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965 yılında Ankara’da doğdu. İlkokul eğitimini
Sivas’ta, lise eğitimini Tekirdağ’da tamamladı.
Lisans eğitimini 1982-1986 yılları arasında
Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü’nde tamamladı. Yüksek Lisansını İstanbul
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Tarihi
Anabilim Dalı’nda 1987-1991 yıllarında tamamladı. Aynı
Anabilim Dalı’nda 1992-1997 yılları arasında doktora
eğitimini aldı ve “Osmanlı İmparatorluğu’nda Barut
Sanayi (1700-1900)” başlıklı doktora tezi ile Dr. unvanını
aldı. 1993-1999 yılları arasında Kırıkkale Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde
araştırma görevlisi olarak görev yaptı. 1999-2008 yılları
arasında Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nde Yardımcı Doçent
olarak görev yaptı. Kurucu üye olarak görev aldığı
Gaziosmanpaşa Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi’nde iktisat ve Rektörlüğe bağlı Enformatik
bölümlerinin başkanlığını yaptı. 2008 yılında Doçent,
2014 yılında profesör unvanlarını aldı. Türkiye İşbirliği
ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA)’nın BosnaHersek, Karadağ ve Arnavutluk koordinatörlükleri
görevlerinde bulundu. Prof. Dr. Birol Çetin 2016 yılında
atandığı TİKA başkan yardımcılığı görevini halen
sürdürmektedir.

Doç. Dr. Abidin TEMİZER
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981 yılında Van’ın Gürpınar ilçesinde doğdu. İlk,
orta ve lise eğitimini Van’da tamamladı. Lisans
Eğitimini 1999-2003 yılları arasında Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde aldı. Ondokuz
Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümünde 2007 yılında
Yüksek Lisans eğitimini “Osmanlı-Karadağ Sınır
Anlaşmazlıkları ve Çözümü (1878-1912)” başlıklı tezi
ile; Doktora Eğitimini 2013 yılında “Karadağ’ın Sosyal
ve Ekonomik Yapısı (1853-1913)” başlıklı tezi ile
tamamladı. 2005-2008 yılları arasında Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Tarih Bölümünde Araştırma Görevlisi, 20092014 yılları arasında Balıkesir Üniversitesi Atatürk
İlkeleri ve İnkılap Tarih Bölümü’nde Okutman olarak
çalıştır. 2014 yılı Mayıs ayında Mehmet Akif Ersoy
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’ne Yardımcı Doçent olarak
atanan Temizer, 2015 yılında doçentliğe yükseltildi.
Abidin Temizer’in çalışmaları Karadağ ve Balkan tarihi
üzerine yoğunlaşmaktadır. Osmanlı’dan Cumhuriyete
Karadağ’da Türk Sefirleri ve Şehbenderleri; Şefik Avni
Özüdoğru’nun Serbest Fırka Hatıratı, Türk İnkılabı
Tarihi adlı üç kitabı bulunmaktadır. Balkan Tarihi
Araştırmalarına Metodolojik Yaklaşımlar, Balkan Tarihi
I-II; Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri 3 Cilt, South-East
European Diplomacy: 100 Years Since the Balkan Wars
isimli kitaplara da editörlük yapmıştır. Karadağ, Sırbistan,
Romanya ve Samsun ile ilgili yurtiçinde ve yurtdışında
yayımlanmış çok sayıda makale ve bildirisi
bulunmaktadır. Abidin Temizer evli ve iki çocuk
babasıdır.

Ön Söz
Balkanlar sahip olduğu stratejik konumu nedeniyle
tarih boyunca büyük göçlere, savaşlara, sosyal, kültürel ve
ekonomik gelişmelere maruz kalmıştır. Dönemsel olarak
incelendiğinde Balkanlar’da Roma İmparatorluğu Dönemi
ve Osmanlı İmparatorluğu dönemi Balkanların her iki
imparatorluktan miras edindiği önemli dönemlerden
olmuştur. 19. yüzyılın sonunda Osmanlı Devleti’nden
ayrılan Balkan devletleri zaman zaman sınır
değişikliklerine maruz kalmakla birlikte günümüze kadar
varlıklarını
Büyük
Güçlerin
gölgesi
altında
sürdürmüşlerdir. Roma İmparatorluğundan başlayıp
günümüze kadar gelen süreçte, özellikle de Osmanlı
döneminde, Balkanlar’da meydana gelen siyasi, kültürel
ve ekonomik gelişmeler ne yazık ki yeteri kadar
incelenmemiştir. Bu nedenle 20-22 Eylül 2018 tarihinde
Balıkesir’de VI. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları
Sempozyumu gerçekleştirilmiş ve Balkan ülkelerinin
siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik ilişkileri ele
alınmıştır. Sempozyumun amacı başta Osmanlı dönemi
olmak üzere Balkan devletlerinin birbirleriyle, Roma
İmparatorluğu ile Osmanlı Devleti’yle ve Büyük Güçlerle
olan siyasi, kültüre ve ekonomik ilişkilerini ele almak ve
bu konudaki bilgi açığının giderilmesine katkıda
bulunmaktı. Bu amaç doğrultusunda sosyal Kültürel ve
ekonomik ilişkiler alanında sempozyuma sunulan
bildirilerden derlediğimiz bu kitabın alandaki açığın
giderilmesine katkıda bulunmasını temenni ederiz.
Sempozyuma verdikleri katkılarından dolayı TİKA’ya,
Karesi Belediyesi’ne ve Balıkesir Üniversitesi’ne
teşekkürü borç biliriz.

Prof. Dr. Birol Çetin & Doç. Dr. Abidin Temizer
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XIX. YÜZYIL BAŞLARINDA İZVORNİK LİVASI
TİMAR VE ZEAMETLERİ
Timar and Ziamets of Zvornik Liva in the Early 19th
Century
Zafer GÖLEN
Öz: II. Mahmud aklından geçen reformlar ve merkezî devletin
inşası sırasında Yeniçeriler, Kapudanlar ve sipahiler Bosna’da
muhalefetinin birer kolunu oluşturuyorlardı. Mahmud Yeniçeriliğin
ilgasından sonra diğer grupların pozisyonunu öğrenmek için bu iki
grubu ayrı ayrı mercek altına almıştır. Çalışmada kullanılan verilerin
kaynağı olan 1881 numaralı timar ruznamçe defteri böylesi bir tarihsel
ve zihinsel ihtiyacın sonucu olarak hazırlanmış ve ortaya çıkmış bir
yoklama kaydıdır. Defter sayesinde Bosna Eyaleti’ndeki tüm livaların
timar ve zeametleri hakkında net bilgiler elde edilmiştir. Kayıtlardan
dirliğin verildiği tarih, sahibin adı, geliri, ortak veya görev timarı olup
olmadığı, dirliğin hangi nahiyede ve köyde olduğu anlaşılmaktadır.
1828’de Bosna Eyaleti’nde 1.520 timar ve zeamet bulunmaktaydı.
Timar ve zeametlerin 617’si Bosna, 356’sı Hersek, 321’i İzvornik,
225’i Klis, 1’i Krka’daydı. Tüm dirliklerin toplam geliri 9.575.236
akçeydi. İzvornik Livası dirliklerin toplam geliri 2.503.021 akçedir.
Bunların 33’ü zeamet (% 11), 288’i (% 89) timardır. Bu gelirin
912.223 (% 36) akçesi zeametlere, 1.590.798 (% 64) akçesi timarlara
aittir. Livadaki en eski dirlik 1115/1703-04, son dirlik ise 1241/182526 tarihlidir. En yüksek gelire sahip üç nahiye Bırvenik, Bögürdelen
ve Kuzay’dır. Bu üç nahiyeyi Nenavişte, Kuşlad ve İspireçe izler.
Dirlik sayısı bakımından ise Bırvenik, Bögürdelen, Nenavişte ve
Kuzay ilk sıradadır. Diğer nahiyelerdeki dirlik sayısı 20’nin altındadır.
Dirlik dağıtımında özellikle 1172/1758-59 ve 1173/1759-60 seneleri
dikkati çeker. 1172’de 36 dirlik dağıtırken, 1173’te 61 dirlik dağıtımı
yapılmıştır. Bu haliyle İzvornik Livası eyaletteki tüm dirliklerin %
21’ini bünyesinde barındırmaktadır. İzvornik Sipahileri ekonomik güç
olarak da Bosna Livası’ndan sonra ikinci sıradadır.
Anahtar Kelimeler: Bosna, İzvornik Livası,
Zeamet, Timar Zeamet Ruznamçe Defteri

sipahi, Timar,

Abstract: During the reforms which Mahmud II had thought of
and the period of constructing a central state, janissaries, Bosnian
captains (kapudanlar) and cavalries (sipahiler) were the branches of


(Prof. Dr.), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen-Edebiyat
Fakültesi, Tarih Bölümü, Burdur/Türkiye, e-mail: zgolen@gmail.com
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opposition in Bosnia. Mahmud II, after the abolition of jannisary corp,
has examined these groups separately to find out the positions of other
groups. The source of the date used in this study, the 1881-numbered
timar ruznamçe book, is an examinational record prepared and
produced as a result of such a historical and mental requirement.
Owing to this book, accurate information about timars and zeamets in
all districts (liva) of province of Bosnia has been obtained. These are
attained from the records, which are the date of consignation of the
dirliks, the name of the owner, its revenue, whether it was a
collective-in-use or a timar given for duty and in which nahiye or
village dirlik located. In 1828 in the province of Bosnia, there were
1,520 timars and zeamets. These were 617 of Bosnia, 356 of
Herzegovina, 321 of Zvornik, 225 of Klis and 1 of Krka. The total
revenue of all the dirliks was 9.575.236. The total revenue of the dirlik
of district of Zvornik was 2.503.021. Of these, 33 were zeamet (11%)
and 288 (89%) were timar. 912.223 (36%) of this revenue belonged to
the zeamets and 1.590.798 (64%) to the timars. The oldest surviving
dirlik in the district was dated back to 1115 / 1703-04 and the last one
was dated to 1241 / 1825-26. The three nahiyes with the highest
income are Bırvenik, Bogurdelen and Kuzay. Nenaviste, Kuslad ve
Ispirece followed them in this respect. In terms of the number of
dirliks, Bırvenik Bogurdelen, Nenaviste and Kuzay were in the first in
rank. The number of dirliks in other nahiyes were less than 20. With
regards to distribution of dirliks, the years of 1172/1758-59 and
1173/1759-60 attract the attention. In 1172, 36 dirliks were distributed
while in 1173, 61 ones were done so. In this respect, district of
Zvornik held 21% of all dirliks within the province. Cavalries of
Zvornik were second in rank in terms of economic power after district
of Bosna.
Keywords: Bosnia, Zvornik Liva, sipahi (cavalryman), zaim,
timar, ziamets, Registers of Timar Ziamet Ruznamce

