım, T.C. Başbakanlık 

Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı, Ankara 2002, s. 417. 

63 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 59-60, 71. 

64370 Numaralı Muhâsebe-i Vilâyet-i Rȗm-ili Defteri (937/1530), II, s. 417.Machiel Kiel, 370 numaralı icmâl 

defterinin 1516 yılı kayıtlarının özeti olduğunu ifade etmiştir (Kiel, “Pravadi”, DİA, C.34, İstanbul 2007, s. 339). 
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gayrimüslimlerden oluştuğunu, Müslümanların buraya daha sonra gelip yerleştiklerini söylemek 

muhtemeldir. Kasabanın bu dönemde hâsılâtı 18.000 akçedir.65  

Silistre Sancağı’nda Hırsova Nahiyesi’ne bağlı olan Babadağı’nın II. Selim dönemindeki nüfus 

durumu ve gelirleri aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Tablo VI: Babadağı Kasabası’nın Nüfusu (II. Selim Dönemi)66 

Mahalle Müslüman Gayrimüslim İmam Mü

ezzi

n 

Sip

ahi 

Gulâm

-ı şâhî

Yen

içer

i 

Ehl-i 

berat 

Tahminî 

nüfus 
Müslüman 

Mahalleler 

H M H M Bive 

Cesneli 

Süleyman 

82 37 - - - 3 1 2 - - - 477 

Cami-i Atîk 97 29 - - - 2 - - 1 2 - 539 

Sofular 65 20 - - - 3 1 - - - 1 370 

Acem Hoca 20 14 - - - 1 - - - - - 119 

Şaban Hoca 48 19 - - - 1 3 - - - - 279 

Kara Nasuh 37 27 - - - 2 1 - - - - 227 

Ali Fakih 26 11 - - - 1 - - - - - 146 

Sarac Ali 32 16 - - - 1 - 1 - - - 181 

Cami-i Ahmed 

Ağa 

48 39 - - - 1 - - - - - 284 

Mescid-i Seydi 

Çelebi 

14 5 - - - 1 - - - - - 80 

Mescid-i Hacı 

Habib 

40 10 - - - - - - - - - 210 

Cami-i Hacı 

Habib 

24 13 - - - 2 - - - - 143 

Mescid-i 

Cerimci Hacı 

Mehmed 

34 22 - - - 1 - - - - - 197 

Mescid-i 

Katırlı 

Mehmed 

39 18 - - - - - - - - - 213 

Mescid-i 

Ruslar 

32 14 - - - - - - - - - 174 

Mescid-i 

Yerkesüğü 

35 17 - - - - - - - - - 204 

Gebran-ı nefs-i 

Baba 

- - 15

5 

5

5 

15 - - - - - - 830+15 

Kıptiyân-ı 

reaya (Sultan 

37 29 - - - - - - - - - 214 

65 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 63-64. 

66 BOA, Tahrir Defteri (TD), 542, s. 98-109. 

PIEES | 253



Bayezid Han 

Vakfı) 

Genel Toplam 4.887+1

5 bive 

1530 tahririnden yaklaşık 40 yıl sonra yapılan tahrirde kasabanın mahalle sayısının 6’dan 18’e 

çıktığı, nüfusun hızlı bir şekilde arttığı görülmektedir. Bunun nedenleri arasında Kırım ve Özi’nin 

Osmanlı’ya bağlanması ve Karadeniz’in bir Türk gölü haline gelmesiyle ticaretin hızlanması sayılabilir. 

Dolayısıyla söz konusu gelişmeler, Babadağı’nın önemini arttırmış ve büyümesini sağlamıştır. Bu 

dönemde 5.000-6.000 civarındaki nüfusuyla büyük bir kasaba haline gelen Babadağı’nda mücerredlerin 

yani bekârların sayısının yüksek oluşu, nüfus artışının da yüksek olduğunu göstermektedir. Kasabada 

16 Müslüman mahallesine karşılık birer gayrimüslim ve Kıptî mahallesi mevcuttur. Önceki tahrirde 

Papas Mahallesi’nde Müslümanlarla Hıristiyanlar bir arada yaşarken, bu tahrirde ayrı olarak 

kaydedilmiştir. Keza önceki tahrirde Sultan Bayezid Vakfı reayası olan Kıptîlerin ayrı bir mahalleleri 

olmadığı halde bu tahrirde kendi mahallelerine sahip oldukları görülmektedir. Tahrirler aynı zamanda 

kasabadaki ehl-i berat, din ehli, bey, çelebi ve azad edilmiş köleler (atik) hakkında da bilgi vermektedir. 

Bununla beraber, vergiden muafiyetleri dolayısıyla defterlerde yer almayan görevli yeniçeri ve 

sipahilerin sayısı göz önünde bulundurulduğunda kasabanın daha kalabalık bir nüfusa sahip olduğu 

anlaşılır.67   

Tablo VII: II. Selim Döneminde Babadağı Kasabası’nın Hâsılâtı ve Vergi Gelirleri68 

Vergi Türü Miktarı 

(akçe) 

Kile 

(İstanbulî) 

Toplam 

(akçe) 

Resm-i çift (Çift tutup ziraat edenlerden alınır. Ziraat etmeyenlerden 

nesne alınmaz) 

22 1.870 

İspence (gebran ve kıptiyan) neferen 276 25 6.920 

Bive 15 6 90 

Giyah ve hime (Her 40 haneden) 12 2.304 

Hınta 900 7.900 

Şair 440 2.100 

Çavdar 45 180 

Alef 231 924 

Erzen 130 780 

Mercimek ve gırah? 11 99 

Resm-i giyah (Müslüman) 3 (arabası) 504 

67 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 79-83. 

68 BOA, TD, 542, s. 109. 
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Resm-i arus-ı Müslüman 150 

Resm-i dönüm-i bâğât-ı Müslümanân (adet:1138) 4 4.552 

Mukataat-ı zemîn-i hanehâ-i nefs-i şehr maa zemîn-i dekkâkîn ve 

pazar ve han (fi sene) 

1.992 

Öşr-i kovan-ı kıptiyân ve gebran 2.089 

Öşr-i besatin maa……..……. 101 

Öşr-i meyve-i bahçeha-yı şehr ve …… 310 

Niyabet ve cürm ü cinâyet 3.500 

Adet-i deştbânî 500 

Resm-i ……..maa…….. 205 

Mahsul-ı bac-ı hamr 400 

Resm-i hanazir ve bujik 120 

Mahsul-ı bac-ı bazar-ı siyah 5.380 

Asiyab-ı Ömer b. …. An nefs-i Baba dolap 1 30 

Asiyab-ı ….. Bey dolap 2 30 60 

Asiyab-ı Mehmed b. Hamza dolap 1 30 

Öşr-i mahi-i göl-i Baba 132 

Adet-i ağnam ve ağıl-ı reaya-yıCûd 10.373 

Mahsul-ı ……………. 10 

Öşr-i şıra-yıgebranmüdre1905 12 22.860 

An mukataa-i hamam-ı atik der-şehr-i mezbur (fi sene) 9.333 

An mukataa-i hamam-ı cedid der-şehr-i mezbur (fi sene) 18.666 

Mahsul-ı yave ve kaçgun ve beytülmal ve mal-ı gaib ve mal-ı 

mevkud ve cûb? 

2.750 

Mahsul-ı sazlık ve çayır defter-i atikte gölde eski köprüye varınca 

vakfa hâsıl yazılmış olmağın kemakân yine vakfa kayd olundu 

126 

Hâsıl maa salariye 107.350 

Bu dönemde kasabanın toplam vergi geliri 107.350 akçedir. Toprağı ekip biçenlerden alınan 

resm-i çift vergisi kişi başı 22 akçe olup kasabadan 1.870 akçe çift resmi tahsil edilmiştir. Hesaba göre 

kasabada ziraatle uğraşan Müslüman hane sayısı 85 civarındadır. Gayrimüslimlerden alınan toprak 

vergisi ispençenin miktarı ise 25 akçe olarak belirlenmiştir. Buna göre kasabada ispençe vergisi kıptîler 

dahil 276 nefer üzerinden 6.92069 akçe olarak hesaplanmıştır. Karpat, ziraatle uğraşan Müslüman ve 

gayrimüslim sayısının düşük olmasını, kasabanın güneyinin orman, kuzeyinin ise çorak bir bayır 

oluşuna bağlamakta, ziraata elverişli toprakların kasaba civarındaki köylerde bulunduğunu ifade 

etmektedir. Bu köylerde yetiştirilen arpa, buğday, çavdar, yulaf, darı ve mercimek gibi ürünler, 

69 Gerçekte toplam 6.900 akçe olmalıdır. 

PIEES | 255



Babadağı pazarına getirilerek satılmış veya para olarak hesaplanmıştır.70Defterdeki kayıtlara göre 

hububatın ölçümünde İstanbul kilesi kullanılmıştır.71 Bir İstanbul kilesi 20 okka (ortalama 25 kg) 

olduğuna göre kasabada 1.757 kile (43.925 kg) hububat üretilmiş ve 11.983 akçe vergi alınmıştır. Bu 

dönemde Babadağı pazarının da oldukça canlı olduğu anlaşılmaktadır. Civar köylerden getirilen ve 

hayvan pazarında satılan hayvanlardan “mahsul-ı bac-ı bazar-ı siyah” adıyla 5.380 akçe vergi tahsil 

edilmiştir. Bu verginin yanında pazar ve han vs. vergisi olarak 1.992 akçelik bir gelir söz konusudur. 

Ayrıca “adet-i ağnam ve ağıl” vergisi Sultan Bayezid-i Veli Vakfı’nın önemli gelir kalemlerinden 

birisini oluşturmuştur. Bu vergi Müslümanlardan alınan bir vergi olup resm-i ganem, adet-i gulamiyye 

ve resm-i ağıldan oluşuyordu. Müslüman olmayanlar cizye ödedikleri için bu resimden muaftılar.72 Bu 

dönemde tahsil edilen 10.373 akçelik “adet-i ağnam ve ağıl” vergisi Babadağı’nda hayvancılık 

potansiyelinin yüksek olduğunu göstermektedir. Hayvancılık yanında bağcılık da kasabanın önemli bir 

geçim kaynağıdır. Sadece Babadağı’nda değil bütün Kuzey Dobruca’da hemen her ailenin bir veya iki 

dönüm bağı olduğuna değinen Karpat, Müslümanların üzümden şıra ve pekmez; gayrimüslimlerin ise 

şarap ve rakı yaptığını yazmaktadır. Kasabadaki Müslümanların tasarrufunda olan 1.138 adet bağın 

varlığı ve bağ başına alınan 4 akçelik vergi, 4.552 akçelik bir vergi gelirine işaret etmektedir. 

Gayrimüslimlerin bu işte daha aktif olduğu, 1.905 müdre şarap ürettiği ve bu yolla 22.860 akçe vergi 

ödedikleri anlaşılmaktadır. 

Kasabanın dolayısıyla vakfın yüksek gelirli iki hamamı bulunmaktadır. Mukataa yoluyla işletilen 

bu hamamlardan eskisi yıllık 9.333 akçe; yenisi ise 18.666 akçelik gelire sahiptir. Bu hamamların 

oldukça büyük olduğu anlaşılmaktadır. Bunun da özellikle sefere katılan askerlerin temizlik ihtiyacına 

cevap verebilmek için düşünüldüğü ileri sürülmektedir. Ayrıca kasabanın su kaynaklarının bol oluşu, 

büyük hamamların inşa ettirilmesini kolaylaştırmış olmalıdır.73 Kasabanın diğer geçim kaynakları 

arasında arıcılık, balıkçılık, sebze ve meyve üretimi bulunduğu gibi değirmen, çayır ve sazlıklar da bazı 

aileler için iş imkânı yaratmıştır.  

Kasabanın vergi gelirleri yanında Hırsova’ya bağlı beş köyün geliri de vakfa tahsis edilmiştir. 

Söz konusu dönemde vakıf köylerin 10.821 akçelik geliri bulunmaktadır.  

70 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 84. 

71 BOA, TD, 542, s. 109. Karpat, kasabanın hububat ölçümünde Silistre kilesini (80 okka) esas almış ve 

hesaplamaları bu kileye göre yapmıştır (Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 85). Oysaki defterde kilenin, İstanbul 

kilesi olduğu açık bir şekilde yazılmıştır. 

72 1691 yılından sonra gayrimüslimler de vergi kapsamına alınmıştır (Ahmet Uzun, İstanbul’un İaşesinde Devletin 

Rolü: Ondalık Ağnam Uygulaması 1783-1857, Ankara 2006, s. 45. 

73Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 85-86. 
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Tablo VIII: II. Selim Döneminde Hırsova’da Vakfa Bağlı Köyler ve Vergi Gelirleri74 

Köyün adı H M Çiftlik Hâsıl 

(akçe) 

Kamane 17 12 2 2.922 

Cihanşah maa Mahalle-i Mustafa 10 4 - 1.349 

Mahalle-i Osman Çelebi der-nezd-i karye-i Çağatay 20 7 - 2.235 

Kara Mustafa K…. 12 5 - 1.770 

Kamber Tatar 37 17 2 2.545 

Toplam 96 45 4 10.821 

Kasaba, yüzyılın sonlarına doğru gelişimini sürdürmüş, mahalle sayısı aynı kalmakla birlikte 

nüfusu artmaya devam etmiştir. Müslüman nüfustaki artışa rağmen gayrimüslim nüfusta hane bazında 

azalma meydana gelmiştir. Bu dönemde gayrimüslimler 155 haneden 128 haneye düşmüş, bekâr 

nüfusta ise çok küçük bir artış gerçekleşmiştir. Gayrimüslim nüfustaki düşüşün nedenleri bilinmemekle 

birlikte bir kısmının başka yerlere göçtüğü düşünülebilir. Kıptîlerde ise bariz bir değişim söz konusu 

değildir. Kasabanın vergi hâsılı yine aynı miktarda gerçekleşmiş, sadece bazı vergi kalemlerinde artış 

veya azalış görülmüştür.  

Tablo IX: III. Mehmed Döneminde Babadağı Kasabası’nın Nüfusu75 

Mahalleler H M Tahminî Nüfus 

Müslüman Mahalleler 

Cami-i Atîk 115 44 619 

Sofular 77 17 402 

Acem Hoca 40 6 206 

Çayırlı 67 21 356 

Kara Nasuh 59 4 299 

Ali Fakih 29 11 156 

SaracMustafa 32 12 172 

Ahmed Ağa 95 5 480 

Mescid-i Seydi Çelebi 18 1 91 

Çizmeci 42 1 211 

Kadı Efendi 37 12 197 

Hacı Habib 65 5 330 

74 BOA, TD, 542, s. 110-112. 

75 BOA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Defterleri (TK.GM.d.), 415, vr. 64a-70a. Bu defter, bir çalışmada 

H. 1006/1597-1598 yılına tarihlendirilmiş, sancaktaki vakıflar ve vakıf gelirleri incelenmiştir (Ahmet Cebeci,

“Silistre Sancağı Vakıfları ve H.1006 (1597-1598) Tarihli Silistre Livası Vakıf Defteri (No:561), Vakıflar Dergisi,

XX, Ankara 1988, s. 453-466.
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Diğer Hacı Habib 41 12 217 

Kubbeli …… 50 8 258 

KasabReceb 38 11 201 

Hacı Receb 28 6 146 

Mescid-i Ruslar 51 9 264 

Mescid-i Yerkesüğü 75 2 377 

Gebran-ı nefs-i Baba 128 61 701 

Kıptiyân-ı reaya (Sultan Bayezid Han Vakfı) 36 30 210 

Genel Toplam 1.123 278 5.893 

 

Tablo X: III. Mehmed Döneminde Babadağı Kasabası’nın Hâsılâtı ve Vergi Gelirleri76 

Vergi Türü Miktarı 

(akçe) 

Kile 

(İstanbulî) 

Toplam 

(akçe) 

Resm-i çift (Çift tutup ziraat edenlerden alınır. Ziraat etmeyenlerden 

nesne alınmaz) 

22  1.870 

İspence (gebran ve kıptiyan) neferen 260 25  6.500 

Giyah ve hime (Her 40 haneden) 12  3.000 

Hınta  900 7.900 

Şair  440 2.100 

Çavdar  45 180 

Alef  231 924 

Erzen  130 780 

Mercimek maa …..  11 99 

Resm-i giyah (Müslüman) 2 

(arabası) 

 504 

Resm-i arus-ı Müslüman   220 

Resm-i dönüm-i bâğât-ı Müslümanân (adet:500) 4  4.000 

Mukataat-ı zemîn-i hanehâ-i nefs-i şehr maa zemîn-i dekkâkîn ve 

pazar77 ve han (fi sene) 

  1.992 

Öşr-i kovan-ı Müslüman ve gebran   2.000 

Öşr-i besatin maa mukataa-yı ………   101 

Öşr-i meyve-i bahçeha-yı şehr ve ……   300 

Adet-i deştbâni   500 

Niyabet ve cürm ü cinâyet   3.500 

Resm-i …………….   500 

                                                           
76 BOA, TK.GM.d., 415, vr. 69b-70a. 

77 Babadağı kazasında mevcut pazarın ne zaman kaldırıldığı bilinmemektedir. Ancak halkın alışverişte zorluk 

yaşaması üzerine gelen talepler üzerine kasabada her hafta pazar günleri bir pazar kurulması kararı alınmıştır 

(BOA, TK.GM.d., 415 (jpg 83) (20 Zilhicce 1279/8 Haziran 1863). 
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Mahsul-ı bac-ı hamr   300 

Resm-i hanazir ve bujik   235 

Mahsul-ı bac-ı bazar-ı siyah   5.380 

Asiyab-ı Ömer b. …. an nefs-i Baba dolap 1   30 

Asiyab-ı ….. Bey dolap 2 30  60 

Asiyab-ı Mehmed b. Hamza dolap 1   30 

Öşr-i mahi-i göl-i Baba   130 

Adet-i ağnam ve ağıl-ı reaya-yıCûd   10.370 

Mahsul-ı …………….   10 

Öşr-i şıra-yıgebranmüdre1905 12  22.860 

An mukataa-i hamam-ı atik der-şehr-i mezbur(fi sene)   9.333 

An mukataa-i hamam-ı cedid der-şehr-i mezbur(fi sene)   18.666 

Mahsul-ı yave ve kaçgunve beytülmal ve mal-ı gaib ve mal-ı 

mevkudvecûb? 

  2.750 

Mahsul-ı sazlık ve çayır defter-i atikte gölden eski köprüye varınca 

vakfa hâsıl yazılmış olmağın kemakân yine vakfa kayd olundu 

  126 

Hâsıl maa salariye   107.350 

 

Tablo XI: III. Mehmed Döneminde Hırsova’da Vakfa Bağlı Köyler ve Vergi Gelirleri78 

Köyün adı H M Çiftlik Hâsıl 

(akçe) 

Kamane 21 6 - 2.922 

Cihanşahmaa Mahalle-i Mustafa 8 8 - 1.349 

Mahalle-i Osman Çelebi der-nezd-i karye-i Çağatay 17 7 - 2.235 

Kara Mustafa K…. 12 5 - 1.770 

Kamber Tatar 39 10 22 2.545 

Toplam 97 36 22 10.821 

 

Baba kasabasının ve vakfa bağlı köylerin vergi gelirleri, Bayezid Camii ile Sultan Sarı Saltık 

Zaviyesi’ne bağışlanmıştır. Bu gelirlerden medrese ve cami görevlilerinin, dua okuyucuların, vakıf 

personelinin ve talebelerin masrafları karşılanmış, zaviyedeki imaretin yemekleri finanse edilmiş; yağ, 

hasır vs. gibi çeşitli ihtiyaç maddeleri satın alınmıştır.79  

 

                                                           
78 BOA, TK.GM.d., 415, vr. 70a-71b. 

79 BOA, TK.GM.d., 415, vr. 73a. 
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III) Muhasebe Kayıtlarına Göre Vakfın İşleyişinin Değerlendirilmesi 

XVII. yüzyılın ikinci yarısından itibaren takip edilebilen muhasebe defterlerinde vakfın gelir-

gider dengesinin korunduğu ve çoğunlukla fazla verdiği tespit edilmektedir. Yüzyılın sonuna kadar 

vakfın başlıca gelir kaynaklarını akarlar, vergi gelirleri ve hububat bedelleri oluşturmuştur. Bu gelirlere 

1101-1103/1690-1693 yılında para tefavütünden kaynaklı toplam 73.320 akçe de dahil olmuştur. 

Vakfın en büyük harcama kalemini ise cami ve medrese hizmetlileri ile dua okuyucularının ücretleri 

oluşturmuştur. Söz konusu görevliler için gelirlerin %70-75’i sarf edilmiştir. Keza vakıf eser ve 

akarların tamirine önem verilmiş, hemen her yıl bakım ve onarımları gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 

başta hamamlar olmak üzere cami ve medrese tamir edilmiştir.  Ayrıca bahsedilen yapıların tefrişi için 

hasır ve keçe gibi gerekli malzemeler satın alınmış, kandil, kandil yağı, balmumu, zeytinyağı, tel, 

pamuk, pamuk ipliği fitili ve süpürge gibi ihtiyaç maddeleri temin edilmiştir. Bu sayede vakıf 

hizmetlerinin sürekliliği sağlanmış, kasaba halkının dinî ve sosyo-kültürel ihtiyaçları karşılanmaya 

çalışılmıştır. Vakıf, kasabanın fakir Müslümanlarına yönelik önemli bir hizmeti de yerine getirmiştir. 

Keza fakir Müslümanların cenaze masrafları doğrudan vakıf tarafından finanse edilmiştir.80 

XVIII. yüzyılın başlarından 1726 yılına kadar olan dönemde ise vakfın gelir-gider dengesi inişli-

çıkışlı bir seyir izlemiştir.  1721 yılına kadar geliri giderine denk gelen veya fazla veren vakıf bütçesi, 

geniş kapsamlı tamirler dolayısıyla açık vermeye başlamış, giderlerini karşılayamaz duruma düşmüştür. 

Nitekim 1722-1723 yılı muhasebesinde cami ve medrese tamiri için 71.278 akçenin harcanmış olması, 

vakıf gelirlerinde yaklaşık %29’luk bir orana tekabül etmiştir. Vakıf kasasında bu meblağı 

karşılayabilecek nakit bulunmadığından o yılın muhasebesinde bütçe 62.278 akçe açık vermiştir. Vakıf 

giderlerinde önceki yüzyılda görülmeyen ancak bu dönemde defterlere yansıyan bazı giderler de dikkati 

çekmektedir. Mesela; muhasebe defterinin giderler kısmında tevliyet beratları, mahkeme ve sicil harcı, 

müfettiş efendi imzası harcı, kalemiye ve kesedariye harcı ve muhasebe harcı adı altında bazı 

harcamalara yer verilmiştir.  Yine vakıf bütçesinden Haremeyn Hazinesi’ne her yıl 42.480 akçelik bir 

meblağ düzenli olarak gönderilmiştir. 81   

IV) XVIII. Yüzyılda Vakfı Etkileyen Gelişmeler 

Vakıfların faaliyetlerine devam edebilmesi için gelir kaynaklarının korunması, gelir-gider 

dengesinin kurulması gerekmektedir. Kötü idare, yolsuzluklar, haksız vergi talepleri, israf, savaş, göç 

gibi olumsuz şartların etkisiyle gelir-gider dengesi bozulan vakıfların faaliyetleri aksamakta, bir süre 

sonra da hizmet veremez duruma düşmektedirler. Benzer durum Babadağı’ndaki Sultan Bayezid Evkafı 

için de geçerlidir. Vakıf reayası ve diğer akarlar sayesinde ayakta duran vakıf, XVIII. yüzyılda bazı 

olumsuz gelişmelerle karşı karşıya kalmıştır. Vakıf reayasından bazıları, ikamet ettikleri yerlerden 

                                                           
80 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ek I. 

81 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ek II. 
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ayrılıp başka kazalara yerleştikleri gibi bazıları da zengin kişilerin yanına kapılanmışlardır. Ziraatla 

meşgul olup öşür ve diğer vergilerini vakfa ödeyen reayanın bu tutumu, vakıf gelirlerini düşürmüştür. 

Darüssaade Ağası ve padişah vakıflarının nazırı olan Hacı Beşir Ağa’nın arzuhali üzerine merkez, 

dağılan vakıf reayasının gittikleri yerlerden mütevelli vasıtasıyla toparlanmasını, eski yerlerine iskân 

ettirilmesini; kapılandıkları zengin kişilerin de emre itiraz etmemelerini karara bağlamış ve 1719 tarihli 

bir iskân emri çıkarmıştır.82Vakıf reayasının etrafa dağılmasının en önemli nedenlerden biri ehl-i örfün 

kanunlara aykırı bir şekilde vergi talep etmeleridir. Başta Babadağı merkezi olmak üzere buraya bağlı 

vakıf köylerden Çağatay, Kamane ve Gavgacık? (Gogac) köyleri “mefruzü’l-kalem ve maktuü’l-kadem 

min külli’l-vücuh serbest” olduğundan cürm-i cinayet, salb-i siyaset, beytülmâl, yave ve kaçgun gibi 

vergiler vakıf zabitleri tarafından tahsil edilmektedir. Bu vergilere beylerbeyleri ve voyvodaları ile 

İbrail nazırları, Ermeni yavecileri, emin vs. gibi ehl-i örfün müdahalesi söz konusu değildir. Ancak bu 

konuda birçok kez ferman verilmesine rağmen birkaç seneden beri beylerbeyleri ve voyvodaları 

reayadan zahire-baha, cürm-i cinayet gibi tekalif-i şakka türünden vergi talep ettikleri gibi İbrail 

nazırları ve Ermeni yavecileri de “beytülmâl bizimdir” diyerek kanun dışı müdahalelerde bulunmuşlar 

ve vergi tahsil etmek istemişlerdir. Bu girişimler, vakıf reayasının çoğunun etrafa dağılmasına ve vakıf 

gelirlerinin azalmasına yol açmıştır. Merkez, vakıf reayasının serbestiyet fermanının 1115/1703-1704 

yılında yenilenmemesinin bu tür olaylara zemin hazırladığından hareketle reayanın korunmasına 

yönelik olarak daha önce verilen fermanların yenilenmesine karar vermiştir.83 Cülus zamanlarında 

serbestiyet fermanı yenilenmeye devam etmiştir.84 

Vakıf reayası kadar vakfın gelir kaynaklarının da korunması son derece önemlidir. Zira vakıflar, 

gelirleriyle ayakta kalabilmektedir. II. Bayezid Vakfı’nın hatırı sayılır gelir kaynaklarından birisi de 

“bac-ı bazar” adı verilen resimdir. Pazara getirilip satılan hemen her çeşit maldan alınan bu vergi, vakfa 

tahsis edilmiştir. Kasabada haftada iki kez pazar, rȗz-ı hızırda da panayır kurulmaktaydı. TD, 542 

numaralı deftere göre bac-ı bazarın miktarı 5.380 akçe idi. Kasabanın/vakfın II. Selim dönemindeki 

hâsılının 107.350 akçe olduğu göz önüne alınırsa bac-ı bazarın kayda değer bir vergi olduğu anlaşılır. 

Kasabadaki ticari ve ekonomik hareketliliğin artması, vakıf gelirlerinin de artması anlamına 

gelmektedir. Dolayısıyla vakıf, sürekliliğini sağlamak adına gelir kaynaklarını korumak, bu kaynaklara 

zarar verecek girişimlere engel olmak durumundaydı. Ancak 1722 yılında meydana gelen gelişmeler, 

vakıf gelirlerine zarar verecek türdendir. Zira birkaç yıldan beri kasabaya yakın bir köyde kurulan 

panayır vakıf gelirlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Bu durum, mütevelli tarafından merkeze şikâyet 

edilmiştir. Mütevelli, kanun dışı uygulamalara izin verilmemesi, eskiden olduğu gibi kasabada panayır 

kurulması ve diğer yerlerde bunun engellenmesi için Babadağı kadısına ferman gönderilmesi ricasında 

                                                           
82 BOA, Ali Emiri Üçüncü Ahmed (AE.SAMD.III), 80/8048; VGMA, VGM. Defter, 00364.00101, s. 191. 

83 8 Rebiülâhır 1133/6 Şubat 1721 tarihli tezkire: VGMA, VGM. Defter, 00342.00035, s. 53. Ayrıca bkz. VGMA, 

VGM. Defter, 00342.00064, s. 112 (29 Cemâzıyelevvel 1134/17 Mart 1722 tarihli tezkire). 

84 26 Rebiülevvel 1149/4 Ağustos 1736 tarihli tezkire: VGMA, VGM. Defter, 00323.00119, s. 209. 
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bulunmuştur. 85 Vergilerin tevzi ve tahsili sırasında ortaya çıkan sorunlar da vakfı doğrudan etkilemiştir. 

Bunlardan biri de celepkeşan ağnam bedelidir. Koyun ve keçi üzerinden alınan “bedel-i ağnam-ı 

celepkeşan” vergisi, XVIII. yüzyılın başlarından itibaren celepkeşan sisteminin parasal bir yükümlülüğe 

dönüşmesiyle ortaya çıkmış, zamanla İstanbul’a koyun getirenlerden alınan nakdi bir aidat haline 

gelmiştir. Aidatın miktarı celepkeşan koyunu başına 48 akçe olarak belirlenmiştir.86 Vakfın XVIII. 

yüzyılın ikinci yarısında 300 adet celepkeşan koyunu bulunuyordu. Bu koyunların yarısı kasabadaki 

Müslümanların, diğer yarısı da zımmilerin üzerine kayıtlıydı. Bu dönemde kasabada Müslüman 

mahallelerinde ikamet eden Acem Ermenileri, celepkeşan ağnam bedelini ödememek için hileli yollara 

saparak “bizler Acem ermenisiyiz reaya-yı zımmiyan a’dadına dahil değiliz, celepkeşan ağnam 

bedeliyesin müslümânân ile veririz” şeklinde daha önce aldıkları fermanı dayanak noktası olarak 

göstermişler ve münakaşaya girişmişlerdir. Bu durumda 300 adet koyunun yarısı 18 Müslüman 

mahallesi ile Acem Ermenileri arasında paylaşılmakta, diğer yarısı ise 20-30 kişiden ibaret bir 

mahallede sakin zımmilerin payına düşmektedir. Bu şekildeki taksimden yine en büyük zararı vakıf 

görecektir. Zira adaletsiz bir dağıtım, zımmilerim etrafa dağılmalarına sebep olacaktır. Vakıf 

mütevellisinin, Acem Ermenilerinin iddialarına itibar edilmemesi, zımmilerin üzerinde olan 150 adet 

ağnam-ı celepkeşan bedeliyesinin ödenmesinde birlikte hareket etmeleri yönündeki talebi üzerine 

merkezdeki kayıtlar incelemiştir. Buna göre Müslüman mahallelerinde sakin Acem Ermenilerinin 

üzerlerinde avarıza esas emlak ve arazi bulunmaması, celepkeşan hususunda kasabanın mahalleler 

konusunun açıklayıcı olmaması, Müslüman ve gayrimüslim mahallelerinin sayısı ve nüfusunun 

bilinmemesi yanında eskiden beri Acem Ermenilerinin bedel-i ağnamlarını Müslümanlarla beraber 

ödedikleri arzı üzerine kendilerine daha önce verilen fermana ulaşılmıştır. Bir ferman da vakıf 

mütevellisine gönderilmiştir. Bu fermanda da Acem Ermenilerinin bedel-i ağnamlarını eskiden beri 

zımmiler ile birlikte ödemişler ise yine eskisi gibi onlarla birlikte ödemeleri üzerinde duruyordu. Son 

tahlilde merkez, kasabanın 300 adet celepkeşan ağnamından 150 adedinin Müslümanların, 150 adedinin 

avarıza esas emlak ve arazi tasarruf edem Acem Ermenileri ve zımmiler tarafından ödenmesine karar 

vermiştir.87 

 XVIII. yüzyıldaki savaşlar da Babadağı nüfusunun azalmasına veya başka yerlere göç etmesine 

neden olmuştur. Zira İstanbul’a giden yollar üzerinde bulunması dolayısıyla stratejik bir öneme sahip 

olan ve bir ikmal yeri özelliği taşıyan Babadağı, Osmanlı-Rus savaşları sırasında işgal edilmiştir. Ayrıca 

XVIII. yüzyıl ortalarında savaşlar nedeniyle kazaya avarız vergisi konmuştur ki Babadağı önceden bu 

                                                           
85 Babadağı Mütevellisi Ahmed’in 19 Cemâzıyelevvel 1134/7 Mart 1722 tarihli dilekçesi: BOA, İbnül Emin Vakıf 

(İE.EV), 57/6298. 

86 Uzun, İstanbul’un İaşesinde Devletin Rolü, s. 44, 49. 

87 4 Muharrem 1162/25 Aralık 1748 tarihli Özi valisi ile Babadağı kadısına gönderilen hüküm: BOA, Ali Emiri 

Mahmud I (AE.SMHD.I), 167/12734.  
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vergiden muaftı.88 1750 tarihli avarız defterine göre kasaba yine on sekiz mahalleden oluşmakta, 129 

askerî (Müslüman), 234 Müslüman hane ve 64 gayrimüslim haneye sahipti. Buna göre Müslüman 

nüfusun toplamı 363 hane-nefer olup kasaba nüfusunun %85’ini, gayrimüslim nüfus ise %15’ini 

oluşturmuştur. Kasabanın tahminî nüfusu ise (haneX5) 2.000 civarındaydı. XVI. yüzyılda kasabanın 

nüfusu önemli miktarda arttığı halde izleyen süreçte Kazak saldırıları ve XVIII. yüzyıldaki Osmanlı-

Rus savaşları dolayısıyla kayıplar ve göçler söz konusu olmuş ve kasaba demografik yönden 

gerilemiştir. Keza 1750 yılında vakfa bağlı köylerden Kamber, Çağatay ve Esterne meskûn, Gogac ve 

Kamane köyleri ise harap durumdadır.89 Bu dönemde vakfın gelir-gider dengesinin bozulduğu, 

giderlerini karşılayamadığı tespit edilmektedir. 1760 yılında Haremeyn’e bağlı çeşitli vakıf 

mukataalarıyla birlikte Babadağı mukataasının da mâlikâne yoluyla satışı yapılmış, muaccelesi olan 

825 kuruş hazineye teslim edilmiştir.90 Mart 1179/Mart-Nisan 1766 yılında ise vakfın tevliyeti 

mukataasıyla birlikte İsakçı’daki Sultan Osman Han tevliyetine ilhak edilmiş, mütevellileri üzerine 

2.525 kuruş muaccele ile malikâne olarak kaydedilmiştir. İsakçı Mütevellisi Feyzullah Efendi’nin 

muhasebesine göre vakfın gelir ve gider durumu şu şekildedir: 

Gelirler Akçe 

Hamam-ı kebir 36.120 

Hamam-ı sağir 36.000 

Resm-i bac-ı Pazar 2.400 

Öşr-i mahi-i göl 1.200 

Resm-i ispençe-i gebran 18.000 

Resm-i arusâne 2.580 

Resm-i kevvâre 600 

Resm-i adet-i ağnam 6.060 

Öşr-i hınta yıllık 80 kile 19.200 

Öşr-i şair ve çavdar 100 kile 10.000 

Resm-i tapu-yı zemin 720 

Resm-i mukataa-yı dönüm-i bağat 26.760 

Resm-i bağat-ı zımmiyan 27.960 

Mahsul-ı beytülmal 3.600 

Resm-i bac-ı kura-ı saire 45.000 

Resm-i bad-ı heva 12.000 

                                                           
88 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 87-88. 

89 İbrahim Etem Çakır, “Sarı Saltuk Baba’nın Diyârı: XVIII. Yüzyılın Ortalarında Babadağı Kazâsı”, Yeni Türkiye 

Rumeli-Balkanlar Özel Sayısı- II, Yıl 21, Sayı 67, 2015, s. 1750-1752, 1757. Vakfa bağlı meskûn ve harap köyler 

için bkz. BOA, Kamil Kepeci Defterleri (KK.d.), 2912, s. 76, 89, 95, 103. Osman Çelebi köyü, XVI. yüzyılda 

vakfa bağlı bir köy olmasına rağmen 1750’de vakıf olduğuna işaret edilmeden sadece harap ve halî olarak 

kaydedilmiştir (Aynı defter, s.103). 

90 BOA, EV.HMH,d., 5231. 
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Yekûn 2.868 krş (2.068 krş 40 pare+799,5 krş 20 pare) 

Giderler 

Hademe ücretleri 172.800 akçe (1.440 kuruş) 

Diğer masraflar 274 

Yekûn 1.714 

Kalan 1.154 (İrsaliye-i hazine-i Haremeynü’ş-şerifeyn) 

Kısa bir süre sonra patlak veren 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşları sırasında Babadağı büyük 

zarar görmüş, kazada bulunan camiler, mescitler, medreseler, mektepler, hanlar ve hamamlar harap 

olmuştur. Sultan Bayezid Han’ın inşa ettirdiği cami, medrese ve hamam da tamamen yıkılmıştır.91 Sarı 

Saltık Baba Zaviyesi ayakta kalmasına rağmen savaş sırasında zaviyedarları olan Yakup Dede ve 

Kaygusuz Osman Dede92ortadan kaybolmuş, bu görev ücretsiz olarak bir süredir zaviyede ikamet eden 

ahali muhtarı Ali Dede b. Halil tarafından yürütülmüştür. Hacı Bektaş-ı Velî Şeyhi Abdüllatif, Babadağı 

naibi ve vakıf mütevellisinin ortak görüşü ile tekkenin zaviyedarlığına Ali Dede tayin edilmiştir.93 Keza 

tekkenin türbedarlığı da 1796 yılında ücretsiz olarak Seyyid Ali Halife’ye tevcih edilmiştir.94 

Sonuç 

Sarı Saltık Baba’ya vakfedilen zengin gelir kaynakları ile kasabanın gelişmesinde ve imarında 

önemli bir rol oynayan Sultan II. Bayezid Evkafı, bu durumunu XVIII. yüzyılın ortalarına kadar devam 

ettirmiştir. Bu dönemde savaşlar, göçler, vergi talepleri gibi çeşitli nedenler dolayısıyla vakıf reayası 

etrafa dağılmış, bir kısım vakıf köyleri harap hale gelmiş, vakfın gelir-gider dengesi bozulmuştur. 