Giriş
Bosna’nın fethiyle birlikte bölge için önemli hale
gelen timar uygulaması, dışarıdan atanan sipahiler kadar
yerel halk tarafından da kolayca kabul edilmiştir. Bugün
çok iyi bilindiği gibi Osmanlılar başlangıçta sipahilerin
hangi dinden veya milletten olduğuna bakmaksızın dirlik
dağıtımda bulundular. Bu sayede eski düzenin yandaşları
kolayca yeni sisteme adapte oldular. Bosna özelinde
onlarca asil timarlar sayesinde Osmanlı idaresinin bir
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parçası haline geldiler. Zamanla İslamlaşan ve disipline
olan bu güçler Osmanlı Devleti’nin en seçkin askeri
birliklerine dönüştüler. Ancak 22 Haziran 1593’te
Osmanlı tarihlerine Kulpa Bozgunu olarak geçen Sisak
(ya da Sisek veya Sissek) Savaşı’nda Bosna Valisi Telli
Hasan Paşa tarafından kumanda edilen Bosna birlikleri
Avusturya kuvvetleri karşısında yenildiler. Savaşta Telli
Hasan Paşa ve Hersek Sancakbeyi Sultanzâde Mehmet
Bey de dâhil olmak üzere 30.000’e yakın Bosna sipahisi
hayatını kaybetti. Gösterilen bu fedakârlığın karşılığı
olarak Bosna timarları kayd-ı hayat şartıyla sipahilerin
çocuklarına bırakıldı. Yeni uygulamada sipahi sefere
katılmaz ise timarı elinden alınmaz, sadece timarın bir
yıllık gelirine el konulurdu. İlerleyen yıllarda sistemdeki
topyekûn yozlaşmaya rağmen Bosna sipahileri devletin
diğer bölgeleriyle kıyaslandığında disiplin içinde
yaşamaya devam ettiler. XVIII. yüzyıl sonunda dahi
Bosna
sipahileri
savaş
meydanlarının
aranan
askerleriydiler. Fakat devletin, teknolojinin ve savaşların
değişen doğaları gereği XIX. yüzyılın başlarından
itibaren sipahilere duyulan ihtiyaç azalmaya başladı. Bu
gelişmeye başat olarak, İstanbul 1813’lerden itibaren
olağanüstü durumlar hariç timar dağıtımı sona erdirildi.
Buna rağmen Bosna’da 1813’ten sonra sayımın yapıldığı
1828’e kadar 148 dirliğin dağıtıldığı görülür. İstanbul’un
uygulamaya koyduğu bir başka husus ise timarların daha
sık ve ciddi yoklanması idi. Sayımla hem sahadaki sipahi
sayısı hem de sipahilerin elindeki ekonomik ve askeri
gücün varlığı tespit edilecekti. Devletin buradaki niyeti
sipahileri ana askerî güç olarak kullanmaktan ziyade, II.
Mahmud’un aklından geçen reform ve merkezî devletin
inşası sırasında muhalefet edeceği düşünülen grupların
tespiti idi. Zira tam da Mahmud’un düşündüğü gibi
Bosna’da Yeniçeriler, Kapudanlar ve sipahiler
muhalefetin birer kolunu oluşturuyordu. Bu çalışmada
kullanılan verilerin kaynağı olan 1881 numaralı timar
ruznamçe defteri böylesi bir tarihsel ve zihinsel ihtiyacın
sonucu olarak hazırlanmış ve ortaya çıkmış bir yoklama
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kaydıdır. Defter sayesinde Bosna Eyaleti’ndeki tüm
livaların timar ve zeametleri hakkında net bilgiler elde
edilmiştir. Kayıtlardan dirliğin verildiği tarih, sahibin adı,
geliri, ortak veya görev timarı olup olmadığı, dirliğin
hangi nahiyede ve köyde olduğu anlaşılmaktadır.
A-İzvornik Livası Timar ve Zeametleri
1828’de Bosna Eyaleti’nde 1.520 timar ve zeamet
bulunmaktaydı. Timar ve zeametlerin 617’si Bosna,
356’sı Hersek, 321’i İzvornik, 225’i Klis, 1’i Krka’daydı.
Tüm dirliklerin toplam geliri 9.575.236 akçeydi1.
Tablo 1, grafik 1 ve 2’de görüldüğü gibi İzvornik
Livası’nda 321 timar ve zeamet vardır. Dirliklerin toplam
geliri 2.503.021 akçedir. Bunların 33’ü zeamet (% 11),
288’i (% 89) timardır. Bu gelirin 912.223 (% 36) akçesi
zeametlere, 1.590.798 (% 64) akçesi timarlara aittir.
Tablo 1’de görüleceği gibi ilgili sayımda tespit edilen
en eski dirlik 1115/1703-04, son dirlik ise 1241/1825-26
tarihlidir. En yüksek gelire sahip üç nahiye Bırvenik,
Bögürdelen ve Kuzay’dır. Bu üç nahiyeyi Nenavişte,
Kuşlad ve İspireçe izler. Dirlik sayısı bakımından ise
Bırvenik, Bögürdelen, Nenavişte ve Kuzay ilk sıradadır.
Diğer nahiyelerdeki dirlik sayısı 20’nin altındadır. Dirlik
dağıtımında özellikle 1172/1758-59 ve 1173/1759-60
seneleri dikkati çeker. 1172’de 36 dirlik dağıtırken,
1173’te 61 dirlik dağıtımı yapılmıştır. Bu iki yılda dirlik
dağıtımındaki yoğunluk dikkate alındığında, bunun
sebebinin 1747’de başlayıp yaklaşık 10 yıl boyunca
eyaleti etkisi altına alan Kadı Abdurrahman Muharrem

B.O.A., DFE.RZ.d., nr:1889, varak.2-255. Bu defterde livalarıyla
Bosna Eyaleti ve Semendire Livası sayımı mevcuttur. Semendire
Livası’na ait kayıtlar tarafımdan başka bir çalışmada
değerlendirilmiştir. Bakınız, Zafer Gölen, “XIX. Yüzyıl Başlarında
Semendire Livası Timar ve Zeametleri”, Osmanlı Dönemi Balkan
Ekonomisi, Editörler: Zafer Gölen, Birol Çetin, Abidin Temizer, Gece
Kitaplığı, Ankara 2018, s. 201-259.
1
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ayaklanması olduğu anlaşılır 2 . Saraybosnalı Molla
Mustafa bu dönemi, “Yaramaz zabtsız oldu. Haddi
tecavüz eylediler. Kolluk bu kadar yıl hiç belli olmadı...
Tahminen on yıl yaramazlar gâlib ehl-i ırz mağlûb oldu.”
sözleriyle kargaşanın boyutunu anlatır 3 . Devlet bu tip
olaylarda mutat olduğu üzere ayaklanmaya karışan
sipahilerin dirliklerini ellerinden alırken ayaklanmanın
bastırılmasına katkıda bulunanları da ödüllendirmiştir. Bu
işlemlerin tabii sonucu olarak sistemde aksaklık
yaşanmaması için yeni dağıtımlarla açık kapatılmaya
çalışılmış, 1172 ve 1173 senelerinde dirlik dağıtımlarında
gözle görülür bir artış yaşanmıştır. Dağıtım sadece
İzvornik’e has olmayıp eyalet çapında bir faaliyet söz
konusudur. Zira aynı tarihlerde Bosna Livası’nda 163,
Hersek Livası’nda 150, Kilis Livası’nda ise 41 dirliğin
dağıtımı yapılmıştır. Yani iki yıl içinde dağıtımı yapılan
dirlik sayısı 451’dir. Sonuç olarak tüm dirliklerin % 23’ü
bu iki yıl içinde dağıtılmıştır.
Eyaletin diğer livalarında olduğu gibi İzvornik’te de
“ber-vech-i iştirâk” yani ortak dirlikler mevcuttur. Bosna
Livası’nda 576 timarın 46’sı yani timarların % 7’si ortak
timar statüsünde iken, Hersek Livası’nda 356 dirliğin
29’u yani dirliklerin % 8’i Klis Livası’nda 225 timarın
26’sı yani tüm timarların % 12’si ortak dirlik
statüsündedir. İzvornik Livası’nda ise 26 ortak dirlik
mevcut olup, bu sayı İzvornik dirliklerinin % 7’sine
tekabül etmektedir. Ortak dirliklerin 3’ü zeamet, 18’i
timardır. Diğer livalarda olduğu gibi İzvornik ortak
dirliklerinde de herhangi bir gelir standartı yoktur.
Babalarından kalan dirlik geliri ne kadar ise olduğu gibi
kardeşler arasında bölüştürülmüştür. Mesela Sapna’dan
Ebubekir’in oğulları Abdülkerim ve Ali babalarının
Avdo Suçeska, “Bosna Eyaletinde Tekalif-i Şakka”, İstanbul
Üniversitesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı:12, İstanbul 1982, s. 761.
3 XVIII.
Yüzyıl Günlük Hayatına Dair Saraybosnalı Molla
Mustafa’nın Mecmuası, Hazırlayan Kerima Filan, Connectum,
Sarajevo 2011, s. 74-75.
2
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62.799 akçelik zeametini paylaşırken, Böğürdelen’den
Ömer’in oğulları İbrahim ve Ahmed babalarının 20.000
akçelik zeametini paylaşmıştır. Aynı durum timarlar için
de geçerlidir. Gostil’den Mümin’in oğulları Mehmed ve
Halil 1.000 akçe kazanca sahipken, Maçova-i Bâlâ’dan
Yasin’in oğulları Mustafa ve Hasan’ın geliri 16.500
akçedir.
İzvornik’te dirlik sahibi olan sadece 6 kişinin dirlikleri
karşılığı yaptıkları görevler tespit edilebilmektedir.
Görevlilerden 3’ü timar, 3’ü zeamet sahibidir. Bunlardan
5’i Bosna eyalet defterhanesi çalışanı, 1’i Cezayir Eyaleti
defterhanesi çavuşu olup, 3’ü hali hazırda ölmüş
kişilerdir. Muhtemelen dirlikler aileler tarafından
işletilmektedir. Lakin bununla ilgili açıklayıcı bir kayıt
yoktur.
Tablo 1: Nahiyelere Göre Timar ve Zeametler
Nahiye

Sayı

Beline

12

Gelir
(Akçe)
76.735

Bırvenik

87

615.129

Böğürdelen

32

260.989

Drametin

8

67.998

Gostil

14

56.210

İptiçar

7

66.800

İsmoluk

7

39.450

İspireçe

9

113.561

İzvornik

6

47.170

Kuşlad
Kuzay

13
22

115.498
242.495

Leşniçe

1

3.000

İlk Veriliş
Tarihi
1148/173536
1124/171213
1121/170910
1132/171920
1115/170304
1148/173536
1131/171819
1162/1747
1123/171112
1126/1714
1133/172021
1168/1754-

Son Veriliş
Tarihi
1208/179394
1237/182122
1235/181920
1213/179899
1218/180304
1231/1816
1234/181819
1241/182526
1232/181617
1227/1812
1232/181617
1168/1754-
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Maçova-i
Bâlâ
Memleha-i
Zir
Nenavişte

4

22.949

1

3.000

23

183.366

Podmir
Ragevine

1
3

20.000
17.227

Sapna

7

131.859

Sokol

18

143.789

Srebrenik

2

40.000

Şubin

4

18.438

Telçak

11

42.413

Visora

6

38.450

Yadara

4

21.844

Yaseniçe

8

71.955

Zavireş

11

42.696

Toplam

321

2.503.021

55
1158/1745
1157/174445
1116/170405
1226/1811
1172/175859
1173/175960
1147/173435
1223/180809
1172/175859
1147/173435
1149/173637
1131/171819
1149/173637
1155/174243
1115/170304

55
1240/182425
1157/174445
1231/1816
1226/1811
1189/177576
1240/182425
1239/182324
1223/180809
1190/177677
1239/182324
1213/179899
1207/179293
1223/180809
1220/180506
1241/182526
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Grafik 1:İzvornik Livası Timar ve Zeamet Sayısı

Zeamet
11%

Timar
89%

Grafik 2: İzvornik Livası Timar ve Zeamet
Gelirleri

Zeamet
36%
Timar
64%

Tablo 2: Timar ve Zeametlerin Veriliş Tarihleri
Veriliş
Tarihi
1115/170304
1116/170405
1121/170910