Ancak kasaba ve vakıf için asıl öldürücü darbe, 1768-1774 Osmanlı-Rus savaşları sırasında 

vurulmuştur. Söz konusu savaşlar sırasında kasaba büyük zarar gördüğü gibi onlarca vakıf eseri de yerle 

bir edilmiştir. Kasabaya kimliğini veren II. Bayezid Vakfı’nın cami, medrese ve hamam gibi yapıları 

91 Arşiv kaydı, kasaba ve köylerindeki diğer vakıf eserler hakkında çeşitli bilgiler sunmaktadır. Mesela Babadağı 

kasabasında Kara Nasuh Mahallesi’nde bulunan Sultan Bayezid Han Vakfı Mütevellisi Ahmed Ağa’nın inşa 

ettirdiği mescidin tamamen harap hale gelmesi üzerine yerine mütevellisi tarafından iki katlı bir cami ve altında 

dükkânlar ve mahzenler ettirilmesi; Gazi Ali Paşa Cami-i Şerif Vakfı hizmetlileri; Seyyid Mustafa Efendi b. Şeyh 

Seyyid Selim Efendi’nin vakıf hanı; Hacı Ahmed Cami-i Şerif Vakfı; Özi Valisi Hacı Yusuf Paşa’nın Vakfı 

(Sultan Bayezid Camii’nde cüz okunması için); Hacı Mustafa b. İbrahim’in dükkânlar vakfı (Gazi Ali Paşa Camii 

ve Çifteli Mahallesi’ndeki mektep için); Hacı Hamza Cami-i Şerif Vakfı; Hacı Halil Muallimhanesi Vakfı; Hacı 

Ebubekir Ağa Mektebi Vakfı; Hacı Ali Cami-i Şerif Vakfı; Yazıcı Hacı Mehmed Mescid-i Şerif Vakfı; Hatice 

Hatun Mescid-i Şerif Vakfı; Ümmihani Hatun Mescid-i Şerif Vakfı; Kadı Mescid-i Şerif Vakfı; Veziriazam-ı 

sabık Seyyid Mehmed Paşa’nın Nukûd Çeşmeler Vakfı. Kazadaki Müslüman halk, savaş dolayısıyla harap hale 

gelen vakıf eserler dolayısıyla cami, mescit ve medreseye ihtiyaçları olduğunu ve bunların bir an önce inşa 

edilmelerini merkezden talep etmiştir (BOA, Cevdet Dahiliye (C.DH), 196/9782). 

92 1 Muharrem 1184/27 Nisan 1770 tarihli tezkire ile zaviyedarlık adı geçen kişilere tevcih edilmiştir (VGMA, 

VGM. Defter, 01288.00079). 

93Darüssaade Ağası ve Haremeyn Evkafı Nazırı olan Hacı Cevher Ağa’nın arzı üzerine verilen 18 Cemâzıyelevvel 

1195/12 Mayıs 1781 tarihli tezkire: VGMA, VGM. Defter, 00370.00068, s. 129. 

94VGMA, VGM. Defter, 00675.00016, s. 29. 
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yok edilmiş, dolayısıyla vakıf, akarlarını büyük ölçüde kaybetmiştir. Bundan sonra kasabanın 

kimliğinde Gazi Ali (Gazali) Paşa Camii ve Vakfı95 ön plana çıkmış, II. Bayezid Vakfı gelirleri de 

Gazali Paşa Vakfı’na devredilmiştir. Bugün bölgede Osmanlı’dan kalan az sayıdaki eserden biri 

olarak ziyaret edilen Gazi Ali Paşa Cami ile birlikte Sarı Saltık Türbesi, bir külliye şeklinde burada 

manevi bir hava oluşturmaya devam etmektedir. 

Ek I: Babadağı Kasabası’nda Sultan Bayezid Han’ın Cami ve Medrese Evkafı’nın Gelir ve 

Gider Muhasebesi (XVII. Yüzyıl) 
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95 Karpat, Sarı Saltuk Diyarı Babadağı, s. 81. 

96 BOA, TSMA.e, 88/16, s. 3. 

97 BOA, Topkapı Sarayı Müzesi Arşivi Defterleri (TSMA.d.), 5363. 

98 BOA, TSMA.d, 4259.0019. 

99 BOA, TSMA.d, 4259.0020. 

100 BOA, TSMA.d, 4259.0021. 

101 BOA, TSMA.d, 4259.0022.  

102 BOA, TSMA.e, 88/16, s. 2. 

103 BOA, TSMA.e, 49/29, s. 4; BOA, EV.HMH,d., 597, vr. 1b-2b. 

104 BOA, TSMA.e, 49/29, s. 3; BOA, EV.HMH.d., 681, vr. 1b-2b. 

105 BOA, TSMA.e, 49/29, s. 2; BOA, EV.HMH.d., 734, vr. 1b-2b. 

106 BOA, TSMA.e, 48/16; BOA, EV. HMH.d.,1097, vr. 1b-2b. 

PIEES | 265



 

 
 

bağat 

mahsulü) 

Gılal-ı 

baha (öşr-

i galat) 

37.44

0 

38.00

0 

  75.77

5 

78.00

0 

84.

00

0 

Para 

tefavütü 

       26.28

0 

47.04

0 

  

Giderler  157.0

92 

149.1

70 

 822.2

40 

160.3

75 

604.4

55 

383.2

46 

191.4

80 

728.9

40 

23

1.7

70 

Cami-

medrese 

hizmetlile

ri ile dua 

okuyucula

rın 

ücretleri 

125.2

90 

140.0

40 

117.7

20 

355.1

40 

483.8

40 

129.9

60 

440.0

40 

315.3

60 

(sağ 

ve 

çürük 

hesabı

) 

156.9

60 

(çürü

k 

hesabı

) 

502.2

00 

17

3.5

20 

Balmumu, 

kandil 

yağı, şem-

i revgan, 

zeytinyağı

,  kandil, 

süpürge, 

hasır, 

hamam 

keçesi vs. 

masraflar 

ile fakir 

Müslüman

ların 

cenaze 

giderleri 

 

 

 

 

 

 

14.52

2 

 

 

 

 

 

 

17.05

2 

 

 

 

 

 

 

10.15

0 

 

 

 

 

 

 

41.00

0 

 

 

 

 

 

 

141.3

60 

 

 

 

 

 

 

18.71

5 

 

 

 

 

 

 

124.9

99 

 

 

 

 

 

 

40.42

0 

 

 

 

 

 

 

26.12

0 

 

 

 

 

 

 

143.6

00 

 

 

 

 

 

 

43.

25

0 

Vakıf 

mütevellis

ine (1100 

yılı 

hamam 

tamirinde

n) 

       27.46

6 

   

PIEES | 266



Hamamlar

ın külhan, 

su 

hazinesi 

tamir ve 

bakımı 

40.00

0 

(cami 

ve 

hama

m-ı

cedid

ve

hama

m-ı

atik)

1.080 

(ham

am 

tamiri 

1.800 

cami 

tamiri 

14.60

0 

(cami 

sakafı 

için) 

6.700 

(hama

m 

sakafı 

için) 

36.95

0 

(1080 

ve 

1081 

yılı 

hama

mların 

tamiri

) 

130.7

00 

(hama

mlar, 

medre

se ve 

camin

in 

tamiri

ne, 

yıkıla

n Sarı 

Saltık 

Zaviy

esi’ni

n 

tavla, 

değir

men 

vs. 

eşyası

ndan 

harc 

ve 

sarf) 

197.0

40 

(hama

mlar, 

cami 

ve 

medre

se 

tamir 

ve 

bakım 

11.70

0 

(hama

m ve 

dolabı

n 

tamiri

ne 

39.41

6 

(cami, 

medre

se, 

hama

mlar, 

harem 

duvarı 

vs.yer

lere) 

- 8.400 

(hama

m-ı

kebir

ve

diğer

tamiri

gerek

en

yerler

e)

83.14

0 

(ham

amlar

ın 

külha

nları 

ve 

camiy

e) 

15.

00

0 

Vakıf 

fazlası 

- 24.72

0 

430 - 12.00

0 

12.20

0 

- 27.08

9 

47.08

0 

68.86

0 

70 

PIEES | 267



Ek II: Babadağı Kasabası’nda Sultan Bayezid Han’ın Cami ve Medrese Evkafı’nın Gelir ve 

Gider Muhasebesi (XVIII. Yüzyıl) 
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107 BOA, TSMA.d, 4536; BOA, EV. HMH.d.,1234, vr. 1b-2b. 

108 BOA, TSMA.e, 88/16, s.1; BOA, EV. HMH.d.,1412, vr. 1b-2b. 

109 BOA, EV.HMH.d., 1667, vr. 2b-3a. 

110 BOA, EV.HMH.d., 2487, vr. 2b. 

111 BOA, EV.HMH.d., 2487, vr. 3b. 

112 BOA, EV.HMH.d., 2623,vr. 2b. 

113 BOA, EV.HMH.d., 2711, vr. 1b, 4a. 

114 BOA, EV.HMH.d., 2804, vr. 2b.  

115 BOA, EV.HMH.d., 2804, vr. 3b.  

116BOA, EV.HMH.d., 2938.00003, 2938.00004, 2938.00005. 
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Resim I: Babadağı Sarı Saltık Türbesi Ön Cephe (2007 Yılı Restorasyonu Sonrası)117 

117 Romanya Babadağ Sarı Saltuk Türbesi Restorasyonu, haz. Neval Konuk, Ankara 2007, s. 27. 
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Avarız Defterleri Işığında 17. Yüzyılın Sonlarında Rodosçuk Kazasının 

Demografik Yapısı 

Ümit EKİN* 

Özet 

 Osmanlı yönetimi, çağdaşı olan birçok devlet gibi 19. yüzyıla kadar doğrudan doğruya nüfus sayımı 

yapmadığı için nüfus tarihi araştırmaları vergi sayımlarını içeren tahrir defteri, avarız tahrir defteri ve cizye defteri 

gibi kaynaklardan elde edilen verilere dayanarak yapılmaktadır. Rodosçuk kazasının nüfusunu belirlemek için 

hazırlanan bu araştırma da 17. yüzyılın sonlarında düzenlenen bir avarız tahrir defteri ile Kadı sicillerindeki 

bilgilere dayanmaktadır. 

 1686 tarihli deftere göre Marmara Denizi’nin kuzeybatı sahillerinde yer alan Rodosçuk kazasında 

Müslümanlarla birlikte Rum, Ermeni ve Yahudiler iç içe yaşamaktaydı. Veriler ayrıca farklı dini ve etnik alt 

grupların varlığına işaret etmektedir. Müslümanlarla birlikte anılan Kıbtîler ile Ermeni ve Rumlarla beraber 

kaydedilen Karamanlılar gibi. 

 Bu araştırmada ayrıca Müslüman, Rum, Ermeni ve Yahudilerin hangi mahalle ve köylerde ikamet 

ettikleri, sayıları ele alınacak ve tablolar halinde ortaya konulacaktır. Bunların dışında sözü edilen grupların genel 

nüfus içindeki oranları grafikler halinde gösterilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Osmanlı, Rodosçuk, Nüfus, Avarız defteri 

Demographic Structure of the Rodoscuk District in the Light of the Avarız Books at the 

End of the 17th Century 

Abstract 

Since the Ottoman administration, like many contemporary states, did not directly census until the 19th 

century, population history studies are based on data obtained from sources such as tax censuses, “avarız tahrir” 

book and “cizye” book. This research, which was prepared to determine the population of the Rodoscuk district, 

is based on an avarız cadastral registry and information in the Kadı registers, which were prepared at the end of 

the 17th century. 

According to the book dated 1686, Greeks, Armenians and Jews lived together with Muslims in the town 

of Rodoscuk, located on the northwest coast of the Sea of Marmara. The data also point to the existence of different 

religious and ethnic subgroups, such as the Copts, who are associated with Muslims, and the Karamans, who are 

recorded together with Armenians and Greeks.In this study, in which neighborhoods and villages Muslims, 

Greeks, Armenians and Jews reside, their numbers will be discussed and presented in tables. Apart from these, 

the proportions of the mentioned groups in the general population will be shown in graphs. 

Keywords: Ottoman, Rodoscuk, Population, Avarız Books. 

* Sakarya Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, uekin@sakarya.edu.tr.
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Giriş 

Osmanlı devrinde Rodosçuk ya da Tekfurdağı olarak bilinen günümüzün Tekirdağ şehrinin tarihi 

M.Ö. IV. Yüzyıla kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Tekirdağ ve çevresinde Trakların egemenlik 

kurduğu, Yunanlıların ve Roma İmparatorluğu’nun hâkimiyetine girdiği, bu imparatorluğun ikiye 

ayrılmasından sonra da Doğu Roma/Bizans sınırları içinde kaldığı bilinmektedir. Osmanlıların 

Rumeli’ne geçişini izleyen birkaç yıl içinde bölgede fetihler yapılmış, Şehzade Süleyman’ın ölümünün 

ardından Şehzade Murat Tekirdağ üzerine yürüyerek 1357-58 civarında kenti ele geçirmiştir. Osmanlı 

şeneltme politikası gereğince, Anadolu’nun çeşitli yerlerinden Türkmen toplulukları göçürülerek 

bölgenin kısa zamanda Türkleşmesi sağlanmıştır. Kaza merkezi yapılan şehir Çirmen Sancağı’na 

bağlanmış ve imar faaliyetlerine girişilmiştir. Şehrin kalkınması ise Fatih Sultan Mehmet devrinde 

atılan adımlar sayesinde gerçekleşmiştir1. 

 Kısa zamanda büyüyen Rodosçuk’un en önemli özelliği işlek bir limana sahip olmasıydı. 

Özellikle İstanbul’un fethinden sonra bu limanın etkin bir şekilde kullanımı şehri stratejik bir hale 

getirmişti. Sarayın ve İstanbul halkının gereksinimleri için imparatorluğun her tarafından getirilen 

çeşitli mallar Rodosçuk üzerinden başkente taşınıyordu2. Bu amaçla oluşturulan yol ağları içinde 

Rodosçuk özel bir yere sahipti. Osmanlı yol sistemindeki sol kol üzerinde bulunması şehrin cazibesini 

arttıran başka bir faktördü3. Şehir, Edirne’nin başka bölgelerle yaptığı ticarette de önemli fonksiyonlar 

üstlenmişti4.  

 Müslümanlar, Ermeniler, Rumlar ve Yahudiler Rodosçuk kazasında bir arada yaşamaktaydı. 

Bu gruplara, Müslümanlarla iç içe yaşayan Kıbtîler ile Rumlar ve Ermenilerle birlikte defterlere 

kaydedilen Karamanlıları da eklemek gerekmektedir. Bu araştırmada, kazada yaşayan farklı dini ve 

etnik gruplara mensup toplulukların oturdukları yerler, sayıları ve nüfuslarının birbirlerine oranı ele 

alınacaktır. Bu amaçla, 1097/1685-86 ve 1099/1687-88 yıllarında düzenlenen iki adet avarız tahrir 

defteri ile 4 adet şer’iyye sicili kullanılacaktır.  

Avarız Defterleri ve Rodosçuk Kazası’nın Nüfusu 

Osmanlı yönetimi 19. yüzyıl öncesinde doğrudan doğruya bir nüfus sayımı yapmadığından 

modern öncesi dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun nüfusunu belirlemek için başka kaynaklara 

                                                           
1 Hacer Ateş, “Tekirdağ”, DİA, C. XL, İstanbul 2011, s. 359-362; Bölgenin fethi hakkında ayrıca bkz. Halil 

İnalcık, “Edirne’nin Fethi (1361)”, Edirne’nin Fethi Yıldönümü Armağanı, TTK, Ankara 1965, s. 137-159. 

2 Suraiya Faroqhi, “İstanbul’un İaşesi ve Tekirdağ-Rodoscuk Limanı (16.-17. Yüzyıllar)”, ODTÜ Gelişme 

Dergisi, 1979-1980 Özel Sayısı, Ankara 1981, s. 139. 

3 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Ulaşım ve Haberleşme (Menziller), Ankara: PTT Genel Müdürlüğü Yayınları, 

2002, s. 114. 

4 Edirne’de üretilen pek çok ticari mal Rodosçuk’a getiriliyor ve buradan İzmir gibi başka kentlere dağıtılıyordu. 

Geniş bilgi için bkz. Reyhan Şahin, Edirne Gümrüklerine Göre XVIII. Yüzyılın İkinci Yarısında Edirne’de İktisadî 

Hayat, Trakya Üniversitesi SBE, Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi, Edirne 2006. 
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başvurmak zorunluluğu ortaya çıkmaktadır. 15. ve 16. yüzyıllar için kullanılması gereken bu 

kaynakların başında tahrir defterlerinin geldiğini biliyoruz. Aslında tahrir defterleri timar sisteminin 

sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için ihtiyaç duyulan bir veri tabanı olarak tanımlanabilir. Bu defterler, 

sistemin uygulandığı bölgelerdeki arazi miktarı, ekilen ürünlerin türü, vergi verecek hane reislerinin 

isimleri ve yerleşim yerleri gibi bilgileri içermektedir5. Nüfus tarihi araştırmalarında kullanılabilecek 

daha elverişli kaynaklar olmadığı için tahrir defterlerindeki bilgiler çeşitli yöntemlerin uygulanması 

suretiyle tahrir yapılan yerin nüfusunun belirlenmesine de dayanak teşkil etmektedir. 17. ve 18. 

yüzyıllar söz konusu olduğunda ise yeni bir kaynak grubu olan avarız ve cizye defterleri devreye 

girmektedir. 16. yüzyılın sonlarından itibaren timar sisteminin işlevini yitirmeye başlamasıyla birlikte 

kapsamlı sayımların yapılmasına da gerek kalmamış, bunun yerine aynı geleneğin devamı olarak 

nitelendirilen avarız ve cizye gelirlerinin tespitine yönelik sayımlar yapılmaya başlanmıştır6. 16. 

yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında yaşanan kargaşa döneminde meydana gelen gelişmeler 

Osmanlı yönetimini vergi sayımlarının yapılması ve vergilerin toplanması gibi konularda değişiklikler 

yapmaya mecbur bırakmıştır. 1585-56 devalüasyonunun ardından akçanın değer kaybetmesi7 nedeniyle 

bu para birimi ile toplanan resm-i çift gibi vergilerin miktarları arttırılmadığından tahrir defterleri 

önemini kaybetmişti8. Ayrıca, 17. yüzyılın ilk yarısında merkezi yönetimi epeyce uğraştıran Celali 

Fetreti sırasında devletin tahrir yapabilmek için uygun şartlara sahip olmadığı anlaşılmaktadır9. Bütün 

bu gelişmeler doğrultusunda, daha önce özellikle savaş masraflarını karşılamak amacıyla toplanan 

avarız vergisi, 17. yüzyılda olağan hale geldi ve tarh ve tevziinde değişiklikler yapılarak her yıl düzenli 

olarak toplanmaya başlandı. Bu çerçevede avarız vergisini ödeyecek vergi mükellefleri ile vergi 

                                                           
5 Tahrir sisteminin özellikleri ve tahrir defterleri hakkında bkz. Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk 

Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri I”, İktisat Fakültesi 

Mecmuası (İFM), II/1, İstanbul 1941, s. 29-59; Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve 

Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri II”, İFM, II/2, İstanbul 1942, s. 214-247; Barkan, XV ve 

XVIıncı Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, I, Kanunlar, İstanbul 

İstanbul 1943; Barkan, “Tarihi Demografi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, Türkiyat Mecmuası, X, İstanbul 

1953, s. 1-26; Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Sûret-i Defter-i Sancak-i Arvanid, TTK, 2. Baskı, Ankara 1987; 

Adnan Gürbüz, “XV-XVI. Yüzyıl Osmanlı Sancak Çalışmalarına Dair Bazı Değerlendirmeler”, Kafalı Armağanı, 

ed: Saadettin Gömeç, Akçağ Yayınları, Ankara 2002, s. 289-356. 

6 Oktay Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, derleyenler: Halil İnalcık-

Şevket Pamuk, T.C. Başbakanlık Devlet İstatistik Enstitüsü, Ankara 2000, s. 35-36. 

7 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan devalüasyonlar hakkında bkz. Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğu’nda 

Paranın Tarihi, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 2000, s. 143 vd. 

8 Şenol Çelik, “1659-1660 (H. 1070-1071) Tarihli Avarız Defterine Göre XVII. Yüzyıl Ortalarında Turgutlu 

Kazası”, Türk Kültürü İncelemeleri Dergisi, S. 16, İstanbul 2007, s. 36. 

9 Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı Devleti’nde Bilgi ve İstatistik, s. 36. 
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miktarlarını belirlemek için avarız tahrirleri yapılmaya başlandı10. Avarız defterleri ise bahsedilen 

sayımlara ait verileri içermektedir11. 

Kaynaklarımızı, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde TT 816 numarada kayıtlı mufassal bir avarız 

tahrir defteri ile Bâb-ı Defterî Mevkufat Kalemi Defteri (D.MKF.d) tasnifindeki 27636 numaralı başka 

bir avarız defteri oluşturmaktadır. Marmara Denizi’nin kuzey kıyılarında yer alan bazı kazaları 

kapsamaktadır. Her ne kadar defter Tapu Tahrir Defteri adıyla kaydedilmişse de söz konusu kazaların 

avarız tahrirlerini içerdiği açıktır. Defterde, Rodosçuk/Tekfurdağı, İnecik, Vize, Saray, Silivri, Çorlu, 

Çatalca, Midye, Büyük Çekmece, Küçük Çekmece ve Terkos kazalarının avarız tahrirleri yer 

almaktadır. Rodosçuk/Tekfurdağı kazasısın tahririnin hangi tarihte yapıldığı belirtilmese de tarihi 

olanlardan hareketle bir sonuca varmak mümkündür. Söz konusu deftere göre ilgili kazaların tahrir 

tarihleri şu şekildedir: Büyük Çekmece 6 Ramazan 1097/27 Temmuz 168612, Çatalca 9 Ramazan 

1097/30 Temmuz 168613, Çorlu Evâhir-i Ramazan 1097/11-20 Ağustos 168614, Haslar Kazası 27 Şaban 

1097/19 Temmuz 168615. Ereğli ve Vize için de sadece 1097/28 Kasım 1685-16 Kasım 168616. 

Görüldüğü üzere, bir kısmında gün ve ay yıl verilmekle birlikte söz konusu tarihlerin hepsi 1097 yılını 

kapsamaktadır17. Defterdeki tarihler, tahrir işleminin Şaban-Ramazan 1097/23 Haziran-20 Ağustos 

1686 tarihleri arasında gerçekleştiğini göstermektedir. Bunların dışında Haslar, Rodoscuk, Bergos, 

Saray, Vize, Çorlu, İnecik kadıları ile avarız tahririni yapmakla görevlendirilen Topçular Kâtibi 

Ebubekir’e hitaben yazılan fermanın tarihi, yukarıdaki yargıyı pekiştirmektedir. Edirne sahrasından 

gönderilen söz konusu ferman 10 Receb 1097/2 Haziran 1686 tarihlidir18. Ayrıca, 1615 numaralı sicilde 

                                                           
10 Bruce McGowan, “Osmanlı Avârız-Nüzül Teşekkülü 1600-1830”, VIII. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 

Ekim 1976, Kongreye Sunulan Bildiriler, C. II, Ankara 1981, s. 1327-1331; Ömer Lütfi Barkan, “Avarız”, İ.A., 

Eskişehir 1997, s. 13-18. 

11 Avarız defterleri hakkında bkz. Linda Darling, Revenue-Raising and Legitimacy: Tax Collection and Finance 

Administration in the Ottoman Empire, 1560-1660, New York 1996; Özel, “Avarız ve Cizye Defterleri”, Osmanlı 

Devleti’nde Bilgi ve İstatistik; Süleyman Demirci, “Complaints About Avârız Assesment and Payment In The 

Avâriz-Tax System: An Aspect Of The Relationship Between Centre And Periphery. A Case Study Of Kayseri 

1618-1700”, Journal of the Economic and Social History of the Orient JESHO, vol. 46/4 (2003), s. 437-474; 

Turan Gökçe, “Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından “Mufassal-İcmâl” Avârız Defterleri ve 1701-1709 

Tarihli Gümülcine Kazâsı Örnekleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX/1 (2005), s. 71-134; Zübeyde Güneş Yağcı-

Mustafa Akkaya, “Avarız Defterlerine Göre Balıkesir Kazası’nın Nüfusu”, Prof. Dr. Mehmet Ali Ünal’a 

Armağan, Türk Tarihi Araştırmaları, ed: Nurgül Bozkurt-Zübeyde Güneş Yağcı, Berikan Yayınevi, Ankara 2019, 

ss. 238-250. 

12 BOA TT 816, s. 117. 

13 BOA TT 816, s. 134. 

14 BOA TT 816, s. 152. 

15 BOA TT 816, s. 304. 

16 BOA TT 816, s. 184 ve 259. 

17 Tek istisna İnecik kazasıdır. İnecik’in tahririnin 1098/17 Kasım 1686-6 Kasım 1687 tarihinde yapıldığı 

kayıtlıdır (BOA TT 816, s. 223). 

18 R.Ş.S. No: 1612, s. 145; R.Ş.S. No: 1612, s. 145. 
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yer alan iki ayrı kayıtta tahririn Topçular Kâtibi Ebubekir tarafından 1097 yılında yapıldığı açıkça 

ortaya konulmaktadır19. 

Defterin ikinci kısmını oluşturan Tekfurdağı Beyazı diye adlandırılan bölümün20 sonunda bu 

tahririn yapılış nedeni açıkça belirtilmektedir. Buna göre, daha önce mamur kaza olan Rodosçuk’un, 

kayıtta belirtilmeyen bir tarihte Davut isminde bir görevli tarafından tahririnin yapıldığı ancak 

düzenlenen seferler nedeniyle birçok kişinin asker olmalarından ötürü başka yerlere gittikleri, geriye 

kalan birkaç fakir reayanın bütün vergi yükünü çektiği ve taun-ı ekberden dolayı sadece kaza 

merkezinde 1.400’den fazla insanın öldüğü, birçok hanenin boş kaldığı belirtilmektedir21. Ancak veba 

salgının ne zaman gerçekleştiğine dair herhangi bir bilgi verilmemektedir. Tahrirden önceki avarız 

hanesi sayısına bakıldığında kazada büyük bir nüfus azalması yaşandığı hemen anlaşılmaktadır. 1 R 

1090/ 12 Mayıs 1679 tarihli bir kayıtta kazanın 830 avarız hanesine sahip olduğu görülmektedir22. 

Terkos haricinde defterde bulunan kazaların hepsi ikişer kere yazılmıştır. Birinci kısımlarda 

herhangi bir başlık bulunmamasına rağmen ikinciler beyaz olarak adlandırılmıştır. Bu durumun 

gerekçesi defterin ilk kısmını oluşturan kısmın başında şu şekilde açıklanmıştır: Kazada bulunan 

askeriler, Medine-i Münevvere vakıflarına dahil olanlar ile mektup ve tezkire ile hizmette bulunup 

askeri geçinenler de dahil olmak üzere civarda bulunan bütün reaya tahrir olunmuş, muaf olması 

gerekenler (askeriler, vakıf reayası, çocuk ve yetimler, dul kadınlar) düşüldükten sonra defter temize 

çekilmiştir. Yazının son kısmında, bunlardan hangisi ile amel olunacağının padişahın fermanına bağlı 

olduğu belirtilmektedir23. 

Defterin son sayfalarında tahririn hangi ölçüler doğrultusunda yapıldığı ve kazanın içinde 

bulunduğu durum şu cümlelerle ifade edilmiştir: Seferler ve veba nedeniyle sayısı azalan ve fakirleşen 

reayanın durumunu belirlemek için şehirdeki mahalleler ve kazaya bağlı köyler ilgili yerlerin imamları 

ve ileri gelenleriyle birlikte birer birer gezilip askeri ve reaya olanlar ma’rifet-i şer’le deftere 

kaydedilmiştir. Ancak bazı kudretli kimseler sahipsiz evlere el koyup kimisini ahır yapıp kimisini de 

                                                           
19 “…kazâ-i mezbûru 1097 senesinde sâbıka dergâh-ı mu’allâ topçuları kâtibi olan Ebubekir Efendi bâ-fermân-ı 

âli tahrîr edüb …” 28 Cemâziyelevvel 1099/31 Mart 1688 tarihli hüccet (R.Ş.S. No: 1615, s. 44-45); “…kazâ-i 

mezbâru 1097 senesinde Ebubekir Efendi tahrîr eylediği …” 13 C 1099/15 Nisan 1688 tarihli hüccet (R.Ş.S. No: 

1615, s. 47). Rodosçuk üzerine yapılan başka bir çalışmada, bu defterin tarihi 1681 olarak verilmişse de biz adı 

geçen defterde bu tarihe rastlayamadık. Bkz. Hacer Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında 

Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ ve Yöresi, İstanbul Üniversitesi SBE, 

Yayımlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2009, s. 152. 

20 BOA TT 816, s. 197-210. 

21 BOA TT 816, s. 219. Yukarıda zikredilen fermandaki gerekçe şu şekilde belirtilmiştir: “Haslar, Rodoscuk, 

Bergos, Saray, Vize, Çorlu ve İnecik’teki kasaba, köy ve çiftliklerde sâkin olan re’âyâ fukarâsının mürûr-ı eyyâm 

ile kimi perâkende kimi fevt ve kimi de askerî olduklarından hânelerinin nizamları bozulmağla ahvalleri muhtel 

ve müşevveş olup üzerlerine edâsı lazım gelen tekâliflerin edâya iktidârları olmadığını Rodoscuk nâibi arz edüp 

kaza-i mezburların reayası müceddeden tahrire muhtaç olub …” (R.Ş.S. No: 1612, s. 145). 

22 R.Ş.S. No: 1608, s. 129-130. 

23 BOA TT 816, s. 2. 
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evlerine katıp tek bir evmiş gibi kayıtlara geçtiğinden daha önce kaç hane oldukları tespit edilememiştir. 

Bu yüzden şehirdeki mahallelerin avarızhanelerinde noksanlar ortaya çıkmıştır. Ermeni ve Rum 

mahallelerinde de durum farklı değildir. Yahudilerin durumu daha da kötüdür. Daha önce birkaç eve 

sahip olan Yahudilerin artık hiçbirinin mülkü bulunmamakta, hepsi kiracı olarak yaşamlarını 

sürdürmektedirler. Köyler ise acınacak durumdadır. Çoğunun ahalisi yerini terk etmiş, geri kalanlar ise 

vergilerini ödeyemez hale gelmiştir. 

Sicillere yansıyan bazı belgeler, yapılan tahririn neredeyse iki yıl geçmiş olmasına rağmen 

yürürlüğe girmediğini ortaya koymaktadır. Nitekim, 28 Cemâziyelevvel 1099/31 Mart 1688 tarihli bir 

hüccette yer alan “…1097 senesinde sâbıka dergâh-ı mu’allâ topçuları kâtibi olan Ebubekir Efendi bâ-

fermân-ı âlî tahrîr edüb lâkin defterleri işbu sene-i mübârekeye gelinceye değin makbûl-ı şahriyârî ve 

kayd-ı defter-i hâkânî olmamağın …”24 şeklindeki ifadeler ile oluşturulan avarız icmal defterinin 1099 

tarihli oluşu da bu yargıyı doğrulamaktadır25. Tam 15 gün sonra tutulan 13 Cemâziyelâhir 1099/15 

Nisan 1688 tarihli bir başka hüccette, bahsedilen tahririn padişah tarafından onaylandığı ve bir suretinin 

Rodosçuk’a gönderildiği ifade edilmektedir26. Bu durumda Ebubekir Efendi tarafından 1097 yılında 

yapılan tahrire dair kayıtlar Nisan 1688 başında onaylanmış olmalıdır. 

Bu gecikmenin nedeni ne olabilir? Daha tahrir başlamadan yapılan indirim talepleri, bitiminden 

sonra da devam etmiştir. Tekirdağı’ndan merkeze gönderilen dilekçeler ve vekiller aracılığıyla yapılan 

itirazlar merkezi yönetim tarafından dikkate alınarak bazı düzenlemeler yapılmak zorunda kalınmıştır. 

Bu konuda ilk örnek tahrirden önce gerçekleşen bir indirim isteğiyle ilgilidir. Tekirdağı naibine 

gönderilen bir fermanda, Haseki sultanın kethüdası olan Hasan’ın arzuhal göndererek Tekirdağı 

kazasına bağlı Kara Bezirganlı adlı köyde çiftliği olduğunu ve bu köyün altı buçuk avarız hanesi 

bulunmasına rağmen ahalisinin tamamının köyü terketmesi nedeniyle, bütün verginin çiftlikten tahsil 

edildiğini ancak elde edilen gelirin buna yetmediğini ve avarız hanelerinin bir kısmının tenzil edilmesini 

rica ettiği bildirilmekte ve dört buçuk hanenin tahrir sırasında başka köylere yüklenerek sadece iki 

hanenin bahsedilen köye yazılması istenmektedir27. 

Tahrir sonucunda alınan kararlar reaya tarafından beğenilmediği için itirazlar devam etmiş, bu 

yönde İstanbul’a itiraz dilekçeleri ile vekiller gönderilerek Ebubekir Efendi’nin belirlemiş olduğu vergi 

miktarlarının indirilmesi için girişimde bulunulmuştur. Örneğin 28 Cemâziyelevvel 1099/31 Mart 1688 

tarihli bir kayıtta, Dudu Hatun, El-hac Mehmed, Behram Reis, El-hac Hürmüz, Hoca Veli, Leb-i Derya, 

El-hac İsa, Kara Kâtib, Cennet hatun, Yunus bey, İbrahim bey, Hüseyin Çavuş-ı Kebir, Cami-i Vusta, 

Cami-i Atik, Nebizade, El-hac Musa, Hoca Bayezid, İskender Çavuş, Raziye Hatun, Can Paşa, 

                                                           
24 R.Ş.S. No: 1615, s. 44-45. 

25 D.MKF.d. No: 27636, s. 2. 

26 R.Ş.S. No: 1615, s. 47. 

27 4 Cemâziyelâhir 1097/28 Nisan 1686 tarihli ferman (R.Ş.S. No: 1612, s. 162). 
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Dizdarzade mahalleleri ile Husunlu, Büyük Kara evli, Gazi oğlu, Sarı İsmail, Kayı, Küçük Karaevli, 

Küçük Banarlı, Büyük Banarlı, Kara Halil, Fahri Oğlu, Ahmedekli, Timurlu, Kadı, Nusratlı, Sekbanlı, 

Kara Hisarlı, Büyük Kılıçlı, Küçük Kılıçlı, Oruçbeyli, Aşur, Çanakçı, Naib ve Yazır köylerinin ahalisi 

El-Hac Hasan Efendi bin Ali isimli bir kişiyi kendilerine daha önce vekil atayarak avarızhanelerinin 

düşürülmesi için İstanbul’a gönderdiklerini ve adı geçen El-Hac Hasan tarafından yapılan 500 esedi 

guruşluk harcamayı kabul ettiklerini belirtmektedirler. İfadelerden anlaşıldığı kadarıyla, El-Hac Hasan 

Efendi’nin girişimleri başarılı sonuç vermiş ve hala padişah tarafından onaylanmamış olan Ebubekir 

Efendi’nin tahririnde düzeltmeler yapılarak avarızhanelerinde indirime gidilmiştir. Ancak hüccette kaç 

hanenin tenzil olunduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Belgede ayrıca yapılan 500 esedi guruşluk 

masrafın reaya arasında eşit olarak bölüştürüleceği ifade edilmektedir28. 

Tahririn padişah tarafından onaylanmasının ardından da indirim yapılması29 yönünde halkın 

girişimlerde bulunmaya devam ettiğini görüyoruz. 13 C 1099/15 Nisan 1688 tarihli bir kayda göre, 

Rodosçuk’ta bulunan oda sahipleri de benzer bir indirim talebinde bulunmuşlardı. Ebu Bekir Efendi’nin 

tahririnde her 4 odaya 1 avarızhanesi yazıldığından bu miktarı çok bulan oda sahipleri Mehmet Çelebi 

isminde birini vekil tayin ederek tenzil için İstanbul’a göndermişlerdi30. Gerçekten de yenilenen avarız 

defterinde Rodosçuk’ta bulunan toplam 458 odaya 114 avarızhanesi tayin edildiği görülmektedir31. 

Ancak yaklaşık 40 gün sonra yapılan şikâyetin karşılık bulduğu ve eskiden olduğu üzere, yaklaşık her 

10 odaya 1 hane yazılmak kaydıyla avarızhane sayısının 46 düşürüldüğü anlaşılmaktadır32. 

Bir başka düzenleme de kazadaki Ermenilerin şikâyetleri üzerine yapılmıştır. İstanbul’dan 17 

Haziran 1688’de gönderilen, sicile 19 Temmuz 1688’de kaydedilen bir fermanda, kazadaki Ermenilerin 

arzuhal göndererek Ebu Bekir Efendi tarafından 1097 yılında yapılan tahrirde, her 2 haneye 1, 

haymanelerinin her 4 neferine 1 hane yazıldığı ancak bu oranın yüksek olduğu, bu düzeydeki bir vergiyi 

ödemeleri halinde perakende ve perişan olmalarının kaçınılmaz olduğunu bildirdikleri ve eskiden 

olduğu gibi 4 nefere 1, haymanelerinin de 10 neferine 1 hane yazılmasını istedikleri belirtilerek 

Ermenilerin bu isteklerinin kabul edildiği bildirilmiştir33. Söz konusu tenzil işlemi, sonradan avarız 

defterine not olarak kaydedilmiştir. Derkenarda, 25 Şaban 1099/25 Haziran 1688 tarihli ferman 

                                                           
28 R.Ş.S. No: 1615, s. 44-45. 

29 Avarız tahrirlerinin ardından yapılan indirim talepleri sadece Rodosçuk’a özgü bir durum değildir. Şam’da 

1086/1675-1676 tarihinde yapılan tahrirden neredeyse yirmi beş yıl sonra yürürlüğe konan indirim hakkında bkz. 

Mustafa Öztürk, “1675-1676 (H. 1086) Tarihli Şam Avârız-Hâne Defteri”, Fırat Üniversitesi Orta Doğu 

Araştırmaları Dergisi, C. II, S. 2, Elâzığ 2004, s. 77. 

30 R.Ş.S. No: 1615, s. 47. 

31 D.MKF.d. No: 27636, s. 6. 

32 Defter-i atîk derkenârında tahrîr olunduğu minvâl üzere 10 odaya bir hâne bağlanub mahalline kayd olunub 

bundan ziyâde tecâvüz olunmamak bâbında mâliyeden hükm verile deyü fermân-ı âlî sâdır olmağın sûret-i defter 

verilmişdir fî 22 Receb 1099/23 Mayıs 1688 (D.MKF.d. No: 27636, s. 6). 

33 R.Ş.S. No: 1615, s. 64. 
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gereğince, Rodosçuk’taki Ermenilerin beher 4 neferinin 1, haymanelerinin 10 neferinin 1 hane olarak 

kaydedildikleri belirtilmektedir34. 

Kazada yaşayan Rumlar da vergilerinin azaltılması için İstanbul’a başvurmuşlardı. Ebubekir 

Efendi tarafından yapılan tahrirde kendilerine 2 haneye 1 avarızhanesi bağlandığını ancak bu orandaki 

bir vergiyi ödeyemeyeceklerini, bu yüzden Ermeniler gibi 4 haneye 1 hane yazılmasını talep etmişlerdi. 

25 Safer 1100/19 Aralık 1688 tarihinde gönderilen fermanda isteklerinin kabul edildiği ve yeni oranın 

kaydedildiği defterin suretinin gönderildiği ifade edilmektedir35. Sicile kaydedilen defter suretinde hem 

eski hem de yeni vergi oranları yer almaktadır. Buna göre, Müslümanlara ve Ermenilere uygulanan 

oranların aynısı Rumlara da uygulanmış, 2 gerçek hane yerine 4 gerçek haneye 1 avarızhanesi 

kaydedilmiştir. Değişmeyen tek şey mahzenlerden alınan vergi oranıdır. Eskiden olduğu gibi bu 

defterde de her bir mahzene 1 avarız-hanesinin kaydedildiği görülmektedir36. 

Kazanın Nüfusu 

 Osmanlıların Rumeli’ne geçişinden kısa bir süre sonra fethedilen Rodosçuk ve çevresi, diğer 

bölgelerde olduğu gibi, başka yerlerden yapılan göçlerle Türkleşmeye başlamıştır. Buna rağmen yerli 

Rum ahaliye dokunulmamıştır. Zamanla başka unsurların da nüfusa eklenmesiyle çok dinli ve 

olabildiğince renkli bir yapı ortaya çıkmıştır.  

Müslümanlar 

Kazanın önemli bölümünü Müslümanlar oluşturmaktaydı. Bölgeye ilk yerleşen Müslümanlar, 

Batı Anadolu’dan getirilen Türkmenlerdi. Göçlere rağmen neredeyse iki yüzyıl boyunca Türklerin 

sayısı Rumların gerisinde kalmış, bu durum yeni göçlerle ancak 16. yüzyılın ortalarında değişmeye 

başlamıştı37. Belgelere yansıdığı kadarıyla söz konusu değişim şu şekilde gerçekleşmiştir: 1515’te 198 

hane, 1530’da 218 hane, 1535’te 275, 1540’ta 343 hane, 1545’te 242, 1550’de 386 hane ve nihayet 

1595’te 617 hane38. Bahsedilen nüfus artışı sadece Braudel’in iddia ettiği nüfus patlaması ile 

açıklanamaz. Rodosçuk iskelesinin İstanbul, Balkanlar ve Akdeniz arasındaki trafikte ön plana çıkması 

ve buna bağlı olarak ticari cazibesinin artması ile açıklanmaktadır39. 

                                                           
34 D.MKF.d. No: 27636, s. 5-6. 

35 R.Ş.S. No: 1616, s. 113. 

36 R.Ş.S. No: 1616, s. 113. 

37 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 148. 

38 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi,s. 148-149. 

39 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi,s. 149. 
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Şehrin nüfusu 17. yüzyılda da artmaya devam etmiştir. Yüzyılın ilk yarısına ait herhangi bir veri 

rastlanmamakla birlikte ikinci yarısında düzenlenen avarız kayıtları sayesinde ayrıntılı bir betimleme 

yapma imkanı bulunmaktadır. 1661-62 tarihli bir defterde Rodosçuk’un aşağı yukarı 305 avarız 

hanesine sahip olduğu kayıtlıdır40. Bir avarız hanesinin dört gerçek haneye denk geldiği göz önüne 

alındığında şehrin Müslüman nüfusunun yaklaşık olarak 4.800 kişiden oluştuğu söylenebilir41.  

 Tablo 1: Müslüman Nüfusun Dağılımı 
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Bevvâb 

Mehmed 

Bey 

8 18 1 2 2 4 2        

Dudu 

Hatun 

1 2  1 6 2 1 4     3  

Hacı 

Mehmed 

9 11 1  12 9 1 3     3  

Behram 

Reis 

6 13 1 1 4 2 5   1   1  

Hacı 

Hürmüz 

4 14 242 7 9 2 2      343  

Hoca Veli 6 25  3 7 11 2   4  1 3  

Dizdarzad

e 

1 8  1 1 2 1      1  

Leb-i 

Derya 

1 10   1 1 1   3     

Hacı İsa 7 32  6 14 9 7      1 1 

Kara Kâtib 7 19 1 2 5 3 7  1    2 1 

                                                           
40 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 151-152. 

41 Osmanlı nüfusuyla ilgili araştırmalar yapan diğer tarihçiler gibi Ateş de Osmanlı hanesini 5 rakamı ile çarptığı 

için Rodosçuk’un Müslüman nüfusunu yaklaşık 6.500 olarak belirlemiştir (Hacer Ateş, a.g.e., s. 152). Oysa 5 

rakamını ilk kez kullanan Barkan dahi bu yöntemin bilimsel olmadığını, ailenin yaşadığı bölgeye ve üretim 

biçimine göre bu rakamın değişebileceğini açık bir şekilde belirtmiştir (Ömer Lütfi Barkan, “Tarihi Demografi 

Araştırmaları ve Osmanlı Nüfusu”, Türkiyat Mecmuası, C. X, İstanbul 1953, s. 5). Nitekim daha önce tarafımızdan 

yapılan bir araştırmada Rodosçuk kazasında ailelerin 4,03 kişiden oluştuğu tespit edilmişti (Ümit Ekin, “17. 

Yüzyılın Sonlarında Rodosçuklu Ailelerin Sahip Oldukları Çocuk Sayıları”, Türk Tarihinde Balkanlar, C. I, ed. 

Zeynep İskefiyeli vd. Sakarya Üniversitesi, Sakarya 2013, ss. 567-580). Bu nedenle Rodosçuk nüfusunu 

hesaplarken her bir haneyi 4 ile çarpmayı uygun bulduk. Yapılan hesaplamalara 23 Müslüman haymânegân dahil 

edilmemiştir. 

42 Ayrıca Ali Çelebi isimli merhumun 2 tane yetim ve seyyid çocuğu bulunmaktadır (BOA TT 816, s. 198). 

43 Boş evin sahibi olan Ahmed Kıbtî firar etmiştir. 
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Cennet 

Hatun 

 5  1 4 2 2        

Yunus 

Bey 

5 6 1 2 6 2 6       1 

İbrahim 

Bey 

9 10 1  5  3        

Hüseyin 

Çavuş 

6 17 4 3 10 1 1   1   1  

Cami-i 

Evsat 

2 12   5 5 2        

Cami-i 

Atik 

3 18 1 1 4  3    3 1   

Nebizade 5 35 8 1 15 4 3      1  

Hacı Musa 1 9 2  7 1 2 9       

Hoca 

Bayezid 

7 15 3 3 17 8 3 6     1  

İskender 

Çavuş 

10 8 1  10 2 2  1 1   2  

Raziye 

Hatun 

9 14   10 1 1 17     1  

Can Paşa 8 9   6 1 3        

Toplam  115 309 29 34 160 72 60 39 2 10 3 2 23 3 

 

Tablodan da izleneceği üzere, Rodosçuk şehrinde Müslümanların yaşadığı 22 mahalle 

bulunmaktadır. 838 haneden oluşan Müslüman nüfus özelliklerine göre tasnif edilmiştir. Burada 

Kıbtîler dikkati çekmektedir. Kıbtîler Müslümanlarla birlikte kaydedilmiştir. Osmanlı kaynaklarında 

Çingâne olarak da adlandırılan bu grup başta Balkanlar olmak üzere İmparatorluğun pek çok yerinde 

ikamet etmekteydi. Bu yerlerden biri de Rodosçuk kazasıdır. Avarız defterine göre şehir merkezinde 39 

hane oldukları görülen Kıbtîlerin erken dönemden itibaren bazı askeri görevler üstlendikleri de 

bilinmektedir44. 

Rumlar 

 Osmanlı hakimiyetine girdikten sonraki yaklaşık iki asır boyunca Rumlar Rodosçuk nüfusunun 

çoğunluğunu oluşturmaktaydı. Daha önce de belirtildiği üzere, yüzyılın ortalarından itibaren durum 

tersine dönmüştür, Müslümanlar çoğunluğu elde etmiştir. 1515’te 347 olan Rum hane sayısı 1530’da 

                                                           
44 Bu görevler ve Çingenelerin Osmanlı İmparatorluğu’ndaki konumu hakkında ayrıca bkz. Emine Dingeç, “About 

The Perception in Ottoman Empire”, Roma: Past, Present, Future, ed. Hristo Kyuchukov, Münich 2016, ss. 68-

75; Dingeç, “XVI. Yüzyılda Osmanlı Ordusunda Çingeneler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler 

Dergisi, Aralık 2009, Sayı:20, ss.33-46; Dingeç, “XVI. Yüzyılın Başlarında Rumeli Şehirlerinde Çingeneler”, 

Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, C. III, ed. Zafer Gölen-Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, ss. 1211-

1221. 
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315’e, 1535’te 249’a inmiş, 1540’ta tekrar 308’e çıkmış, 1550’de 242’ye ve nihayet 1595’te 200’e 

inmiştir45. 1661’de ise Rum nüfusu hemen hemen aynı kalmıştır: 206 hane46. 

 1686 tarihli Avarız defterine göre Papa Yani, Papa Kostantin, Papa Yenaki, Varsama, Papa 

Françi ve Papa Peşri adlarındaki altı mahallede yaşayan Rumların 171 haneden oluştukları 

görülmektedir. Bunların dışında 55 tane haymânegân bulunmaktadır. Bu grup aşağıdaki nüfus 

hesaplamalarına dahil edilmemiştir. Ayrıca şehirde, belgelerde Karamanlı olarak tanımlanan bir 

Hıristiyan topluluk daha vardır ve bunların 18’i Rumlarla, 4’ü de Ermenilerle kaydedilmiştir. 

Rodosçuk’ta varlıklarına ilk kez 1661-62’de rastlanan Karamanlıların Cedid Ermeniyan mahallesinde 

yaşadıkları görülmektedir47. Karamanlıların başlangıçta kendileri gibi kasabaya sonradan gelen 

Ermenilerle oturdukları, zamanla Rum mahallelerine taşınmış oldukları sonucuna varılabilir. 

 Ermeniler 

Daha önceki kayıtlarda isimlerine rastlanmayan Ermeniler 1580’lerden itibaren Rodosçuk’a 

yerleşmeye başlamıştır. Ancak bu tarihlerde göç edenlerin sayısı azdır. Asıl büyük göç 17. yüzyılda 

gerçekleşmiştir. Dönemin tanıklarından Kemahlı Rahip Grigor’a göre 1610 ve 1635 yıllarında iki büyük 

göç yaşanmıştır48. Rodosçuk’u tam da ilk büyük göç dalgası sırasında 1610’da ziyaret eden Polonyalı 

Simeon, burada 200 hane Ermeni’nin yaşadığını belirtmiştir49. Ermeni göçleri sonraki dönemde de 

devam etmiştir. 1661 yılına ait kayıtlarda Rodosçuk’ta 710 hane Ermeni’nin bulunduğu 

anlaşılmaktadır50. 1686’da ise Cedid Ermeniyan ve Yanık Ermeniyan adlarındaki iki mahallede 278 

hane Ermeni kayıtlara yansımıştır. Yaklaşık 1.100 kişilik Ermeni cemaatinin dışında 83 tane 

haymânegân mevcuttur. Tıpkı Rumlarda olduğu gibi Ermeni nüfusu hesaplanırken haymânegân olarak 

adlandırılan yeni yerleşimciler hariç tutulmuştur. 

 Yahudiler 

16. yüzyılın ortalarına ait kayıtlar, Rodosçuk’ta Yahudilerin yaşadığını ortaya koymaktadır. İber 

yarımadasından geldikleri tahmin olunan Yahudilerin bu dönemde farklı mahallelerde dağınık olarak 

                                                           
45 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 155. 

46 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 156. 

47 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 159. 

48 Hrant D. Andreasyan, “Celâlilerden Kaçan Anadolu Halkının Geri Gönderilmesi”, Ord. Prof. Dr. İsmail Hakkı 

Uzunçarşılı’ya Armağan, TTK, 2. Baskı, Ankara 1988, s. 45. 

49 Polonyalı Simeon, Polonyalı Bir Seyyahın Gözünden 16. Asır Türkiyesi, çev. Hrant D. Andreasyan, Sad. Resul 

Bozyel, Kesit Yayınları, İstanbul 2007, s. 33. 

50 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 159-160. 
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yaşadıkları bilinmekle birlikte henüz tahrir defterlerine yansımadıkları için sayıları hakkında malumat 

bulunmamaktadır51. 1686 tahririne göre kazada 20 hane Yahudi yaşamaktadır. 

 

Grafik 1: Dinî Gruplara Göre Rodosçuk Şehrinde Yaşayanlar 

  

 

1 numaralı grafik Rodosçuk şehrinde yaşayan nüfusun yapısını göstermektedir. Buna göre şehir 

merkezinde Müslümanların % 64 ile nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları ortaya çıkmaktadır. 

Müslümanları % 21 ile Ermeniler, % 14 ile Rumlar izlemektedir. En az nüfusa sahip olanlar ise % 2’lik 

oranla Yahudilerdir. 

Köylerin Nüfusu 

Sayısal olarak bakıldığında Rodosçuk kazasına bağlı köylerin % 90’ından fazlasında 

Müslümanlar yaşamaktaydı. Bu köyler, doğal olarak birer tarımsal üretim merkeziydi. 

Tablo 2: Müslüman Köylerin Nüfus Yapısı 

Köy Askeri Reaya İma

m 

Dul Çiftli

k 

Harap 

Hali 

Firar 

Yetim Mü

sell

em 

Yör

ük 

Amel

mand

e 

Kıbti 

Husunlu - 6 1 5 5       

Büyük Karaevli 1 11 2 1 9       

Gazioğlu 2 2 1 - 6 2      

Yerbasan  5   1       

Sarı İsmail  3   1 2 1 1 1   

                                                           
51 Ateş, Kuzey Marmara Sahilleri ve Ard Alanında Şehirleşmenin Tarihi Süreci: XVI.-XVII. Yüzyıllarda Tekirdağ 

ve Yöresi, s. 157. 
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Kayı 2 13 1 3 6 3      

Gündüzlü  2   1 1      

Köpekli 5 1 2   1   3   

Müsellem 2 5 1 2 1       

Sırt  6 1  2    1   

Osmanlı  7 1 1 3       

Yağcı 1 3 1  2 1      

Küçük Karaevli  3   1 1      

Büyük Karaca 

Murad 

    1       

Küçük Banarlı  6          

Büyük Banarlı 1 5 3 4 2 4      

Kara Halil 1 9 1   2    1 1 

Fahrioğlu  1 1 1 3     3  

Ortaca  10 1 1 2       

Küçük Karaca 

Murad 

3 5 1 2  1      

Ahmedekli  7 1 2 2       

Timurlu 1 4 1 2      1  

Hacı 1 2 1 1      2  

Güvençli  8 1 1   2     

Sekbanlı  8 1 2 1       

Kadı  2   1       

Nusratlı 1 8 1 1  3      

Kara …* 1 5 1 2        

Yayabaşı  3 1 1 3       

Kara Hisarlı  7 1    1     

Büyük Kılıçlı 2 3 1 1 2       

Küçük Kılıçlı 3 5 1 1 1 1      

Oruç Beyli 2 5 1 1 1 1      

… ** 1 4 1 2        

Çanakçı 1 7 1 1 1       

Naib  4 1  5 1      

Yazır 3 9 2 3  5 2     

Dereköy     1       

Bıyık Ali     2       

                                                           
* Okunamadı 

** Okunamadı 
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Köse İlyas     4       

Banados 

(Müslim) 

8 3 2  3 1 1   2  

Kara Bezirganlı     1       

Kılağuzlu     1       

Çatma     1       

Doğancı     2       

Toplam  42 197 37 41 79 30 7 1 5 9 1 

 

Nüfusu Müslüman olan köylerin sayısı 45’tir. Bunlardan Banados hem Müslümanların hem de 

Gayrimüslimlerin beraber yaşadığı bir köy olarak karşımıza çıkmaktadır. Çiftlikler ve harap-hali ve 

firarlar düşüldükten sonra 340 Müslüman hanenin kayıtlara geçtiği anlaşılmaktadır. 

 

Tablo 3: Gayrimüslim Köylerin Nüfus Yapısı 

K
ö

y
 

A
sk

er
i 

R
ea

y
a
 

P
a

p
a

z
 

D
u

l 

H
a

ra
p

 F
ir

a
r 

Y
et

im
 

A
m

el
m

a
n

d
e 

 

Banados (Zımmî) 2 39 1 7 2  3 

Kumbağı  26 1 15  1 3 

Yeniköy (Ayvalu)  28 1 9 3 1 9 

Işıklar  34 1 7 3 1 4 

Toplam 2 127 4 38 8 3 19 

 

 Gayrimüslimlerin yaşadığı köylerin sayısı sadece 4’tür. Daha önce de işaret edildiği üzere, 

Banados’ta Müslümanlar ile Rumlar beraber ikamet etmektedir. Bu köylerde sadece Rumlar 

bulunmakta, Ermeni, Yahudi gibi unsurların köylerde oturmadığı görülmektedir. Harap ve firarlar 

düşüldükten sonra köylerde ikamet eden gayrimüslimlerin 193 haneden oluştuğu ortaya çıkmaktadır. 
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Grafik 2: Dinî Gruplara Göre Köylerde Yaşayan Rodosçuklular 

 

 

Yukarıdaki 2 numaralı grafik Rodosçuk kazasına bağlı köylerin nüfus yapısını içermektedir. 

Grafikten de izleneceği üzere köylerde iki toplumlu bir yapı mevcuttur. Köylerde yaşayanların 

neredeyse üçte ikisi (% 64) Müslamanlardan geri kalanı da (% 36) Rumlardan oluşmaktadır. 

 

Grafik 3: Dinî Gruplara Göre Rodosçuk Kazasının Nüfusu 
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 3 numaralı grafikte Rodosçuk kazasında ikamet edenlerin nüfus oranları gösterilmiştir. En 

kalabalık kesim Müslümanlardır (% 64). Onları sırasıyla Ermeniler ( % 20), Rumlar (% 15) ve 

Yahudiler izlemektedir (% 1). 

 Sonuç 

Bu makalede 17. yüzyılın ikinci yarısında Rodosçuk kazasının nüfusu ele alınmış ve ana kaynak 

olarak 1686 tarihli bir avarız defteri ile şer’iyye sicilleri kullanılmıştır. Tahririn ne zaman ve kim 

tarafından yapıldığı, hangi aşamalardan geçtikten sonra onaylandığı ayrıca üzerinde durulan 

konulardandır. 

Çok dinli ve etnisiteli bir toplum yapısına sahip olan Rodosçuk’ta Müslümanların yanı sıra 

Rumlar, Ermeniler ve Yahudiler yaşamaktaydı. Bunlara Müslümanlarla beraber yazılan Kıbtîler ile bir 

kısmı Rumlar bir kısmı da Ermenilerle birlikte deftere kaydedilen Karamanlıları eklemek 

gerekmektedir.  

Avarız defterinden elde edilen verilere göre Rodosçuk kazasında 838 hane Müslüman, 171 hane 

Rum, 278 hane Ermeni ile 20 hane Yahudi ikamet etmekteydi. Bu makalede, toplam 1.307 haneden 

oluşan kaza sakinlerinin nüfus yapısı dini gruplara ve ikamet ettikleri yerlere göre tablolar ve grafikler 

halinde ortaya konulmuştur. Farklı dinlere ve etnik gruplara mensup sakinleri bulunmakla birlikte, 

Rodosçuk’un nüfusunun neredeyse üçte ikisinin Müslümanlardan oluştuğu gözlenmiştir.
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Avar Maden Sanatı'nın Doğu Avrupa Sosyal ve Ekonomik Tarihi'ne 

Katkıları 

Fatma Aysel ILGIN* 

Özet 

Orta ve Doğu Avrupa coğrafyasında günümüzde Macaristan, Slovakya, Ukrayna, Romanya, Sırbistan ve 

Hırvatistan’ın belli bölümlerinden oluşan topraklarda büyük bir kağanlık tesis etmiş olan Avarlar, kendilerine has 

kültürlerinin izlerini bu bölgelerde bırakmışlardır. Avar Maden Sanatı olarak dünya literatüründe kendine yer 

edinmiş ve tamamen Avar zevkine göre işlenmiş maddî kültür ögeleri Avrupa’da büyük yankı uyandırmıştır. Hem 

sosyal hem de ekonomik alanda Türkistan’dan getirdikleri sanat gelenekleri ve Avrupa coğrafyasında 

karşılaştıkları çeşitli topluluklardan öğrendikleri sanat tarzlarını harmanlayarak pek çok eser üretmişlerdir.  

Özellikle savaş teçhizatı noktasında Avrupa tarihinde son derece önemli bir yere sahip olan Avarlar, bu yönleri ile 

arkeolojik, tarihi ve ekonomik açıdan eşsiz bir yer edinmişlerdir. Bu çalışmada, Orta ve Doğu Avrupa’da bulunan 

ve Avarlara ait bakiyelerin sosyal ve ekonomik etkileri incelenmiştir. Avarlar, tarihte maden işlemeciliğine dayalı 

sanatları ile Doğu Avrupa ekonomisine ve sosyal hayatına yön vermişlerdir.  Avrupa ve dünyanın hafızasına “Altın 

Çağ” olarak kazınmış olan Avar sanatı, arkeolojik verilerden elde edilen zengin kültür birikimi ile kalıcılığını 

sağlamıştır.  

Anahtar Kelimeler: Avarlar, Orta Avrupa,  Doğu Avrupa, Maden Sanatı,  Türk Kültürü. 

Abstract 

The Avars, who established a great khanate in the geography of Central and Eastern Europe, today in the 

lands consisting of certain parts of Hungary, Slovakia, Ukraine, Romania, Serbia and Croatia, left the traces of 

their unique culture in these regions. Material culture elements, which have taken a place in the world literature 

as Avar Metal Art, and processed entirely according to Avar taste, have aroused great repercussions in Europe. 

They produced many works by blending the art traditions they brought from Turkistan in both social and economic 

fields and the art styles they learned from the various communities they encountered in the European geography. 

The Avars, who have an extremely important place in European history, especially in terms of war equipment, 

have gained a unique place in terms of archaeological, historical and economic sides with these aspects. In this 

study, the social and economic effects of Avars found in Central and Eastern Europe were investigated. The Avars 

have shaped the economy and social life of Eastern Europe with their metalworking arts in history. Avar art, which 

has been engraved in the memory of Europe and the world as the "Golden Age", has ensured its permanence with 

the rich cultural accumulation obtained from the archaeological finds. 

Keywords: The Avars, Middle Europe, Eastern Europe, Metalwork, Turkic Culture.  
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Giriş 

Bir tarafta Roma İmparatorluğu diğer tarafta da Frank Krallığı olmak üzere iki büyük güç 

arasında kalan topraklarda bir kağanlık tesis etmiş olan Avarlar uzun yıllar kimliklerinin ne olduğu 

konusunda tarihçileri meşgul etmişlerdir. Devletin başına geçen kişilerin kağan unvanı taşımaları 

yöneticilerin Türk asıllı olduklarını ve devletin bir Türk devleti olduğunu göstermektedir.  

Dönemin ana kaynakları Bizans kaynaklarında görülmeleri, 558 yılında Bizans imparatoruna 

elçiler göndererek yerleşebilecekleri bir yerin kendilerine verilmesini istemeleri ile gerçekleşmiştir.     

VI. yüzyılda Avarların Avrupa’ya gelmeleri ile birlikte bölgenin hakim gücü Bizans açısından her şey 

çok daha farklı olmaya başlamıştı. Artık baş etmesi gereken iki önemli güç vardı. Bir tanesi hafif 

silahlarla donanmış, akınlar yapan ancak çok ta etkili olamayan ancak gemi yapım tekniklerini iyi 

kullanan Slavlar, diğeri ise akınlarında çok daha ısrarcı olan, üstün savaş taktikleri ile önemli kalelere 

bile akın etmekten çekinmeyen, değişik stratejilere sahip Avarlar. Hatta bu iki gücün birleşimi ile yanı 

Slavların büyük bir kısmının Avar hakimiyetine girmesi ile Slavların gemileri sayesinde Avarların etki 

alanı Tuna’nın ötesine taşınmış, bölgenin önemli bir gücü haline gelmiştir1.  567 yılında Avar tarihinin 

en büyük hükümdarı Bayan Kağan döneminde Gepidlerin topraklarının alınması ve Bulgarlar ile diğer 

Ogur boyları ile mücadele edilmesi sonucunda Bizans ile yapılan  uzun görüşmelerle ve 568 yılında 

Langobardların İtalya’ya göç etmeleri ile bugünkü Macaristan topraklarında büyük bir devlet kurarak 

dönemin en güçlü devletleri arasında yer almışlardır. 582 yılından itibaren Bizans üzerine saldırılarını 

yoğunlaştıran Avarlar, tarihler 592 yılını gösterdiğinde Çorlu önlerine kadar gelmişlerdir. Bu sayede 

Avar askerî stratejisi Ten Nehri’nden İtalya’ya kadar her yeri etkilemeye başlamıştır. Orta ve Doğu 

Avrupa coğrafyası Avarlar ve onların üstün askeri yetenekleri ile tanışmış, sanatçı yönlerini keşfetmek 

üzere ilk adımı atmışlardır. Dönemin güçlü devletleri ile sayısız mücadelelere girişen Avarların tarihe 

damga vurdukları en önemli tarih 626 yılıdır bu tarihte Avarlar Sasaniler ile birlikte Konstantinapolis 

(İstanbul) Kuşatması’nı gerçekleştirmişlerdir. Özellikle Bizans İmparatoru’nun şehirde olmadığı bir 

tarihte gerçekleştirilen kuşatma büyük yankı uyandırmış, şehrin patriği şehri savunmak içi üstün bir 

çaba göstermiş ve kuşatma başarısızlıkla sonuçlanmıştır.  Avarlardan kurtulmayı başaran İstanbul 

halkının hafızasında bu kuşatma asırlarca canlı tutulmuş, ayinler ve ilahilerle yad edilmiştir. Kuşatma 

Avarlar açısından ise iyi sonuçlanmamış, kuşatma sonrasında dağılan yardımcı birliklerle ordu 

zayıflamış ve sonucunda da devlet yıkılma sürecine girmiştir. Bayan Kağan’ın da ölümüyle birlikte 

yenilgiye uğrayan halklar bağımsızlıklarını ilan etmeye başlamışlar, bu durum Avar Kağanlığı’nın 

zayıflamasına yol açmış ve Bizans saldırıları oldukça yıpratıcı bir hal almaya başlamıştır. Aynı zamanda 

bölgenin diğer büyük gücü Frankların Kralı Şarlman’ın da dikkati Avarlar üzerine yoğunlaşmış ve IX. 

                                                           
1Jelena Jarić, “A Note on the Barbarian Raids in Macedonia from the Fourth to the Century AD: The Material 

Evidence from Stobi”, Folia archaeologica Balkanica II, 2011, ss. 455.  
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Yüzyılın başlarında Avarlar güçlerini kaybetmişlerdir. Bir yandan Frankların  egemenliği diğer taraftan 

da Slav ve Bulgarların baskıları sonucunda iki yüz otuz yıllık Avar hakimiyeti son bulmuş, 

Hıristiyanlaşan Avar grupları dillerini unutarak yok olmuşlardır. Ancak bilinçli ve sistemli olarak göç 

ettirdikleri Slav kabileleri vasıtası ile Doğu ve Orta Avrupa coğrafyasının etnik haritası Avarlar 

tarafından çizilmiştir2.  

Avar Meden Sanatı ve Avrupa’ya Etkileri  

Avarlar Türkistan’dan getirdikleri atalarından miras kalan sanat anlayışlarını Orta ve Doğu 

Avrupa’da zenginleştirerek yaşatmışlardır. Hayvan üslubu adı verilen kadim sanat tarzları Avrupa’da da 

kendine yer edinmiştir3. Şöyle ki 558 yılında Avrupa’da görülmeye başlayan Avarlar bölgeye 

geldiklerinde bu coğrafyanın gerektirdiği şartlara uymak amacıyla ekonomik ve sosyal olarak 

değişimlere uğramışlardır. Ancak bu değişim atalarından gelen kadim geleneklerini bırakmadan Avrupa 

coğrafyasında yaşanan geleneklerle de zenginleşerek gerçekleşmiştir4. Avarlar Karpat Havzası’na 

hakim olduklarında bölgede o zamana kadar var olmayan bir istikrarın da Avarlar ile bölgeye gelmiş 

olduğunu ifade etmek gerekir5.  Özellikle arkeolojik bakiyelerden takip ettiğimiz bu değişim, 

buluntuların dilinden anlatıldığında büyük bir anlam kazanmaktadır. Bu durum Doğu ve Batı’nın 

birleştiği muhteşem bir görsel şölenin oluşmasına neden olmuştur.  

 Avar kurganları kendilerine has özellikleri ile çok farklı kültürlerin birleşimi ile oluşmuş, bu da 

Avarların sosyal ve ekonomik olarak Avrupa’da kilit bir rol üstlenmelerine neden olmuştur6.  Avarlar 

hakkında araştırma yapan ilim adamlarının Avar kurganlarının sayısı hakkında çeşitli görüşleri olsa da 

Avar dönemine ait kurganların – bir kısmı Avar sanatının özelliklerini taşıyan ancak çağdaş diğer 

topluluklara ait olan mezarlar olmak üzere- sayısının Tuna Havzası’nda yaklaşık elli bin, eğer Viyana, 

aşağı Avusturya ve yine Avusturya’nın Burgenland bölgesi de hesaba katılırsa elli beş bin, bütün 

bölgelerdeki kurganların toplam sayısının ise altmış bin civarında olduğu söylenebilir7. Bu kurganlar 

günümüzde çoğunlukla Macaristan, Slovakya, Sırbistan, Hırvatistan, Romanya,  Ukrayna, Avusturya, 

Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya topraklarında bulunmakta ve çıkarılan bakiyeler Avarların 

                                                           
2 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul 2007, s. 166. 

3 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 160-165.  

4 Levente Samu- Falko Daim, “Die Peudoschnallen in der Awarenzeit und ihre Transformation”, Antaeus, No: 

35-36, 2017-2018, ss. 235. 

5 Gergely Csiky, Avar- Age Polearms and Edged Weapons Classification, Typology, Chronology and Technology, 

Brill,  2015, ss. 1.  

6 Falko Daim, “Archäologie der Awaren”, Reitervölker aus dem Osten Hunnen+Awaren, ed: Falko Daim,  

Eisenstadt      1996, s. 199. 

7 Daim, “Archäologie der Awaren”, s. 199.  
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atalarından gelen kadim sanat anlayışlarının yanında Bizans, Franklar (Batı Merovenjleri), Germen ve 

Slavlardan gelen tesir ile özgün bir kültürel miras olma özelliğini taşımaktadırlar8.  

Avar dönemi kurganlarından çıkan buluntular erken, orta ve geç Avar dönemi buluntuları şeklinde 

üç dönemde incelenmekte ve genellikle  kemer tokaları ve parçaları, küpeler, bilezikler, kolyeler, 

binicilik malzemeleri, silahlar, kemerlerin dekore edilmiş şekilleri, armalar ve çeşitli süslemelerle 

bezenmiş kemer parçaları, kadın mezarlarında inciler ve yüzükler, savaş araçları olarak refleks yaylar, 

kılıçlar, baltalar, ok uçları gibi buluntuları ihtiva etmektedir. Kullandıkları miğferler zırhlar, atlarını dahi 

donattıkları metal zırhları arkeolojik bakiyelerden elde ettiğimiz maden sanatı örneklerindendir9. 

Özellikle Geç Avar Dönemi’ne ait buluntuların daha işlemeli olmaları ve kullanışlılıktan çok 

süslemeleri ile ön plana çıkmaları da ayırt edici bir özelliktir. Avar buluntuları onların yaşam tarzlarını, 

sanatlarını ve inançlarını da içine alan homojen ve köklü bir geleneğin ürünü olarak ortaya 

çıkmışlardır10.  Münasebette bulundukları topluluklardan sanatsal özellikler bakımından hem 

etkilenmişler hem de onları etkilemişlerdir. Avrupa’nın etnik yapısını değiştirdikleri gibi kültürel 

yapısını da değiştirmişler ve burada karşılaştıkları sanat anlayışını   hayvan üslubu ile birleştirerek Türk 

karakterli bir sanat anlayışının ortaya çıkmasına sebep olmuşlardır. Teknik ve işlemecilik noktasında 

ise yine atalarından miras aldıkları demircilik geleneklerine altın, gümüş, bronz gibi madenler ile 

keramik  ve cam gibi maddelerin işlemeciliğini de ekleyerek Avrupa’nın dört bir yanında görülebilecek 

eşsiz bir sanat ortaya koymuşlardır. Avarların işlemecilikte kullandıkları yöntemler araştırıldığında ise 

daha çok döküm tekniğinin kullanıldığı, bunun yanında dövme, kabartma ve sıkıştırma gibi gibi 

tekniklerin de kullanılan teknikler arasında olduğu bilinmektedir. Özellikle döküm tekniğinde 

kullandıkları bal mumu Avar buluntularının ayırt edici özelliğini temsil etmektedir11. Alaşımlar da 

maden işlemeciliğinde başvurulan tekniklerden biridir12.  

Avarların Avrupa’nın sosyal ve ekonomik tarihindeki rollerini gözler önüne seren en önemli 

kanıtlardan biri farklı dönemlere ait kurganlarda görülen değişimlerdir. Özellikle Geç Avar Dönemi’ne 

tarihlendirilen kurganların daha sade yapıda olması zenginliğin ve siyasi güçlerinin bu dönemde 

kağanlığın merkezinden çok toprakları genişletmek adına çevre bölgelere yayılmış olabileceğinin 

veyahut ta Avar hakimiyeti altında yaşayan zengin ve elit kesimin defin geleneklerinin de zaman içinde 

                                                           
8 Georgios Kardaras, Byzantium and the Avars, 6th-9th Century AD., Brill, 2018, ss. 103-104.  

9 Katalin Nagy, “Notes on the Arms of the Avar Heavy Cavalry”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung., 

Vol: 58, No: 21, 2005, s. 139.  

10 Eva Garam, “Die Awaren”, Kunst der Völkerwanderungszeit, ed: H.  Roth, Propyläen Verlag, Berlin 1979, s. 

180. 

11Gergely Szenthe, “Meister unf ihre Kunden. Herstellung und Verbreitung gegossener Bronzegegenstände im 

Spätawarenzeitlichen im Karpatenbecken”, Archaeologiai Értesítő, No:137, 2012, s. 61. 