Sayısı

Sayısı

1

Veriliş
Tarihi
1162/1749

1

1163/1750

1

1

1164/175051

1

2

Veriliş
Tarihi
1199/178485
1200/178586
1204/178999

Sayısı
1
6
1
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1122/171011
1123/171112
1124/171213
1126/1714

1

2

2

1168/175455
1170/175657
1171/175758
1172/175859
1173/175960
1174/176061
1175/176162
1176/176263
1177/176364
1179/176566
1180/176667
1181/176768
1182/176869
1186/177273
1187/177374
1188/177475
1189/177576
1190/177677
1191/1777

1127/1715

1

1128/1716

1

1131/171819
1132/171920
1133/172021
1138/172526
1139/172627
1140/172728
1141/172829
1145/173233
1146/173334
1147/173435
1148/173536
1149/173637
1150/173738
1152/173940
1155/174243
1156/174344
1157/1744-

3

1

1192/1778

4

5

1193/1779

1

2

1194/1780

6

2

1195/1781

1

1
1
1

4
4
1
1
2
1
2
2
3
3
2

2

3

1205/179091
1206/179192
1207/179293
1208/179394
1212/179798
1213/179899
1215/180001
1217/180203
1218/180304
1219/180405
1220/180506
1223/180809
1224/180910
1226/1811

1

1227/1812

1

3

1229/1814

2

6

1230/1815

5

4

1231/1816

13

2

1232/181617
1233/181718
1234/171819
1235/181920
1237/1821-

2

2
1
36
61
10
2
3
1
3
3
3
1

9
2
5
2
2
4
2
7
1
1
5
3
2

2
2
4
1
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45
1158/174546
1159/1746
1161/1748

2

1196/1782

4

1

1197/1783

2

2

1198/178384

2

22
1239/182324
1240/182425
1241/182526

5
3
1

1-Zeametler
İzvornik Livası’nda 33 zeamet vardır ve gelirleri
912.223 akçedir. 1828’de mevcut zeametlerden en eskisi
Bırvenik’te bulunan 1131/1718-19 tarihli Ahmed’e ait
zeamettir, ancak onun bu tarihlerde hayatta olmadığı
anlaşılmaktadır. Zira zeamet kaydının yanına “anmüteveffa-yı eyâlet-i Bosna” kaydı düşülmüştür.
Ahmed’in 21.100 akçelik zeameti o öldükten sonra Vezir
Ali Paşa tezkiresiyle 2 Receb 1273/26 Şubat 1857
tarihinde kardeşi Numan’a intikal etmiştir. En son
dağıtımı yapılan zeamet ise 1241/1825-26 tarihlidir.
1241’te Zaim Osman’a 20.000 akçelik bir zeamet
verilmiştir. Tablo 3’te yer aldığı gibi en fazla timar
Bırvenik, Kuzay ve Böğürdelen’dedir. Zeametlerin veriliş
tarihine bakıldığında yıllar arasında bariz bir fark
olmadığı görülür.
Tablo 3: Zeametler
Nahiye

Sayı

Beline

1

Gelir
(Akçe)
22.366

Bırvenik

7

207.307

Böğürdelen

4

91.210

Drametin

1

25.699

İptiçar

1

37.800

İspireçe

2

43.400

İlk
Veriliş
Tarihi
1208/179394
1131/171819
1194/1780
1172/175859
1215/180001
1162/1747

Son Veriliş
Tarihi
1208/179394
1229/1814
1235/181920
1172/175859
1215/180001
1241/1825-
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İzvornik

1

20.000

Kuzay

5

145.527

Nenavişte

3

85.380

Podmir
Sapna

1
2

20.000
94.199

Sokol

1

33.585

Srebrenik

2

40.000

Visora

1

23.550

Yaseniçe

1

22.200

Toplam

33

912.223

1172/175859
1172/175859
1171/175758
1226/1811
1208/179394
1234/171819
1223/180809
1177/176364
1206/179192
1131/171819

26
1172/175859
1231/1816
1215/180001
1226/1811
1240/182425
1234/171819
1223/180809
1177/176364
1206/179192
1241/182526

Tablo 4: Zeametlerin Veriliş Tarihleri
Veriliş
Tarihi
1131/171819
1162/1749

Sayısı

1171/175758
1172/175859
1173/175960
1176/176263
1177/176364
1187/177374

1

1
1

3
2
1
1
1

Veriliş
Tarihi
1194/1780

Sayısı

Sayısı

1

Veriliş
Tarihi
1226/1811

1198/178384
1200/178586
1206/179192
1208/179394
1215/180001
1218/180304
1223/180809

1

1229/1814

1

2

1231/1816

1

1

1234/171819
1235/181920
1240/182425
1241/182526

1

3
2
2
3

1

1
1
1
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2-Timarlar
İzvornik Livası’nda 288 timar olup, timarların toplam
geliri 1.590.798 akçedir. 1828’de mevcut timarların en
eskisi 1116/1704-05 tarihli Gostil Nahiyesi’nden
Osman’ın 3.000 akçelik timarıdır. Son tarihli timarlar ise
1240/1824-25 senesine ait olup Maçova-i Bâlâ’dan
Hasan veled-i Turan ve Yaşar’ın 1.612’şer akçelik
timarlarıdır.
Tablo 5’ten anlaşılacağı gibi en fazla timar bulunan
yer 80 timarla Bırvenik’tir. Bırvenik’i 28 timarla
Böğürdelen ve 20 timarla Nenavişte izler. En yüksek
gelir de yine Bırvenik Nahiyesi’nden elde edilmektedir.
Bırvenik’i 169.779 akçe ile Böğürdelen ve 115.498
akçeyle Kuşlad takip etmektedir. Bu 3 nahiyenin dışında
geliri yüz bin akçeyi aşan başka bir nahiye yoktur.
Tablo 6’da yer aldığı gibi en fazla timar dağıtımı
yapılan yıl 59 timarla 1173/1759-60 senesidir. 1173’ü 33
timarla bir önceki yıl olan 1172/1758-59 senesi izler.
1174/1760-61 senesinde 10, 1231/1816 senesinde ise 12
timarın dağıtımı yapılmıştır. Diğer yıllardaki timar
dağıtımı 10’un altında kalmıştır.
Tablo 5: Timarlar
Nahiye

Sayı

Beline
Bırvenik
Böğürdelen
Drametin
Gostil
İptiçar
İsmoluk
İspireçe
İzvornik
Kuşlad
Kuzay
Leşniçe

11
80
28
7
14
6
7
7
5
13
17
1

Gelir
(Akçe)
54.369
407.822
169.779
42.299
56.210
29.000
39.450
70.161
27.170
115.498
96.968
3.000

İlk
Veriliş
Tarihi
1148/1735-36
1124/1712-13
1121/1709-10
1132/1719-20
1115/1703-04
1148/1735-36
1131/1718-19
1172/1758-59
1123/1711-12
1126/1714
1133/1720-21
1168/1754-55

Son Veriliş
Tarihi
1197/1783
1237/1821-22
1235/1819-20
1213/1798-99
1218/1803-04
1231/1816
1234/1818-19
1233/1817-18
1232/1816-17
1227/1812
1232/1816-17
1168/1754-55
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Maçova-i
Bâlâ
Memleha-i
Zir
Nenavişte
Ragevine
Sapna
Sokol
Şubin
Telçak
Visora
Yadara
Yaseniçe
Zavireş
Toplam

4

22.949

1158/1745

1240/1824-25

1

3.000

1157/1744-45

1157/1744-45

20
3
5
17
4
11
5
4
7
11
288

97.986
17.227
37.660
110.204
18.438
42.413
14.900
21.844
49.755
42.696
1.590.798

1116/1704-05
1172/1758-59
1173/1759-60
1147/1734-35
1172/1758-59
1147/1734-35
1149/1736-37
1131/1718-19
1149/1736-37
1155/1742-43
1116/1704-05

1231/1816
1189/1775-76
1206/1791-92
1239/1823-24
1190/1776-77
1239/1823-24
1213/1798-99
1207/1792-93
1223/1808-09
1220/1805-06
1240/1824-25

Tablo 6:Timarların Veriliş Tarihleri
Veriliş
Tarihi
1115/170304
1116/170405
1121/170910
1122/171011
1123/171112
1124/171213
1126/1714

Sayısı

Sayısı

1

Veriliş
Tarihi
1161/1748

1

1162/1749

1

1

1163/1750

1

1

1164/175051
1168/175455
1170/175657
1172/175859
1173/175960
1174/176061
1175/176162
1176/176263
1179/176566

1

1127/1715

1

1128/1716

1

1131/171819
1132/171920
1133/172021

2

1
1
1

4
4

2

2
2
33
59
10
2
2
3

Veriliş
Tarihi
1200/178586
1204/178999
1205/179091
1206/179192
1207/179293
1208/179394
1212/179798
1213/179899
1215/180001
1217/180203
1218/180304
1219/180405

Sayısı
4
1
2
8
2
2
2
2
2
2
5
1
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1138/172526
1139/172627
1140/172728
1141/172829
1145/173233
1146/173334
1147/173435
1148/173536
1149/173637
1150/173738
1152/173940
1155/174243
1156/174344
1157/174445
1158/174546
1159/1746

1

3

3

1180/176667
1181/176768
1182/176869
1186/177273
1188/177475
1189/177576
1190/177677
1191/1777

1

3

1220/180506
1223/180809
1224/180910
1226/1811

3

1227/1812

1

6

1229/1814

1

4

1230/1815

5

2

1231/1816

12

2

1192/1778

4

2

2

1193/1779

1

1

1194/1780

5

5

1195/1781

1

2

1196/1782

4

2

1197/1783

2

2

1198/178384
1199/178485

1

1232/181617
1233/181718
1234/171819
1235/181920
1237/182122
1239/182324
1240/182425