12 Orsolya- Heinrich Tamaska, “Avar-age metalworking technologies in the Carpathian Basin sixth to eighth 

century”, The Other Europe in the Middle Ages Avars, Bulgars, Khazars and Cumans, ed: F. Curta-&R. Kovalev, 

Brill, 2008, ss. 237-263. 

PIEES | 298



 

 
 

değişime uğramış olabileceğinin göstergesidir13. Ayrıca yerleşik yaşamın özellikle geç dönemde daha 

hakim bir yaşam tarzı olduğunu düşündüğümüzde ekonomik faktörlerin değişmesi de sanat 

anlayışındaki değişimin sebebi olabilir. Ayrıca yine etkileşimde oldukları kültürlerin de dinamik yapısı 

göz önüne alındığında sanatsal geleneklerin değişmesi de kaçınılmazdır. Özellikle Bizans ekonomisinde 

VII. Yüzyılda yaşanan küçülme Bizans’tan alınan kaynakların azalmasına yol açmış bu da kurganlarda 

sadeliğe neden olmuştur14. Ayrıca Avrupa coğrafyasına geldiklerinde yerleştikleri Panonya düzlükleri 

onlara iki önemli avantaj da sağlamıştır. Hem tarıma elverişli topraklara hem de Türkistan 

bozkırlarındaki faaliyetlerini gerçekleştirebilecekleri az nüfuslu bozkırlara sahip olmuşlardır. Diğer 

yandan Bizans’a yakın olmalarından dolayı ekonomilerinin önemli bir bölümünü oluşturan savaş 

ganimetleri ve yaptıkları ittifaklar karşılığında elde ettikleri iktisadi gelir kaynaklarına da hakim olmayı 

sürdürmüşlerdir. Özellikle maden işlemeciliği ile birlikte ticari olarak ta güçlenerek tarım, savaşa dayalı 

ekonomik sistem ve ticaret devletin en önemli gelir kaynaklarını teşkil etmiştir15. Aynı zamanda 

hayvancılıkla da uğraştıkları arkeolojik verilerden elde ettiğimiz bilgiler arasındadır16.  Özellikle savaş 

aletlerinin yıllar içinde kurgan buluntuları arasındaki hakimiyetlerinin azalması da ekonomideki 

değişimin yani Avar ekonomisinin yıllar içerisinde savaş ve yağmalara dayalı olmaktan çıkarak tarım 

ve ticarete dayalı hale gelmesinin bir göstergesidir17.  

Ayrıca Avar toplumunda yaşanan siyasi karışıklıklar sosyal yapının değişmesine ve Avrupa’yı 

etkilemesine neden olmuştur. Özellikle çeşitli Slav boylarının yıllardır süren güçlü saldırıları18 ve 

sonrasında İstanbul Kuşatması’nın da başarısızlığının sebeplerinden biri olan Kubrat liderliğindeki 

Bulgar isyanı19 ile birlikte bir göç hareketi başlamış ve büyük bir nüfus artışına sebebiyet vermiştir. 

Özellikle İstanbul Kuşatması’nın başarısızlıkla sonuçlanmasından sonra Bizans’tan alınan haraçların 

kesilmesi Avar ekonomisini sekteye uğratmış ve bu durum Bulgarların yeni bir tehdit olarak ortaya 

                                                           
13Gergely Szenthe, “The ‘Late Avar Reform’ and ‘The Long Eighth Century’: A Tale of the Hesitation Between 

Structural Transformation and the Persistent Nomadic Traditions (7th to 9th Century AD)”, Acta Archaeologica 

Scientiarum Hungaricae, No:70, 2019, ss. 216. 

14 Szenthe, “The ‘Late Avar Reform’ and ‘The Long Eighth Century’: A Tale of the Hesitation Between Structural 

Transformation and the Persistent Nomadic Traditions (7th to 9th Century AD)”, ss. 218. 

15 Ivan Bugarski, “The geomorphological matrix as a starting point for determining the position of Avar-time 

settlements in Pannonia: The example of the Bačka region”, Archäologisches Korrespondenzblatt, Jahr.38, Heft. 

3, 2008, ss. 439. 

16 Mario Carić, Brina Zagorc, Daria Ložnjak Dızdar, Anita Rapan Papeša, Andrea Rimpf, Mislav Čavka, Ivor 

Janković, Mario Novak, “Bioarchaeology of the Late Avar population from Šarengrad – Klopare: preliminary 

results”, Prilozi Instituta za arheologiju u Zagrebu, Vol:36, Zagreb 2019, ss. 175. 

17 Falko Daim, “Archaeology, ethnicity and the structures of identification: The Example of the Avars, 

Carantanians and Moravians in the eighth century”, Strategies of Distinction The Construction of Ethnic 

Communities, 300-800, ed: Wakter Pohl- Helmut Reimitz, Brill, Leiden 1998, ss. 83. 

18 Florin Curta, “Avar Blitzkrieg, Slavic and Bulgar Raiders, and Roman Special Ops:Mobile Warriors in the 6 th 

-Century Balkans”, Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honour of Peter B. Golden, ed: Istvan Zimonyi-

Osman Karatay, Horassowitz Verlag, Wiesbaden 2016, ss. 81. 

19 Osman Karatay, “Avar Hakimiyeti ve Balkanların Slavlaşması”, Balkanlar El Kitabı, ed: Osman Karatay-

Bilgehan Atsız Gökdağ, C. I, 2006, s. 90. 
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çıkmalarına kadar devam etmiştir.  Avar kurganlarında bulunan Bizans paralarındaki azalma ve 678-79 

yıllarındaki elçilik heyetlerinin müttefiklik görüşmeleri neticesindeki artış arkeolojik bakiyelerden de 

bu olayı takip edebilmeyi sağlamaktadır20.   Bölgede gerçekleşen nüfus artışı beraberinde yeni zanaat 

ustalarını da ülkeye getirmiş farklı geleneklerle inşa edilmiş bir sanat anlayışının ortaya çıkmasını 

sağlamıştır21. Buluntuların üzerinde bulunan hayvan mücadele sahneleri, yer-su inancının ögelerinin 

tasviri gibi figürler Avar sanatının Türk kültürünün bir temsilcisi olduğunu ortaya koyarken, 

Hıristiyanlığa ait bazı ögelerle bezenmiş buluntular da kültürel alışverişin yoğunluğuna dikkat çekmesi 

bakımından önemlidir. Yine askerî teçhizat, strateji ve teknolojik bakımından dönemin bütün 

devletlerinden daha üstün özelliklere sahip olan Avarlar bu özellikleri sayesinde ordu konusunda 

dünyanın en önde gelen devletleri arasında kendilerine yer bulmuşlardır. Avarların askerî alandaki 

başarılı örgütlenmeleri dönemlerinde kendilerine karşı koyacak bir devletin bulunmamasına dolayısıyla 

da Orta ve Doğu Avrupa’da konumu itibariyle ortada kalmış mesela Bosna gibi yerlerde hak iddia 

edebilmesine olanak sağlamıştır. İki kilomerte öteden bile düşmanın demir kalkanını delebilecek güce 

sahip okları sayesinde, Slavlar ve bazı Türk boyları üzerinde hakimiyet kurmalarını ve bu toplulukları 

ele geçirdikleri yerlerde iskan ederek sosyal ve ekonomik hayata yön vermelerini kolaylaştırmıştır. 

Ayrıca bu toplulukların sahip oldukları askerî teknik bilgiye de hamilik yapmışlar ve bu yönde büyük 

gelişme göstermişlerdir. Avrupa coğrafyasına geldikleri andan itibaren de bu sayede etkin bir rol 

üstlenmişlerdir. Ayrıca üstün savaş taktikleri ve silah yapımındaki başarıları onları ekonomik anlamda 

da üst seviyeye taşımıştır. Ordu-millet tabirine uygun olarak bölgede teşkilatlanan Avarlar aynı zamanda 

bölgenin sosyal yaşamını da değiştirmiş, halkının neredeyse tamamı savaşçı olan Avarlara karşı diğer 

topluluklarda da ordunun sosyal hayata etkilerinden söz edilmeye başlanmıştır. Ölü gömme adetlerinde 

de eşyaları ile birlikte gömdükleri savaşçılar sosyal hayatta dini olarak ta etki bırakmış özellikle Geç 

Avar döneminde Hıristiyanlığa uygun olmayan bir uygulama olarak görülmüştür. Hıristiyanlığa aykırı 

bir biçimde eşyaları ile gömülen savaşçılar, sosyal hayatta büyük ve radikal bir değişiklik olarak ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca buluntular arasından çıkarılan sadakların çoğunda on adet ok bulunması da 

Türkistan’daki kadim on’lu sistemin bir yansıması olarak yorumlanmıştır22.  

Türk devletlerinde ticaret ekonomiyi ayakta tutmaya yarayan en önemli unsurlardan biridir. 

Özellikle demiri işleyerek bundan silah üretmeleri, ürettikleri silahları ve yanında başka malzemeleri 

ticarî birer metaya dönüştürmeleri Avar ekonomisini geliştirmiştir. Özellikle arkeolojik kazılarda elde 

edilen buluntularda paralar bunun en önemli göstergesidir.  Bakiyelerde ortaya çıkarılan Bizans, Frank 

                                                           
20 Falko Daim, “Avars and Avar archaeology. An introduction”, Regna and Gentes The Relationship between 

Late Antique and Early Medieval Peoples and Kingdoms in the Transformation of the Roman World, ed: Hans 

Werner Goetz- Jörg Jarnut- Walter Pohl, Brill 2003, ss. 517. 

21 Samuel Szádeczky- Kardoss, “The Avars”, The Cambridge History of Early Inner Asia, ed: Denis Sinor, ss. 

216. 

22 Mukhazhanova Tolkyn, Bedelova Gulzhan, Sadykova Raikhan, “Military art in Avar Khaganate”, Procedia - 

Social and Behavioral Sciences No: 122, 2014, ss. 21. 
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ve Avar menşeli paralar bu üç devlet arasındaki ticari ilişkilerin kanıtı niteliğindedir. Paralar, üç devlet 

arasında aynı zamanda bir güç göstergesi olmuştur23.  

Avarların yerleştikleri Panonya adı verilen bölge ticarî faaliyetlerin çok yoğun olduğu, ticaret 

yolları güzergahında bulunmakta idi. Doğu ve Batı ticaret yolları üzerine bulunan şehirlerde hakimiyet 

kurma çabaları ticaretin son derece önemli bir gelir kaynağı olduğunun göstergesidir24. Frank tacirlerin 

Avar ve Slavların ülkesini bilhassa ziyaret etmeleri de bunu kanıtlar niteliktedir25. Avrupa tarihinde 

stratejik bir öneme sahip olan tuz, Tuna ve Tizsa gibi ırmaklar üzerinden diğer bölgelere gönderilmiştir. 

Bu iki ırmak kenarındaki şehirleşmenin yoğunluğu Avarların ticarete son derece önem verdiklerini 

göstermekte ve bu önemli bölgeye hakim olmaları onları hem ekonomik hem de siyasî olarak Avrupa’da 

son derece yüksek bir konuma getirmektedir26.   

Avarlar Doğu Avrupa’ya geldiklerinde beraberlerinde getirdikleri düzen anlayışını burada da 

oluşturmak istemişlerdir. Bunun için gerekli olan unsurlar vergi alabilmek, yeni ortaklıklar, 

yerleşebilecekleri yeni topraklar, askeri güç, taşınabilir mallar ve erzaktır. Bayan Kağan başa geçtiğinde 

uyguladığı başarılı politikalar sayesinde bu unsurları gerçekleştirebilmiştir. Onun bu başarılı 

politikalarını ilk önce Alanlar fark etmiş ve Avarların Bizans ile ilişki kurmalarını sağlayarak onları 

ticari konularda müttefik yapmıştır. Böylece Tuna nehri sınır olmuş Elbe ve Baltık sahilleri de ticari 

saha konumuna gelmiştir. Özellikle başarılı askeri stratejileri ile Avarlar Bizans’tan vergi almışlar ve 

ekonomileri için önemli bir gelir sağlamışlardır. Bizans imparatoru Tiberius’un 80 bin som altın haraç 

ödediği ve bu miktarın giderek arttığı en sonunda da 623 yılında da 200 bin som olduğu kaynaklarda 

yer almaktadır. Zaten mülk olarak ta Avrupa’nın büyük bir kısmına yerleşmiş olan Avarlar Baltık 

denizinden Tuna’ya kadar egemenlik kurmuşlar, Sirmium, Singidium (Belgrad) gibi önemli şehirleri 

ele geçirmişlerdir. Hatta Selanik bile kuşatılmış ve vergi alınmıştır27.  

Bütün bu gelişmelere örnek olması bakımından Slovenya’daki Avar yerleşimlerine baktığımız 

zaman buradaki yerleşimin ve ekonominin Avarlar ile başladığını görebiliriz. Özellikle burada 

uyguladıkları çiftçilik faaliyetleri daha önceden ana vatanlarından getirdikleri tarım araçları ile büyük 

bir canlanma göstermiştir.  Buğday, arpa, yulaf, baklagil, bezelye, fasulye, havuç, salatalık, lahana, 

pancar, sarımsak, elma, armut, vişne, erik, ceviz, şeftali, kiraz yetiştirmişler ve aynı zamanda da arıcılık 

yapmışlardır. Ayrıca bağcılığı da bölgeye getirmişler, koyun, keçi, inek, tavuk ve kaz da 

                                                           
23 Szenthe, “The ‘Late Avar Reform’ and ‘The Long Eighth Century’: A Tale of the Hesitation Between Structural 

Transformation and the Persistent Nomadic Traditions (7th to 9th Century AD)”, ss. 237-238. 

24 Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, s. 163.  

25 M. M. Postan, Medieval Trade and Finance, Cambridge University Press, 1973, ss. 139.  

26 Yaşar Bedirhan- Naime Süder, “İslamiyet İslamiyet Öncesi Dönemde Türklerde Kullanılan Madenler ve Maden 

İşletmeciliği”, Academic Social Resources Journal, Vol:7, No:35, 2022, ss. 278. 

27 Omeljan Pritsak, “Türk-Slav Ortak Yaşamı- Gğneydoğu Avrupa’nın Türk Göçebeleri”, Türkler Ansiklopedisi, 

C. II, ss. 511-512. 
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yetiştirmişlerdir.  Atı ise savaşlarda kullanmak üzere ayrı bir özenle yetiştiriyorlardı. Peynir, yumurta, 

balık, tavşan ve geyik etini yemeyi bütün bölge halkına öğretmişlerdi. Bu mallardan fazlasını ihraç 

etmişler ve böylece bölgede ticareti de canlı hale getirmişlerdir. Bal, deri ve tuz en çok ihraç ettikleri 

ürünlerdir.  Bölgedeki büyük ırmaklar ve Romalılardan kalan eski ticaret yolları Avarlar sayesinde aktif 

bir ticari sahaya dönüşmüşlerdir. Maden işleme noktasındaki engin bilgileri silah ticaretinde de 

Avrupa’nın nabzını tutmalarına sebep olmuştur. Silah karşılığında Avrupalılardan altın, gümüş, ipek ve 

kumaş aldıkları bilinmektedir. Paralarının üzerinde ay, yıldız ve hilal gibi figürler bulunmaktadır28.  

Bizans kaynaklarının verdikleri bilgilerden genel anlamıyla çıkarılacak sonuç Avar kültürünün 

daha taşınabilir nitelikte olması muhafaza edilmesini sağlarken aynı zamanda gittikleri yerlerdeki 

kültürün özelliklerinden de beslenerek bir miras ortaya koymayı başardıklarıdır. Öyle ki Bizans 

kaynaklarından John of Ephesus (Efes’li John) un verdiği bilgilere göre Avarlar 558 yılında Bizans’a 

ilk elçi gönderdiklerinde elçileri büyük bir şerefle karşılanmış ve hem elçilik heyetindekiler hem de 

onlar aracılığıyla Avar Hakanı altın, gümüş, altın işlemeli elbiseler ve takılar gibi pahalı hediyelere 

boğulmuştur. Birkaç yıl sonra yine Bizans’lı bir müellif olan Menandros Protector’un verdiği bilgilerde 

de 565 yılına ait kayıtlarda Bizans diğer barbar olarak andıkları  kavimlere karşı Avarlar ile anlaşma 

yapabilmek için onlara altın ve gümüşler takdim etmiştir. Sonrasında ise Bizans ile diplomatik 

ilişkilerini bazen iyi bazen de kötü anlamda geliştiren Avarlar 584 yılında seksen bin altın değerinde 

gümüş ve işlemeli kumaş ticaretini Bizans’tan haraç olarak almışlardır. Ayrıca Avarlar yüz binlerce altın 

sikke, altın işlemeli yataklar, Hint baharatları, Çin tarçını, Saussurea adı verilen bir madde ve filler gibi 

prestij mallarını soylular arasında bir sözleşme, bir vaat gibi Bizans üzerinden alıyorlardı, Bizans, bu 

malları kendisi üzerinden Avarlara ulaştırarak onlarla ittifakını da kuvvetlendirmiş oluyordu. Uzak 

ülkelerden gelen bu prestijli mallar toplumsal düzen ve ekonomide takibi gereken bir modanın 

oluşmasını sağlamış ve elit bir grubu temsil etmiştir.  Ayrıca Avar sanatının anikonik yani tasvirsiz 

olarak bilinmesine istisna teşkil eden birkaç örnekten Avar arkeolojik buluntuları arasında bulunan insan 

tasvirleri genellikle avlanan ve gökyüzünde gezinen hakanı temsil etmektedir. Bu durum daha sonra 

sosyal açıdan Bizans ve İran’ı da etkilemiş onların sanatına da bu tasvirler yansımış ve ortak olarak 

hakanın gücünü ve egemenliğini simgelemişlerdir. Hatta Avar hakanının bindiği kanatlı hayvanın Türk 

tipi özellikleri, yenilen hükümdarın Slavları temsil etmesi, eyerin arkasına asılan kesik başın bir 

Cermen’i andırması Avarların Doğu Avrupa’nın sosyal çehresini nasıl tasvir ettiğinin çok açık bir 

göstergesidir.  

                                                           
28 Yusuf Hamzaoğlu, “Slovenya’da Avar İzleri”, Türkler Ansiklopedisi, C. II, ss. 690-691.  
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 Avar altın yaldızlı kemer tokası ( Kettőshatár II, Szeged, Macaristan) VIII. yüzyıl sonları29. 

Szeged’de Kiskundorozsma, Kettőshatár II kurganından çıkarılan geç Avar dönemine ait 

yukarıdaki buluntuda imparatorun pelerini bir broşla tutturulmuş, İmparator yüzünün önünde bir defne 

dalı tutmaktadır ve benzer bir dal büstün arkasında görülmektedir. Bu özellikleri ile geç Avar örnekleri 

arasında öne çıkan gümüş yaldızlı Kiskundorozsma buluntusunun benzersizliği, teknolojik çalışmaların 

tanıklığına göre kuyumcunun onu 138 ayrı elementten işlemesi gerçeğiyle daha da vurgulanmaktadır. 

Bu özellikleri ile bu buluntu yeri Karpat Havzası’ndaki diğer buluntuların yanında eşsiz bir yere sahip 

olmasını sağlamıştır.  Aynı şekilde işlenmiş ve birer büst barındıran parçalara Zemun Polje (Sırbistan), 

Leobersdorf (Avusturya), Sajópetri- Hosszúrét (Macaristan), Cúnovo (Slovakya) ve Mosonszentjános 

(Macaristan) buluntu yerlerinde de rastlanmıştır. VIII. Yüzyıla ait bu buluntu şekli bu yüzyılda 

Bizans’ta görülmemektedir. Buna benzer büst süslemeleri en son Bizans’ta IV. Yüzyılda görülmüştür. 

Ayrıca hepsinin bu buluntuya göre modellendiğini düşünürsek bu tarz Avarlara Bizans tarafından hediye 

olarak gönderilmiş olabilir ve Avarlar da kendi sanat anlayışları ile bunu örneklendirmiş ve çoğaltarak 

kendi sanatları için kullanmış olabilirler. Doğu Avrupa’nın sosyal çehresi için son derece önemli olan 

büst karakterlerinin Avarlar için geçerli yanı diplomatik birer hediye olmalarıdır30. Arkeolojik olarak 

elde edilen mücevherlerde kullanılan Hıristiyan sembolleri haçlar, Hirstyanlığın ölümsüzlük kuşları 

olan tavus kuşu ve güvercinlerin Avar dini hakkında bilgi verdiğini söylemek yanlıştır. Panonya adını 

verdiğimiz Avar yerleşim yerlerinin Avarlardan önce Hirsitiyanlaştırıldığını göz önüne alırsak burada 

29 Ádám Bollók, “Byzantium on the Theiss: of Byzantine Diplomacy, the Emperor’s Image and the Avars”, 

Convivium, V. II, Issue: 1, 2015. s. 172.  

30 Bollók, “Byzantium on the Theiss: of Byzantine Diplomacy, the Emperor’s Image and the Avars”, s. 166-176. 
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Avarlar geldiğinde bir Hıristiyan tebaanın olduğunu bilememiz gerekir. Doğu Avrupa’nın sosyal ve 

ekonomik hayatına büyük katkı sağlamış Avar sanatında Hıristiyanlığa dair motiflerin kullanılmasının 

bir nedeni bu iken bir diğer nedeni de Avarların Bizans ile kendilerinden çok önce temas etmiş olan 

Kutrigurlar, Onogurlar gibi toplulukları hakimiyet altına almış olması olabilir. Bu motifler bu 

etkileşimlerle yer değiştirmişlerdir. Avarlar sayesinde bu motifler yüksek bir sanat anlayışı ile hem 

sosyal hem de diplomatik açıdan yüksek bir seviyeye ulaşmıştır. Özellikle bronz ve altın 

işlemeciliğindeki ustalıkları ile Bizans’ı da kendilerine hayran duruma getirmişlerdir. Ayrıca 

silahlardaki teknolojilerin de hem savaşlarda hem de diplomaside büyük bir çığır açması da Avar 

sanatının ve stratejilerinin her duruma uyum sağlayabilen yapısından kaynaklanmaktadır31.  

Geç Avar dönemine ait bronz parçalar özellikle de kemer tokaları Karpat Havzası’nın deyim 

yerindeyse milli buluntusu haline gelmiştir. Bronzun üretilmesinde kullanılan teknik, bunun dağıtımı 

hakkında yapılan araştırmalarda Avarların tarihi ve kültürel ilişkilerinin sanatlarına yansımış olduğunu 

gözler önüne sermektedir. Özellikle XX. Yüzyılın ikinci yarısında yoğunlaşan araştırmalar bronzların 

Avar tarzı ile pek çok kavim tarafından kullanılmış olduğunu ve özellikle de konar-göçer yaşam tarzına 

uygun gezici atölyelerin varlığını ortaya çıkarmışlardır. Ayrıca ticaret yolları, ırmak geçişleri ve büyük 

yerleşimlerin olduğu yerlerde de bu atölyelerin bulunduğunu ifade etmişlerdir. Hatta bazı bronz 

ustalarının (bakır ve kalay karışımı) teknik bilgileri o kadar ünlü hale gelmiştir ki uzak bölgelerden bile 

bu ustaları ziyaret edenler olmuştur. Bundan dolayı Avar maden sanatı Türkistan’dan getirdiği demir 

işlemeciliğinin genetik kodları ile birleşen bronz işçiliğinde Doğu Avrupa’nın adını uzak diyarlarda da 

duyurmayı başarmıştır32.  

Bizans’ın yüzyıllardır bilinen süsleme gelenekleri arkeolojik kaynaklara ait yorumların genel 

sonuçlarına göre Avarlar döneminde büyük bir esneklik yaşamıştır. Avarlar Bizans’ın teknik ve ham 

maddelerini yine bazen Bizans sınırları içinde olmak üzere yeniden yorumlayarak yüksek kuyumculuk 

ürünleri meydana getirmişleridir. Ayrıca Bizanslı ustaların imparatorluk mensupları dışında ticari 

amaçlı yaptıkları ürünler de Avar topraklarına gelmiş ve arkeolojik alanlarda bu buluntulara 

rastlanmıştır. Hristiyanlık temalı ve ikonografik süslemeli bazı parçaların açıklamasını bu şekilde 

yapmak mümkündür33. Aynı şekilde kuş motifleri ile bezenmiş kemer tokalarının Avar sanatı ile 

birleşerek hayvan mücadele sahnelerinde kullanılmaları da modaya yön veren bir akım olarak kendisini 

göstermiştir. Özellikle VIII. Yüzyılda Avar sanatının zirve döneminde Bizans’ın soylular için tasarladığı 

motifleri Avarlar aracılığı ile yayılmış, sadece soyluların kullandıkları takılar bu motif taşınmasıyla 

sıradan insanlar arasında da yaygınlaşmaya başlamıştır. Bundan dolayı Adriyatik kıyıları, Aşağı 

31 Georgios Kardaras, Byzantium and the Avars 6th- 9th century A.D., s. 130-131.  

32 Szenthe, “Meister und ihre Kunden. Herstellung und verbreitung gegossener Bronzegegenstände 

im spätawarenzeitlichen Karpatenbecken”, s. 71. 

33 Falko Daim- Birgit Bühler, “Awaren oder Byzanz? Interpretationsprobleme im Beispiel der goldenen 

Mantelschlisse von Dunapataj”, Thesaurus Avarorum, Budapest 2012, ss. 222-223. 
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Avusturya, Güney Moravya ve Slovakya gibi sınır bölgelerinde yoğunlaşan motifler ve kemer tokları 

bu bölgelerin Bizanslı diplomatların ve tüccarların varış noktası olabileceğini, Avarlar aracılığıyla bu 

yüzyılda bölgeden hakimiyet kurmaya başlayan Slavların bu siyasi ve ticari hareketliliği arttırmış 

olabileceği söylenebilir34. Bazı araştırmacılar özellikle VIII. Yüzyılda Bizans ordusunda meydana gelen 

değişmelerin Avarlarla değil Sasanilerle bağlantılı olduğunu düşünseler de çok daha önceleri ilişkide 

oldukları Sasanilerin savaş tekniklerini bu yüzyılda kullanmaya başlamış olmaları çok ta mantıklı 

değildir. Keza herkes tarafından da bilinmektedir ki Kavimler Göçü sonrası Avrupa’ya gelen Türkler 

Avrupa Hunlarından itibaren bölgenin çehresini değiştirmişler, Bizans’ı kendileri ile başa çıkabilmek 

üzere yeni arayışlara sürüklemişlerdir.  

Sonuç 

Avar Maden Sanatı Avarların Avrupa topraklarında görüldükleri zamandan itibaren kurdukları 

büyük kağanlığın kültürel zenginliğinin oluşmasında en büyük pay sahibidir. Çünkü maden işlemeciliği 

gibi Avrupa coğrafyasında hem ham madde hem de işlemecilik alanında büyük rol oynayan bir 

ekonomik kaynağa sahip olan Avarlar askeri güçlerini destekleyerek bu sayede kısa süre içinde bölgenin 

ve dünyanın en güçlü devletlerinden birini kurabilmişlerdir. Başa geçen kağanların sanatkarlara 

verdikleri destekler, askerî anlamda başarısızlığa düştüklerinde bile ekonomik ve sosyal anlamda 

başarılı olmalarını sağlamış bu nedenle devlet uzun ömürlü olabilmiştir. Avar maden sanatı Avrupa 

ekonomisinin temel gelir kaynaklarından olan ticareti, zanaatkarlığı canlı tutmaya yardımcı olmuş ve 

Avarların dünya literatüründe siyasi, kültürel ve sosyal anlamda önemli bir yere sahip olmalarını 

sağlamıştır. 

34 Falko Daim, “Byzantine belts and Avar birds  Diplomacy, trade and cultural transfer in the eighth century”, The 

Transformation of Frontiers, ed: Walther Pohl- Ian Wood- Helmut Reimitz, Brill Leiden 2001, ss. 186-188. 
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Bizans’ın Slavlara Yönelik Politikalarına Dair Genel Bir Değerlendirme 

Fatma KOÇAK* 

Özet 

Slavlar VI. yüzyılın sonlarından itibaren Avrupa’da yerleşmeye başlamış, bu yerleşim VII. yüzyılın 

başlarında özellikle Balkan Yarımadasında yoğunlaşmıştır. Bizans İmparatorluğunun kuzey sınırları, aşağı ve orta 

Tuna boyunca Slav kabilelerinin istilalarına maruz kalmıştır. İlk etapta imparatorluğun barbar olarak 

nitelendirdiği diğer halklarınki gibi yağma baskınları olarak değerlendirilebilecek bu akınların akabinde 

Balkanlar’da kalıcı yerleşim için teşebbüslerde bulunmaya başlayan Slavların yer değişimi hem dış faktörlerden 

hem de sosyo-ekonomik sebeplerden kaynaklanmaktadır.  

VII. yüzyılın ilk yarısında Balkanlar, çeşitli bölgelere ayrılmıştır. Bizans kaynaklarında, Slavların işgal ile

ele geçirdikleri ve imparatorluktan ayrı bir şekilde yaşadıkları bölgeler Sclavinias olarak adlandırılmıştır. Bizans 

İmparatorluğu, bu Slav istilasından sağ kurtulmak için çeşitli politikalar geliştirmiştir. Öncelikle barbarları paralı 

askerler olarak ordusuna alıp onları diğer savaş cephelerinde istihdam ederek kontrolü sağlamaya çalışırken, 

zamanla Slavları da bu paralı askerler arasına katarak kendi lehine kullanmak istemiştir. Daha sonra ise kültür 

yoluyla bir Bizanslılaştırma politikası izlediği söylenebilir. Fakat Avrupa’daki Slavlar için bu önlem beklendiği 

kadar başarılı olmamıştır. Özellikle 600-1018 yılları için Slavlar, İmparatorluğun çeşitli bölgelerinde kimliklerini 

korumayı başarmıştır.  

Bu bildiride Bizans İmparatorluğu’nun Slavlar ile ilk ilişkileri ve Slavlara yönelik izlenen siyaset ele 

alınacak, dönemin kaynaklarına bu sürecin nasıl yansıdığı ve Slavların İmparatorluktaki yerine değerlendirilmeye 

çalışılacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Bizans İmparatorluğu, Slavlar, Balkanlar, Tehcir, Hristiyanlaştırma 

A Evaluation of Byzantium's Policies towards Slavs 

Abstract 

Slavs had started to settle in Europe from the end of the 6th century and this settlement was concentrated 

in the Balkan Peninsula at the beginning of the 7th century. The northern borders of the Byzantine Empire had 

been exposed to invasions by Slavic tribes along the lower and middle Danube. The displacement of the Slavs, 

who started to make attempts for permanent settlement in the Balkans after these raids, which could be considered 

as plundering raids like those of other peoples that the empire described as barbarians in the first place, is due to 

both external factors and socio-economic reasons. 

In the first half of the 7th century, the Balkans were divided into various regions. In Byzantine sources, the 

regions that the Slavs conquered by occupation and lived separately from the empire were called Sclavinias. The 

* Dr. Öğr. Üyesi, Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, fkocak@sinop.edu.tr
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Byzantine Empire developed various policies to survive this Slavic invasion. First of all, the empire tried to control 

the barbarians by recruiting them into his army as mercenaries and employing them on other war fronts and over 

time the empire wanted to use the Slavs among these mercenaries and use them to its advantage. Later, it can be 

said that it followed a policy of Byzantinization through culture. But for the Slavs in Europe, this measure was 

not as successful as expected. Especially for the years between 600-1018, the Slavs managed to preserve their 

identity in various parts of the Empire. 

In this paper, the first relations of the Byzantine Empire with the Slavs and the politics towards the Slavs 

will be discussed, how this process was reflected in the sources of the period and the place of the Slavs in the 

Empire will be evaluated. 

Keywords: The Byzantine Empire, Slavs, Balkans, Relocation, Christianization. 

Giriş 

Slavlar, Germence Knez denilen liderlerinin idaresinde ilk vatanları olan Karpatların kuzeyi, 

Vistül ve Dinyeper nehirlerinin arasındaki bölgeden ayrılarak güney, batı ve kuzeye doğru 

yönelmişlerdir. Doğu bölgelerde yaşayan Slav kabileleri İsveç’ten deniz yoluyla gelen ve Rus olarak 

adlandırılan kimseler tarafından birleştirilmişler ve bu isim zamanla doğunun bütün Slav kavimlerini 

tanımlamak için kullanılmıştır.1 

Slavların Avrupa topraklarını istila etmesi VI. yüzyılın sonlarında başlamış, VII. yüzyılın 

başlarında giderek artmıştır. Genellikle Germenlerin terk ettikleri yerleri almışlardır.  

Tarihi kaynaklarda ilk defa 627 yılında Slavların ismi geçmeye başlamıştır. İsmi geçen güney 

Slavlarının İllirya’da başlayan yerleşimi daha sonra Balkan yarımadasında Mora’ya kadar yayılmıştır. 

Batı Slavları da Germenlerin terk ettikleri toprakları, Bohemya’yı ve Vistül’den Elbe’ye kadar olan 

bölgeleri istila etmişlerdir.2  

İlk vatanlarından ayrılarak Karadeniz ve Tuna’ya doğru yayılmaya başlayan Slavlar daha sonra 

Tuna’yı da aşmayı başarmışlardır. Doğu Slavları, Batı Slavları ve Güney Slavları olarak üç gruba 

ayrılan Slavlar günümüzde Avrupa’daki en kalabalık etnik grubu oluştururken, Avrupa tarihinde etkin 

rol oynamaları daha geç tarihlerde ve nispeten daha yavaş gerçekleşmiştir.3 

Germen kabilelerinin güneye doğru göç etmelerinin akabinde VI. yüzyılda, Slav kabileleri Vistül 

ve Oder nehirlerini geçerek Baltık kıyılarında Elbe Nehri’ne kadar olan bölgelere yerleşmişlerdir. 

Ancak asıl Slav göçleri, Avarların hâkimiyeti döneminde vuku bulmuştur. Tuna havzasında yaşayan 

Avarlar, Slavları bastırmış ve birlikte, Pannonia ve İllirya eyaletlerini yağmalayarak Bizans 

1 Muammer Gül, Orta Çağ Avrupa Tarihi, Bilge Kültür Sanat, İstanbul 2009, s. 56. 

2 Gül, Ortaçağ Avrupa Tarihi, s. 57. 

3 Francis Dvornik, The Slavs in European History and Civilization, Rutgers University Press, USA 1962, s. 1. 

PIEES | 310



İmparatorluğu topraklarını istila etmişlerdir. Slavların ilk defa tarih sahnesinde etkin bir şekilde 

görünmeleri, Balkanlarda ve Bohemya’da yerleşmeleri ve ilk siyasî teşekkülleri Avar hâkimiyetinin 

etkisiyle olmuştur.4 

Avar hakimiyeti sona erince Doğu Slavları VII. yüzyıl ile X. yüzyıllar arasında Karadeniz’in 

kuzeyindeki bölgelerin hakimi olan Hazar Devleti’ne tâbi hale gelmişlerdir. 5 

Avrupa’da Slavlar tarafından oluşturulan ilk siyasî teşekkül Orta Avrupa’da yer alan Büyük 

Moravia’dır.6 Bir diğer devlet ise Rus Devleti’dir. Farklı etnik unsurların birleşmesiyle ortaya çıkmış 

ve sonrasında büyük bir imparatorluk halini almış, değişik dönemlerde Moğol, Türk, Fin ve İskandinav 

gibi kavimler ile karışmış olsalar da Rus Devleti’ni meydana getiren temel halk, Doğu Slavlarıdır.7 

Slavlar tarafından Avrupa’da kurulan bir diğer siyasî teşekkül, Batı Slavları tarafından kurulan Polonya 

Krallığı’dır. Bahsi geçen bu siyasi yapılar kuruluşlarından itibaren Bizans İmparatorluğu ile doğrudan 

temaslarda bulunmuştur. Örneğin, Slav birliklerinin Avar ordusunda görev aldıkları ve birlikte Bizans 

arazilerine akınlar düzenledikleri ve 626 yılındaki İstanbul kuşatmasında Slavların da bulunduğu 

bilinmektedir.8 

Bizans’ın Tehcir Politikası 

Bilindiği üzere Bizans İmparatorluğu birçok farklı milleti, etnik unsuru barındıran bir yapıya 

sahipti. İmparatorluk bu halklarla ilişkilerinde farklı zamanlarda, farklı politikalar geliştirerek onlara 

karşı varlığını korumayı başarmıştır. Bu politikalardan biri de tehcirdir.  

Tehcir uygulaması Pagan Roma İmparatorluğu’nda da uygulanmıştır. Bizans İmparatorluğunda 

ise hemen hemen her dönemde yaygın bir şekilde kullanılmıştır. Örneğin erken dönemlerde 

Iustinianos’un, Vandalları Küçük Asya’ya, Kotrigurları Trakya’ya bir kısım Got’u da Bithynia’ya 

yerleştirdiği bilinmektedir.9 Daha kapsamlı tehcir hareketlerinin ise, Iustinianos’un ardılları tarafından 

yürütüldüğü görülmektedir. 578 yılında II. Tiberios imparator olduğunda 10000 kadar Ermeni 

ülkelerinden çıkarılarak Kıbrıs adasına yerleştirilmiştir. Tiberios’un ardından tahta çıkan Mavrikios 

4 Akdes Nimet Kurat, Rusya Tarihi Başlangıçtan 1917’ye Kadar, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1987, s. 

5. 

5 Dvornik, The Slavs in European History and Civilization, s. 2; Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi, ed. Levent 

Kayapınar, Erhan Afyoncu, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayını, Eskişehir 2018, s. 18 

6 Timothy E. Gregory, Bizans Tarihi, çev. Esra Ermet, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2008, s. 211. 

7 Ortaçağ-Yeniçağ Avrupa Tarihi, s. 18. 

8 Akdes Nimet Kurat, IV-XVIII. Yüzyıllarda Karadeniz Kuzeyindeki Türk Kavimleri ve Devletleri, Türk Tarih 

Kurumu Basımevi, Ankara 1972, s. 29. 

9 Peter Charanis, “Bizans İmparatorluğu’nda Bir Devlet Politikası Olarak Tehcir”, çev. Mustafa Alican, Tarih 

İncelemeleri Dergisi, 26/1 (Haziran) 2011, s. 260. 
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döneminde ise bundan da geniş çaplı bir tehcir hareketli planlanmıştır.10 Bu örnekler bize uygulamanın 

her dönemde, imparatorluk için tehdit oluşturan her kavim için uygulanabildiğini göstermektedir.  

Yüzyıllar boyunca süren etnik değişimlerin imparatorluğu etkilediği kesindir. Ancak Balkan 

yarımadasında yaşanan değişimin en önemlisinin Slavların bölgeyi istila ederek yerleşmeleri ile 

gerçekleştiği söylenebilir. Bu yerleşimin tam olarak ne zaman gerçekleştiği ve şartları konusu, 

araştırmacıların yoğun çalışmalarına rağmen hala tam olarak bilinememektedir.11 Slavların Bizans 

İmparatorluğu’ndaki ilk ortaya çıkışları altıncı yüzyıldan daha erkene tarihlendirilemez. Bu yüzyıl 

boyunca, Iustinianos’un saltanatı ile başlayarak, Slavlar defalarca Bizans İmparatorluğu’nun Balkan 

topraklarını işgal etmişlerdir. Ancak Mavrikios’un hakimiyet dönemine kadar bu topraklara hiçbir Slav 

yerleşmemiştir. 579-587 yılları arasında Avarlar tarafından yönetilen, ancak çoğunlukla Slavlardan 

oluşan barbar akınları meydana gelmiş ve imparatorluk Persler ile savaş içerisinde olduğundan sayıca 

çok olan Slavlar bölgede rahatça dolaşma fırsatı bulmuşlardır. İlirya ve Trakya’yı harap ederek 

Yunanistan’ın iç bölgelerine kadar girmişlerdir. Avarların bazı önemli şehirleri ele geçirmelerine 

yardım edip, 586’da ilk kez Selanik’i kuşatmışlardır. 12  

Slavların Balkan yarımadasında asıl yerleşimlerinin VII. yüzyılda gerçekleştiğini söyleyebiliriz. 

Kaynaklarda Phokas (602-610)’ın hakimiyet dönemine dair kesin bir şekilde Avar-Slav bahsi 

bulunmasa da Herakleios’un ilk yılları için daha açık bilgilere sahibiz. Miracula Sancti Demetrii isimli 

VII. yüzyıl kaynağı Selanik’in Slavlara direnişini anlatan önemli bir eserdir.13 Sonraki yüzyıllarda

kaleme alınan De Administrando Imperio’da da Dalmaçya ve oradaki milletlerin  hikayesinin anlatıldığı 

bölüm ile bahsi geçmeye başlayan Slavlara dair detaylı anlatımlar bulunmaktadır.14 Hırvatlar ve Sırplara 

ayrı bir başlık altında yer verilen eserde bunların Herakleios döneminde, onun hakimiyeti altındaki 

bölgede, ona tabi olarak yaşadıkları şu ifadeler ile vurgulanmıştır: “Hırvatistan prensi başından beri, 

yani imparator Herakleios’un saltanatından beri, Roma imparatorunun hizmeti ve itaatindedir ve hiçbir 

zaman Bulgar prensine bağlı olmamıştır.”15  Slavlar, kabileler şeklinde yaşadıkları dönem boyunca 

egemen bir güç tesis etmedikleri için Bizans’ın Balkanlar’daki üstünlüğünü devam ettirmesi mümkün 

olmuştur. Ancak sonrasında ortaya çıkan Bulgarların gücü ve imparatorluğun nihayetinde onları bir 

devlet olarak tanımak zorunda kalmasıyla imparatorluğun Sclavinias üzerindeki nüfuz mücadelesi de 

10 Peter Charanis, “Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century”, Dumbarton Oaks Papers 

13 (1959) s. 29-30. 

11 Charanis, “Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century”, s. 36. 

12 Charanis, “Ethnic Changes in the Byzantine Empire in the Seventh Century, s. 36-37. 

13 Charanis, “Bizans İmparatorluğu’nda Bir Devlet Politikası Olarak Tehcir”, s. 262. 

14 Constantine Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, Greek Text Edited by Gy. Moravcsik, English 

Translation by R. J. H. Jenkins, Dumbarton Oaks Center for Byzantine Studies Trustees for Harvard University, 

Second Impression, Washington 1985, s. 122. 

15 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, s. 151. 
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başlamış, sınırlar dönem içerisinde değişkenlik göstermiştir.16 Sclavinias, Slavlar’ın işgal ettikleri, 

herhangi devlet organizasyonu tesis etmedikleri fakat imparatorluktan ayrı ve imparatorluğun doğrudan 

otorite alanının dışında kalan araziler olarak tanımlanabilir.17  

Sonraki dönemlerde Bizans İmparatoru II. Konstans 657-658 yılında Sclavinias’a bir sefer 

düzenlemiş ve “esirler alarak ülkeyi kontrol altına almıştır”. Burada Sclavinias terimi ile muhtemelen 

Makedonya veya Trakya’daki bir bölge, kuvvetle muhtemel Selanik bölgesi kastedilmektedir.18 Ayrıca 

665 yılında 5000 Slav’ın, Küçük Asya’ya saldıran Sarazenlerin tarafına geçtiği ve onlar tarafından 

Suriye’ye yerleştirildikleri de bilinmektedir. Ancak Slavların Küçük Asya’ya kendi iradeleri ile 

yerleştirildiklerini gösteren hiçbir kanıt bulunmadığı için bu Slavların, büyük bir olasılıkla II. 

Konstans’ın daha önce bahsi geçen Sclavinias seferinin ardından Bizanslı otoriteler tarafından buraya 

yerleştirilmiş oldukları söylenmektedir.19 

Bundan daha geniş çaplı bir Slav tehciri II. Iustinianos tarafından gerçekleştirilmiştir.20  

Theophanes Kroniği’nde 668 yılına dair kayıtlarda şu ifadeler yer almaktadır: 

“Bu sene Iustinianos Sclavinias’a ve Bulgaristan’a bir sefer düzenledi, karşılaştığı 

Bulgarları olabildiğince geri itti. Bir çok Slav’ı esir aldı. Bazılarını savaşta fakat bazıları da 

kendi rızaları ile ona katıldılar ve onları Opsikion’a yerleştirdi.”21 

Aynı kaynağın verdiği bilgilere göre imparator Iustinianos buraya yerleştirdiği Slavlardan seçme 

bir şekilde otuz bin kişilik bir ordu oluşturmuş ve Araplar ile savaşmaya karar vermiştir. Başlangıçta 

geri püskürtülen Araplar, Slavların lideri ile anlaşarak 20000 Slav’ın Arapların tarafına geçmesini 

sağlamıştır. Bu ihanetin ardından Iustinianos geri kalanları eşleri ve çocuklarıyla birlikte katletmiştir.22 

Bizans, Sclavinias bölgesinde egemenliğinin kabul edilmesini sağladığı dönemde bile bu hakimiyetin 

kabulünün geçici ve belirsiz olduğu görülmüştür ve Sclavinias’da yaşayanlar ile İmparatorluk 

arasındaki savaş uzun bir süre daha devam etmiştir.23 

16 George Ostrogorsky, “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century”, Dumbarton Oaks 

Papers 13 (1959), s. 4, George Ostrogorsky, “Yedinci Yüzyıl Dünyasında Bizans İmparatorluğu”, çev. Törebey 

Günaydın, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dergisi, 2 (1), s. 56. 

17 Ostrogorsky, “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century”, s. 6. 

18 Peter Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire” Comparative Studies in Society 

and History 3, no. 2 (1961), s.143; Ostrogorsky, “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century”, s. 

5; Charanis, “Bizans İmparatorluğu’nda Bir Devlet Politikası Olarak Tehcir”, s. 262.  

19 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s.143. 

20 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s. 143. 

21 Theophanes The Confessor, The Cronicle of Theophanes, English Translation by Harry Turtledove, University 

of Pennsylvania Press, Philadelphia1982, s. 62 

22 Theophanes, The Cronicle of Theophanes, s. 64. 

23 Ostrogorsky, “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century”, s. 5. 
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V. Konstantinos (741-775) döneminde tehcir uygulamaları devam etmiştir. Örneğin, 746/7

yılında Sicilya ve Kalabria’da başlayıp zamanla yayılan veba yüzünden nüfusu azalan başkente 755’te 

adalardan, Yunanistan’dan ve güney bölgelerden adamları ve aileleri getirilmiştir.24 Fakat bundan daha 

önemli bir tehcir hareketi Balkan Yarımadası’ndan Küçük Asya’ya Slavların nakledilmesidir. Bir 

kaynakta, bu Slavların sayısı 208000 olarak verilmiş ve onların “Küçük Asya’da, Boğaz’dan çok uzak 

olmayan ve Sakarya’nın batısından Karadeniz’e akan küçük bir akarsu olan Artanas Nehri civarında 

iskân edildikleri” ifade edilmiştir.25  

Akabinde tahtta gördüğümüz İmparatoriçe İrene döneminde logothetis26  olarak görev yapan 

Staurikios, “sayısız askeri kuvvet ile” bir kez daha Slavlara karşı harekete geçmiş ve Selanik bölgesini 

işgal etmiştir.  Monemvasia Kroniğinde bu durum “tüm halkı (yani Slavları) fethetti ve haraçgüzar 

kıldı” şeklinde ifade edilmektedir.27 Bu kroniğin verdiği bilgilere göre Slavların VI. yüzyılın sonundan 

IX. yüzyılın başlarına kadar ele geçirdikleri bir bölge olan Peloponnessos’daki Slavlar, “ne Romalıların

İmparatoruna, ne de başka birine boyun eğmişti.”28 

Tehcir hareketinin ters istikamette gerçekleştiği uygulamalara da rastlamaktayız ki bu da Slavları 

etkileyen önemli bir politikadır. Theophanes’in I. Nicephoros’un saltanat dönemine dair (802-811) 

kayıtlarında, “İmparator’un on baskıcı önlemi” olarak ifade ettiği önlemlerin birincisi, “imparatorluğun 

bütün eyaletlerinden toplanan Hıristiyanların Sclavinias’a yerleştirilmesi ile ilgili bir emirdir”.29 Bu 

emir üzerine Balkanlarda çoğunlukla Slavların yaşadıkları bölgelere, imparatorluğun çeşitli 

bölgelerinden getirttiği çok sayıda insan yerleştirilmiştir. Burada önemli olan husus yeni getirilenlerin 

Ortodoks Hristiyan olmalarıdır ki bununla Slavların da Hristiyanlaşması amaçlanmıştır.30 

Sonraki yüzyıllarda da tehcir hareketleri devam etmiştir. Toprak kayıplarının daha fazla olduğu 

dönemlerde bile bu yer değiştirmeye dayalı nüfus hareketleri imparatorluğun başlıca politikalarından 

biri olarak uygulanmıştır. Örneğin XII. yüzyıla gelindiğinde Sırpların Bithynia bölgesine yerleştirildiği 

bilinmektedir.31  

Bizans İmparatorluğunun bir devlet politikası olarak kullandığı tehcir, imparatorluk var olduğu 

sürece uygulanmaya devam etmiş ve çeşitli halkların devlet çıkarları doğrultusunda yerleşim yerleri 

24 Theophanes, The Cronicle of Theophanes, s. 118. 

25 Peter Charanis, “13. Yüzyılda Bizans Anadolusu’nun Etnik Kompozisyonu Üzerine”, terc: Zerrin G. Öden, 

Tarih Dergisi, 0 (38), (2011), 143-150. 

26 Logothetis, Bizans bürokrasisinde bugünkü bakanlık makamına eş değer kabul edilebilecek bir unvan. 

27 Ostrogorsky, “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century”, s. 6. 

28 Ostrogorsky, “The Byzantine Empire in the World of the Seventh Century”, s. 6. 

29 Charanis, “Bizans İmparatorluğu’nda Bir Devlet Politikası Olarak Tehcir”, s. 264. 

30 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s.144-145. 

31 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s.149. 
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değiştirilmiştir. Bu hareketin en önemli nedenlerinden birisi askeri nedenlerdi. Özellikle erken dönem 

imparatorlarının bu politikayı izlemeleri ile ordunun asker ihtiyacı büyük ölçüde karşılanmıştır. Böylece 

yeni bir düzen verilen ordu sayesinde VII. ve VIII. yüzyıllardaki toprak kayıplarına bir son verildiği 

söylenebilir.32  

Askeri nedenlerin yanı sıra nüfus hareketlerinin ekonomik nedenleri ve sonuçları da olmuştur. 

İmparatorluğun ıssız kalan bölgeleri, insan gücü eksiği nedeniyle işlenemeyen toprakları tehcir ile 

getirilen halklar sayesinde tekrar kullanılabilmiştir. Charanis’e göre VIII. yüzyıldaki yoğun tehcir 

uygulamasının en temel nedeni bu yeniden nüfuslandırma ve ekonomik iyileşmenin sağlanması 

içindir.33 

Tehcir hareketlerinin amaçlarından bir diğeri de bazı halkların ya da bölgelerin imparatorluğa 

daha kalıcı bağlarla dahil edilmesi ile ilgilidir.  Yukarıda bahsi geçtiği üzere  I. Nicephoros döneminde 

vuku bulan tehcirler, Slavların Hristiyanlaştırılarak Bizans’ın bir unsuru haline getirilmesine 

yöneliktir.34 

Slavların Hristiyanlaştırılmaları 

Bin yıldan uzun süren tarihi boyunca Bizanslılar kendilerini tüm medeni dünyayı kuşatan bir 

imparatorluk olarak görmüşlerdir. Evrensel bir imparatorluk oldukları iddiası ile tüm dünyada hakim 

olma amacıyla hareket etmişlerdir. İmparatorlarının doğuştan bir yönetme hakkı olduğuna ve 

kendilerinin de en medeni toplum olduklarına inanmışlardır. Barbar olarak niteledikleri diğer 

toplulukları kendi hakimiyetleri altında eritmek istemişler ve bunun için farklı politikalar izlemişlerdir. 

Bunlardan biri de Hristiyanlığın lideri olarak onların da Hristiyanlaştırılması için çalışmak olmuştur.  

VIII. yüzyılda ve IX. yüzyılın hemen başlarında yaşanan gelişmeler Doğu ile Batı arasındaki

ayrımı derinleştirmişti. Şarlman’ın taçlandırılması Bizans’ın evrensellik iddiasına zarar vermişken, 

Bizans’ın da V. Konstantinos döneminde Balkan yarımadasının en büyük kısmını ve güney İtalya’yı 

Konstantinopolis Patrikliğine bağlaması doğunun kendisini Roma Kilisesinin evrensellik iddiasından 

kurtarması için önemli bir adım olmuştur. Tabi ancak tasvirkırıcılık dönemi (726-787/814-843) bittikten 

sonra İstanbul Patrikliği Roma Kilisesinin karşısına eşit bir rakip olarak çıkmıştır. Bu noktada Bizans 

lehine dengenin yeni bir temel üzerinde yeniden kurulduğu kısım Photios’un mücadelesi ile başlar. 

32 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s.150. 

33 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s.151. 

34 Charanis “The Transfer of Population as a Policy in the Byzantine Empire”, s.151. 
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“Güney ve Doğu Slavlarının Hristiyanlaştırılması Bizans İmparatorluğunun önüne yeni bir dünya 

sermiş ve ufkunu hiç tahmin edilemeyecek ölçüde genişletmiştir.”35 

İmparatorluk topraklarına ilk girmeye başladıkları tarih olan VI. yüzyıldan beri Slavlar 

imparatorluk tarafından pek de sevilmeyen ve istenmeyen bir topluluk olmuştur.36 860 yılındaki Rus 

yağmaları bu durumu daha da pekiştirmiştir. Böyle zor bir süreçte, “imparatorluğu bu yönden tehdit 

eden tehlikeyi önlemek için en etkili yöntemin bu genç milletin Hristiyanlaştırılması ve Bizans nüfuz 

alanına alınması” olduğunu idrak eden kişi Patrik Photios olmuştur.37  

Patrik Photios ile Papa I. Nicolaus kavgasının iyiden iyiye arttığı dönemde Moravya prensi 

Rastislav’ın bir grup delegesi yeni bir görevle Konstantinopolis’e gelmiştir. Liderleri, tüm tebaasıyla 

birlikte Hristiyan olmak istemekteydi fakat Hristiyan öğretmenlerin açıkladığı öğretiler hep çelişkili 

olduğu için imparatordan kendilerine gerçekleri anlatacak, Latince yerine Slavca eğitim verecek, 

güvenilir misyonerler göndermesini istemişlerdir.38 Bu talebin elbette siyasi nedenleri de vardı. 

Rastislav kuzeybatı sınırında Frank baskısı altındaydı ve 862’de Franklar Bulgarlar ile ittifak 

kurduğundan, o da kendisi için müttefik aramıştır. Bu nedenle heyetin asıl amacı Bizans imparatorunun 

Bulgarlarla mücadele etmesini sağlamaktı ve buna imparatorluğu ikna etmek için en etkili yöntem 

Hristiyanlık üzerinden güdülen politikayı kullanmaktı. Çünkü Bulgar Hanı Boris her an halkıyla birlikte 

Hristiyan olabilirdi ve muhtemelen de Roma Kilisesi’ne bağlanacaktı.39 Böyle bir durumda Ortodoks 

Hristiyanlığı tercih edeceğini beyan eden bir halkı geri çevirmek mümkün değildir. Zaten Patrik Photios 

da bu fırsatı kaçıracak biri değildi. Böylelikle hem İncil putperestler arasında yayılacak, hem de 

Ortodoks Kilisesinin nüfuz alanı genişleyecektir. Bu bir yandan da Papalığa karşı bir darbe vurmak 

anlamına geliyordu.40  

Patrik Photios’un görevlendirdiği misyoner heyetin başında Konstantinos-daha sonra aldığı 

Kyrillos ismiyle tanınır- ve kardeşi Methodios bulunuyordu. Dil becerileri, ahlaki üstünlükleri, Hazar 

sarayında bulundukları süreçte edindikleri tecrübeler ile bu iş için en uygun isimlerdi.41 Sadece bir 

konuşma dili olan Slav dilini yazıya geçirmek amacıyla bir alfabe oluşmuşlardır. Kullandıkları ilk 

alfabe glagolitik alfabe olarak adlandırılmış ve daha sonra Kilise Slavcasına dönüşmüştür. İkinci 

35 George Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, çev. Fikret Işıltan, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1999, s. 

204. 

36 John Julius Norwich, Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803-1081), Kabalcı Yayınevi, İstanbul 2013, s. 69. 

37 Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 213. 

38 Norwich, Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803-1081), s. 70; Gregory, Bizans Tarihi, s. 211. 

39 Norwich, Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803-1081), s. 70.  

40 Norwich, Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803-1081), s. 70. 

41 Gregory, Bizans Tarihi, s. 212. 
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çalışmaları ise Konstantinos’un ölmeden önce manastır hayatı için tercih ettiği Kyrillos’a ithafen Kyril 

(Kiril) alfabesi olarak adlandırılmıştır. 42 

İki kardeş 864’te yola çıkıp Moravya’da üç yıl kalmıştır. İncili ve dini metinleri Slavcaya tercüme 

etmişlerdir. Dini metinlerde sadece Latincenin kullanımına izin veren Roma Kilisesi karşısında, yerel 

halk dilini kullanan Bizanslı misyonerler sayesinde yeni Hristiyanlaşan Slavlar ile İmparatorluk 

arasında daha etkili bir bağ kurulmuştur.43 Böylece bu halkların Bizans kültürüne katılması da 

kolaylaştırılmıştır. 

Bu sırada İmparatorluğun doğu sınırlarında elde ettiği askeri başarılar onun Batıya ve Balkanlara 

yoğunlaşmasına da imkan sağlamıştır. İmparator III. Mikhail Papalıkla yaşanan sorunlarda Patrikliğin 

arkasında olduğunu göstermiştir. 44Aynı zamanda bölgenin Franklardan kurtarılması için askeri 

müdahalelerde de bulunmuştur.  Moravya Hristiyanlığı kabul ettiği için Bizans ile Franklar arasında 

kalan Bulgarlar da müttefik bulmak amacıyla Franklarla temasa geçmiştir. Bizans donanmasının ve 

ordusunun Bulgarlar üzerine harekete geçmesiyle Bizans ile görüşmeye karar veren Bulgar Prensi 

Boris, imparatorluğun şartlarını kabul ederek Bizans ile müttefik olmuştur.  Bu şartlardan birisi 

Ortodoks Hristiyanlığı kabul etmeleriydi. Boris bu şartlara binaen 864/5’te Konstantinopolis’e gelerek 

Ayasofya’da Patrik tarafından vaftiz edilmiştir. Mikhael adını alan Prens kendisine karşı olan 

aristokrasi ile mücadelenin ardından Bulgaristan’ı dönüştürmeye başlamıştır. Kilise Slav dili ile eğitim 

görmüş Bizans ruhban sınıfı tarafından yeniden düzenlenmiş ve Bulgarların dönüşümü de tıpkı 

Slavların Hristiyanlaştırılması gibi Bizans için önemli bir kültürel başarı olmuştur.45  

867’den sonra Bizans ordusunun Avrupa’da Araplara karşı elde ettiği başarıların akabinde 

bölgede imparatorluk nüfuzu bir kez daha artmıştır. Artık kurulmuş olan bağımsız Sırp devleti de 

Hırvatlar da Bizans aracılığıyla Hristiyanlığı benimsemiş46, böylece Bulgaristan, Makedonya ve 

Sırbistan Bizans İmparatorluğu’na tabi olurken Moravya yönünü Roma’ya çevirmiştir.47  

Sonuç 

Bizans İmparatorluğunda meydana gelen nüfus hareketleri ya da imparatorluk topraklarına 

yönelik saldırılar devletin dış siyasetinde belirleyici olmuştur. Bunlar arasında Slavların Balkanlara 

yerleşmelerinin ayrı bir yeri vardır. Slavların bölgede kalıcı olarak yerleşmeleri, imparatorlukla 

ilişkileri ve kendi bağımsız Slav devletlerini kurmaları imparatorluk tarihinde derin izler bırakmıştır.  

42 Judith Herrin, Bizans Bir Ortaçağ İmparatorluğunun Şaşırtıcı Yaşamı, çev. Uygur Kocabaşoğlu, İletişim 

Yayınları, İstanbul 2010, s. 189. 

43 Gregory, Bizans Tarihi, s. 212. 

44 Gregory, Bizans Tarihi, s. 213. 

45 Norwich, Bizans Yükseliş Dönemi (MS 803-1081), s. 70-71, Gregory, Bizans Tarihi, s. 214. 

46 Porphyrogenitus, De Administrando Imperio, s. 149-155. 

47 Ostrogorsky, Bizans Devleti Tarihi, s. 220. 
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Slavlar imparatorluk içinde zaman zaman tehcire tabi tutulmuşlar ve thema organizasyonu içinde 

yer alarak Bizans ordusunda hizmet etmeleri sağlanmıştır. İmparatorluk bu kesimi tehdit olarak gördüğü 

her dönemde onları ya nüfus hareketleri ile kontrol altında tutmaya çalışmış ya da onların dini hamisi 

olarak hakimiyet altına almak istemiştir.  
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Zirai Kooperatiften Bankaya Geçişte Bir Ara Dönem Olarak Menafi 

Sandıkları ve Sorunları Üzerine Gözlemler 

Serkan YAZICI* 

Özet 

XIX. Yüzyıl Osmanlı ekonomisi ziraat kesiminde gelenekselden moderne önemli bir dönüşüm içerisine

girmiş, bu da çeşitli finansal kaynak sorunlarını beraberinde getirmişti. Tanzimat dönemi adil bir vergi düzeni 

vaat etse de verginin toplanma usullerinden, kaynağın  biriktirilmesi ve kullanılmasına kurumsallaşma Osmanlı 

Devleti’nin son asrı boyunca devam etti. Osmanlı Devleti’nde üretim alanını büyük oranda temsil eden tarımsal 

prodüktivite bu mali bunalımı ziraatçı kesimiyle en derinden hisseden gruplar arasındaydı. Bu sorunların çözümü 

için 1840’lardan itibaren çeşitli yöntemlerle kaynak yaratılmaya ve kredi olanakları ile çiftçiler buluşturulmaya 

çalışıldı. Bu konudaki en somut başarı Midhat Paşanın Memleket Sandıkları adı ile Doğu Avrupa’da ortaya 

koyduğu kooperatifçilik deneyimi olsa da onun uygulamaları 1880’lerde benzer başka uygulamalara da esin 

kaynağı oldu. Uzunca bir süredir Menafi-i Umumiye Sandığı adı ile anılan uygulama geçmiş on yılların 

deneyimini bir adım ileri taşımayı başardı. Tüm Osmanlı coğrafyasına yayıldığı ve başarılı olduğu iddia edilemese 

de bölgesel ve dönemsel anlamda bir çok sorununun çözümüne katkı sunan Menafi Sandıkları uygulamada 

görülen aksaklıklarla yerini, birikimini ve misyonunu Ziraat Bankası’na devretti. Bu çalışma amatör ruhla girişilen 

bir kooperatif uygulamasından bankacılığa dönüşen zirai kesimin kredilendirilmesi sürecinde bir ara dönem olarak 

Menafi Sandıkları üzerine bazı gözlemleri içermektedir.    

Anahtar Kelimeler: Menafi Sandıkları, Memleket Sandıkları, Ziraat Bankası 

Observations on Menafi Sandıkları and Their Problems as an Interim Period in 

Transition from Agricultural Cooperative to Bank 

Abstract 

The 19th century Ottoman economy underwent an important transformation from traditional to modern in 

the agricultural sector and this brought about various financial resource problems. Although the Tanzimat period 

promised a fair tax system, the institutionalization of tax collection methods, the accumulation and use of 

resources continued throughout the last century of the Ottoman Empire. Agricultural productivity, largely 

constituted the production of the Ottoman Empire, was among the groups that felt this financial crisis most deeply 

with the agricultural sector. Since the 1840's, zealous efforts were made to create resources through various 

methods and to bring together loan opportunities and farmers in order to resolve the problems. Although the most 

tangible success in this matter was the experience of cooperatives in Eastern Europe, which Midhat Pasha put 

forward under the name of Memleket Sandıkları (The Agricultural Credit Cooperatives Bank), his practices 

inspired other similar practices in the 1880s. The application, which has been known as the Menafi-i Umumiye 

* Prof Dr. Sinop Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü.
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Sandığı for a long time, succeeded in taking the experience of the past decades one step further. Although it could 

not be claimed that Menafi Sandıkları was successful and spread throughout the entire Ottoman geography, it is 

fairly stated that they contributed to the solution of many problems in various regions in a limited time than they 

transferred their place, experience and mission to Ziraat Bank with the problems seen in practice. This study 

includes some observations on Menafi Sandıkları as an interim period in the crediting process of the agricultural 

sector, which has turned into banking from a cooperative practice with an amateur spirit. 

Keywords: Menafi Sandıkları, Memleket Sandıkları, Ziraat Bankası 

Bankacılığın modern örnekleri Osmanlı ekonomisi içinde XIX. yüzyıl ortasından itibaren 

görülmeye başladı. Bu gelişme Türk piyasalarında belli kesimlerin mevduat biriktirme ve kredi 

kullanma gibi temel bankacılık gereksinmelerini giderse de genel manasıyla ne Osmanlı’da tefecilik ve 

bankerliğe dayalı sorunları ne de alt ve orta gelir gruplarının finansal beklentilerini karşıladı. Oysa 

ziraata dayalı ekonomisi içinde başta Osmanlı köylüsü kimi iklimsel sorunlardan kaynaklanan pek çok 

bunalımda giderek daha fazla finansal kaynak kullanımına ihtiyaç duymaktaydı.1 Bu beklentiyi 

karşılamak üzere ilk girişimler Tanzimat Fermanı’nı takip eden yıllarda ortaya çıktı. 1840 yılında 

kaime, evrak-ı nakdiyye gibi adlarla anılan Osmanlı’da kağıt paraya geçisin öncü uygulaması olan bir 

tür tahvil piyasaya sürülmüştü. Sekiz yıllık vade ile %12,5’luk faiz oranı ile planlanan bu uygulama 

içinde 1843 yılında bazı değişiklikler yapılarak faiz oranı %10’a düşürüldü.2 Aradaki %2,5’luk farkı 

karşılamak üzere piyasaya yeniden evrak-ı nakdiyye süren devlet, elde edilecek hâsılat ile bir “Ziraat 

Sermayesi” oluşturulmasını planlamıştı. Böylelikle bu fonda oluşması beklenen 12,5 milyon kuruş ile 

ziraat kesimine kredi sunulabilecekti. 1843-1846 yılları arasında beklenen bu fon oluşsa da toplanan 

para kredi bekleyen ziraatçılara değil daha çok afet bölgelerindeki yardım faaliyetlerinde kullanıldı. 

1845 yılında bu konuda bir başka girişim ortaya çıktı. Anadolu ve Rumeli’de mali konularda gözlemler 

yapmak üzere görevlendirilen Meclis-i İmar adlı bir komisyon bu bölgelerde 18,5 milyon kuruşluk bir 

zirai kredi ihtiyacını tespit etti. Ancak Maliye Nezareti, devletin genel bütçesinin bunun için elverişli 

olmayacağını ön sürerek öncelikle İzmit ve Gelibolu’da pilot bölgelerde uygulanmak üzere üç milyon 

kuruşluk bir kredi fonu oluşturdu. Bu fondan yararlanmak için arazi sahibi olmak, kefil beyan etmek ve 

gerekirse borcu üslenebilecek varisleri olmak gibi koşullar da belirlenmişse de ilerleyen yıllarda bu 

girişim de arzu eden sonuçları vermedi ve bu fonlar yine afetzedelerin tohumluk ve yemeklik 

ihtiyaçlarına ayrıldı.3          

Bu gelişmeler ziraat ile uğraşan Osmanlıların kredi ihtiyaçlarını karşılayamadıysa da bu sektöre 

Osmanlı maliyesinin eğildiğini gözler önüne seriyordu. 1864 tarihli Vilayet Nizamnamesi Osmanlı 

kentlerini yeni bir bürokratik ve idari formasyonla ile şekillendirmeye başlamadan bir yıl önce büyük 

1 Zafer Toprak, “Osmanlı Bankası ve Tarihten İzler”, Toplumsal Tarih, Sayı: 50, Şubat 1998, s. 15-22. 
2 Ali Akyıldız, “Kaime”, DİA, Cilt: 24, İstanbul 2001, s. 212-215.  
3 Tevfik Güran, 19. Yüzyılda Osmanlı Ekonomisi Üzerine Araştırmalar, İstanbul 2014, s. 177-179.   
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bunalımlar yaşayan Osmanlı köylü-çiftçi sınıfı için de bir umut ışığı doğdu. Midhat Paşa bürokrasi 

alanındaki başarılı çalışmaları sayesinde vezaret rütbesiyle taltif edilerek Niş valiliğine atandı. Bölge 

halkının tefeci ve vurguncular eliyle sömürüldüğünü gören Midhat Paşa sonraki yıllarda Memleket 

Sandıklarına dönüşecek olan kooperatifçilik çalışmasını ilk olarak Pirot kasabasında başlattı. Formüle 

ettiği bu yöntemden doğabilecek faydalar bu pilot uygulama ile görülünce, 1867 yılında kendisinin 

Tuna valiliği sırasında Memleket Sandıkları adıyla ziraat kesimine kredi olanakları sunan bir uygulama 

hayata geçirildi.4 

 Memleket Sandıklarının Midhat Paşa öncülüğünde kurulmasından sonra böylesi bir finans 

kaynağının kimi durumlarda tefecilere bir kuruş için günlük bir para faiz almak suretiyle yani %900’le 

borçlanan köylü için önemi anlaşıldı. Ancak diğer yandan kaynağın toplanma ve kullanılma biçimi ile 

ilgili güçlükler de aynı hızla görüldü. Memleket sandıklarının kaynak toplama biçimi amatör ruha 

dayanıyordu. Önceleri imece usulüne bağlı olarak bazı kamu arazilerinin haftanın bazı günleri 

Müslüman, bazı günleri gayrimüslim halk tarafından işlenmesi buradan elde edilen gelirin satılmasına 

dayalı kaynak sistemi, daha sonra bir çift öküz başına 15 kg buğday toplama usulüne dönüştürüldü. 

Ancak yöntemler eşitlik ve adalet prensibi açısından da verimli değildi. Zira bir çift öküzü olan bir 

kimsenin arazisi on dönüm de yüz dönüm de olabilirdi. Dahası “köy ve nahiye zorbaları” bütün işi 

fakirlere yıkıyorlardı, ilerleyen yıllarda ortaya çıkan fonun köylünün ihtiyaçlarından çok uygunsuz 

şekillerde kullandırıldıkları görüldü.5  

Uygulamanın görece iyi işlediği, sermayeleri 200 liraya ulaşan bölgelerde, ahaliden iki 

Müslüman iki Hıristiyan dört vekil seçilmiş ve bunlar vasıtasıyla sandıklar haftada bir defa açılıp 

çiftçilere borç verilmişti. Mevcut sermaye, borçlar karşılığında alınacak senetler ve rehin tapuları bir 

demir sandık içinde muhafaza edildi. Sandık da hükümet konağında devlet hazinesine ait odada 

saklanıyordu. Sandığın anahtarı da vekillere verilmişti. Sandıklar bölgede pazarın kurulduğu gün 

vekiller tarafından açılıp kapatılırdı. Sermaye artışıyla birlikte her gün açılıp kapatılmaya başlandı. Faiz 

önceleri %12 olarak belirlenmiş sonra %10 ve 9’a kadar düşürülmüştü. Tefecilerden başka kredi imkânı 

bulamayan çiftçiler bu faiz oranlarını çok düşük bulmuşlardı. Borç süresi bir sene ve alınan teminat da 

şahsi kefalet, çeşitli rehineler, emlak ve arazi idi. Fakat kefaletin itibarına dikkat edilmediği gibi sadece 

tapu senetleri alınıp sağlam bir kontrol yapılmadığından ve sandıktan verilen borçlar geri 

dönmediğinden sermaye çeşitli ellerde zayi olmaya başladı. Memleket sandıklarında zamanla 

sermayenin toplanmasında sıkıntılar yaşanması ve kredi verilirken yolsuzluklara bulaşılması sebebiyle 

4 Gökhan Çetinsaya, Tufan Buzpınar, DİA,  “Midhat Paşa”, Cilt: 30, İstanbul 2005, s. 7-11.  
5 Ömer Yazan, “Ziraat Bankası’nın İlk Yirmi Yılına Ait Bazı Kayıtların İncelenmesi”, AİBÜ Sosyal Bilimler 

Enstitüsü Dergisi, Cilt:17, Yıl:17, Sayı: 4, 2017, s. 221-237; Düstur, “Memleket Sandıklarının Suret-i Tertibi ve 

Sermayesinin İdaresi ve Menafi ve Temettüatının Mahalli Sarfı Hakkında Nizamnamedir”, Tertip 1, Cilt: 2, s. 

387-398.
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yaygın kanaate göre 1883 yılında yeni düzenlemeler yapıldı ve kurumun ismi Menafi Sandığı olarak 

değiştirildi.6  

Esas itibariyle bu isimle bir sandığın kurulması fikri bu tarihten önceydi ve Menafi Sandığı adı 

bir çok örnekte görüleceği üzere 1880’ler öncesinde de kullanıldı. 5 Temmuz 1869 tarihli bir belgede 

Girid’de halktan gelen, bölgede bir banka kurulması talebi karşısında devlet bunun yerine başka 

yerlerde olduğu gibi bunun sandık olarak adlandırılmasını, adının da “menafi sandığı” olarak anılmasını 

istemişti. Takip eden yıllarda böyle bir yapının ortaya çıkmadığı anlaşılsa da 1870 yılında bölgenin iki 

senelik öşür varidatının yarısına karşılık Girid’e %12 faizle 100 bin lira borç verilmesine karar verildi. 