1
2
1
2
2
3

1

3
1

2
3
1

2
1
3
1
5
2

1

Sonuç
Osmanlı merkez bürokrasisinin önce askerî daha sonra
da asayiş amaçlı yaptırdığı timar sayımları ilerleyen
yıllarda tarihçiler için paha biçilmez birer hazineye
dönüştü. Sayımlar özellikle Osmanlı taşra teşkilatı ve
ekonomisini ilgilendirdiği için ayrıca önemlidir.
Makaleye konu olan sayım sipahilerin askerî gücünün
görece önemini yitirdiği yıllarda gerçekleştirilmiştir. Bu
tarihlerde devlet bürokrasiden askeriyeye yeni bir
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yapılanma süreci içine girmişti. Sayımın hangi tarihte
yapıldığı açık değildir. Ancak defterdeki son dirlik 1828
tarihli olup, çok kritik bir dönemde yapıldığı aşikârdır.
Osmanlı Devlet geleneğine bakarak sayımın Yeniçerilik
kaldırıldıktan
sonra
yapılmış
olması
kuvvetle
muhtemeldir. Zira Yeniçeriliğin kaldırılması gibi
buhranlı dönemler veya diğer kargaşa dönemlerinden
sonra devletin elindeki gücü tespit etmesi, isyana
katılanların
cezalandırılması
ve
ödüllendirilmesi
gerekenler için bu çalışmayı yaptığı açıktır. 1826’da
Yeniçerilik kaldırılmış ama Kapudanlar ve Sipahiler
Bosna’da askerî güçlerini muhafazaya devam etmişlerdir.
Haliyle Yeniçeriliğin kaldırılması ve yeni askeri sınıf
olan Asakir-i Mansure-i Muhammediye’nin kuruluşu
öncesinde devlet Bosna sipahilerinin pozisyonunu ve
gücünü öğrenmek istemiştir.
Bosna’nın kuzey serhaddini oluşturan İzvornik’te
1828’te 321 dirlik vardır. Bu sayı eyaletteki tüm
dirliklerin % 21’ine tekabül etmektedir. Ekonomik güç
olarak da Bosna Livası’ndan sonra ikinci sırada yer
almaktadırlar. Toplam malî güçleri 2.503.021 akçedir.
Aslında bu meblağ Saraybosna’da ortalama bir tüccarın
şirket bütçesine denktir. Fakat onlar kendi malî ve askerî
güçlerinin çok üzerinde bir etki gücüne sahiptiler. Bunun
sebebi Boşnakların sipahiliği İslâm’ın bir parçası olarak
görmelerinden kaynaklanmaktadır. Boşnaklara göre,
Osmanlı gücünün ya da daha doğru bir ifade ile bölgede
Müslüman üstünlüğünün bariz göstergesi sipahilerin
varlığı idi. Sipahilik o kadar güçlü bir statüdür ki
kaldırılmak için yapılan tüm çabalara rağmen, 1878
Avusturya işgali sonrasında dahi varlığını askerî değil
ama malî olarak sürdürmüştür.
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OSMANLI’NIN MACAR KONUĞU LAJOS
KOSSUTH VE BAZI ÇAĞRIŞIMLAR
Abdullah SOYKAN & Kenan MORTAN
Öz: Osmanlı İmparatorluğu’nun önce Balkan toprakları, daha
sonra Macaristan’ı fütuhatı sonrası, yerel ekonomiler için gereken
para, yerel Osmanlı darphanelerinde basılan sikkeler yoluyla
karşılanmıştır. Bu “Balkan Darphaneleri”, Osmanlı İmparatorluğu’nun
toplam darphane sistemi içinde %50’lik bir ağırlık oluşturmuştur.
İkincisi, Osmanlı’nın Balkan topraklarının tamamında ve Macaristan
özelinde “para rejimi” konusunda izlediği “ducat/akçe” ikili
sisteminden oluşan ultra-liberal tercihin arkasında hangi etkenler
saklıdır? Egemenlik parasının dışında birden çok ulusal paranın
dolanım serbestisine “konvertibilite rejimi” demek mümkün müdür?
Üçüncüsü, Osmanlı-Macaristan ekonomik ilişkilerinin atipik bir
şekillenmesi, siyasi ilişkilerinde de çok benzerlik gösterir. “Osmanlı
Mutlakiyetinin Karşıtı” ve Macaristan özgürlüğünün simge ismi Lajos
Kossuth (1802-1894) Osmanlı topraklarında, Kütahya’da, 18 ay siyasi
mülteci olarak kalır. Bu olay bir siyasi rehin alma mıdır? Yoksa bir
Osmanlı hoşgörüsü mü? Kossuth bu konukluğu sırasında Osmanlı
grameri üstünde çalışır ve bu manuskript Kütahya’daki “Macar Evi”
nde teşhir edilmektedir. Türkçe’den, Macarca’ya geçmiş 1500
civarındaki sözcük etimolojik ve anlam olarak nasıl ayrıştırılır?
Anahtar Kelimeler: Lajos Kossuth, Osmanlı Devleti, Macar,
Balkan

Lajos Kossuth Kimdir?
L. Kossuth (1802-1894) meslekten avukattır.
Macaristan’da özgürlük ateşini yaktığı için “Özgürlük
Savaşçısı ve Macaristan Demokrasisinin Babası” olarak
tanınıyor. Avusturya’ya ülkenin başkaldırısı başarılı
olunca “Vasi Cumhurbaşkanı” seçiliyor. Devrim hareketi
bastırılınca, Osmanlı’dan iltica hakkı talep ediyor,
İmparatorluk Yönetimi onu kabul ediyor. İlginçtir,
Macaristan’da 1848’deki demokratik başkaldırı aslında
tüm Avrupa’nın mutlakiyetçi rejimlerine ve bu arada


(Prof. Dr.), Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya
Bölümü, Balıkesir/Türkie, e-mail: asoykan@balikesir.edu.tr
 (Prof. Dr.), EİSTİ Üniversitesi, Paris/Fransa.
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kaçınılmaz olarak Osmanlı yönetim sistemine de
karşıydı. Sonuçta, Avrupa’nın Avrupa’daki 10 ulustan 8’i
bu hareketten etkilenmiş ya Kral tahtan inmiş (Prusya) ya
Cumhuriyet yönetimi kurulmuş (Fransa) ya da bir
hükümet değişikliği (Avusturya) yaşanmıştır. Sarsıntı
etkisinin derinliğini anlatmak açısından Komünist
Manifesto’nun bu ortamda Şubat 1848’de yayınlandığını
kaydedelim.1 Kossuth bir “Macar Özgürlükçüsü”dür ama
yazdığı anayasa tüm Habsburg İmparatorluğu’nda geçerli
olacak ifadeler içermektedir.
Kossuthın 1848 Devrimleri’nin bu ortamında yaşadığı
bu mültecilik statüsünü bir Osmanlı-Avusturya, OsmanlıRusya rekabetinin sonucu olarak kabul etmemiz
gerekiyor. Kossuth’da “Düşmanımın düşmanı benim
dostumdur” demiş olmalı ki, Osmanlı’ya iltica talebinde
bulunuyor. “Kabul” alınca, İstanbul’a geliyor, kısa bir
süre sonra Kütahya’da ikamet etmeye zorunlu kılınıyor.
Kossuth, Osmanlı topraklarındaki tek Macar
özgürlükçüsü değil. Ondan önce Macar Prensi İmre
Thököly Osmanlı topraklarına sığınacak ve Kocaeli’nde
1700-1705 arasında yaşayacaktır. Yine bir başka Macar
özgürlükçüsü Rakoczi Tekirdağ’da 1720-1735 arasında
sürgün olarak kalacak, burada ölecektir.
Kossuth, Kütahya Börekçiler Mahallesi’nde daha
sonra “Macar Evi” olarak anılacak ve halen resmi bir
müze olan 2 katlı, sokağa yüzünü göstermeyen 7 odalı
Bedrettin Efendi Evi’nde ailesi ve yakın ekibiyle konuk
olarak 18 ay geçirecektir.1851’de ABD Kongresi onu
“ABD’ye kabul etme kararı” alacaktır. Kossuth ve
beraberindeki 50 kişiden oluşan yakın ekibiyle 1851’de
İzmir’e kendisini almaya gelen bir ABD zırhlısı ile
Anadolu topraklarından ayrılacaktır.

Friedrich Engels - Karl Marx, Kominüst Manifesto, Can Yayınları,
(Çeviri Celal Üster-Nur Deriş), İstanbul 2016
1
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Kossuth 1860’da yayınlanan “Memory of My Exile”
adını taşıyan anılarında Osmanlı topraklarındaki
sürgününü şükranla anar: “Hayatımı ve hürriyetimi beni
ve arkadaşlarımı muhafaza eden Türklere borçluyum”
ifadesini kullanır. 2 Macaristan Bağımsızlık Bildirgesini
ve Macar Anayasası’nı yazarak modern Macaristan’ın
kurucusu olarak kabul edilen Kossuth’un bu içten ifadesi
önemlidir. Zira Budapeşte Macar Ulusal Müzesi’nde
sadece “Osmanlı’nın Macar Toprakları İşgali” ve
Kossuth’un “Osmanlılarca Esir Alınan Özgürlük
Savaşçısı” olduğu yazılıdır. Uzun yıllar Bilkent
Üniversitesi’nde eğitmenlik yapan ve halen bu ülkede
resmi görevlendirmeyle Macaristan tarihini yazan Prof.
Norman Stone’un bize şu sözleri bu noktada tam bir
yerindelik taşıyor: Macar tarihini yazmak çok ama çok
zordur!.
Kossuth’un özgürlükçü olmak dışında fevkalade
önemli bir şahsiyet olduğunda kuşku yok: Sadece
ülkesinin Anayasası’nı yazmakla kalmamış, azınlık
haklarının savunucusu bir ilk olarak bu olayın yasal
çerçevesini hazırlamıştır. Çok katmanlı/çok uluslu bir
Macaristan için bu çok önemli bir çıkıştır. Kossuth
azınlıkların dillerini öğrenme ve kullanma hakkını
savunmaktadır. Tuna (Nehri) Federasyonu’nu ilk kez
öneren O’dur. Ülkeleri kavrayan bir federasyon
günümüzde kurulmamış olsa bile nehirlerin taraf
ülkelerce ortak yönetimi dünyada bir tek Tuna nehri
üstünde geçerlidir. Tuna Konvansiyonu uygulaması
günümüzde etkin ve sorunsuz olarak yürütülmektedir.
Macaristan’ın demokrasi önderi L. Kossuth için 1930,
1946 ve 1984’de 3 kez para basılmış olup, acıdır ki, halen
emisyonda olan bir kağıt parası yoktur. Elimizdeki örnek,
savaş ortamının hiper enflasyon parası 1 Milyon Forint
değerindedir. Buna karşılık bir diğer özgürlük önderi olan
2

Lajos Kossuth, Memories Of My Exile, D. Appleton and Company,
(Çeviri Ferencz Jausz), New York 1880.

20 | Osmanlı’nın Macar Konuğu Lajos Kossuth ve Bazı Çağrışımlar
F. Rakoczi için 2018’de 500 Forint’lik bir kağıt para
basılmıştır.
Macar Evinde Türkçe Dilbilgisi
Kossuth’un Kütahya’daki ikametgahı sonrasında
belgelenen el yazmalarından onun Türkçe dilbilgisi
üstünde çalıştığını anlıyoruz. Nedeni hakkında bir hükme
varmak zor. Ancak bir kestirim yapabiliriz: Onun sürgün
yıllarında Türkçe, Macarca ve Fince aynı dil grubunda
kabul ediliyordu. Büyük bir olasılıkla Kossuth, bu
uzantıda Türkçe ve Macarca’nın ortak paydaları ve
farklılıkları üstünde çalışmış olmalı. Denildiği gibi bir
Türkçe dilbilgisi kitabı yazmış değil. Çünkü böyle bir
eser Müze'deki belgeler arasında yok. Macarca ve
Türkçe’nin kesişmesi ve ayrışması konusunu filolog Dr.
Günay Karaağaç’ın “Dil, Tarih ve İnsan” çalışmasından
öğreniyoruz. 3 Dr. Karaağaç, Fince, Macarca gibi Ural
dilleri ile Türkçe, Moğolca, Mançurca, Tanguzca, Korece
ve Japonca’nın temsil edildiği Altay dillerinin aynı
kökten çıkmış gibi bir “sanı”nın var olduğunu kaydeder.
Oysa bunların “ayrı” dil grupları olduğuna dair bulgu ve
saptamalar artık öne çıkmaktadır. Bu araştırmalar
süredursun, kesin olan şu: 50 milyonluk bir insan
grubundan oluşan Ural Dil Ailesiyle, 700 milyon
insandan oluşan Altay Dil Ailesi arasında yoğun bir
“sözcük ödünçlemesi” yaşanmış ve yaşanıyor. İki dil
grubunun coğrafi alandaki yakınlığı dikkate alınırsa
bunda hayret edilecek bir yan yok. Dolayısıyla
Macar’daki Türkçe sözcükler, Osmanlı’nın bu coğrafyayı
ele geçirmesinden çok öncesine dayanmaktadır. Bu
sözcüklerin sayısını Dr. Karaağaç 1500 olarak
vermektedir. Araştırmacımız devamla “Macarca
üzerindeki Türkçe tesiri o kadar kuvvetlidir ki bugün
Macarlar’ın yaşattığı bizim unuttuğumuz Türkçe
kelimelerden bile söz açmak mümkündür” demektedir.
Günay Karaağaç, “Dil Tarih ve İnsan”, Fırat Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, Cilt: 13/1, 2003.
3
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Osmanlı döneminde Macarca’ya giren 1312 kelimenin
yanında, 402 şahıs adı ve 224 yer adı bulunmaktadır.
Ancak her 2 dönem aradında önemli bir fark var:
Osmanlı döneminde kullanılmaya başlanan sözcükler
daha çok “kültür” sözcüğü iken,15.yy.’dan önceki
dönemde Macarca’ya geçmiş olanlarını “kavram”
sözcükleri oluşturmaktadır. İşin kayda değer yanı
Macarca’dan Türkçe’ye geçiş yapmış sözcük sayısının
azlığıdır. Bunun yorumunu yapacak yetiden yoksunuz,
ancak bu konunun altını çizmekle yetiniyoruz. Üstelik
Osmanlı’nın nüfuz sahasına hiç girmemiş Rusça’da bile
580 beslenme ve giyinme kültürü ile ilgili kelimenin
varlığı, bu Türkçe’den komşu ülke dillerine tek yönlü
kelime/deyim etkileşimi üstünde bizi düşünmeye davet
etmektedir.
Osmanlı ve Macaristan Para Rejimleri
H. Mert Kaya’nın ‘’İstanbul‘un 100 Sikkesi ‘’ başlıklı
çalışması, MÖ 660-1923 yılları arasında İstanbul’da
basılan 100 sikkenin 64’ünün Osmanlı döneminden
olduğunu belgeliyor. 4 Osmanlı İmparatorluğu’nun
16.yy’da sayısı 35 olan toplam darphanesinin 14’ü
Balkanlar ve Ege’dedir. Sultan II. Mehmet’den sonra,
224 yıl boyunca, 9 Osmanlı sultanı resmi para birimi olan
akçeyi Balkan darphanelerinde kestirmiştir. Bununla
kalmamış, II. Mehmet ve II. Beyazıt döneminde büyük
bir olasılıkla bir “egemenlik simgesi” olarak, sadece
Balkan coğrafyasında dolanımı olan bir “Onluk Akçe”
basılmıştır.
Macaristan
ise
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
egemenliği altında bulunduğu 1526-1683 döneminde
Almanca’nın geçerli olduğu bölgenin parası olan
gümüşten olma 12 ayrı “taler” basmıştır (Bu para birimi
1901’e dek “thaler” adını taşıyordu. Biz son kullanımını
Hasan Mert Kaya, İstanbul’un 100 Sikkesi, Kültür A.Ş Yayınları,
İstanbul 2011.
4
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yeğliyoruz. ABD 1792’de “dolar” adlı para birimine
karar verirken, adını bu taler’den aldı. Romanya’nın
günümüzdeki parası Leu ve Bulgaristan’ın Lev‘i de bu
etimolojik kökden gelir. Taler, Habsburg Hanedanlığı’nın
resmi para birimidir ve Macaristan Osmanlı egemenliği
altında bu para rejimi içinde kal(abil)mıştır.
Macaristan’ın “taler” i geçerli bir egemenlik parası olarak
kullanımı Osmanlı egemenliğinden 34 yıl öncesine
1499’a
dayanmaktadır.
Bir
başka
anlatımla,
Macaristan’ın hakim para birimi hep talerdi. Akçe,
Macaristan coğrafyasında ‘’ikame para‘’ olma unvanı
bile elde etmemiştir veya daha büyük bir olasılıkla
Osmanlı yönetimi böyle bir girişimde bulunmamıştır.
Macaristan’ın Osmanlı döneminde tedavüldeki ikinci
para birimi “Macaristan Ducat” sıdır. Bu para birimi
adını 1140-1797 arasında geçerli olan Venedik
Ducat’ından alır. 3.5 gr. ağırlında olup, % 98 oranında saf
altın içerir. Macaristan’ın bu para birimini, 1.
Ferdinand’ın tahta çıktığı 1526 yılında basmış ve
dolanıma vermiştir. 1526 yılına özellikle dikkat çekmek
istiyoruz: Aynı yıl, Avrupa devletlerinin ve Latin
dillerinin “Muhteşem” sözleriyle tanımladığı Kanuni
Sultan Süleyman’ın Mohaç Seferi’ni çıktığı yıldır. Savaşı
Osmanlı’nın “koşulsuz” olarak kazanmış ve anlaşmayla
Macaristan toprakları 1533’de kesin olarak Osmanlı
İmparatorluğu’na ilhak edilmiş olması bu para birimimin
konumunu hiç değiştirmemiştir. Macaristan,1915’e dek
“ducat”ı dış ticaretinde kullanma amacıyla (trade coin)
bu para birimini düzenli olarak basmaya devam etmiştir.
Avusturya’nın 1915’de Macaristan’ı kendine bağlayana
dek “ducat” basma eylemi sürmüştür.
Bu noktada bir kestirim yapabiliriz: Osmanlı’nın 150
yılı aşkın egemenlik döneminde Osmanlı İmparatorluğu
ile bağlı bölgesi Macaristan’ın ayrı 2 para rejimi vardı.
Osmanlı’nın Macaristan‘ı fütuhatı bu ülkenin para
rejimini değiştirmemiş, adeta dışında bırakmıştır.
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Para rejimiyle Osmanlı Ekonomisi
Ducat-Akçe ikilemi konusunda daha ötesini söylemek
için Osmanlı para rejimi konusunda yaşayan tek uzman
durumunda olan Şevket Pamuk’un ana yapıtı (opus
magnum) durumunda olan “Osmanlı İmparatorluğu’nda
Paranın Tarihi” eserine başvurmak durumundayız.5
Dr. Pamuk’un
aydınlatıyor:

verileri,

bizi

4

temel

alanda

1-Venedik altın Duca’sı - Türkçe’de ısrarla düka
deniyor, nedeni bilinmez - Osmanlı’nın altın sikkesi
“Sultani” ya da “Sultaniye” sinden daha değerli değilse
de, ona baskın çıkmaktadır. Zira “Duca”nın gramaj ve
değer eşitliği hiç bir zaman ve hiç bir konjonktür altında
bozulmamıştır. Bu nedenle Avrupa’nın geçerli ticari
sikkesidir ve konvertibldir. Değeri, içindeki maden
değerine hep eşittir. “Sultani” ise
II. Mehmet
döneminden başlayarak, sikke değeri ve maden içeriği
eşitsizliğine göre kurgulanmıştır. Kur rejimi “spot”
(ansal) olarak belirlenmiştir. Açıklık getirmek adına,
Osmanlı’nın büyüme(ci) dönemi olan 16.yy’a dek
sultani/duka kuru 1‘e eşittir. Zira, sonradan altın içeriği
azaltılınca, nominal ve reel değeri arasında bir farklılık
oluştu. Sultani’nin kur değeri ise her kaybedilen savaş
sonrası kırklanan (madeni azaltılan) “akçe”ye göre
hesaplanmıştır.
2-Osmanlı yönetimi, büyük bir olasılıkla, sadece dış
ticaret amaçlı kullanılmak üzere, 1453’den bu sonra
“Türk Altın Duka” sını İstanbul, Serez ve Edirne
darphanelerinde “Türk” Altın Duca’sı basmıştır. Statüsü,
1456 tarihli Fatih Kanunnamesi’ne göre belirlenmiştir.
3-Osmanlı İmparatorluğu’nun egemenlik alanı içinde
değerce en fazla dolanımda olan paralar, “Duca”,
Şevket Pamuk, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın Tarihi, Türkiye İş
Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2000.
5
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“Eşrefiye” (Mısır Altını) ve “Engürisiye” (Macar
Altını)’dır.
4-Fidye, idari ödemeler ve vergi değerinin
belirlenmesinde “duca” esastır. Devlet ödemesini ilke
olarak “akçe” ile yapmayı yeğlerdi. Askeri seferler
sırasında, büyük bir olasılıkla isyanların önlenmesi için,
ödemede “duca” kullanılırdı. (Osmanlı tarihi üstünde
çalışmalarıyla tanıdığımız tarihçi Dr. C. Finkel, 16.yy’da
askeri seferler sırasında maaş ödemesinin % 67’sinin
duca, %10’nun
Avrupa
kuruşuyla yapıldığını
kaydetmektedir.6
Bu aydınlanmanın ışığında, dedüktif yöntemle 4 kaba
sonuca ulaşıyoruz:
1-Osmanlı yönetimi, İstanbul ve çevresi dışında kalan
tüm egemenlik alanında “hakim para” neyse, onun
varlığını koşulsuz olarak kabul etmişti. Bu kararın
uzantısında faydacı (pragmatik) bir anlayışla fetih
alanlarında o coğrafyada geçerli olan paranın dolanımı
onaylanıyordu. Bu faydacılık o denli ileriye varmıştı ki,
dış ticaret yaparken, bir ödeme aracı olarak “Türk Tipi
Duca” basılıyordu.
2-İktisat tarihçisi Mehmet Genç’in “Devlet ve
Ekonomi”de yetkince vurguladığı ve bizim artık bir ata
deyişi gibi kullandığımız
“Osmanlı İmparatorluğu
provizyonist bir ekonomidir” tespiti, bu konuda da
geçerlidir. 7 Provizyonizm, sözün kökü olan
“provizyon”un anlamı olan “karşılık olması”dan çok
“iaşecilik” dir. İaşecilik, mal ve ürünlerin, kaynağı
nereden olursa olsun, tüketiciye en ucuz yoldan
sağlanmasını öngörür. Bu iaşeciliğin diğer ayağı, söz
konusu bir mal veya ürünün fiyatının artması halinde
Caroline F Finkel, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı / Osmanlı
İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300 – 1923, Timaş Yayınları, İstanbul
2017.
7 Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve Ekonomi,
Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000.
6
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fiyatına “narh (üst sınır/tayınlama)sistemi” nin
uygulanmasıdır. İaşecilikte, Osmanlı İmparatorluğu’nun
“kulları” için yaşamsal önemdeki temel ürün ve malların
arzının sağlandığı ya da karşılandığı durumda, ekonomik
sistemde “genel denge” sağlanmış olmaktadır. Bu
sistemde tek bir egemenlik para biriminin varlığı, izafi bir
konudur. Zira Osmanlı bir “ticari devlet” değildir, dış
ticaret fazlası yoluyla “çıktı”yı (fazla) arttırma çabası
yoktur. Bu çıktı, savaş ve seferlerden sağlanmaktadır.
İaşecilik Rejimi’nde önceleri kendini tek sorumlu olarak
gören devlet, Tanzimat’ın ilanıyla, kulluk’tan,
“vatandaş”lığa değilse de, “teba” lığa yükselmiş olan
tüketicisine, bu sorumluluğunu “resmen” devretmiştir.
3-Bu uygulamaya “kısmi konvertibl rejimi”
dememizde kanımızca yanlışlık yoktur. “Konvertibilite”
modern çağ ekonomisinde, 1944’deki Bretton Woods
Anlaşması sonrası bu deyim geçerlilik kazanmış olsa da,
bu olayın tanımlanmasında “kısmi konvertibilite”
deyiminin yerinde bir kullanım olacağını düşünüyoruz.
Paranın içindeki madenin değeri, yazılı (nominal) değeri
sağladığı sürece, İmparatorluk coğrafyasında her bir para
biriminin “eşit söz hakkı” bulunmaktadır. Akçe sadece
eşitler içinde ilktir (primus inter pares). Bu Balkan
bölgesinde böyle olduğu kadar, Mısır’da “Mısır
Eşrefşiye”si ve Mağrip coğrafyasında Dinar/Dirhem ile
benzeri uygulamayla karşımıza çıkmaktadır.
4-Osmanlı’nın altın sikkesi daha çok sultanın
egemenlik izdüşümüdür, semboliktir. Bir “değişim aracı”
değildir. Esasen gramajında seyreltim (tağşiş hali) Fatih
Mehmet sonrası bir resmi uygulama aracı olmuştur.
Böylesi bir para politikasının varlığında, resmi para
biriminin uluslararası alanda bir “değişim parası”
olmasını beklemek/ummak yanlış olacaktır.
5-Balkanlardaki Osmanlı yönetiminin işletme
sisteminde olan darphanelerde “akçe” basımı (kesilmesi),
Balkan coğrafyasının insanı (kulları) için değil, merkezi
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devletin kullanımı içindir. Akçe, basımı sonrası
İstanbul‘a nakledilmektedir. O kadar ki, Osmanlı yönetim
sistemi, vergi ve fidye vb.’lerin tahsilatını, akçe dışında
kalan paralar üstünden yapılmasını kabul etmekte ve
yapmaktadır.
Balkanlar mı? Rumeli mi?
Tarihçi M. Mazower “Balkanlar” adını taşıyan
eserinde bu coğrafya için “Şiddet Yüklü Bir Coğrafya”
nitelemesini yapar. 8 Oysa, Balkan toplumlarında etnik
ayrımlar hayatın olağan bir parçası olarak hep göz ardı
edilmiştir. “Çift isimlilik” yaygındır. M. Greene “A
Shared World:Christians and Muslims in the Early
Modern Mediterranean” eserinde vurguladığı üzere,
Balkanlar’da uygarlıkların buluştuğu hep bir “Orta
Dünya” vardır.9 “Balkan” ve “Balkanlar” deyimleri, 18.
yy’ın sonunda ve özellikle 19. yy.’da ortaya çıkmıştır.
Dedektif romanlarının unutulmaz ismi A. Christie’nin
1925’de yayınlanan “Köşkteki Esrar” romanında,
romanın kahramanı, “kötü adam” Boris’in yurdu bu
yakıştırmaya uygun olarak “Bir Balkan Ülkesi”dir. 10
“Balkanlar’’deyimiyle, “uydurulmuş/yakıştırılmış bir
sözcük” ile karşı karşıya bulunduğumuzu söyleyebiliriz.
Bu yakıştırma temelinde jeo-stratejik temellidir. I. DH ve
onu izleyen ortam içinde kargaşa çağrıştıran anlamlar
yüklemektedir. Bu olumsuz çağrışım hali halen tüm
bölge ekonomisi analizlerinde tekrar tekrar karşımıza
çıkmaktadır.
İkinci yakıştırma ise “Evladı-Fatihan” (Fatihlerin
Soyu) deyimidir. Bu coğrafyayı nitelemede Türkçe
yazında - sıkça olmasa da - karşımıza çıkmaktadır.
8