İlerleyen bölümlerde izah edileceği üzere 1883’te kurulan Menafi Sandıklarının da temel finans kaynağı 

olarak öşür geliri kabul edilmişti. Bu bakımdan Girit’te öşür varidatının teminat alınması da Menafi 

Sandığı benzeri bir uygulamanın erken bir örneği ya da girişimi olarak görülebilir.7 Ancak 1871 tarihli 

bir Şura-yı Devlet kararına bakılırsa bu yıllarda Rodos’ta tarımsal kalkınma için kurulan finansal 

modelin adı Menafi-i Umumiye Sandıklarıydı. Belgeye göre çiftçilerin alacağı borcun faizinin %10’a 

düşürülmesi kararlaştırılmış ve bunun Biga, Midilli gibi bölgelere de yayılmasının uygun olacağına 

karar verilmişti. Basit bir akıl yürütme ile borç faizinin en az bir yıl önce %10’un üzerinde olduğu 

düşünülecek olursa Menafi Sandığı şeklinde bir adlandırmanın 1870’ler öncesinde adalar ve çevresinde 

kullanılmakta olduğuna dair bir yargı yanlış olmayacaktır.8     

 Sandıkların nasıl adlandırıldığı önemli ise de temel mesele sandık sisteminin işleyişinde ortaya 

çıkan sorunlardı. Sandıklarda yerleşim merkezlerinde saklanan para bir süre sonra doğal olarak kent 

merkezinde değil tarım alanlarında yaşayan ziraat kesimi yerine kent merkezlerindeki tüccarların 

kullanımına giriyordu. 1874 yılında Girit’te sandıklardan tüccarların çiftçilerden daha çok yararlanması 

merkezin dikkatini çekmiş ve nizamnameye uygun şekilde kaynağın çiftçiler lehine kullanılması için 

uyarılar gelmişti.9 Konu ile ilgili gelişmeler takip edildiğinde bu sorunun önüne geçilemediği 

anlaşılmaktadır. 1875 yılında yapılan düzenleme ile de tüccarların sandıklardan borçlanmasının 

tümüyle önüne geçmek yerine faiz hadleri ile ilgili bir düzenleme yapılması tercih edilmişti. Buna göre 

Girit’teki sandıklardan çiftçiler % 6, tüccarlar ise % 10’luk faiz oranlarıyla borçlanabilecekti. Böylelikle 

çiftçiler için sandıktan borçlanma daha cazip hale gelecek ve tüccarlardan önce onlar kaynağın büyük 

kısmını kullanacaktı.10 

 Sandıklar ve kaynağın kullanım biçiminin korunmasına dair tüm gayretlere rağmen Osmanlı 

Devleti’nin 1875 sonrasında içine düştüğü mali durum ve başta 93 Harbi olmak üzere siyasal-askeri 

çalkantılar bu sistemin gelişmesi ve sağlıklı yürümesini engelledi. 1882 yılında Dahiliye Nezaretine 

6 Aziz Tekdemir, “Bulgaristan’da Ziraat Bankası’nın Kuruluşu ve Faaliyetleri”, History Studies, Cilt: 10, Sayı 1, 

p. 269-291, Şubat 2018, s. 269-291.
7 BOA. İ. MTZ. GR. 12 /382.
8 BOA. ŞD. 2340/43.
9 BOA. ŞD. 2372/19.
10 BOA. ŞD. 2372/21 lef 3.

PIEES | 325



gönderilen bir iradede taşrada yoksul ve köylünün muhtaç oldukları tohumluk ve zaruri ihtiyaçları 

karşılamak üzere %20-30 kuruş faizle tefecilere borçlandığı ve borçlarını ödeyememeleri sebebiyle 

karşılaştıkları yükün katlanarak sefaleti arttığı ve bu nedenle evvelce Memleket Sandıkları adıyla 

kurulan yapının zengin kimselerin kontrolüne geçmesi nedeniyle mahzurların ortaya çıktığından söz 

edilmektedir. İrade bu sıkıntıların giderilmesi için yine bazı kamu arazilerinin kullanılması ve elde 

edilen gelirin Memleket Sandıklarının nizamnamesine uygun şekilde işletilmesi yönünde bir uyarı ile 

son bulmaktaydı.11  

Bir yandan suiistimaller nedeniyle sandıkta para birikemezken diğer yanda başta çiftçiler olmak 

üzere halkın kredi ihtiyaçları ortada duruyordu. Çiftçinin yaşadığı finansal bunalımların çözülmemesi 

de gıdadan sanayiye ekonomi içindeki prodaktivitenin karşı karşıya olduğu en büyük tehditti. Bu 

sorunlu alanın doğru tespit edilmesi ve çözümler geliştirmek üzere 7 Aralık 1882’de dönemin önemli 

iktisat ve ziraat uzmanlarının bir araya geldiği bir komisyon oluşturuldu. Komisyon bir malı aşırı kârla 

satan kimse anlamına gelen murabahacıların eline düşmüş çiftçiyi kurtarmak için sandıkların ıslah 

edilmesi amacıyla Medeni Hukuk Profesörü Dr. Nord öncülüğünde toplanarak sorunları ve çözüm 

önerilerini bir rapor haline getirdi.  Komisyonda bulunan Amasyan Efendi de kurulacak sandıkların 

teşkilat yapısı hakkında raporlarla önerilerde bulundu. Ona göre liva ve vilayet merkezlerinde sandık 

kurulması kazalarda ise şubeler açılması uygun olabilirdi. Böylelikle kredi kullanan çiftçi ve kefillerinin 

kolayca erişimi sağlanabilirdi. Sermayesi beş bin lirayı bulan yerlerde sandık ve şubenin açılması, 

bunun altında olması halinde en yakın şubeye bağlanması, ancak 5000 liraya ulaşamayan yerlerde de 

Ziraat Sandıklarının teşkiliyle sistem iyi işleyebilirdi. Amasyan Efendinin hesaplarına göre Sandıklar 

on yıl doğru işletilse ortaya beş milyonluk bir sermaye birikimi çıkacaktı. Bunun için de şahıslar 5000 

kuruştan 15 bin kuruşa kadar borçlanabilecekti.12  

 Ortaya çıkan bu uzman görüşleri etrafında Menafi Sandıkları vasıtasıyla daha sağlıklı bir 

sermaye biriktirme yöntemi geliştirmek amacıyla 1883 yılında Sait Paşa’nın sadrazamlığı sırasında 

tarım gelirinin onda birinin alınmasına dayanan Aşar ya da Öşür denilen vergi kalemine %1’lik bir ilave 

yapıldı. Bu ilaveye Menafi Hissesi denmesi sebebiyle sandıkların da adı Menafi Sandıkları olarak kabul 

gördü.13 Kaynağın halkın menfaatine kullanılacak olması sebebiyle Menafi kelimesi menfaat 

kelimesinin çoğulu olduğu için tercih edilmişti. Bu adlandırmada Memleket Sandıkları tecrübesinde 

ortaya çıkan bütçenin halkın menfaatine kullanılması prensibinin zaman içinde doğru işlememiş olması 

da akla gelebilir.14   

11BOA. İ.DH. 868/69424. 
12 BOA. Y.A.RES 29/25. 
13 BOA. Y.A.RES 63/1; BOA. Y.A.RES 63/2. 
14 Mehmet Fatih Güner, “The Transformation from Memleket Sandıkları as Agricultural Development Project to 

the Largest Bank of Turkey: The Establishment and Organızation Process of Ziraat Bank in Ottoman Period”, 3 

th International Conference on Food and Agricultural Economics Bildiri Kitabı, 25-26 Nisan 2019, Alanya, 

s. 289-295.
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Her sancak merkezinde bir Menafi Sandığı kurularak Memleket Sandıklarının misyonunu da 

bütçesini de devraldı. Temelde üç gelir kalemi oluşturdu: 

Bunlardan ilki Sancaklara bağlı kazaların öşrü üzerinden elde edilen gelirlerden gelen oran. Bu

temelde aynî olarak alınan verginin Mal sandıkları vasıtasıyla satılmasından elde edilen gelirin Menafi 

sandıklarına ayrılan payı idi.  

 İkincisi nakit olarak toplanan öşrün yaklaşık onda birine denk gelen yani %1’lik Menafi

hissesinden elde edilen gelir. 

Üçüncüsü ise verilen borçlardan elde edilen faiz geliri idi.15

Bu temel gelir esasları nizamname ile düzenlenmişse de uygulamanın başlangıcını takiben yeni 

bir hesap belirlenmiş ve buna göre öşrün yedide birinin dörtte biri olarak açıklanmıştır. 2 Haziran 

1884’ten itibaren öşrün öşrü yani onda birin onda biri yerine öşrün seb ve rebbinin alınması 

kararlaştırıldı. Buna göre Aslında Menafi Sandığı yararına vergiden alınan toplam pay %1.90’a kadar 

çıkmıştır. Bunun içerisinde Maarif hissesi de bulunuyordu. Bu da yaklaşık olarak bahsi geçen 1.90’ın 

üçte birine denk geliyordu ve bu parayla ilgili yerleşimlerdeki okul yapımı tamir masraflarına bütçe 

aktarılıyordu. Bu para da sancak ve vilayetlerde Maarif Komisyonlarının uhdesine bırakılırdı.16  

Menafi Sandıklarına ayrılan hissenin ödenmesinin ertelenmesi mümkün değildi. Emanet yoluyla 

elde edilen Öşür geliri olan Zahire Menafi Sandıkları Heyetleri tarafından müzayede yoluyla satılır, 

iltizamla ilgili öşür bedellerinden ilgili hisse de maliye memurlarınca Menafi Sandığı’na ödenirdi. Hatta 

ödemenin gecikmesi halinde Menafi Sandığı alacağına borç verdiği faiz nispetinde faiz işleterek günlük 

faiz bedeli ilave ederek tahsilatını yapardı. Elde edilen nakit ve senetler iki kilitli demir bir sandıkta 

anahtarlarından biri müdür veya memurda diğeri Sandık Emini’nde olmak üzere saklanırdı.  Menafi 

Sandıklarının genel idaresi Ticaret ve Nafia Nezareti’nin uhdesindeydi. Dolayısıyla hükümet idaresinde 

bir kurumdu. Vilayetlerin merkez sancaklarında idare Nafia ve Ziraat Müdürü ile Ziraat Odası 

Heyetinde, merkeze bağlı sancaklarda Nafia ve Ziraat Memurları ve ve Ziraat Odası Heyetindeydi. 

Ziraat ve Nafia Müdür ve memurları, Mühasip Katipler ve Sandık Eminleri nezaret onayı ile belirlenir, 

hizmet yerleri de nezaretce tespit edilirdi. Bu kişiler kefalete bağlanmış yani bu işleri yapan kişilerin 

işlerinde bir usulsüzlük olması halinde devlet zararını karşılamak üzere bir kefil göstermeleri veya 

kefalet senedi vermeleri istenmiştir. Her bir sandığın kırtasiye harcamaları için de aylık 30 kuruş 

harcırah belirlenmişti. Sandıkların teftişi ve ya denetlenmesinde üç periyoda bağlı kalınmış, üç yöntem 

geliştirilmişti. Bunlardan ilki aylık olarak Menafi Sandıklarının Nafia ve Ziraat Memurları, Muhasip 

Katipler, Sandık Eminleri ve Ziraat Odası Heyeti; İkincisi üç aylık denetlemede sandıklarda tutulan 

defterlerin incelenmesi Vilayetlerde Valiler, sancaklarda Mutasarrıflar başkanlığında bir heyetçe; 

Üçüncüsü ise yıllık Ticaret ve Nafıa Nezaretince yapılmıştır. Bu denetlemeler bir nüshası yılsonunda 

15 Ferhat Güngör, Osmanlı Devleti Zirâî Kredi Teşkilatları (1863-1888), Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Doktora Tezi, Isparta 2015, s. 85.  
16 BOA. Y. MTV. 11 / 73.  
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merkeze gönderilen mühürlenmiş defterler üzerinden yapılır, diğer nüsha vilayet veya sancak 

merkezinde gerektiğinde kullanılmak üzere sandıkta arşivlenirdi. Teorik olarak sandıktan yalnızca 

ziraatçılar borç alabilirdi. Bunun dışında başka türlü bir ticari faaliyet içinde bulunan kimseler sandıktan 

borç alamazlardı. Ancak sandıkta toplanan para halkın menfaatine uygun şekilde okul, hastane, liman, 

rıhtım, yol yapımı gibi işlerde çitçinin ihtiyacı karşılandıktan sonra kullanılabilirdi. Borç alan kişi parayı 

ziraat için kullanacağını yerleşimindeki bir ihtiyar heyetinden alacağı belge ile ispat etmeliydi. Diğer 

taraftan borcuna karşılık bir teminat ya da kefil göstermek zorundaydı ve bunlar borcun aktif karşılığına 

uygun olmak zorundaydı. Alınan borç borçlunun rehin karşılıklarının yarısını aşamazdı. Verilen 100 

kuruş borç için senelik 6 kuruş faiz işlemekteydi. Borçlanma üç aydan az, dört seneden fazla 

vadelendirilemezdi. Borcun vadesi geçerse borçluya bir aylık süre tanınır, kendisine tebligat yapılır 

tebligat köy imamı ya da muhtarına onaylatılırdı. Borç ödenmezse karşılık olarak gösterdiği mülk 

Bidayet Mahkemesi aracılığı ile satılarak alacak tahsil edilirdi. Ayrıca borcunu ödemeyen kişiler, sandık 

hizmetine giremedikleri gibi Belediye ve Meclis üyeliklerine de kabul edilemezdi. Menafi Sandıkları 

ile ilgili davalara mahkemelerde öncelik tanındığı arşiv kayıtlarından anlaşılmaktadır.17  

Arşiv kayıtlarına göre Osmanlı vatandaşları Menafi Sandıkları ile ilgili çeşitli taleplerde 

bulunmuşlardı. Bunlar genel hatlarıyla kredi faizlerinin düşürülmesi, borç affı, borç almada şart koşulan 

kefil zorunluluğunun kaldırılması ya da istisna yapılması, ödenen öşürden yardım hissesinin muaf 

tutulması şeklinde genel olarak kategorize edilebilir. Ancak bunlardan önce, onda bir anlamına gelen 

öşürden ayrılacak olan yedide birinin dörtte biri olarak tasarlanan menafi ve maarif hisseleri için kimin 

ne kadar ödeyeceğinin net olarak anlaşılması gerekiyordu. Hesaplamadaki müşkülatın ortadan 

kaldırılması için bir çok çalışma yapıldı.18 Bunlardan biri de son derece açıklayıcı bir şekilde mahsul 

bedeli karşılığında ne kadar öşür, bu öşür üzerinden ne kadar menafi hissesi ve bu hisse üzerinden de 

ne kadar maarif payı ödeneceğini gösteren tabloydu:19  
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17 Güngör, Osmanlı Devleti Zirâî Kredi Teşkilatları, s. 85-94. 
18 BOA. Y. A. RES. 33/9; Y. A. RES. 34/2 
19 BOA. Y. MTV. 11/73, Lef 3-4.  
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Verginin nakdi olması halinde kullanılan bu tablonun yanında öşrün ayni olarak mal cinsinden 

toplanması halinde de kullanılacak bir tablo hazırlanmıştı.20  

Bu gayretler büyük oranda ödenecek vergi miktarının ne olacağı yönündeki kafa karışıklığını 

gidermişti. Lakin bu noktada bu hisseyi ödemek konusunda kimlerin mükellef olduğu sorusu dikkat 

çekici cevaplar içeriyordu. Örneğin 1884 yılında Sakız ve On İki Ada gibi mahaller öşürden muaf 

20 BOA. Y. MTV. 11/73, Lef 2. 
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olsalar da burada Menafi ve Maarif hisselerinin toplanması istenmişti.21 Fakat Hazine-i Hassa’ya ait 

mahaller hem öşürden hem de Menafi Hissesi ödemekten muaf tutulmuştu. Dolayısıyla doğrudan 

kamuya ait gelirlerden Bağdat’ta olduğu gibi Hazine-i Hassa’ya ait yerlerden Menafi Sandığı lehine bir 

kesinti veya tahsisat yapılmadığı anlaşılmaktadır.22  

Kamu hazinesinden kaynak aktarılmasa da öşür ödeyen mükelleflerden oluşturulan sermaye 

dikkat çekici düzeydeydi. 1884 itibariyle birbiri ardına kurulan sandıklar da kredi bekleyen halkın 

ilgisiyle karşılaştı. Örneğin 27 Eylül 1884 tarihli bir belgeye göre Midilli ve Biga’da Menafi Sandığı 

kurulması için gerekli sermaye birikimi sağlandığı ve halkın kredi olanaklarına ilgi gösterdiği gerekirse 

%12 olan faizin düşürülebileceği ifade edilmekteydi.23 Ortaya çıkan sermaye birikiminin yalnızca çiftçi 

kesimin ilgisini çektiğini söylemek de doğru değildi. Başta kamu kurumları çeşitli vesilelerle sandığa 

başvuruyordu. Taşrada kamu harcamalarının düzenlenmesi için kullanılan mal sandığı da Menafi 

Hissesine müracaat edenler arasındaydı. Bu nedenle iki sandık arasındaki borç ilişkisi 1886’da Girit’te 

olduğu gibi bir çok kez yeniden düzenlendi.24 Sandıklara yönelik bu düzenlemeler kimi hallerde 

kaynağın yardıma muhtaç ahali yararına kullanılması gibi makul sayılabilecek gerekçelerle 

yapılabilirdi. Ancak bu gibi durumlarda dahi sandık kurallarının korunmaya çalışıldığı dikkat 

çekmektedir. 4 Nisan 1888 tarihinde Aydın’dan Menafi Sandığı sermayesinin muhtaç ahali yararına 

kullanılması halinde sandıktan alınan borç için faizin ödenip ödenmeyeceği sorulmuştu. Tanzimat 

Dairesi’nin bu konuda verdiği kanaate göre her ne kadar böyle bir durumda borca faiz işletmek “devletin 

şanına yakışmayacak” bir hareket olsa da bu paranın halktan toplanma biçimi böyle bir amaç 

taşımadığından sandık kurallarının işletilerek gerekli faizin işletilmesi gerekliydi.25  

 Bu tür borçlanmaların ötesinde Menafi Sandıklarının İtalya ve Rusya Konsolosları ve 

konsolosluk çalışanlarının taltifi için kırk bin sim mecidiye borç vermesi gibi hallerle de karşılaşmak 

mümkündü.26 Menafi sandıkları ve bunlara yönelik uygulamalar incelendiğinde bir çok mahalde para 

trafiğinin merkezden gelen emirlerle bloke edildiğini ya da kısıtlandığı görülmektedir. Hatta bu nedenle 

nizamnamenin 1886 yılında revize edilmesiyle Menafi Sandığı bütçesinin elverişsiz bir şekilde 

kullanılmasının önüne geçilmeye çalışıldı. Yeni nizamnamenin hazırlanması işi bitene kadar da Sivas 

gibi sandığın yeni teşkil edildiği yerlerde kaynağın yalnızca ziraat kesimi yararına kullanılması 

emredildi.27 1886 yılında sandıklarla ilgili pek çok sorun masaya yatırılmıştı. Nizamnamenin yetersiz 

kalmasının yanında bazı mahallerde toplanan bütçe de yetersiz kalabiliyordu. Bütçe darlığı nedeniyle 

birçok yerde hissenin toplanması ve kullanılması için fahri memurlar kullanılmaktaydı. Bu 

kimselerinden dönemsel mesaileri ve liyakatsizliği nakdi olarak toplanan hissenin etkin bir şekilde 

21 BOA. MF. MKT. 84/104. 
22 BOA. Y.A.RES. 26/40. 
23 BOA. ŞD. 2469/3.  
24 BOA. İ. MTZ. GR. 18/612. 
25 BOA. A. MKT. MHM. 497/241. 
26 BOA. A. MZT. GR. 4/9. 
27 BOA. A.MKT.MHM. 490/44 Lef 1, 4. 
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biriktirilememesine aynî olarak hisseye ait mahsulün de çürümesine sebep olmaktaydı.28 Dahası 

sandıklardan borç alanların kefillerinden alınan kefalet senetlerinin belli halleri aşması halinde nisbi pul 

dışında 10 kuruş bir pul daha yapıştırılması uygulaması da fakir çiftçiye ağır gelmeye başlamıştı.29 

Sandığın kredi olanaklarından yararlanabilecek, örneğin kefil bulma ve teminat gösterme 

olanaklarına sahip olmayan halk da zaten altında ezilmekte olduğu vergiler nedeniyle kullanamayacağı 

bir fon için ilave yapılmasına karşı gelmeye başladı. Bu sorunlara bir de yerel yöneticilerin, borç verme 

miktar ve kişilerini belirleyen komisyonların süistimalleri eklenince sandıklardan memnun olanlar 

kadar rahatsız olanlar da ortaya çıkmaya başladı. Toplanan paranın bazı bölgelerde çokça bayındırlık 

işlerine ve genel hizmetlere ayrılması çiftçinin tefeci elinden tümüyle kurtarılması amacının 

gerçekleşmesini engellemişti. Kimi zamanda zimmete para geçirme ve gasp etme durumlarıyla 

karşılaşıldı. Tüm bu sorunların yanı sıra Menafi Sandıkları Tuna vilayetinde Memleket Sandıklarının 

kurumsal birikiminden yaralanarak sağlıklı bir şekilde bu bölgede yapılanırken diğer yerlerde bu denli 

etkili bir teşkilatlanma gerçekleştirememişti. Diğer taraftan tüm gayretlere rağmen Sandıkların 

biriktirdiği sermaye de yetersiz kalmıştı. Bunu telafisi için kimi zaman daha zengin sandıklardan yoksul 

olanlara kaynak aktarıldığı da görülmüştü.30 

Bu örnek ve belgeler ışığında sandıkların kimi mahallerde ziraat kesimine kredi olanağı 

sağlayarak olumlu bir görünüm sergilerken kimi yerlerde amacı dışında kullanıldığı görülüyordu. 

Ortaya hatırı sayılır bir kaynak çıkmasına rağmen sermayenin etkin ve adil bir şekilde kullanıldığını 

söylemek güçtü. 1887 yılında hazırlanan raporlar büyük oranda bu sorunları işaret etmekteydi. Bu 

nedenle 1888 yılında “Menafi Sandıklarının Ziraat Bankası Tarzında Tesisi” başlığı ile menafi 

hissesinin bir banka sermayesine dönüştürülmesi için çalışmalar başlatıldı. Hazırlanan raporun üçüncü 

maddesi bankanın sermayesinin Menafi Sandıkları için toplanmış ve toplanan hisseden oluşmasını 

karara bağlamıştı.31 Esasen Menafi Sandıkları ve bu kurumlara bağlı uygulama bir süre daha aynı 

şekilde devam etti. Öyle ki 1 Mayıs 1889 itibariyle yalnızca toplanan paranın bölgedeki Ziraat Bankası 

şubesinde toplanmasına karar verilmişti. Bunun için bu dönemdeki vergi toplama usulü olan emanet ve 

iltizam usullerine de devam edilmişti. Ayrıca mültezimler vergi toplarken bu hisseler için mültezim 

senedi tutacaklar ve bu bedelleri ayıracaklardı.32 Bu sürekliliğe bir örnek de Limni’den gösterilebilir. 

Buna göre 16 Aralık 1889’da Limni’de daha önce menafi sandıklarından ödenen öğretmenlerin 

maaşlarının yeni kurulan Ziraat Bankası tarafından bu bankaya aktarılan Menafi hissesinden 

ödenmesine devam edilmesine karar verilmişti.33  

                                                           
28 BOA. Y.A. RES 38/37. 
29 BOA. DH. MKT. 1416/36. 
30 Aziz Tekdemir, “Menafi Sandıklarının Ziraat Bankasına Dönüştürülmesi”, Osmanlı’dan Cumhuriyet’e 

Ziraat Bankası, Ankara 2022, s. 33-64.  
31 BOA. ŞD. 1182/19. 
32BOA. İ. MMS. 105/4462. 
33 BOA. MF. İBT. 24 / 65. 
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Sonuç olarak Menafi Sandıkları Osmanlı’ya özgü bir zirai ve toplumsal dayanışma biçiminden 

kooperatifleşmeye ve buradan da bankacılığa geçişte bir ara dönemi ifade etmektedir. Uygulama için 

devletin ve milletin bir çok noktada yaralarının sarılmasına katkı sağlamıştır. Ancak yetersizlikleri, 

dönemin koşullarının bankacılık gibi daha gelişmiş finansal modeller gerektirmesi sebebiyle 1888 

yılında bütçesini ve misyonunu Ziraat Bankasına devretmiştir. Memleket ve Menafi Sandıkları ve Ziraat 

Bankası tecrübelerine genel bir perspektiften bakılacak olursa 1879-1908 arasında vergi gelirlerlerinin 

%79 ve tarımsal ihracatın % 45 oranın artmasında pay sahibi oldukları görülecektir. Bunun yanında 

Menafi Hissesi ile birlikte toplanan Maarif Hissesi uzun yıllar taşradaki okullaşma ve eğitim 

sorunlarının çözümünde en önemli kaynaklar arasında yer aldı.       
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Arnavut Milliyetçiliğinin Gelişiminde Halk Bilimi Araştırmalarının Etkisi 

Gonca KUZAY DEMİR 

Özet 

19. yüzyıl Avrupa’da ulus devletlerin ortaya çıkışı bakımından önemli bir yüzyıldır. Kuşkusuz bu yüzyılın

şekillenmesinde etkili olan bir başka önemli olay, 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da hızla genişleyen Osmanlı 

Devleti’nin geri çekilmesi sonrasında yaşananlardır. 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gücünü yitirmesi, 

hâkimiyetinde olan bölgelerdeki ayaklanmalar sonucu hızla toprak kayıpları yaşaması, 20. yüzyılın başlarında 

Balkanların da ulus devlet anlayışıyla yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Bu yüzyılda Balkanlarda 

edebî, politik ve askerî bir yeniden yapılanmayla milliyetçi fikirler görünür olmuştur. Milletlerin öz kimliklerine 

dönme ideolojisiyle başlayan milliyetçilik, “Rönesans”, “Yeniden Doğuş” veya “Uyanış” olarak adlandırılan 

hareketlerle edebiyat sahasında etkin olmuştur. Bu nedenle Eric Hobsbawm, Natalie Clayer gibi araştırmacılar, 

milliyetçiliğin gelişiminde ilk aşamanın halkın kültürüne odaklanan çalışmalar olduğunu ifade etmişlerdir.  

Bu bildiride; Balkanlarda diğer milletlere göre geç bir tarihte milliyetçiliğin ortaya çıktığı Arnavutlar 

arasında milliyetçi ideolojisinin gelişimine odaklanılmıştır. Çalışmada Arnavut milliyetçiliğinin oluşmasında 

etkili olduğunu düşündüğümüz halk bilimi çalışmaları üzerinde durulmuştur. Böylelikle Hobsbawm ve Clayer 

tarafından ulusal bilinci sağlayan ilk aşama olarak kabul edilen Arnavut halk kültürü çalışmalarının gelişimi ortaya 

konulmaya ve Arnavut ulusal bilincinin oluşmasında halk bilimi çalışmalarının etkisi belirlenmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Millet, Milliyetçilik, Balkanlar, Arnavut, Halk Bilimi. 

Abstract 

The 19th century is an important century in terms of the emergence of nation-states in Europe. 

Undoubtedly, another important event that influenced the shaping of this century is what happened after the 

withdrawal of the Ottoman Empire, which expanded rapidly in Europe since the 14th century. In the 19th century, 

as a result of the loss of power of the Ottoman Empire and the rapid loss of territory as a result of uprisings in the 

regions under its control, the Balkans were also reshaped with nation-states at the beginning of the 20th century. 

In this century, nationalist ideas emerged in the Balkans with a literary, political and military restructuring. 

Nationalism, which started with the ideology of returning to the self-identity of nations, has been active in the 

field of literature with movements called “Renaissance”, “Rebirth” or “Awakening”. For this reason, researchers 

such as Eric Hobsbawm and Natalie Clayer have stated that the first stage in the development of nationalism is 

studies focused on the culture of the people. 

In this study, the focus is on the development of the nationalist ideology of the Albanians, in which 

nationalism emerged in the Balkans at a late date compared to other nationalities. In the study; folklore studies, 

which we think are influential in the formation of Albanian nationalism, were focused on. Thus, it was tried to 

reveal the development of folklore studies, which were considered by Hobsbawm and Clayer as the first stage 

∗ Doç. Dr., İzmir Demokrasi Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

gonca.kuzaydemir@idu.edu.tr 

PIEES | 339



providing national consciousness, for Albanians in particular, and to determine the influence of folklore studies 

on the formation of Albanian national consciousness. 

Keywords: Nation, Nationalism, Balkans, Albanian, Folklore. 

Giriş 

Avrupa’da değişimleri meydana getiren Rönesans ve Reform hareketlerinin ardından pozitif 

bilimlerin gelişmesine olanak veren Aydınlanma Çağı’nın yaşanması, makineleşmenin ve teknolojinin 

ilerlemesini sağlamış, bu durum sanayileşmenin başlamasına neden olmuştur. 19. yüzyıla gelindiğinde 

hammaddeye arzın artması sömürgecilik faaliyetlerinin hızlanmasını ve ulusallaşmanın gelişmesini 

beraberinde getirmiştir. Sömürgecilik faaliyetlerine karşı, ulus milliyetçi bir anlayışla yapılan 

çalışmalar, her milletin kendi kökenlerini ve değerlerini araştırdığı ve arşivlediği halk bilimi 

çalışmalarının da ortaya çıkmasını sağlamıştır1. Orta Avrupa’da Fransa ve özellikle de Almanya 

modelinde yapılan çalışmalar, hızla Avrupa’nın kuzey ve doğusuna yayılmıştır. Bu bakımdan 19. 

yüzyıl, Avrupa’da ulus devletlerin şekillenmesinde önemli bir yüzyıldır. Kuşkusuz bu yüzyılın 

şekillenmesinde etkili olan bir başka önemli olay, 14. yüzyıldan itibaren Avrupa’da hızla genişleyen 

Osmanlı Devleti’nin geri çekilmesi sonrasında yaşananlardır.  

19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nin gücünü yitirmesi, hakimiyetinde olan bölgelerdeki

ayaklanmalar sonucu hızla toprak kayıpları yaşaması, 20. yüzyılın başlarında Balkanların da ulus devlet 

anlayışıyla yeniden şekillenmesini beraberinde getirmiştir. Bu yüzyılda Balkanlarda edebî, politik ve 

askerî bir yeniden yapılanmayla milliyetçi fikirler görünür olmuş, bölge halklarının edebiyatlarında 

görülen öz edebiyata yöneliş akımları; “Rönesans”, “Yeniden Doğuş” veya “Uyanış” olarak 

adlandırılmıştır. Dönem edebiyatının ideolojisi, “milletlerin doğuştan gelen öz kimliklerinin unutulmuş 

olan hisleri” olarak görülen ulusal kültürün yeniden canlandırılması olmuştur.2  

19. yüzyılda milliyetçiliğin gelişimi üzerine çalışan Eric Hobsbawm’a göre, bu yüzyılda ulus

bilincinin sağlanmasında üç önemli aşama vardır. Bunlardan ilki doğrudan siyasî sonuçları olmamakla 

birlikte, halk kültürü ve folkloru üzerine yoğunlaşan çalışmalardır. İkinci aşamada millet fikrinin 

oluşmasıyla birlikte militanlarla başlatılan siyasî savaşlar yer alır. Son aşamayı ise milleti temsil ettiği 

düşünülen milliyetçiler ve onların hareketlerinin desteklenmesi oluşturur.3 Hobsbawm tarafından 

milliyetçiliğin gelişimi için belirlenen bu aşamalar, Nathalie Clayer tarafından Arnavut milliyetçiliğinin 

1 Avrupa’da halk bilimi çalışmalarının tarihsel gelişimi için bkz. M. Öcal Oğuz, “Araştırmaların Tarihi”, Türk 

Halk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yay, Ankara, 2014, s. 1-60. 

2 Jane C. Sugarman, “Imagining the Homeland: Poetry, Songs, and the Discourses of Albanian Nationalism”, 

Ethnomusicology, Vol. 43, No. 3, 1999, s. 421. 

3 Eric. J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, Ayrıntı Yayınları, İstanbul, 2014, s. 25-26. 
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ortaya çıkışı özelinde, Miroslav Hroch’un Orta Avrupa’daki küçük ülkelerde milletçiliğin gelişimine 

yönelik teziyle uyum içinde, üç aşamalı olacak şekilde değerlendirilmiştir:  

“Arnavut milliyetçiliği önce halkın dili ve folkloruyla ilgilenen, bir ulusun varlığını beyan 

eden, ama fikri çok dar bir çevrenin dışına yaymaya hiç uğraşmayan bir avuç entelektüelin 

taşıdığı bir Arnavutçuluk biçiminde gelişti. Daha sonra, siyasal ve toplumsal gelişmeler 

nedeniyle, bu Arnavutçulardan bazıları halkın bir bölümüne ulaşıp, onlara ‘medeniyet’ 

götürmeye ve ulusal aidiyetinin bilincine vardırmaya çalıştılar. Son aşama, ulusal fikrin kitleler 

içinde yayılması, ancak 1920’li yıllardan itibaren, özellikle de İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 

ayrı bir devlet yapısının ve bir Arnavut okulları ağının kurulmasıyla birlikte başla[r]” 4  

Bu tebliğde; Arnavut milliyetçiliğinin oluşmasında etkili olduğunu düşündüğümüz halk bilimi 

çalışmaları üzerinde durulmuştur. Böylelikle Hobsbawm ve Clayer tarafından ulusal bilinci sağlayan 

ilk aşama olarak kabul edilen Arnavut halk kültürü çalışmalarının gelişimini ortaya koymaya ve 

Arnavut ulusal bilincinin oluşmasında halk bilimi çalışmalarının etkisini belirlemeye çalışacağız.  

Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyılda Balkanlara hâkim olmasıyla birlikte geçmişte müstakil bir 

devlet kuramamış halklardan olan Arnavutlar, Osmanlı tebaası haline gelmiş ve Balkan coğrafyasında 

diğer milletlere göre geç bir tarih olan 1912’ye kadar Osmanlı Devleti’ne bağlı bir ulus olarak 

yaşamıştır. Bölgeye Osmanlı Devleti’nin siyasî hakimiyet kurmasından çok daha öncesinde gelen gazi 

dervişlerin Türk-İslam tasavvuf düşüncesiyle, İslamiyet’i tanıyan Arnavutların büyük bir kısmı 

Müslüman olmuş ve Osmanlı Devleti’ne bağlılık göstermişlerdir. Arnavutlar zaman zaman Osmanlı 

devlet yönetimine direniş gösterseler de, bu direnişler kendi bölgelerinde özerklik isteyen Arnavut 

paşalarla sınırlı kalmış ve Arnavut ulusal hareketi haline dönüşmemiştir.5 Yaklaşık beş yüzyıl boyunca 

Osmanlı Devleti’ne bağlılıklarını sürdürmüş olmalarına ve Osmanlı devlet yönetiminde önemli 

görevlere yükselmelerine rağmen, özellikle 18. yüzyıldan itibaren yaşanan Şark Meselesi ve Tanzimat 

Fermanı ile resmileşen güç kaybı neticesinde dört sancak altında yaşayan Müslüman Arnavutlar, 

bulundukları durumdan rahatsızlık duymaya başlamışlar ve Osmanlı idaresinden Arnavutların siyasî 

birliğinin sağlanması, dört vilayete (Kosova, İşkodra, Yanya ve Manastır) özerklik verilmesi, Arnavutça 

eğitim görme olanağının sağlanması ve yerel idarelere yerli yöneticilerin tayin edilmesi gibi taleplerde 

bulunmuşlardır.6 Clayer tarafından “Arnavut milliyetçiliğinin ilk kamusal tezahürü” olarak görülen 

4 Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, 
İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, 2013, s. 115. Clayer’in verdiği bilgilere göre, son aşama olan ulus 

devlet yapısının kurulması ve eğitim kurumlarının açılması, Yugoslavya Krallığına bağlı Arnavutlar arasında 

1920’de görülürken; bu aşama, Yugoslav Komünist Rejimi idaresinde olan Kosova ve Makedonya’daki 

Arnavutlar arasında 1945 yılından sonra yaşanmıştır.  

5 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2, Küre Yayınları, İstanbul, 2013, s. 88-89. 

6 Blerim Halili, 1970-1990 Arasında Arnavut Entelektüellerin Sosyal ve Siyasal Düşünceleri: Fehmi Agani 
Örneği, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyoloji Bölümü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 

İstanbul, 2018, s. 12-13. 
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farklı din ve bölgelerden Arnavutları birleştiren 1878’de Prizren Birliği’nin kurulması7 dahi 

araştırmacılara göre yerel özerkliğe güçlü bir arzu duyulmasına ve Babıali’nin vergilerine büyük direniş 

olmasına rağmen Arnavutluk’un bağımsızlığından ziyade yabancı güçlerin ulusal topraklarını ihlal 

etmelerini engelleme amacını taşımaktadır.8 19. yüzyılda fikir hayatında etkin olan milliyetçilik, 

yüzyılın sonunda ulusal bir edebiyatın ortaya çıkmasına neden olmuş, milliyetçilik siyasete sirayet 

etmiş ve nitekim 1912’ye gelindiğinde Arnavutlar da Osmanlı Devleti’nden ayrılarak bağımsızlıklarını 

ilan etmiştir. Bağımsızlık kısa sürmekle birlikte, bu döneme kadar yapılan dil, kültür ve tarih 

çalışmaları, “Albanoloji” adı verilen alanın kurulmasını sağlamış ve milliyetçi ideolojilerle Yugoslavya 

Krallığı ve sonrasında sürdürülen çalışmalara kaynak teşkil etmiştir.   