Mark Mazower, The Balkans: A Short History, Modern Library,
New York 2000
9 Molly Greene, A Shared World Christians and Muslims in the Early
Modern Mediterranean, Prınceton Unıversıty Press, New Jersey 2002.
10 Agatha Christie, Köşkteki Esrar, Altın Kitaplar, (Çeviri Gönül
Suveren), İstanbul 2018.
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Deyim, Balkanlar’ın fethine katılan beylerin, fatihlerin
soyundan gelenlere verilmiştir. Savaşan “Yörükler” ve
“Tatarlar” için bu deyimin kullanımı çok hakça bir
kullanım idi. Oysa günümüz kullanımında tüm “Balkan
Türkleri” için bu tamlamanın kullanımı yeğleniyor.
Bu zihni karışıklıkları gidermek için tarihçi Dr. Cemal
Kafadar
“Kendine Ait Bir Roma” adlı anlamlı
çalışmasında, Balkanlar yerine “Diyar-ı Rum” (Rumeli)
sözünün ikame edilmesini öneriyor. 11 Bu yeniden
deyimlendirme önerisi, Dr. Kafadar ile başlamış değil.
İbn Battuta‘nın 1325-1354 arasında gözlemde bulunduğu
75.000 mil yolculuğun belgesi olan “The Travels of İbn
Battuta :In the Near East Asia and Africa, 1325-1354”
adıyla 14. yy’da yayınlanan eserinde “Urum İlleri
Coğrafyası’ndaki Türk Toprakları”ndan söz eder. Yine
Mevlâna, Batı yazınında “Rumi” olarak anılır.
Dr. Kafadar, Rumeli/Rum kavramının “derinlikli
arkeolojisinden yararlanmamızı” önermektedir, bu sava
katılmamak mümkün değildir.
Bu yeni adlandırmayı bir öneri olarak tarihçi
dünyasının
değerlendirmesine
açmak
istiyoruz.
Eklemekte yarar var: Bu türden yeni bir söz, bu fiziki
alana yüklenmek istenen “şiddet coğrafyası” nitelemesini
ortadan kaldıracağı gibi, bilimi ve insanlığı bu algı
yanlışlığından uzaklaştırmaya da yarayacaktır.
Sonuç Yerine Bir Dilek
Tarihçi Dr. Suraıya Faroqhi eserlerinin hemen
tümünde “Osmanlı tarihçileri kendi paradigmalarını
üretecek ve başka alanlarda ‘ithal’ edilen paradigmalara
bağımlılığa son vermeye” davet etmektedir. Onun
isimlendirmesiyle “çaprazlama dölleme yöntemi” nereye
gidersek gidelim, tarih araştırmalarda verimliliğin bir
kaynağıdır.
Cemal Kafadar, Kendine Ait Bir Roma, Metis Yayınları, İstanbul
2017.
11
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“Rumeli tarih yazınında; “varsayım”, “genelleme” ya
da “özgün kayıt okuma”, hangi yöntem olursa olsun, bu
coğrafyanın anlamlı tarihçisi Dr. E. Causevic’in çağrısına
uyarak “belgenin kutsallığı” için “nefret kışkırtıcılığı
yapmaktan kaçınmamız gerekir.”
İki noktada oydaşma diliyoruz: Balkan tarihçiliğinde
bizi konuları kategorize etmeye götüren “normatif
tarihçilikten” kaçınmak zorundayız. İkincisi “Bizler” ve
“Onlar” diyen, bir “resmi tarih okuması” yapmamalıyız.
Araştırma ve anlama çabamız, bu coğrafyanın
insanlarının huzur ve barış içinde yaşamasına katkıda
bulunmalıdır.
Ülkemizde sayısı 6 olan Türk- Macar Dostluk
Dernekleri ve Budapeşte’de kurulu Türk-Macar Kültür
Enformasyon ve Sanat Vakfı ve Vakfın yayın organı
Türkinfo web sitesi, bu dostluk misyonunun insanlığa
neler kazandırdığının küçük ama anlamlı kanıtlarıdır.
Kaynaklar
Friedrich Engels - Karl Marx, Kominüst Manifesto,
Can Yayınları, (Çeviri Celal Üster-Nur Deriş), İstanbul
2016.
Kossuth, Lajos, Memories Of My Exile, D. Appleton
and Company, (Çeviri Ferencz Jausz), New York 1880.
Stone, Norman, İmparatorluk Oyunları Avrupa ve
Ortadoğu’yu Şekillendiren Yıllar, Ketebe Yayınları,
İstanbul 2018.
Karaağaç, Günay, “Dil Tarih ve İnsan”, Fırat
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 13/1, 2003, s.
441-450.
Kaya, Hasan Mert, İstanbul’un 100 Sikkesi, Kültür
A.Ş Yayınları, İstanbul 2011.

Kenan Mortan, Abdullah Soykan | 29
Pamuk, Şevket, Osmanlı İmparatorluğunda Paranın
Tarihi, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul
2000.
Finkel, Caroline F, Rüyadan İmparatorluğa Osmanlı /
Osmanlı İmparatorluğu’nun Öyküsü 1300 – 1923, Timaş
Yayınları, İstanbul 2017.
Genç, Mehmet, Osmanlı İmparatorluğunda Devlet ve
Ekonomi, Ötüken Neşriyat, İstanbul 2000.
Mazower, Mark, The Balkans: A Short History,
Modern Library, New York 2000.
Greene, Molly, A Shared World Christians and
Muslims in the Early Modern Mediterranean, Prınceton
Unıversıty Press, New Jersey 2002.
Christie, Agatha, Köşkteki Esrar, Altın Kitaplar,
(Çeviri Gönül Suveren), İstanbul 2018.
Kafadar, Cemal, Kendine Ait Bir Roma, Metis
Yayınları, İstanbul 2017.
Not: Bu tebliğin sunumu sonrası Tarihçi Dr.
Muzaffer
Ürekli, Yusuf Akçura’nın ‘’Suriye ve
Filistn‘den Mektuplar ‘’( Ötüken yay, 2017) başlıklı
çalışmasına dikkat çekti ve ilgili sayfayı yolladı.Akçura,
gözlemini ‘’Kudüs’ün Fransız bölgesinde Fransızca dili
,Fransuz kanunu , Rus bölgesinde Rus dili, Rus kanunu
ve Rus akçesi Alman ve İngiliz bölgesinde de durum
aynı…Bunlara Türkiye hakimiyetinin , Türk parasının ,
Türk kanunlarının hiçbir dahli ve tesiri olamıyor
(…)Yahudiler bile diğerlerinden geri kalmamak için
akçe ve posta pulu basmaya uğraşıyorlar.‘’(s.135)
sözleriyle yansıtıyor.
Kuşkusuz bu
gözlem Osmanlı ‘nın
dağılma
dönemine denk gelse de çoklu para rejiminin Osmanlı
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İmparatorluğu‘nun temel bir politika kararı olduğunu bir
kez doğruluyor.
Yazarlar, dikkat ve özeni için Dr. Ürekli‘ye teşekkür
ederler.