Buraya kadar kısaca özetlemeye çalıştığımız Arnavutlar arasında milliyetçiliğin uyanışı ve 

gelişimi, diğer Balkan milletlerinden geç bir tarihte gerçekleşmiştir ve yapısal olarak birtakım 

farklılıklar içermektedir. Bu farklılıklar; özellikle Arnavutların başlangıçta İtalya, Yunanistan ve oradan 

Balkanlara yayılmaları, Arnavutların farklı din ve mezheplere mensup olmaları, Müslüman olan büyük 

bir bölümünün Osmanlı’ya bağlılık göstermeleri ve Arnavutları himaye eden dış bir gücün bulunmayışı 

ile açıklanabilir. Bunlara ek olarak; Osmanlı Devlet idaresinde Arnavutların yaşadığı bölgenin dört 

sancağa ayrılması dolayısıyla Arnavutlar için ortak bir vatan kavramının geç gelişimi, güney ve kuzey 

Arnavutlar arasındaki dil ve kültür birlikteliğinin bulunmayışı, bir kısmının Müslüman olması 

dolayısıyla Osmanlı tebaası içerisinde yer alması, din ve mezhepsel olarak Müslüman olanlar arasında 

Sunni ve Bektaşi, Hristiyanlar olanlar arasında ise Katolik ve Ortodoks gibi mezhepsel ayrılık 

bulunması ve dil ve alfabe birliğinin bulunmayışı gibi sebepler de Arnavutlar arasında milliyetçiliğin 

gelişimini güçleştiren sebepler olarak görülebilir.9 Bu bakımdan Arnavut milliyetçiliğinin oluşması ve 

gelişmesi için öncelikle Arnavutları ortak bir kimlik etrafında buluşturacak Arnavut ulusal kültürünün 

tespitine yönelik çalışmalar yapılması gerekmiştir. Sonrasında dağınık gruplar halinde yaşayan 

Arnavutlar için ortak bir kültürel hafızanın hatırlatılması, ortak bir vatan kavramının sağlanması ve 

ortak bir dil birlikteliğinin oluşturulması gereklilik haline gelmiştir. Bu bakımdan Arnavutlar arasında 

milliyetçilik, başlangıcı itibariyle tamamıyla kültürel ve dilsel zeminde gelişmiştir.10  

Bu çalışmada üzerinde durulacak Arnavut milliyetçiliğinin uyanışı ve gelişimindeki ilk dönem 

çalışmaları olan halk bilimi çalışmaları, bir milletin kültürel özelliklerini tespit etme, belgeleme ve 

arşivleme çalışmalarından oluşmaktadır. Arnavut halk bilimi çalışmalarının erken döneminde 

7 Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 

2. 

8 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2, s. 88-89; Blerim Halili, 1970-1990 Arasında Arnavut Entelektüellerin 

Sosyal ve Siyasal Düşünceleri: Fehmi Agani Örneği, s. 12-13. 

9 Blerim Halili, 1970-1990 Arasında Arnavut Entelektüellerin Sosyal ve Siyasal Düşünceleri: Fehmi Agani 
Örneği, s. 13-14; Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir 

Ulusun Doğuşu, s. 13-112. 

10 Barbara Jelavich, Balkan Tarihi 2, s. 89. 
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gerçekleştirilen bu çalışmalar, Arnavut milliyetçiliğinin gelişimini sağlayan ve Arnavut ulusunun dil ve 

kültür özelliklerinin ilk olarak kayıt altına alındığı, daha ziyade derleme yayınları mahiyetindeki 

çalışmalardır. Bu çalışmaları araştırmacıların söz konusu sahaya olan kültürel mesafelerini dikkate 

alarak üç grup altında inceleyebileceğimiz görülmektedir.  

1. İlk Dikkat: Avrupalı Araştırmacılar Tarafından Gerçekleştirilen Çalışmalar

18. yüzyılın sonu itibariyle başlayan Batılı gezginlerin özellikle de İngiliz araştırmacıların

seyahatleri hem Batılı hem de Doğulu toplumlar için önem arz etmektedir. Seyahatleri esnasında 

gezdikleri bölgelerin topografik özelliklerinden, bu bölgelerde yaşayan insanların dil ve kültür 

özelliklerine kadar detaylı notlar alan Batılı araştırmacılar, seyahat notlarını 19. yüzyıl boyunca 

yayımlamaya devam etmiştir.11 Bu bakımdan Arnavutlar için de bu tip seyahat notları kendileri 

hakkında detaylı bilgi veren ilk eserler olması bakımından önem taşımaktadır. Hobhouse, Martin Leake, 

Byron, Holland ve Hughes gibi araştırmacılar, Balkanlara gerçekleştirdikleri seyahatler esnasında 

Arnavutlar hakkında da kıymetli bilgiler vermiştir.12 Ancak 19. yüzyılın ilk yarısındaki ilgi ikinci 

yarısında seyahat yapan gezginler tarafından sürdürülmemiştir.13 

Arnavut kültür ürünlerine yönelik ilk çalışmalar, Arnavut yerleşim yerlerinde çeşitli görevler 

nedeniyle bulunan yabancı bilim adamları tarafından yayımlanmıştır. Arnavut halk geleneklerinin 

güzelliği, farklılığı ve zenginliğinden etkilenen araştırmacılar, Arnavut halk kültürü üzerine müstakil 

eserler yayımlamışlardır.14 

Arnavut sözlü kültür ürünlerine ilk dikkat çeken araştırmacı Sloven dilbilimci Jernej Kopitar 

(1780–1844)’dır. Sloven kültürel mirasının canlandırılması için çalışan ilk filologlardan olan Jernej 

Kopitar, Viyana’da 1824 yılında Yunan halk şarkılarını incelerken, Arnavut şarkılarıyla olan benzerlik 

dikkatini çekmiş, Sırp, Bulgar, Arnavut ve Yunan şarkılarının mutlaka karşılaştırılmalı incelenmesi 

gerektiğini ifade etmiştir. Kopitar, 1813 yılında Sırp yazar Vuk Stefanovic Karadzic ile tanışmış ve 

11 19. yüzyılda çok sayıda örneği görülen Batılı araştırmacıların seyahat kitaplarının tarihsel süreç içinde 
gelişimi için bkz. Nazlıgül Bulut, 19. Yüzyıl Seyahat Yazımında Oryantalist Etkiler: Lady Hornby’nin İstanbul 

Mektupları, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İstanbul Araştırmaları Anabilim Dalı 

Yayımlanmamış Yüzsek Lisans Tezi, İstanbul, 2016; Erkan Serçe, Mustafa Özbaş, “Turistlerin İzmir’i: John 

Murray’in Rehber Kitaplarına Göre XIX. Yüzyılın İkinci Yarısında İzmir”, Körfezde Zaman İzmir Araştırmaları 

Kongresi Bildirileri, Ed. Eren Akçiçek, Mustafa Mutluer, Cüneyt Kanat, Bormat Matbaacılık, İzmir, 2010, s. 

567-572.

12 Hobhouse 1809-1810 tarihlerinde gerçekleştirdiği seyahat notlarında Arnavut toprakları, toplumu ve dili 
hakkında önemli bilgiler vermiştir. Martin Leake, 1814 yılında Londra’da basılan “Yunanistan’da Araştırmalar” 

adlı eserinde Yunanistan’da konuşulan diller hakkında bilgi verirken Arnavutçaya yer vermiştir. Çalışmasında 

Arnavutçanın Türkçe, Yunanca ve Latince veya İtalyancadan ödünç aldığı kelimelere de yer veren Yunanca-

İngilizce-Arnavutça sözlük hazırlamıştır. Yunan kültürüne ilgi duyan Byron, Yunanlılarla aynı sahada yaşayan 

Arnavutların kültürüne de dikkati çekmiş, koleksiyonunda iki Arnavut şarkısına yer vermiştir. Norman Brooke 

Jopson, “A Survey of Albanian Studies”, The Slavonic Review,  Dec., 1924, Vol. 3, No. 8, s. 412-413. 

13 Norman Brooke Jopson, “A Survey of Albanian Studies”, s. 412-413. 
14 Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

Traditiones [Internet] 2020 Feb. 27 [cited 2022 May 12], 48 (3), s.76. 
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Karadzic’i Sırp dili ve folkloru üzerine çalışmaya yönlendirmiştir. Grimm Kardeşlerle yakın ilişki 

içerisinde olan Kopitar, dil bilimi çalışmalarının yanı sıra çok sayıda halk anlatmasını, şarkıları 

derlediği gibi, öğrencilerini de bu tip çalışmalara yönlendirmiş ve derlemelerini Grimm Kardeşlere 

göndermiştir. Kopitar’ın yönlendirmeleriyle Karadzic, 1830 yılında Kosova’nın Peç şehrinden iki kız 

kardeşten on iki Arnavut türküsü (Sırpça çevirisiyle), üç lirik ve dokuz destan derlemiştir. Tüm bu 

kayıtlar, 1921 yılında yayımlanmıştır.15 

Alman diplomat ve dilbilimci Johann Georg von Hahn, Alman doktor Karl Heinrich Theodor 

Reinhold, Fransız Konsolosu August Dozon, Danimarkalı dilbilimci Holger Pedersen ve bilim insanı 

Maximilian Lambertz Arnavut halk kültürüne ilgi duyan araştırmacılardandır.16 Dilbilimci Johann 

Georg von Hahn (1811-1869), modern Arnavut biliminin kurucularındandır. 1851 yılında Doğu 

Yunanistan’a Avusturya konsolosu olarak atanınca Arnavut halk kültürü ürünlerini derlemeye başlamış 

ve 1854 yılında Arnavut sözlü edebiyat ürünlerinin en eski koleksiyonu olan “Arnavutça Çalışmalar” 

adlı eserini Almanca olarak yayımlamıştır. 760 sayfa olan eser, 3 cilt olarak yayımlanmıştır. Bir dil 

bilimci olması dolayısıyla Tosk lehçesine ait dilbilgisini çalışan Hahn, çok sayıda türkü, bilmece, masal, 

halk inancı derlemiş ve çalışmasının sonuna Almanca-Arnavutça-Arnavutça-Almanca sözlük 

eklemiştir.17 Alman doktor Karl Heinrich Theodor Reinhold (1849-1901), Arnavut denizcilerin 

folkloruyla Yunan donanmasında çalışırken tanışmıştır. 1855 yılında Atina’da yayımladığı “Pelasgian 

Geceleri” adlı eserinde Arnavut halk şarkılarını, masallarını ve sözlerini yayımlamıştır.18 İtalyan halk 

bilimci Giuseppe Pitre (1841-1916), 1875 yılında “Sicilya Masalları, Kısa Öyküler ve Halk Masalları” 

adlı çalışmasında Sicilya’dan Arnavut halk masallarından bir seçki yayımlamıştır. Janina ve Selanik’te 

Fransız konsolosluğu yapan Auguste Dozon (1822-1890), 1879 yılında yayımladığı “Shkip veya 

Arnavut Dilinin El Kitabı” adlı eserinde Arnavut halk masallarını ve şarkılarını yayımlamış, iki yıl 

sonra ise derlenen Arnavut masallarını özel bir ciltte toplamıştır. Çek dilbilimci, Rumen dilleri ve 

edebiyatı profesörü Jan Urban Jarnik (1848-1923), “Arnavut Dilbilimi Üzerine” adlı eserinde İşkodra 

bölgesinden Arnavut folklor materyalini ve “Arnavut Lehçeleri Bilgisine Katkılar” adlı eserinde yine 

İşkodra’dan derlediği bir masal ve anekdotlar koleksiyonunu yayımlamıştır. 1893’te Arnavutça 

öğrenmek ve Arnavut halk materyallerini derlemek amacıyla Arnavut yerleşimlerini ziyaret eden 

15  Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s. 76-77; Monika Kropej, “The Cooperation of Grimm Brothers, Jernej Kopitar and Vuk Karadžić”, Studia 
Mythologica Slavica, 16, 2013, s. 221-228.

16 Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, History of the Literary Cultures of East-Central 

Europe: Junctures and Disjunctures in the 19th and 20th Centuries, Volume III. Edited by Marcel Cornis-Pope 

and John Neubauer, John Benjamins, Amsterdam &Philadelphia, 2007, s. 335. 

17 Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 335; Robert Elsie, “Introduction”, The 
Discovery of Albania: Travel Writing and Anthropology in the Nineteenth Century by Johann George von Hahn, 

Bloomsbury Acamdemic, New York, 2015, s. 8-9. 

18 Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 335; Leontina Gega-Musa, “Përqasje 
Krijimtarisë Gojore Shqiptare Të Botuar Nga Tjetri”, Gjurmime Albanologjike - Folklor dhe etnologji, 51, 2021, 

s.163.
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Kopenhag Üniversitesi’nde profesör Holger Pedersen (1867-1953), “Sözlüklü Arnavut Metinleri” adlı 

eserinde derlediği otuz beş Arnavut halk masalına yer vermiştir.19 

Graz Üniversitesi’nden Profesör Gustav Meyer (1850-1900), bir Arnavut bilimci, dilbilimci 

olarak çalışan yabancı bilim adamıdır. 1888 yılında on dört Arnavut masalını ve Arnavutça dilbilimine 

eklediği birkaç Tosk masalının seçkisini yayımlamıştır. 1897’de bir Arnavut şarkının 15 dizelik bir 

parçasını Arnavutça olarak derleyen ve yayımlayan ilk yabancı bilim insanıdır. Meyer’in derlediği 

Arnavutça ürünler, “Arnavutça Çalışmalar” adlı serinin beşinci ve altıncı cildinde yayımlanmıştır. 

Meyer sayesinde Arnavut sözlü destan geleneğinin özellikleri, Muyo ve Halil kardeşlerle ilgili verdiği 

metinle belgelenmiştir.20 

Yabancı araştırmacıların dikkatini en çok çeken eserler, Arnavutluk ve Kosova’nın Kuzey 

bölgelerinin (Kuzey Arnavut lehçesinde-Geg) yaylalarında “Kreşnik Şarkılarının Döngüsü” olarak 

bilinen Arnavut kahramanlara ait destanî şarkılar olmuştur. Sloven halk bilimci Matthias Murko (1861-

1952), Arnavutça söylenen destansı şarkıların, Sırp-Hırvat destanının versiyonları olduğu görüşünü 

savunmuştur.21 Yabancı bilim adamlarının yapmış olduğu araştırmalar neticesinde ortaya çıkan Arnavut 

halk bilimi çalışmaları, yalnızca Avrupa’daki halkların zengin kültürel mirasını ortaya koyma açısından 

değil, aynı zamanda farklı bölge, farklı din ve farklı dil özellikleri gösteren Arnavutlar için birleştirici 

bir ruha sahip olması bakımından da önemli yer teşkil etmiştir. Özellikle ilk dönem çalışmalarında 

dikkati çeken sözlü destan geleneğine ait ürünler, bağımsızlık sürecinde halkın aradığı milli ruhu 

içermesi bakımından önem taşımıştır. 

2. Kültürel Varoluş: İtalya ve Mısır’da Yaşayan Arnavutlar Hakkındaki Çalışmalar

Arnavut halk kültürü üzerine ikinci önemli çalışmalar grubunu İtalya ve Mısır’da yaşayan 

Arnavutlar üzerine yapılan çalışmalar oluşturmaktadır. Köken olarak Arnavut kimliğini benimseyen 

araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar, daha ziyade İtalya ve Mısır’da azınlık olarak 

yaşayan Arnavutların kültürel olarak var oluşlarını ispat etme ve korumaya yönelik çalışmalardır. 

19 Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 335-336. 

20 Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s. 77; Arbnora Dushi, “On Collecting and Publishing the Albanian Oral Epic”, Approaching Religion, Vol. 4, 
No. 1, May 2014, s. 40-41; Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 335-336;

“Arnavutluk destanları ‘Muyo ve Halil’, iki kardeşin ve onların otuz bahadırdan oluşan arkadaşlarının (çete) 
kahramanlıklarını anlatır. Bu destan Arnavutluk’un tamamında değil, sadece kuzey bölgesinde ve Kosova’da 
geçer. Arnavutluk destancılığında eski Arnavutluk destan geleneğinin değişik sosyal ve tarihsel şartlarda 
gelişmesiyle ilgili bazı epik katmanlar vardır. Zaman bakımından en sonuncusu olan oryantal katman Osmanlı 
hâkimiyeti sonrasında Arnavutların yeni dinin etkisiyle yaşam tarzı ve kültürel değerlerinde oluşmuştur.” Alvina 
Venegiktovna Jugra, “Arnavut Destancılığında Türkizmin Etkisi”, çev. Atilla Bağcı, Türk Dünyası, S. 38, 2014, 
s. 60.

21 Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s.76-77.
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İtalya’daki folklor çalışmalarının kaynağını Arbıreş (Arbëresh) Arnavutlarının kendi ulusal 

kimliklerini koruma ve kayıt altına alma amacıyla yaptıkları çalışmalar oluşturmaktadır. Arbıreş 

Arnavutları, Balkanlarda Osmanlı Devleti’nin hakimiyet kurmasıyla birlikte Türk-İslam kültürünün 

artan etkisinden kurtulmak amacıyla 13-18. yüzyıllar arasında İtalya’ya göç ederek Basilicata, Calabria, 

Molise ve Sicilya bölgelerine yerleşmiş Arnavutlardır. İtalyanca dil etkisi ile oldukça fazla İtalyanca 

kelimeyi alıntılayan Arbıreş Arnavutları dinî bakımından da Katolik mezhebine mensuptur.22 

İtalya’daki Arnavut folklor çalışmalarına öncülük eden ilk çalışmanın, 1635’te Arnavut Katolik din 

adamı Frang Bardhi’nin Latin alfabesiyle İtalyancaya çevirdiği 113 Arnavut halk atasözü içeren bir 

Latince-Arnavutça Sözlük olduğu kabul edilir. Daha sonraki tarihlerde çok sayıda Arbıreş Arnavut 

bilim insanının halk bilimi çalışması yaptığı görülmektedir.23 Annesi Arnavutça konuşan Papa XII. 

Clementius’un girişimleriyle 1732 yılında kurulan Collegio Corsini’yi, 1734 yılında Sicilya’daki 

Seminario Greco-Albanese takip etmiştir. 1762’de ise Giulio Varibobba tarafından “Meryem’in 

Hayatı” adlı ilk Arbıreş Arnavutçası kitap basılmıştır.24 

Clayer, İtalya’daki Arnavut folkloru üzerine yapılan çalışmaların eğitimli Arbıreşler tarafından 

bir Arnavutluk inşa etme amacıyla yapıldığını bildirmiştir. Ona göre bu, bir yandan Arnavut ulusunun 

kökeni, tarihi ve dili hakkında yazılan İtalyanca yazılar ile, bir yandan ise halk kültürü ürünlerinin 

derlenmesi sonucunda ortaya konulmaya çalışılan kültürel miras koleksiyonu ile gerçekleştirilmiştir. 

Özellikle Ortodoks olan eğitimli kişiler Yunan kimliği ile örtüştürülmeye çalışılan Arnavut kimliğinin 

farklılığını ortaya koymak için çalışmıştır. Angelo Masci (1758-1821) bu amaçla çalışan ilk grup 

aydınlardandır ve Büyük İskender ve İskender Bey ile ilk olarak Arnavut kimliğine dikkat çekmiştir. 

1831’de Arbıreşli Giuseppe Crispi, Arnavutçanın özgün ve Yunanca gibi kadim bir dil olduğunu 

vurgulamıştır. Bu tez, Arbıreş halk bilimci olan Girolamo De Rada (1814-1903) ve Vincenzo Dorsa 

(1823-1885) tarafından da sürdürülmüştür (Clayer, 2013: 130-133). Arnavut Rilindja Edebiyatı’nda en 

etkili olan yazarlardan olan De Rada. 1836 yılında Napoli’deki Arbıreş yerleşimlerinden 72 türkü içeren 

“Arbıreş Şiirinin Rapsodisi” adlı kitabını İtalyanca çevirisi ile yayımlamıştır. Bu yayın Arnavut folklor 

koleksiyonunun ilk büyük eseri olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda bir şair olan De Rada, 

Arnavutlar için 15. yüzyılın Türklere karşı mücadele devri olarak mitleştirilmesinde ve İskender Bey’in 

milli bir kahraman tipolojisine sahip olmasında yazdığı eserlerle büyük rol oynamıştır. Bu bakımdan 

De Rada, Ossiancılık akımının ortaya çıkaran Macpherson’a benzetilmiştir.25 Arnavutçanın 

22  Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 

101-102. 

23 Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s.75.

24 Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 

102. 

25 Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s. 75; Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, 

s. 135, 156.
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Pelasgosların dilinin kalıntısı olduğunu ileri süren Vicenso Dorsa; Makedonya, Epir ve Illyria, Roma 

dönemlerinden itibaren İskender Bey dönemine kadar Arnavut tarihi hakkında bilgi vermiş, İtalya’daki 

Arnavut yerleşiminin Arnavut ulusu için simge savaşçı İskender Bey’in ölümüyle gerçekleştiğini 

belirterek, Arnavut ulusal tarihinin inşasına katkıda bulunmuştur.26  

Mısır’daki Arnavut yerleşimi 1805’ten kısa bir süre sonra, kısmen Arnavut kökenli olan Mısır 

Valisi Mehmet Ali Paşa’nın olumlu bir etkisiyle gerçekleşmiştir.27 Mısır’daki Arnavutlar hakkındaki 

çalışmalara aslen Güneydoğu Arnavutluk’ta Ortodoks bir aileye mensup olan Thimi Mitko (1820-

1890)’nun çalışmaları öncülük etmiştir. Avrupa ve İstanbul’da çalışan bir tekstil tüccarı olan Mitko, 

1857 yılında İstanbul’da bir Arnavut Kültür Derneği’ne katılmış ve 1859’dan itibaren Arnavutlar 

hakkında çalışmaya başlamıştır. Aynı yıl Mısır’a giden Mitko, 1865’te Mısır’a yerleşmiş ve farklı 

dinlere ve farklı bölgelere (Tosk ve Geg) ait Arnavutların yaşadığı Mısır’daki birlik ve bütünlükten 

etkilenmiştir. 1878 yılında Thimi Mitko, Mısır’da yaşayan güney ve kuzey Arnavutların halk türkülerini 

ve diğer folklor ürünlerini bir araya getiren “Arnavut Arısı” adlı eserini yayımlamıştır. Ancak kitabın 

Yunan harfleriyle ve ana başlığının Yunanca olarak basılmasından rahatsızlık duyan Mitko, Arnavutları 

birleştiren bu türde eserleri yine ortak bir dil ve alfabe ile yayımlamaya karar vermiştir. 1874’te eseri 

bu fikirle yayımlarken, Arnavutça metinlerin bir derlemesine ek olarak geniş bir lehçe sözlüğünü de 

koleksiyona dahil etmiştir. Halk şarkılarının ardında yatan tarihsel bilgiyi açıklamalar olarak eserine 

eklemiş, bu şekilde amacının hem Arnavut halkının ulusal tarihini inşa etmek hem de Arnavut halkına 

gelecekteki bağımsız bir mücadeleye katılmaları için ilham verebilecek askeri kahramanlık imgeleri 

sağlamak olduğunu ifade etmiştir. Eserde 81’i güneyden olmak üzere 100 kahramanlık şarkısına yer 

veren Mitko, eserin ön sözünde, koleksiyondaki şarkıların ortak bir millete bağlılığın Arnavut 

Hristiyanları ve Müslümanları sıklıkla birleştirdiği iddiasını gösterdiğini savunmuştur. Mitko’nun 

milliyetçi faaliyetleri folklor koleksiyonuyla sınırlı kalmamış, 1867’den başlayarak, vatansever temaları 

aydınlatan bir dizi şiir ve deneme yayımlamıştır.28 

Mısır’daki Arnavutlar hakkında çalışan bir diğer araştırmacı Spiro (Risto) Dine (1846-1922)’dır. 

Dine, 1846’da Arnavutluk’un güneydoğusundaki Korçe bölgesinde doğmuştur. 1866’da bir Arnavut 

kolonisiyle Mısır’a göç etmiş ve burada Korçe’den bir Arnavut folklorcu olan Thimi Mitko ile 

tanışmıştır. Mitko’nun Arnavut folkloru üzerine hazırladığı “Arnavut Arı” adlı çalışmasını 

tamamlamasına yardım etmiştir. Dine 1908’de Arnavut tarihi ve edebiyatının bir koleksiyonu olan 

“Denizin Dalgaları” adlı Arnavut dilinde basılan en uzun eseri Sofya’da yayımlamıştır. Spiro Dine, 

26 Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 

134-135. 

27 Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 

105-106.   

28 Jane C. Sugarman, “Imagining the Homeland: Poetry, Songs, and the Discourses of Albanian Nationalism”, s. 

422-424; Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 336.
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ayrıca şiirler ve hicivler yazmıştır. Arnavut Yazıları Yayımlama Derneği’nin üyesi ve 1881’de Shibin 

Al Kawm’da Mısır şubesinin kurucusu olan Dine, 19. yüzyılın sonlarına doğru Arnavut silahlı 

ayaklanmasını ve Osmanlı Devleti’nden ayrılmasını desteklemiştir.29 

3. Kendini Arayış, Eve Dönüş: Arnavut Araştırmacılar Tarafından Arnavut Yurtlarında

Gerçekleştirilen Çalışmalar 

Arnavut halk bilimi çalışmalarının üçüncü grubu bizzat Arnavut araştırmacılar tarafından 

Arnavutluk’ta gerçekleştirilen çalışmalardır. Bu çalışmalar, Avrupalı araştırmacıların ve İtalya ve 

Mısır’daki Arnavutlar üzerine yapılan çalışmaların etkisinde kalan Arnavut araştırmacılar tarafından 

gerçekleştirilmiştir. Bu araştırmacılardan ilki Zef (Giuseppe) Jubani (1818-1880)’dir. Arnavut bir baba 

ve Maltalı bir annenin çocuğu olan Jubani’nin, İşkodra’da doğduğu sanılmaktadır. 1830-1838 yılları 

yanında Malta’da amcasının yanında kalan Jubani öğrenimini tamamlayıp, İşkodra’ya Fransız 

konsolosluğu kâtibi göreviyle dönmüştür. 1848’den itibaren kuzey Arnavutluk hakkında bir kitap 

hazırlayan İşkodra Fransız konsolosu Louis Hyacinthe Hecquard ile çalışmıştır. Jubani, Kuzay 

Arnavutluk dağlarında Hecquard’a tercümanlık yapmıştır. Derledikleri bazı türküler, Hecquard’ın 

“Yüksek Arnavutluk” veya “Gegaria’nın Tarihi ve Tanımı” adlı eserinde Fransızca olarak 

yayımlanmıştır. Jubany’nin kendi folklor koleksiyonu, 13 Ocak 1866’da İşkodra kentini harap eden 

selde kaybolmuştur. Jubany’nin Geg türkülerinin ilk koleksiyonunu oluşturan “Arnavut Türküleri ve 

Rapsodileri Koleksiyonu”, Arnavutluk’tan bir Arnavut tarafından yayımlanan ilk folklor eseridir.30 

Kosova’daki Yanyeva’lı Shtjefın Gjeçovi (1873-1929), sözlü edebiyatı daha bilimsel ve 

sistematik bir biçimde toplayan ilk Arnavut halkbilimcidir. 1896’da Gjeçovi Fransisken tarikatının 

rahibi olarak atanarak Arnavutluk’a dönmüştür. Arnavutluk’un kuzeyinde dağlık bölgelerde yaşayan 

Gjeçovi, buradan sözlü edebiyat, kabile hukuku, arkeoloji ve folklor üzerine materyal toplamaya 

başlamıştır. Gjeçovi, 1913-1924 yılları arasında İşkodra süreli Gündüz Yıldızı dergisinde yoğun olarak 

yayımladığı Arnavut halk hukuku yazılarıyla Arnavut kültür mirasının derlenmesi ve yayımlanması için 

çalışmıştır.31 

1885 yılından İşkodra’da doğan Vincens Prennushi (1885-1949), Arnavut bir halkbilimci, şair, 

yayıncı, çevirmen, din adamıdır. 1911’de Saraybosna’da arkeolog ve tarihçi Carl Patsch’in yardımıyla, 

29 Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 336; Arbnora Dushi, “Approaches of the 

Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, s. 76. 
30  Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 336; Nathalie Clayer, Arnavut 

Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 125, 166-167. 

31 Robert Elsie, “The Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 336-337. 
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kendi derlediği “Geg Ağzı Halk Şarkıları” adlı eserini yayımlamıştır. Özellikle 1918 yılından itibaren 

yaptığı derlemelerle Milletin Hazineleri adlı çalışmaya destek vermiştir.32 

Buraya kadar vermiş olduğumuz Arnavut milliyetçiliğinin uyanışı ve gelişiminde etkili olan ilk 

halk bilimi çalışmalarının genel bir değerlendirmesini yapmak gerekirse; Avrupa milletlerinde hızla 

gelişen halk bilimi çalışmalarının bölgede Arnavut kültürünü de dikkate alması, özellikle İtalya ve 

Mısır’da yaşayan Arnavutlar dolayısıyla oluşan Arnavut diasporasının halk kültürü üzerine araştırma 

faaliyetleri ve bizzat bölgede yaşayan Arnavutların yazı dili oluşturma çalışmaları Arnavutlar arasında 

milliyetçiliğin gelişimini teşvik etmiştir. Öncelikle yabancı bilim adamları tarafından başlatılan Arnavut 

halk bilimi çalışmaları, İtalya ve Mısır’da yaşayan Arnavutlar tarafından kendi ulusal kültürünü tanıma, 

ispat etme ve ortaya koyma amacıyla yapılan çalışmalarla sürdürülmüş, tüm bu çalışmalar kısa süre 

içerisinde yerli araştırmacılara model teşkil etmiştir. Tüm bu çalışmalar 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyılın 

başında Arnavut edebiyatında “Uyanış” veya “Rönesans” anlamına gelen “Rilindja” adlı millî 

edebiyatın gelişimini sağlamıştır.33 Rilindja edebiyatı çerçevesinde eserler veren Naim Frasheri34, Sali 

Butka35 gibi aydınlar, Arnavut milliyetçiliğinin en önde gelen isimleri olarak kutsanmıştır. “Rilindja” 

adlı millî edebiyatın gelişimini sağlayan ulusal kültüre ait çalışmalar, Hobsbawm’ın millet bilincinin 

oluşumunu ve gelişimini sağlayan ilk aşamadaki çalışmalar grubundadır.  

1912 yılından sonra Arnavutluk’un bağımsızlığını ilan etmesiyle birlikte halk bilimi çalışmaları 

devlet nezdinde gerçekleştirilmeye başlanmıştır. Özellikle Arnavut Fransiskan rahipleri kuzey 

Arnavutluk’ta dağlık köylerde derlemeler gerçekleştirmiş, bu derlemeler 1937 yılından 15 ciltlik 

“Milletin Hazineleri” adıyla yayımlanmıştır.36 Bu koleksiyon aslında 1897 yılında Gustav Meyer’in ilk 

adımlarını attığı Arnavut sözlü destan geleneğinden ilham alınarak üretilen bir proje olarak yapılmıştır. 

Proje İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Priştine Albanoloji Enstitüsü tarafından sürdürülmüş ve 25 ciltlik 

32Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s. 76.

33Albert Doja, “From the Native Point Of View: An İnsider/Outsider Perspective On Folkloric Archaism and 
Modern Anthropology in Albania”, Studia Ethnologica Pragensia, 2, 2019, s. 29; Robert Elsie, “The 

Rediscovery of Folk Literature in Albania”, s. 335, Robert Elsie, “Albanian Literature, An Overview Of Its 

History And Development”, Österreichische Osthefte, Vienna, 45, 1-2, 2003, s. 250. 

34 Naim Fraşheri ve ağabeyi Şemsettin Sami dil ve edebiyat üzerine yapmış oldukları çalışmalarla Arnavut 
milliyetçiliğinin gelişmesine destek vermiştir. Özellikle Naim Fraşheri, ulusal kültürü ön plana çıkarmış, 

pastoral tasvirlerle halk kültürünü halkın söyleyişiyle halkın türlerini Arnavut edebiyatına yansıtmıştır. Özellikle 

de destanlarında Arnavut milliyetçiliğinin sonraki tüm dönemlerinde etkin hale gelen aydınlanma ve ekümenizm 

fikirlerini ele almış, kahraman tipolojisini ideolojik olarak yeniden şekillendirmiştir. Özellikle bu yönüyle 

Arnavutlar için milli edebiyatın gelişimini sağlamış ve milli uyanış hareketinin kahramanı olmuştur Jane C. 

Sugarman, “Imagining the Homeland: Poetry, Songs, and the Discourses of Albanian Nationalism”, s. 424-426. 

35 Ayrıntılı bilgi için bkz. Jane C. Sugarman, “Imagining the Homeland: Poetry, Songs, and the Discourses of 

Albanian Nationalism”, s. 433-435. 

36Arbnora Dushi, “Approaches of the Albanian Folkloristic in Kosovo: Background, Researches, Publications”, 

s. 76; Arbnora Dushi, “On Collecting and Publishing the Albanian Oral Epic”, s. 38.
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bir koleksiyon ortaya çıkmıştır. Cemal Hacihasani’nin Tiran Enstitüsü’ndeki çalışmaları ve Priştine’de 

Zimer Neziri gözetiminde yürütülen çalışmalar da bu koleksiyona eklenmiştir.37 

Sonuç 

Arnavut milliyetçiliğinin uyanışında doğrudan bir halk hareketi bulmak mümkün değildir. 

Arnavut milliyetçiliğinin uyanışı, aydınlar arasında ulusal kültür ve dil alanında araştırma yapan 

eğitimli bir kesimde başlamış, halk tarafından milliyetçiliğinin benimsenmesi ise süreç almıştır.38 

Hobsbawm’ın ifadesiyle “eğitimli ve eğitimli olmayan arasındaki uçurum”39 öncelikle ideolojik 

düzlemde başlamış, halk bilimi çalışmalarıyla görünür olmuş ve bunun neticesinde ulusa dönüş ve 

uyanış hareketi olarak edebiyata yansımış, sonrasında geniş bir halk hareketine dönüşerek politik ve 

askeri alanda etkin olmuştur.   

Nathalie Clayer Arnavut milliyetçiliğinin ortaya çıkışını kronolojik olarak değerlendirirken; 

Batı’da Arnavut biliminin ortaya çıkışı, İtalya Arnavutlarının çalışmaları, Protestanların misyonerlik 

faaliyetleri dolayısıyla yaptıkları dil çalışmaları ile başlatılan süreç, 1856-1876 yılları arasında 

Arnavutçu ağının kurulması ve 1876-1896 yılları arasında ise Arnavutçuluğun siyasallaşması ile hakim 

bir söylem olarak Arnavut milliyetçiliğinin oluşmasına kadar dönemlendirmiştir.40 Bu çalışmada 

Arnavut milliyetçiliğinin ortaya çıkışında Hobsbawm ve Clayer tarafından ulusal bilinci sağlayan ilk 

aşama olarak kabul edilen Arnavut halk kültürü/halk bilimi çalışmalarına odaklanılmış, özellikle bu 

süreç boyunca yapılan dil, alfabe ve tarih çalışmaları konu dışında bırakılmaya çalışılmıştır. Arnavut 

halk bilimi çalışmaları, araştırmacıların sahaya olan kültürel mesafeleri de dikkate alınarak üç grup 

altında incelenmiştir. İlk grupta yer alan Avrupalı bilim adamlarının 19. yüzyılda halk bilimi 

çalışmalarına yönelmesi dolayısıyla gerçekleştirdikleri çalışmaların, nispeten milliyetçi ideolojiden 

uzak yapılmış olmakla birlikte, Arnavut halk kültürüne dikkat çeken ve ulusal kültürü tespit eden ilk 

çalışmalar olması bakımından önem taşıdığı tespit edilmiştir. İtalya ve Mısır merkezli halk bilimi 

çalışmalarını değerlendirirken, çalışmaların bu bölgelerde azınlık konumunda olan Arnavutlar arasında 

yine Arnavut kökenli araştırmacılar tarafından yapılan kültürel var oluşun ispatı ve kültürel mirasın 

korunması niteliğindeki çalışmalar olduğu görülmüştür. Ayrıca bu çalışmalar milliyetçi ideolojiyle 

gerçekleştirilirken Arnavut ulusunun dili, kültürü ve tarihi hakkında yapılan çalışmalarda ileri sürülen 

görüşlerin Arnavut ulusal kimliğinin yeniden inşası açısından değer taşıdığı tespit edilmiştir. İtalya ve 

Mısır merkezli çalışmaları gerçekleştiren araştırmacılar gibi, son grupta değerlendirdiğimiz Arnavutluk 

merkezli olarak çalışan Arnavut araştırmacıların da Avrupa’da eğitim almış veya ideolojik olarak 

37 Arbnora Dushi, “On Collecting and Publishing the Albanian Oral Epic”, s. 40-41. 
38 Blerim Halili, 1970-1990 Arasında Arnavut Entelektüellerin Sosyal ve Siyasal Düşünceleri: Fehmi Agani 

Örneği, s. 15. 

39 Eric. J. Hobsbawm, Milletler ve Milliyetçilik, s. 261. 

40 Nathalie Clayer, Arnavut Milliyetçiliğinin Kökenleri Avrupa’da Çoğunluğu Müslüman Bir Ulusun Doğuşu, s. 

113-256.
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gelişimini Avrupa veya Osmanlı’da tamamlamış araştırmacılar olduğu görülmüştür. Bu nedenle 

Arnavut halk kültürünü derleme ve arşivleme çalışmaları birbirinden bağımsız ve dağınık görünmekle 

birlikte, çalışmaların birbirini tetikleyen birer fişek gibi olduğu söylenebilir. Arnavutluk 

milliyetçiliğinin ortaya çıkışında ulusal kültürün tespiti ve korunmasıyla yapılan halk bilimi çalışmaları, 

zaman içerisinde edebiyat ve siyasette kullanılarak ortak dil, tarih ve vatan kavramlarının oluşturulması 

amacıyla ulusal kimlik inşa sürecinde kullanılmıştır. 

Siyasi olarak Arnavut milliyetçiliğinin gelişimini destekleyen dış bir gücün bulunmayışı dile 

getirilirken, ideolojik milliyetçiliğin gelişimi için İtalyan Katolik Diasporasının Hobsbawm ve Clayer 

tarafından ulusal bilinci sağlayan ilk aşama olarak tanımlanan halk bilimi çalışmalarının, Protestan 

kilisesinin milli dil çalışmalarının ortaya çıkışı ve sürdürülmesindeki etkisini dikkate almak 

gerekmektedir. Gerek İtalya’da ve Arnavutluk’ta yapılan derleme ve arşivleme çalışmalarında gerekse 

bağımsızlık sonrasında sürdürülen çalışmalar ile Arnavut Araştırmaları Enstitüsü41‘nün kurulmasında 

İtalya Katolik diasporasının etkisi dikkati çekmektedir.  

41 “1940 yılında İtalyan hükümetinin desteğiyle Albanolojik araştırmalar, Arnavut Araştırmaları Enstitüsü’nün 
kurulmasıyla kurumsal bir kimlik kazanmıştır. Ancak Enstitünün üyeleri komünist rejim tarafından 

engellenmiş, hapsedilmiş ve hatta öldürülmüştür.” Xhoana Faja, “The Role of the Institute of Albanian Studies 

in Albanological Research”, Journal of Educational and Social Research, Vol. 2 (6), 2012, s.173. 
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Yabancı Dil Öğretimi ve Kültürel Boyutunun Etkisi Üzerine 

Xhemile Abdiu 

Özet 

“Bir millet, irfan ordusuna sahip olmadıkça savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse 

etsin, o zaferin köklü sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bu ikinci ordu olmadan birinci 

ordunun elde ettiği kazanımlar sönük kalır…” Atatürk 

Bir toplumun sağlıklı nesiller yetiştirmesi ve niteliğin artırılması iyi bir eğitim ile mümkündür. Eğitim, 

bireyde davranış değiştirme sürecidir. Eğitim sürecini öğrenim ve öğretim oluşturmaktadır. Öğrenim bilgi edinimi 

işidir. Öğretim ise bilgi kazandırma işidir.  

Dil kültür tarafından tanımlanmaktadır. Dil ile kültür ve dil ile toplum arasında çok güçlü bir ilişkisi vardır. 

Başka kültüre ait dilleri öğrenme ya da öğretme sırasında yalnızca dil öğrenilmez ya da öğretilmez, aynı zamanda 

o dilin oluştuğu kültürü de öğrenilmek ya da öğretilmektedir. Kültür hepsini kapsamaktadır. Kültürün dilde

yansımaları, kültür de dilin kullanımı sırasında topluma ait değerlerin farkına varmaktadır. 

Yabancı dil öğretiminde kültürel boyutu çok önemlidir. Bilindiği gibi Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi’ne 

göre bildirişimsel dil yeterliği dilbilgisel, toplumdilbilgisel ve pragmatik bileşenlerden oluşmaktadır. 

Toplumdilbilgisel yeterlilikler, dil kullanımının sosyo kültürel şartlarına uygun olarak belirlenmiştir. Toplumsal 

geleneklere bağlılıklarından dolayı toplumdilbilgisel bileşen, çeşitli kültürlerin temsilcilerinin dilsel 

bildirişimlerini, farkında olup olmasalar da, kelimenin tam anlamıyla etkiler. Bütün bunlar, özellikle 

toplumdilbilgisi yeterlilik, dil etkinlikleri ile ilgili ve bu bildirişimsel dil etkinlikleriyle etkinleşmektedir. Bu 

bildirinin konusu yabancı dil öğretimi ve kültürel boyutunun etkisi üzerine olacaktır. Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi’ne göre hazırlanan metodlara dayanarak Arnavut öğrencilerinin dil etkinliklerine ve kültürel boyutuna 

yönelik yaklaşımlarını dile getirmeye çalışacağız.   

Anahtar kelime: yabancı dil, kültürel boyutu, dil öğretimi, kültürel edinç, yansımalar 

On Foreing Language Teaching and the Impact of the Cultural Dimension 

Abstract 

“No matter how bright victories a nation achieves on the battlefields without an army of knowledge, that 

victory is only possible with an army of knowledge. Without this second army, the achievement of the first army 

will remain pale…” Ataturk 

It is possible for a society to raise healthy generations and increase the quality with a good education. 

Education is the process of changing behavior in the individual. Education and teaching constitute the educational 

process. Learning is knowledge acquisition. Teaching is a matter of providing information. The questions that 

 Doç. Dr. Tiran Universitesi, Yabancı Diller Fakültesi Slav ve Balkan Dilleri Departmanı, Türkoloji Bolümü, 

abxh_1@yahoo.it. 

PIEES | 355



arise in the teaching process are “what, why, how” should be taught. No matter how skilled the learner is, his 

success depends on the quality of the teaching. We are faced with the “how” question in teaching.  

Language is defined by culture. There is a very strong relationship between language and culture and 

language and society. While learning or teaching languages belonging to another culture, not only is the language 

learned or taught, but also the culture in which that language is formed is learned or taught. Culture encompasses 

all. The reflections of the culture in the language, the culture becomes aware of the values belonging to the society 

during the use of the language.  

The cultural dimension is very important in foreign language teaching. As it is known, communicative 

language proficiency consists of grammatical, socio-grammatical and pragmatic components according to the 

European Common Recommendations Framework. Sociolinguistic competences were determined in accordance 

with the socio-cultural conditions of language use. Because of their adherence to social conventions, the 

sociological component literally influences the linguistic communication of representatives of various cultures, 

whether they are aware of it or not. All of these, especially socio-grammatical competence, are related to language 

activities and are activated by these communicative language activities. 

Keywords: foreign language, cultural dimension, language teaching, cultural competence, 

reflections.  

Giriş 

Bilindiği gibi bir yabancı dili öğrenmek/öğretmek, başka bir kültürel ortamda yaşayan bir kişinin 

dilini öğrenmek/öğretmek demektir. Bir yabancı dil, o dilin oluştuğu kültürel ortamı da göz önünde 

bulundurularak öğrenilebilir/öğretilebilir.  

Anadilini edinirken aslında kişi kendi kültürünü de ediniyor. Dili öğrenmek ya da edinmek, o 

dilin var olduğu dilsel topluluğun yaşama biçimini, düşünce dizgesini ve/ya da kültürünü de edinmek 

ya da öğrenmek demektir. Öğrencilerin öğrendikleri dilin kültürünün farkında olmaları gereklidir. 

(Günay, 2016: 250) 

Bugün yabancı dil öğretiminde kültür ve kültürel boyut vazgeçilmez bir gerçektir. Yabancı bir 

dili öğrenmek/öğretmek yabancı bir kültürü anlamak ve tanımak demektir.  

Yabancı dil öğretiminde kullanılan eski metodlarda daha çok dil kurallarına önem verilmiştir. 

Bugün ise dil öğretiminde kullanılan yeni metod ve yöntemlerinde dil ile kültür ayrılamaz. Bilindiği 

gibi bu ilişkiyi ilk ortaya koyan Robert Gallison olmuştur. (Günay, 2016: 250) ve onun eseriyle her dil 

öğretim kitabında kültürel boyutu yer almıştır.  

Yabancı dil ve kültürel boyut 

“Dil, insanlar arasında anlaşmayı sağlayan tabii bir vasıta: kendi kanunları içinde yaşayan ve 

gelişen canlı bir varlık, millet birleştiren, koruyan ve onun ortak malı olan sosyal bir müessese, 

seslerden örülmüş muazzam bir yapı, temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış bir gizli antlaşmalar ve 

sözleşmeler sistemidir” (Ergin, 1986:7). 
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Bugünlerde kullanılan yeni metodlarında kültürel boyutu ve kültürel unsurları yer almaktadır. 

Öğrencilere sadece yeni sözcük ya da gramer kuralların öğretmiyoruz çünkü hepimizin bildiği gibi bu 

kelimelerin gerçek anlamları ve bu kuralların uygulamaları sözlüklerde değil, bir toplumun hayatının 

içindedir, onunla beraber yaşamaktadır. 

Dil öğretim metodlarında kültürel boyutu çok önemlidir. Kelimelerin gerçek anlamları 

sözcüklerde değil, hayatın içinde bulunmaktalar. Örnek olarak Mehmet Hengirmen’in “Türkçe 

Öğreniyorum” eski dil setinde, öğretilen Türkçe ile ilgili kültürel öğelerin var olması görülmektedir. 

Aynı zamanda Mehmet Hengirmen’in “Türkçe Öğreniyorum” yeni dil seti, eski ve yeni Hitit Metodu, 

Yedi İklim Türkçe ve Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesine göre diğer metodlar gibi metodlarda kültürel 

boyutu her zaman mevcuttur.  

Dil, kültür tarafından tanımlanmaktadır. Dil ile kültür ve dil ile toplum arasında çok güçlü bir 

ilişkisi vardır. Başka kültüre ait dilleri öğrenme ya da öğretme sırasında yalnızca dil öğrenilmez ya da 

öğretilmez, aynı zamanda o dilin oluştuğu kültürü de öğrenilmek ya da öğretilmektedir. Kültür hepsini 

kapsamaktadır. Kültürün dilde yansımaları, kültür de dilin kullanımı sırasında topluma ait değerlerin 

farkına varmaktadır (Günay, 2016: 257). 

Yabancı dil öğretiminde kültürel boyutu çok önemlidir. Bilindiği gibi Avrupa Ortak Öneriler 

Çerçevesi’ne göre bildirişimsel dil yeterliği dilbilgisel, toplumdilbilgisel ve pragmatik bileşenlerden 

oluşmaktadır. Toplumdilbilgisel yeterlilikler, dil kullanımının sosyo kültürel şartlarına uygun olarak 

belirlenmiştir. Toplumsal geleneklere bağlılıklarından dolayı toplumbilbilgisel bileşen, çeşitli 

kültürlerin temsilcilerinin dilsel bildirişimlerini, farkında olup olmasalar da, kelimenin tam anlamıyla 

etkiler. Bütün bunlar, özellikle toplumdilbilgisi yeterlilik, dil etkinlikleri ile ilgili ve bu bildirişimsel dil 

etkinlikleriyle etkinleşmektedir. (MEB telc, 2013: 21) 

Yabancı Dil Öğretme ders programında sesbilgisi, morfoloji ve sözdizim, anlambilim, metin ve 

söylem dersleri, uygulamalı dilbilimi, anlatımbilgisi ve leksikoloji dersler gibi görülmektedir. Eğer 

sesbilgisi, morfoloji ve sözdizim gibi dersler dilbilgisel yeterliliği geliştiriyorsa, anlatımbilgisi ve 

leksikoloji derslerde kültürel boyutu ortaya çıkmaktadır. Dilde kullanılan kalıp yapılar, kalıp sözler, 

deyimler, atasözleri, ikilemeleri gibi yapılar kültürle ilişkilidir. “Dil gramerden doğmaz, gramer dilden 

doğar” (Çiftçi, 2013: 117) gibi meşur olan sözü unutmayıp bu yapıları anlayabilmek ve doğru bir 

şekilde kullanabilmek için dinleme, okuma, anlama ve iletişim kurma becerilere önem verilmelidir.  

Öğretmen dil ve dilin farklı bağlamlarda kullanımı öğretmeye çalışmaktadır. Bu dilsel yapıyı 

sesbilgisi, morfoloji ve sözdizim, anlambilim, metin ve söylem derslerde açıklayarak öğretmektedir. 

Öğretmen morfoloji ve sözdizim derslerde dilsel kullararı açıklar, anlatımbilgisi ve leksikoloji derslerde 

ise kültürel boyutuna önem verir. Bilindiği gibi dilin kullanımında kalıp yapılar, kalıp sözler, deyimler, 

atasözleri, ikilemeleri gibi yapılar kültürle ilişkidir. Öğrenci bu kalıp yapıları doğru biçimde öğrenirse 
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doğru bir iletişim kuracaktır. Bunun için dinleme, okuma, anlama ve iletişim kurma ve yazma becerilere 

önem vermelidir.  

Bilindiği gibi Tomalin ve Stempleski’ye göre kültürel öğelerinin ders ortamına aktarılmasının 

yedi amacı vardır (Günay, 2016: 253). Bunlardan, insanın davranışında kültürün etkisi olduğunu 

anlamak, hedef kültürdeki ortak durumlarda gösterilen ortak davranışların farkına varmak, bazı sözcük 

ve tümceciklerin kültürün bir sonucu olarak hep aynı şekilde birbiri ardına geldiğinin farkına varmak, 

hedef kültürle ilgili merak uyandırmaya gibi toplumdilbilgisel yeterliliğini etkilemektedir. Böylece, dil 

bir kültürel ortam içinde anlam kazanmaktadır ve sadece dilbilgisel kurallarla bir dizge olarak kalmaz. 

Bu amaçlara ulaşmak için kültürü, edebiyatı ve medeniyet ile ilgili derslere önem verilmelidir. 

Bilindiği gibi dilin dilbilgisine ilgi duyan ve o dilde iletişim kurmayı amaçlayan iki tür öğrenci grubu 

vardır. Bazı öğrenciler yabancı dilin yapısının en detaylı dilbilgisel ayrıntılarına kadar bilgi edinmek 

istemektedir. Bazı öğrenciler ise sadece iletişim kurmak istemektedir. Böylece atasözleri, deyimleri, 

ikilemeler gibi kalıp yapıları uygun yerde kullanmalarını bilmek ve öğrenmek istermektedir.  

Günümüzde dil ile kültürü ilişkilendiren yaklaşımlar daha yaygındır. Çağdaş dilbilim, 

çalışmalarında kültürü de katmaktadır. Örneğin söyleşi çözümlemesi, söylem çözümlemesi, tamlayıcı 

dilbilgisi yaklaşımları ve budunsal-edimsel yaklaşımlarda kültür, bilimsel çalışmalarda göz önünde 

bulundurulmaktadır. Söyleşi ya da söylem çözümlemsinde temel amaç kişinin söylediklerinin yanında 

söylemek istedikleri konusunda bilgi edinmektedir. Bilgi aktarırken verici her tür kültürel durumdan ve 

dilsel özelliklerden yaralanır. (Günay 2016, 254) 

Dil bir kültürel ortam içinde anlam kazanmaktadır. Benjamin Leee Whorf’a göre dil düşünceyi 

tanımlar ve betimler. Kültürel öğeleri görebilmek için söyleşim stratejileri üzerine çalışmalar 

yapılmıştır. Bu çalışmalar sayesinde birçok kültürel öğeler ortaya çıkmaktalar. Yeni metodlarda 

görüldüğü gibi iletişimsel yaklaşım ile birlikte söylem stratejileri, nezaket kurallar, iletişim kurma 

özellikleri öğretilmektedir.  

Dünyada çeviri çalışmalarındaki gelişmeler birlikte kültürlerarası yakınlaşma giderek 

hızlanmaktadır. Teknoloji kullanımı hayatımızın pek çok alanında işlerimizi daha kolaylıkla 

yapabilmemizi sağlamaktadır.  

Yabancı dil öğretiminde, derslerde kullanılan materyellere ek olarak teknoloji ve bilgisayar 

destekli programların kullanılması öğrencilerin dile ilgisini çekmekte, motivasyonu sağlamakta ve 

yaptıkları işten zevk almalarını sağlamaktadır.  

Film ve video destekli dil öğretim programları, internet üzerindeki uygulamalar, oyunlar, bloglar, 

internet yayınları, moodle gibi imkanlar yabancı dil öğretimini zenginleştirmektedir.  

Yabancı dil öğretiminde teknoloji kullanımı öğrencinin yabancı dilde iletişim kurabilme yetisini 

geliştirmektedir. Moodle, skype vb. programlar iletişim kurabilmektedir. Sınıf ortamına ek olarak daha 
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interaktif bir öğretim ortamı oluşturulmaktadır. Internet ve teknoloji o dilin kültürünü hakkında daha 

fazla bilgi sahibi olmalarına imkan sağlamaktadır.  

Dil etkinliklerine gelince, yabancı dil öğretiminde, toplumdilbilgisel yeterliliği ve pragmatik 

yeterliliği etkileyebilmek için etkileşimsel ve dilsel kaynakların işlevsel kullanımını iyi belirlenmelidir. 

Üretim etkinlikleri ve stratejileri (MEB telc, 2021: 65) ve etkileşim etkinlikleri ve stratejileri (MEB telc, 

2021: 76) göz önünde bulundurarak yabancı dil öğretiminde bütün kategori ve ölçeklerde kültürel 

unsurları bulabiliriz, seçebiliriz, önerebiliriz ve kullanabiliriz.      

Sonuç 

Yabancı dili öğrenmek/öğretmek, o dilin var olduğu dilsel topluluğun yaşama biçimini, düşünce 

dizgesini ve kültürünü öğrenmek/öğretmek demektir. Türk Medeniyeti ve Türk Edebiyatı dersleri 

aracılığıyla da Türk kültürü ile ilgili bilgi verilmektedir. Çünkü araştırmacılar belirttikleri gibi “İnsan 

elinin değdiği ve insanoğlunun bir anlam yüklediği her şey kültürdür.” ve kültürün temel dokusunda dil 

vardır. Bütün bunlar sayesinde öğrenciler dilin okuma, dinleme, konuşma ve yazmasını öğrenir ve 

doğru bir şekilde kullanırlar. 
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İletişimsel Yaklaşım, Yabancı Dil Öğretimi ve Çeviri Üzerine 

         Spartak Kadiu  

     

Özet 

 Bilindiği gibi modern diller günümüzde farklı yöntemle öğrenilir ve öğretilir. Avrupa Konseyi, uzun 

yıllardan beri dil öğrenenlerin bildirişimsel gereksinimleri yanı sıra, onların bu gereksinimlerini karşılayan ve 

onların özelliklerine uygun materyal ve yöntem kullanımını temel alan bir yaklaşımı desteklemektedir. Ortak 

Öneriler Çerçevesi’nin görevi, yabancı dil öğrenimi için belirli bir yöntemin önerilmesi değil, daha çok bu 

doğrultuda seçeneklerin önerilmesidir. Avrupa Konseyi’nin en temel yöntem ilkesi, dil öğrenenlerin sosyal 

bağlamdaki gereksinimleri göz önüne alınarak saptanan hedeflere ulaşmak için, etkili yöntemlerin, dil öğretimi 

ve araştırılmasında kullanılmasıdır. Bu temel ilkelere bağlılık, zorunlu olarak çok yönlü hedeflerin ve çeşitli 

yöntemlerin ve materyallerin artmasını sağlamaktadır. Teknoloji ile dil öğretimi de öğrenciyi ön plana çıkaran, 

keşfettirme ve buldurmaya yönelik bir yaklaşım doğrultusunda hazırlanmıştır. Teknoloji ve bilgisayar sayesinde 

dil öğretimi daha kolay ve daha dikkat çekici olur.  

 Yabancı dil öğretiminde modern yöntemler yanı sıra çeviri yöntemi de çok kullanılmaktadır. Dilbilim 

açısından çeviri biçimleri dönüştürme işlemidir. Her dönüşümde olduğu gibi çeviri, kaynak metin ile hedef metin 

arasındaki anlamsal eşdeğerliliğin korunmasını gerektirmektedir. Bir dilden başka bir dile çeviri yaparken 

zorluklarla karşılaşırız ve her zaman kısmi bir eksikliği hissedebiliriz. Bu yüzden çeviri zordur. Yabancı dil 

öğretiminde çeviri çok faydalı bir yöntem sayılmaktadır. Bu bildirinin konusu dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım 

ve çeviri üzerine olacaktır.  

Anahtar Kelime: iletişimsel yaklaşım, dil öğretimi, çeviri.  

On Communicative Approach, foreign language teaching and the translation 

Abstract  

As it is known, modern languages are learned and tought in different ways today. For many years, the 

Council of Europe has been promoting an approach based on the communicative needs of language learners, as 

well as the use of materials and methods that meet these needs and suit their characteristics. The task of the 

Common Proposals Framework is not to propose a specific method for foreign language learning, but radher to 

suggest options in this direction. The most basic method principle of the Council of Europe is the use of effective 

methods in language teaching and research in order to achieve the goals determined by considering the social 

needs of language learners. Adherence to these basic principles necessarily leads to an increase in multifaceted 

objectives and a variety of methods and materials. It is the systematic design, implementation and evaluation of 

the whole learning/teaching process by using research on learning and communication, as well as human and other 

resources together, in order to achieve a more effective teaching, in accordance with the determined objectives. 

Language teaching with technology has also been prepared in line with an approach that brings the student to the 
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forefront, making them discover and find them. Thanks to technology and computers, language teaching becomes 

easier and more attractive.  

In foreign language teaching, besides modern methods, translation method is also used a lot. From a 

linguistic point of view, translation is the process of transforming the forms. As in every transformation, 

translation requires maintaining the semantic equivalence between the source text and the target text. We 

encounter difficulties when translating from one language to another and we may always feel a partial lack. That’s 

why translation is difficult. Translation is considered a very useful method in foreign language teaching. The 

subject of this paper will be on the communicative approach in language teaching and translation. 

Keywords: communicative approach, language teaching and translation.  

 

Giriş 

Bilindiği gibi en eski dönemlerden bu yana yabancı dil öğretiminde kullanılan bazı yöntemler 

şunlardır: Dilbilgisi-çeviri yöntemi (1890-1930), doğrudan/düzvarım yöntem/dolaysız yöntem (1970), 

doğal yöntem, işitsel/dilsel yöntem (1950-1960), bilişsel yöntem (1940-1950), iletişimsel yöntem 

(1960-2000), seçmeli yöntem, telkin yöntemi (1960-2000), danışmanlı (grupla) dil öğretim yöntemi, 

iletişimsel dil öğretimi (1960-2000), sessizlik yöntemi (1960-2000), tüm fiziksel tepki yöntemi (1960-

2000), işitsel-görsel yöntem, göreve dayalı yöntem, içerik merkezli yöntem, iletişimsel yaklaşım 

(Günay, 2016: 257). Bu yöntemlerin birçoğu dil öğretimi için yapılmıştır. Bu yöntemlerle sadece dilin 

yapısı oğretilmiyordu, aynı zamanda o dilin temsil ettiği kültürü de öğretilmeye başladı. Kültürel 

olgular dili öğretme metodlarda yer almaya başladı. Bu durum daha çok iletişimsel yaklaşımda görüldü.  

Geleneksel yöntembilim dönemi ya da dilbilgisi çeviri yöntemi Latince ve Eski Yunancanın 

öğretiminden etkilenmiştir. Doğrudan yöntembilim dönemi ise “uygarlığın” eğitimi açık bir biçimde 

bir amaca dönüşüyor. Dil ile kültür arasında bir ayrım yapılıyor (Günay, 2016: 257). Yabancı dil 

öğretiminde dilbilgisi öğretimi her zaman şarttı ve bunun sonucu olarak kültürel öğelerin öğretimine 

önem verilmemiştir. 

İletişimsel Yaklaşım 

İletişimsel yaklaşım yöntemi 70’li yıllarda ortaya çıktı. Bu yaklaşım sayesinde bu dönemde 

edimsel bir eğitime geçirildi. İletişimsel Yaklaşıma göre dil eğitiminin temel amacı hedef dilde kendini 

ifade etme yeteneğini kazandırmaktadır. Bu yaklaşımın temelleri Noam Chomsky tarafından 1960 

yılında atıldı. Daha sonra Michael Halliday tarafından İletişimsel Yaklaşımı geliştirildi. Halliday’a göre 

İletişimsel Yaklaşım dilin gerçek anlamını karşı tarafa etkileşim yolu ile aktararak dil öğretimi fikrine 

dayanmaktadır. İletişimsel Yaklaşım yöntemi sayesinde bir dili öğrenmek isteyenler günlük hayata dair 

diyaloglarda yer aldıklarında hedef dili nasıl kullanacaklarını öğrenirler. Sadece bir dili öğrenmek 

isteyenler değil, dili öğretenler (öğretmenler) de her türlü durumda dil yeteneklerini geliştirmek 
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amacıyla alışagelinmiş dil bilgisi konularının dışında bir eğitim sağlanmayı hedeflenmektedir (Günay, 

2016: 257).  

Hem ana dili hem de yabancı dil öğretiminde maksat, dilin kurallarını öğrenmekten daha çok 

kültürü, bireyin içinde yaşadığı ve içinde büyüdüğü kendi toplumunun bir değerler sistemini 

öğrenmektedir (Çetin, 2015: 120). 

Günümüzde yabancı dil öğrenme yöntemlerinden iletişimsel yaklaşımın temel savı dil ile kültürü 

bir arada öğrettiği biçimindedir. İletişimsel yaklaşımda kültür öğretimi yapılmaktadır. çünkü bu 

yaklaşım da yalnızca dile ait biçimbilim, sözdizim ya da dilbilgisi öğretilmemektedir, aynı zamanda 

söylem, söyleşi, dil edimi gibi kültürü de ilgelendiren dildışı durumlar da öğretilmektedir. (Günay, 

2016: 258)  

Bilindiği gibi yabancı dil öğretiminde deyimlerin açıklanması zordur. Deyimlerin dilsel ve 

kültürel zenginlikleri, iletişimdeki sıradan kullanımları yapılan işlemleri gerçekleştirir. Toplumsal 

sürecini açıklayan etkinliklere öncelik verir. Bu etkinlikler metin, dergi, radyo ya da televizyon olabilir. 

Bunların sayesinde sözgelişimindeki kullanımların edimsel işlevini ortaya çıkarmak ve bağlamı 

tanımlamak amacındadır.  

Jean-Claude Beacco kültür eğitimi konusunda üç kavramdan söz eder. Eğitimsel kültür, dil 

kültürü ya da dilsel kültür ve öğretici kültür. Eğitimsel kültür öğretim örnekçelerinde değerlendirme 

toplumsal değerler üzerine kurulmaktadır. Dil kültürü ya da dilsel kültür için dilbilgisel durumu 

önemlidir. Dil kültürü kültürün oluşturucu söylem türleri ve söyleme biçimleri ile ilgilenmektedir. 

Öğretici kültür ise bir kültürün özelliklerini ve öğretici yanlarını ortaya koymaktadır (Günay, 2016: 

260-261). 

Yabancı dil eğitimi içinde kültürel görünüşler bulunmaktadır. Yabancı dil bilen birisi dilsel sözce 

içinde yer alan toplumsal-kültürel gerçekliğinin anlaması gerekmektedir.  

İletişimsel yaklaşımının dil öğretimine ve dilin yansıttığı kültürler üzerine yeni düşünceler kattığı 

doğrudur. Dil ile kültür arasındaki ilişki, anlamın keşfi, örtük durumların açıklanması ve kültürel 

temsillerin ayrıntılı olarak çözümlenmesinde daha iyi görülebilir. İletişimsel olmak isteyen bir edinç, 

kültürel edinci içinde barındırır. Kültürel edinç, bir dilsel topluluk tarafından oluşturulmuş ve paylaşılan 

simgesel biçimlerin algılanma şeklidir. Bu kültürel edinç çağrılan bir şeyin arkasında neyin olduğunun 

bilinmesini varsayar. Bu da kültürdür (Günay, 2016:262).  

Yabancı dil öğretiminde eski bir yöntem olarak bilinen çeviri de çok önemli bir yer tutmaktadır. 

Yabancı dil öğretiminde de çeviri yöntemi çok faydalıdır.  

Bilindiği gibi en yalın anlatımıyla, çeviri her şeyden önce bir anlam iletmesidir. Dil dışı gerçeklik 

hep aynı kalmasına rağmen, bir dilden diğerine geçerken yapılan çevirilerde karşılaşılan zorluklar, her 

dilin dış dünya gerçekliğini farklı bir biçimde algılamasından kaynaklanır.  
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Dilbilimcilerin açıklamalarına göre çeviri aslında biçimlerin dönüşüm işlemidir. Her dönüşümde 

olduğu gibi çeviri kaynak metin ile erek metin arasında anlamsal tam bir eşdeğerlik diye 

tanımlanabilecek olan bir değişmeyenin korunmasını gerektir ama her zaman kısmı bir eşbiçim eksikliği 

vardır.  

Bir çevirmenin görevi tek tek sözcükler ya da tümcelerden çok metinleri çevirmektedir. Bir 

çevirmenin hem kaynak dilin hem de çeviri dilinin işleyiş düzenini çok iyi bilmesi gerekmektedir. 

Bunun dışında dilbilgisel öğeleri çözümleyebilecek yetide olması da çok önemlidir. Metnin görünür 

nesnel sınırlar ötesindeki birçok ilişkisinin de göz önünde tutulması, sağlıklı bir çeviri yönteminin ön 

koşuludur. Her metni, içinde oluştuğu toplumsal konum gereği belirleyen birtakım iletişimsel özellikler 

vardır. (Göktürk, 2010: 17) 

Arnavutluk’ta eskiden Türkçe eserleri Türkçeden değil, başka bir dil aracılığıyla Türkçeden 

Arnavutçaya çevirilmiştir. Arnavutluk’ta 90’lardan önce Türkçe eserleri İngilizce, Fransızca ya da 

Rusça aracılığıyla Türkçeden Arnavutçaya çevrilmiştir. Çevirilen eserler arasında Nazim Hikmet, Yasar 

Kemal gibi yazar ve şairler var. Son on yıldır yeni çeviriler yapılmıştır. Bu yeni çevrilmiş olan eserler 

doğrudan olarak Türkçeden Arnavutçaya çevrilmiştir.  

Ortak Öneriler Çerçevesi’nin görevi, yabancı dil öğrenimi için belirli bir yöntemin önerilmesi 

değil, daha çok bu doğrultuda seçeneklerin önerilmesidir. Avrupa Konseyi’nin en temel yöntem ilkesi, 

dil öğrenenlerin sosyal bağlamdaki gereksinimleri göz önüne alınarak saptanan hedeflere ulaşmak için, 

etkili yöntemlerin, dil öğretimi ve araştırılmasında kullanılmasıdır. 1  

Yabancı dil öğretiminde çeviri yöntemine dayanarak öğrencilerimle metin çevirileri yapmaya 

çalışmıştım.  

Öğretim üyesi olarak görevimi başladığımdan bu yana Türkçeden Arnavutçaya eserler çevirmeye 

çalıştım. Çevirmen olarak bu zaman çerçevesinde Türkçeden Arnavutçaya çevirmeye çalıştığım 

eserleri: Saim Koç ve Nil Gün - Öz değerlendirme(2020), Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Zoraki 

Diplomat (2019),Yakup Kadri Karaosmanoğlu - Yabancı (2019), Murat Gürsoy - Gölgeler ve 

Hayaller Şehrinde (2018), Oğuz Atay - Korkuyu beklerken (2018), Ayse Külin - Elveda (2017),  Orhan 

Pamuk  - Kırmızı Saçlı Kadın (2016), Ziya Uşaklıgil - Ask-memnu (2015), Ömer Tuğrul İnançer

  - Söhbet, LOGOS A (2014), Cemil Meriç - Vatan, LOGOS A, (2014), T.C. Kültür Bakanlığı - 

İstanbul, İzmir, Antalya Tanıtım Brosürleri (2013), Ali Köse - Avrupa ve İslam, LOGOS A(2012), 

Anthology, Selected authors from Turkish Literature (Türk Edebiyatından Seçmeli Hikayeler - Tregime 

të përzgjedhura nga letërsia turke) sponsored by TIKA (2010), Aziz Nesin - Hikayeler, Globus R., 

(2010), Vasfi Samimin eserleri, 25. cilt, (Şiir) (2009), Aziz Nesin - Arrestimi i Fil Hamdiut (Fiil 

                                                           
1 Diller İçin Avrupa Ortak Öneriler Çerçevesi) Öğrenim, Öğretim ve Değerlendirme), telc language, 

Frankfurt/Main, 2. Basım, 2013, Almanya.  
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Hamdi’nin tutuklanması), Vegime Letrare, Nr. 1, (2009), Hamdi Ertuna - İşkodra savunması ve Hasan 

Riza Paşa, Jehona (2006), Aziz Nesin - Arrestimi i Fil Hamdiut, Ndryshe, Nr. 110 (2006), Aziz Nesin 

- Arrestimi i Fil Hamdiut, Sfida, Nr. 3, (2004).  

Bilindiği gibi her yazın çevirisinin evreleri aşağıdaki gibi sıralanmakta: 

1.Metinde sunulan dünyanın çevirmen-okur kafasında somutlanarak bir tasarıma 

dönüştürülmesi: 

2.Alışılmış olmayan anlamda kullanımların, çeviri dilinde eşdeğer öğeleri yüklenebilmesi: (Bu 

evrede deyimler ve ikilemeler gibi kalıplaşmış yapıların söz konusudur). 

3.Metin dışı bağlam (context) ile metin içi bağlamın (cotext) içerdiği bilgilerin toplanarak, bu 

bilgilerin, yorumlanması sorun olan noktalara yöneltilmesi, 

4.Bütün bu süreçlerde kafada oluşan tasarımın, çeviri dilinde karşılığının araştırılması: 

5.Özgün metnin hem oluşmaktaki çeviri, hem de çevirmenin kafasındaki çoğul düzenli tasarım 

ile yanyana getirilerek örtüştürülmesi (Göktürk, 2010: 53). 

Yazın çevirmenliğinin temelini oluşturan dilsel yapılaştırma yetisi, çeviri dilinde, düzenli 

sözdizimsel, anlamsal yapılar üretebilmektir (Göktürk, 2010:54). 

Çeviride çok önemli olan kavramlardan birisi eşdeğerliliktir. Bilindiği gibi yazın yapıtının 

sunduğu dilsel bir düzenleme ile çeviri diline aktarılması sürecinde en çok sözü edilen iki kavram, 

“eşdeğerlilik” ile “yeterlilik”tir. Örneğin kültür ile ilgili olan dilin deyimleri, atasözleri ve ikilemeleri 

çevirmek her zaman zordur. 

Eşdeğerliliğin en ilginç tanımlarından biri, “özgün metnin, kendi dilinin okurunda uyandırdığı 

etkinin, çeviri metnin de çeviri dili okurunda uyandırabilmesi”dir (Guttingen: 1963) Lederer ve 

Seleskovitch’in belirttiği gibi tartışmanın merkezinde hep sözcükler arasındaki eşdeğerlilik 

sözkonusudur. Bir yandan erek dilde eşdeğerleri olmadığı bir yandan da farklı şeyler anımsattığı için 

bazı sözcükler çevirilemez. Çevrilemeyen bir sözcük erek dilde bir sözcük öbeğiyle verilebilir. Öte 

yandan da aynı anda hem anlama, hem biçime sadık kalmak olanaksızdır (Kıran, 2002: 300). 

Çeviri teorisyenlerin belirttiği gibi “Her çeviri insanın iç dünyasında ilişkileri yetkiyle 

düzenleyen dizgeye benzer karmaşık bir yansıtmalar ve özdeşlikler dizgesine dayanır.” Çevirmen dilini 

ne kadar iyi tanırsa kendine özgü açık bir yöntemi varsa ancak o kadar işini doğru bir biçimde yapabilir.  

Türkçeden Arnavutçaya çeviri sırasında en çok karşılaşılan zorluklar arasında zaman-kip doğru 

kullanımı, bileşik zamanların kullanımı, şimdiki zamanın kullanımı, geniş zamanın kullanımı, 

fiilimsilerin kullanımı, derin yapılarda dönüşümler gibi yer alır. En zor olanı deyim, atasözleri ve 

ikilemelerin çevirmesidir.  
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Yabancı dil öğretiminde çeviri dersleri dilin bir laboratuvarı olarak değerlendirilmektedir. Çeviri 

sırasında öğrenciler çok şey öğreniyorlar. Özgün metinleri çeviri metinlerle kıyaslayarak dilbilgisel ve 

anlamsal açıdan değerlendirmeler yapabilir, sorular hazırlayabilir, kendi çevirileri yapabilir, çevirileri 

karşılaştırabilir, kültürel unsurları fark edebilir. Bu yüzden çeviri dersleri çok önemli bir yer 

tutmaktadır.  

Her dil, deneyim verilerini özel bir biçimde düzenler, dil-dışı gerçekliği farklı bir biçimde algılar, 

hatta aynı gerçekliği farklı birimlerle dile getirmektedir. Bu durumda, dil gerçekliğin taklidi değildir. 

Dil gerçekliği kendi düzenini dayatan bir kurumdur. Nasıl çeviri yapılacağını da öğretmez, ama 

çevirinin tözü olan dilin daha iyi tanınmasını, çözümlenmesini sağlayarak çevirmenin bilinçlendirir, 

ona doğal dillerin olanaklarını sunar (Kıran, 2010: 314-315).   

Sonuç olarak yabancı dil öğretiminde iletişimsel yaklaşım ve çeviri çok önemli sayılmaktadır. 

Çeviri genellikle sandığımızdan çok daha karmaşık, açıklanması güç bir olgu, fakat inanılmaz faydalı 

ve dikkat çekici bir süreçtir.  
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