OSMANLI İMPARATORLUĞU’NUN KLASİK
ÇAĞDA BALKANLAR’DAKİ POLİTİK
EKONOMİSİ
The Political Economy of the Ottoman Empire in the
Balkans in Classical Age
Dr. Senem K. DIŞKAYA
Öz: Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Çağda Balkanlardaki
politik ekonomisi birçok temel üzerine inşa edilmiştir. Balkanlar,
Osmanlı sınırlarının güvenliğinin sağlanmasındaki stratejik öneminin
yanı sıra, kentlerin çeşitli gıda ve tekstil ihtiyaçlarının karşılanması,
gümüş ve altın gibi bazı madenlerin çıkarılması ve alınan vergiler
aracılığıyla hazineye gelir sağlanması açısından büyük öneme sahip
olmuştur. Balkanlarda sağlanan güvenlik ve Osmanlı Devletinin adil
hukuk ve vergi sistemi de bölgesel ticareti artırarak Balkan ürünlerinin
Avrupa’ya gönderimini kolaylaştırmanın yanı sıra Balkan şehirlerini
geliştirmiştir. Bu süreçte, Osmanlı Devletinin, sınırları içinde adalet
ve ekonomik istikrar sağlanmasına yönelik düzenlemeleri kısmen
sınırlayıcı da olabilmiştir. Bu çalışmada, Osmanlı İmparatorluğu’nun
Klasik Çağda Balkanlardaki politik ekonomisi incelenmiştir. Bu
doğrultuda, kurulan ticarî ilişkiler, Osmanlı Devletinin ticarette
sağladığı koşullar, verdiği imtiyazlar, kullanılan çeşitli ekonomik
araçlar ve bunların refah etkileri araştırılmıştır. Osmanlı Devletinin,
adalet ve ekonomik istikrar gözeterek yaptığı ekonomik ve hukuksal
düzenlemelerle belirli bir düzeyde serbest piyasa ekonomisi koşulları
oluşturmasının sonucunda Balkanlardaki ekonomik ve sosyal refah
düzeylerini artırdığı görülmüştür.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Devleti, Balkanlar, Serbest Piyasa,
Politik Ekonomi, Refah
Abstract: The political economy of the Ottoman Empire in the
Balkans in the Classical Age was built on many basis. The Balkans
had a great importance in terms of meeting the various food and
textile needs of the Ottoman cities, in extracting some mines such as
silver and gold, and providing income to the treasury through taxes, as
well as the strategic importance of securing the Ottoman borders. On
the Balkans side, the security provided and the presence of the fair
legal and tax system of the Ottoman Empire had increased regional
trade, facilitated Balkan products exports to Europe and developed
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Balkan cities. Within this period, the Ottoman Empire’s arrangements
for economic stability and equity had been partly restrictive. In this
study, political economy of the Ottoman Empire in the Balkans in
Classical Age is examined. In this respect, commercial relations, the
trade conditions provided by the Ottoman Empire, the privileges
granted, the various economic instruments used and their welfare
effects are investigated. It has been seen that the Ottoman Empire
increased economic and social welfare levels in the Balkans as a result
of creating limited free market economy conditions at a certain level
through economic and legal arrangements considering justice and
economic stability.
Keywords: Ottoman Empire, Balkans, Free Market, Political
Economy, Welfare

Giriş
Balkanlar, Osmanlı Devleti için Avrupa ile sınırlarının
güvenliği, kentlerin çeşitli gıda ve tekstil ihtiyaçlarının
karşılanması, vergiler aracılığıyla hazineye gelir
sağlanması gibi çeşitli sebeplerden dolayı büyük öneme
sahip olmuştur. Klasik Çağda, Balkanların Katolik
baskısına karşılık Osmanlı’nın korumasında olduğu
güvenli alanda, sağlanan güvenlik ve Osmanlı Devletinin
adil hukuk ve vergi sistemi bölgesel ticareti artırarak
Balkan ürünlerinin Avrupa’ya gönderimini kolaylaştırmış
ve Balkan şehirlerini geliştirmiştir. Balkanların etnik
kimliklerinin fazlasıyla belirgin olduğu ve giderek arttığı
bir zeminde, Osmanlı’nın bu bölge ile kurduğu bağ, 14.
yüzyılın sonundan itibaren aşağı yukarı 500 yıl devam
etmesine rağmen, kalıcı olmamıştır. Bununla birlikte,
belirgin bir dönem boyunca, Klasik Çağda, Osmanlı
Devletinin Balkanlardaki ekonomik ve sosyal refahı
artırma amaçlı çabalarının sonucunda bölgede ticaretin
yanı sıra ekonomik ve sosyal refah artmış ve
Balkanlardaki halk ile güçlü kültürel, sosyal ve ekonomik
bağlar kurulmuştur.
Bu çalışmada, Balkanlarda göreli barışın hâkim
olduğu, Osmanlı Devletinin Klasik Döneminde Balkanlar
Bölgesindeki politik ekonomisi incelenerek, dönemin
politik ekonomik yapısıyla ilgili literatüre katkıda
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bulunmak istenmektedir. Bu amaçla, öncelikle klasik
çağda Osmanlı Devletinin ekonomisinin özellikleri
gösterilmektedir. İkinci olarak, Balkanlardaki ekonomik
yapı ve bunun temelini teşkil eden sosyal yapı
incelenmektedir. Osmanlı’nın Balkan şehirlerinde
yaşayan halklara ve bölgede ticaret yapmak isteyenlere
sağladığı ticarî ve hukukî haklar ile oluşturduğu piyasa
koşulları gösterilmektedir. Üçüncü olarak, serbest piyasa
ekonomisi özellikleri ve Osmanlı Devletinin oluşturduğu
denetimli serbest piyasa koşulları ele alınmaktadır.
Osmanlı Devletinin Balkanlarda uyguladığı politik
ekonomi
incelendiğinde,
Osmanlı’nın
Balkanlar
Bölgesinde, eskiden beri var olan sosyal ve ticarî yapıları
desteklediği ve sağladığı güvenlik ve teşviklerle ticareti
artırdığı görülmektedir. Buna ek olarak eşitlik, adalet ve
ekonomik istikrar doğrultusunda ekonomik ve hukuksal
düzenlemelerle, belirli bir düzeyde serbest piyasa
koşulları oluşturarak, bölgedeki sosyal ve ekonomik
refahı artırdığı görülmektedir.
Klasik Çağda
Özellikleri

Osmanlı

Devleti

Ekonomisinin

Osmanlı İmparatorluğu’nda ekonomik düzen, merkezî
yönetimin gücünü artırma ile devlet esaslı geliştirilmiştir.
Ekonomide, temel amaç kendi kendine yeterlilik
olmuştur. Ekonomiyi yönlendirmede devlet esas alınsa
da, sınırlar genişledikçe ekonomiye müdahale sınırlı
kalmıştır. İktisadî ve siyasî sistemin hareket noktası ise
adalet olmuştur. Devletin devamlılığı için gerekli gelirleri
artırma politikası da adalete dayanmıştır. Klasik Osmanlı
iktisat sistemi arz yönlü olmuştur. Ekonominin insan için
olduğu düşüncesi temel alınmıştır. İktisadî kararlarda
sosyal refah sağlanmasına önem verilmiştir. İktisadî
anlamda eşitlik Allah önünde kul eşitliğine dayanmıştır.1

Cüneyt Dumrul, Yasemin Dumrul, ‘Osmanlı İmparatorluğu’nun
Kapitalist Paternde Sanayileşmesinin Önündeki Engeller Üzerine Bir
1
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Osmanlı iktisadının ana özelliklerinden biri de yerelleşme
(decentralization) olmuş, imparatorluğun çoğu eyaletinde
özerk mali örgütlenme olduğu için İstanbul’dan gelen
talimatların gelişi beklenmeden karar verilebilmiştir.2
Osmanlı Devleti, iktisat politikasında; iaşe, fiskalizm
ve gelenekçilik ilkelerini hedeflemiştir. İaşe, temelde
insanların ihtiyaçlarının kârlılığın üzerinde tutulmasıdır.
Fiskalizm, devletin hazine gelirlerinin yüksek düzeye
çıkarılması ve harcamaların kısılmasına dayanmaktadır.
Gelenekçilik, üretim ve tüketim dengesinin sağlanması
doğrultusunda, kanunname ile iktisadî hayatın düzenlenmesidir. 3 Osmanlı Devletinin iktisat uygulamasında,
İslam iktisadının eksik rekabet koşullarında fiyatlara
müdahale edilmesi ilkesi önemli yere sahip olmuştur.
Piyasaların yapısı da bunu zorunlu kıldığı için, halkın
refahına yönelik olarak, narh sistemi (tavan fiyat)
uygulanmıştır. Dolayısıyla, narh, Klasik Dönem Osmanlı
tarihinde fiyat politikasının esasını teşkil etmiştir.4
Erken dönem modern Osmanlı ekonomisinde, piyasa
aracılığıyla sağlanan refah (ya da piyasa refahı)
ekonomiyi yönlendirmiştir. Piyasa refahı, ekonomik
istikrar ve sınırlar içinde yaşayanların belirli düzeyde
eşitliklerinin sağlanması için, kısmen rekabeti
(etkinlik/büyümeyi) engelleyen bir ekonomik sisteme
dayanmıştır. Bu ekonominin temel ilkeleri, genel
yaklaşımdan farklı olarak, sosyo-politik uyumun,
performans ve rekabet yoluyla büyümenin üzerinde
tutulması ve yeterince iyi bir ekonomik sistemin
İnceleme’, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, Sayı 23, 2014,
s. 151-153.
2 Detaylı bilgi için bkz. Kate Fleet, ‘The Ottoman Economy, c. 1300c.1585, History Compass Vol. 12, Issue.5, 2014, s. 459.
3 Detaylı bilgi için bkz. Mehmet Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda
Devlet ve Ekonomi, Ötüken, İstanbul 2014, s. 41-48.
4 Ahmet Tabakoğlu, ‘Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi’,
İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 43, 1987, s.
121-122.
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kurulması olmuştur. Bu sistem, yukarıdan (İstanbul ve
devlet) gelen ekonomik düzenlemenin zayıfladığı politik
yerelleşme (decentralization) döneminde bile işlemiştir.
Bu dönemde, İstanbul hariç olmak üzere, vakıf ve lonca
gibi yerel ekonomik kurumlar sıkı pazar düzenlemesi ile
ekonomik refahı korumak için hükümet ve özel çıkarlar
arasında faaliyette bulunmuşlardır. Osmanlı’nın iyi olan
ekonomik altyapısı, var olan kurumların esneklik ve
sürdürülebilirliğinden de kaynaklanmıştır. Bu yapı, aynı
zamanda
iyi
kurulmuş
ve
işleyen
Osmanlı
mahkemelerinin; sözleşmeli ticari işlemler, kredi,
mevduat gibi finansal hizmetlerin tek çatı altında
denetlenmesindeki çok yönlü rolünü de göstermektedir.5
Osmanlı İmparatorluğu ekonomisinde tarıma öncelik
tanınmış ve tarımsal üretimin artırılması ve köylünün
korunmasına yönelik politikalar üretilmiştir. 6 Osmanlı
ekonomisinin ana gelir kaynağı olan tarım arazilerinin
büyük kısmı devlete ait (miri) olmuş, araziler mülk olarak
Vakıflar, yeniden dağıtım mekanizması olarak, piyasalardan gelen
parayı, medrese ve camii gibi çeşitli kamusal hizmetlerin yanı sıra
yoksul halka yardım için de kullanmıştır. Vakıflar bu şekilde kentsel
ekonomik yaşamda düzen sağlarken, loncalar da şehirlerdeki
profesyonel yaşamı düzenleyip, endüstri ve ticarette istikrar
sağlamıştır. Loncalar, yeni gelenlerin piyasalara girişine önlem olarak,
yüksek yasal engellerle yerleşik ekonomik aktörleri koruyup piyasa
aracılığıyla sosyal refahı desteklemişlerdir. Buna ek olarak işte
güvenlik sağlama, ölçüsüz rekabetten koruma, ücret ve çalışan
kontrolü ile üretim kotaları koyarak işgücü piyasasında da denge
sağlamışlardır. Bu süreçte, kanunların uygulandığı mahkemeler,
ekonomiye yön veren ilkeleri desteklemede çok önemli yere sahip
olmuştur. Kadı ve mahkeme sistemi, pazarlarda ekonomik adaletin
korunmasında önemli rol oynamıştır. Tüketiciler ve tercihleri de
(bazen kamuoyu görüşü olarak) önemli olmuştur. Daha detaylı bilgi
için bkz. Relli Shechter, ‘Market Welfare in the Early-Modern
Ottoman Economy: A Historiographic Overview with Many
Questions’, Journal of the Economic and Social History of the Orient,
Vol. 48, No. 2, 2005, s. 253-265.
6 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun Ekonomik ve Sosyal
Tarihi, Cilt 1, 1300-1600, Editör. Halil İnalcık ve Donald Quataert,
Çeviren. Halil Berktay, Eren Yayıncılık, İstanbul 2004, s. 82.
5
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işlenmek üzere bireylere (ihya), sipahilere (tımar) ya da
vakıflara verilebilmiştir. 7 Tarım üretimi kanunlarla
garantiye alınmış ve üretimin fazlasının tımarlı sipahilere
tahsis
edilmesi
sonucunda
merkezî
hükümet
harcamalarına gerek kalmadan orduların finansmanı
sağlanmıştır. Vergi gelirlerinin önemli kısmı tarım
kaynaklı olduğu için üretimin devamlılığına yönelik çaba
harcanmakla birlikte ekonomide fiyatların oluşmasına
müdahale edilmemiştir. 8

Klasik Dönemde, Osmanlılar yerel ekonomileri
canlandırmak ve ticareti geliştirmek için geniş ölçekli
ticari projeler uygulamışlardır. 9 Bu dönemde ticaret
büyük bir gelir kaynağı olmuş, Akdeniz ekonomik
havzası, Karadeniz ve Kızıldeniz’de yapılan ticarete ek
olarak gümrük vergileri de önemli bir gelir kaynağı
meydana getirmiştir. Batıdaki devletlerle de yakın ticaret
ilişkileri kurulmuş tahıl, pamuk, ipek, baharat gibi
ürünler ihraç; kumaş ve metal ise ithal edilmiştir. Ülke
içinde, bölgelerarası ticaret hacmi de büyük bir gelir
kaynağı olmuş, fethedilen kentlerde pazarlar kurularak
büyüyen kent sektörü desteklenmiştir. 10 Osmanlı
kentlerinin yeniden inşa edilmesi ve ticaretle ekonominin
canlandırılmasında imâretler önemli role sahip olmuştur.
Osmanlı kentlerinin çarşı ve endüstrileri, değerli mallar
ile tebaanın servetini saklamak ve korumak amacıyla
şehrin merkezinde sığınak gibi olan, bedestenlerin
etrafında gelişmiştir. Kervansaray, han ve zaviyeler de,
şehirlerde ve yollarda kervan ticaretini ve ürünlerin
başkentlere ulaştırılmasını kolaylaştırarak bu sistemi
tamamlamışlardır.11

7

K. Fleet, agm., s. 456.
C. Dumrul, Y. Dumrul, agm., s. 151-153.
9 R. Schechter, agm., s. 258.
10 K. Fleet, agm., s. 456.
11 İmaretlerde; camii, medrese, mektep, dârüşşifâ, hastahane gibi hayır
kurumlarının yanı sıra bedesten, kervansaray, han, kapalı çarşılar ve
8
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Osmanlı Devletinin Klasik Çağında Balkanlarda İnşa
Edilen Sosyal Yapı
Osmanlı Devletinin Balkanlarda yayılması politik ve
toplumsal koşulların etkisiyle olmuştur. Bizans
İmparatorluğu ve ardılı olan Balkan Devletlerinde
merkezî gücün inişe geçişi ve feodalizmin doğuşu eş
zamanlı gerçekleşmiştir. Bu dönemde, vergi gelirleri
askere ait iken, devlet denetimindeki pronoia
topraklarının iyeliğinin manastırlarla etkili kişilerin eline
geçtiği, bu kişilerin ise bu toprakları, devletten parasal ve
yasal ayrıcalıklar alarak kendi mülkleri gibi kullandığı ve
köylüden istenen feodal yükümlülükleri keyfi olarak
artırabildiği görülmektedir. Osmanlı Devleti, bölgede
yönetime geçtiğinde, bu topraklarda ‘Kanûn-i
Osmanî’nin basit vergi hükümlerinde bulunmayan bütün
yerel vergiler kaldırılmıştır. Kanunların uygulama
sorumluluğunun kadıya verilmesi sonucunda, feodal
yönetim yerine merkezî bir yönetim gelmiş ve feodal
beylerin kişisel yetkisinde olan vergi ve ayrıcalıklar
yerine genel hükümler uygulanmaya başlanmıştır.
Bölgede, Osmanlı yönetiminin temel ilkesi, köylüleri
yerel yetkililerin sömürüsüne karşı korumak olmuştur.
Halkın dini inancına da saygı duyulmuş ve Ortodoks
Kilisesi tanınmıştır. 12 Nitekim Katolik ve Protestanların
birbirlerini katlettikleri ve Yahudilerin bir Hıristiyan
devletten diğerine izinin sürüldüğü 13 bir dönemde,

pazar yerleri gibi ticari kurumlar da inşa edilmiş, ticari kurumlar hayır
kurumlarının giderlerini karşılamak amacıyla kurulmuştur. Detaylı
bilgi için bkz. Halil İnalcık, ‘The Ottoman Economic Mind and
Aspects of the Ottoman Economy’, The Ottoman Empire: Conquest,
Organization and Economy, Variorum Reprints, London 1978, s. 208209.
12 Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ 1300-1600, Yapı
Kredi Yayınları, İstanbul 2003, s. 18-19.
13 Buna bir örnek olarak, 15. yüzyılın sonunda İspanya’dan kaçan
Yahudi topluluğu Sultanın emri üzerine Selanik’e yerleşmiş ve şehrin
gelişmesine katkıda bulunmuştur. Detaylı bilgi için bkz. Daniel
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Osmanlı’nın eşsiz dini toleransı sayesinde, padişahın
uyrukları nispeten küçük yetersizliklerle diledikleri gibi
ibadet etmekte özgür olmuşlardır.14
Osmanlı Devleti, Balkanlar Bölgesinde, Doğu Roma
İmparatorluğu’nun bürokratik merkeziyetçi idaresini
yeniden canlandırılarak, köylü kitleleri lehine bir çeşit
sosyal devrim gerçekleştirilmiştir. Hıristiyan köylüye
uygulanan vergilendirmede, feodal keyfî vergiler ve
angaryalar kaldırılmış, böylelikle, köylünün yüzyıllardır
alışık olduğu temel imparatorluk vergi sistemi geri
gelmiştir. 15 Osmanlı Devleti, egemenliği altındaki
topraklarındaki bütün Gayrimüslim azınlıkları, İslami
Devletin tebaası olarak, zimmî (dhimmî) statüsünde
kabul ederek İslam Hukukuna göre davranmış, 16 cizye
ödenmesi dışında Müslüman tebaadan ayrı tutmamış, 17
canları ve mallarını korumayı Tanrı emri ve ödev olarak
görmüştür.18 Devlete vergi ödeyen halkın tümü, reâyâ19,

Panzac, Editorial: Balkans, l’empreinte Ottomane, Revue du Monde
Musulman et de la Méditerranée, No. 66, 1992, s. 6.
14 Bunun temelinde, İslam dini hukukunun yanı sıra Osmanlı’nın
politik stratejisi bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bkz. L. S.
Stavrianos, The Balkans Since 1453, Rinehart & Company, New York
1958, s. 89-90.
15 Halil İnalcık, ‘Türkler ve Balkanlar', Balkan Türkoloji Araştırmaları
Merkezi, Prizren Eylül 2005, s. 28-30.
16 Halil İnalcık, Greeks in the Ottoman Economy and Finances 14531500, içinde To Hellenikon Studies in Honor of Speros Vryonis, Jr.,
der. Jelisaveta Stanojevich Allen, Christos P. Ioannides, John S.
Langdon ve Stephen W. Reinert, Aristide D. Caratzas New Rochelle,
New York 1993, s. 307-308.
17 Buna ek olarak, transit ticaret amacına sahip olan zimmîler, yerleşik
zimmîlerin ödemek zorunda oldukları cizyeden muaf tutulmuşlardır.
Ahmet Tabakoğlu, ‘Osmanlı Ekonomisinde Fiyat Denetimi’, İstanbul
Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, Cilt 43, 1987, s. 121.
18 H. İnalcık, ‘Türkler ve Balkanlar' …, s. 28.
19 Osmanlı rejiminde, reâyâya; daha önce, Venedikli ve diğer Latin
şehir devletlerinin hâkimiyeti altındaki Rumeli’deki sömürgeci-feodal
karışımı düzendekinin aksine, korunma ve güvence garantisi altında
olduğu ehl-i zimmet statüsü tanınmıştır. Konuyla ilgili detaylı bilgi
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Allah’ın yeryüzünde padişaha bıraktığı emanetler olarak
kabul edilmiştir. Osmanlı yönetiminin bu davranışı,
Türk-İslâm hukukunun yanı sıra eski Türk devlet
geleneğine de uygun bir yaklaşım olmuştur. Osmanlı
İmparatorluğu, yönetim şekli dine dayanmakla birlikte,
kuruluşundan itibaren Orta Asya Türk devlet
geleneğinden gelen, Dâire-i adliye diye adlandırılan ve
Kutadgu Bilig’de yer alan yönetim anlayışına sahip
olmuştur.20
Osmanlı Devleti, Balkan şehirlerindeki sosyal yapıya
fazla müdahale etmemiş, politik hâkimiyetten çok,
bölgeden ekonomik anlamda faydalanmayı tercih
etmiştir. Bunun sonucunda, bir örnek olarak,
Romanyalılar bir dereceye kadar otonomiye sahip
olmuşlar, köylerin başındakiler (boyars) kendi prenslerini
(hospodars) seçmişlerdir. 21 Osmanlı Devletinde, Millet,
ahlaki ve dini temellere dayandığı halde imparatorluk
yasalarına ters düşmeyen ve hiyerarşik önderlerinin
sorumluluğunda kendi kendini yöneten dini bir topluluk
için bkz. M. Genç, Osmanlı İmparatorluğu’nda.., s. 316-317, H.
İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun…, s. 49-50.
20 Kutadgu Bilig, Türk-İslam düşünce ve sanat hayatı üzerine yazılmış
en eski eserdir. Bu eserde yer alan ve bütün İslâm eserlerine girmiş
olan yönetim anlayışına göre: ‘Devleti denetlemek için büyük bir ordu
gerekir. Orduyu beslemek için çok mal ve servete ihtiyaç vardır. Bu
serveti elde etmek için halk zengin olmalıdır. Halkın zengin olması
için de yasalar adil olmalıdır. Bunlardan biri ihmal edilirse devlet
yıkılır.’ Adaletli yönetimin reâyâya huzur sağlayacağı, bunun da
üretimi artıracağı, dolayısıyla hazinenin artacağı ve bununla
sağlanacak güçlü orduyla padişah iktidarının da güçlü olacağı
düşünülmüştür. Bu anlayışta adalet, tebaanın iktidar temsilcilerinin
kötü davranışlarına, özellikle yasa dışı vergi alınmasına karşı
korunması demekti. Devletin gelirlerini ve gücünü artırması için de
adaletli yönetim göstermesi gerekiyordu. Detaylı bilgi için bkz.
Abdüllatif Armağan, ‘Klasik Dönemde Osmanlılarda Devlet Yönetim
Anlayışına Dair Bazı Düşünceler’, Akademik Bakış, Cilt. 5, Sayı 9,
Kış 2011, s. 141-142.
21 Detaylı bilgi için bkz. Nicholas V. Gianaris, Geopolitical and
Economic Changes in the Balkan Countries, Praeger Publishers, USA
1996, s. 23.
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olduğu için her millete kendini yönetebilmesi için okul,
hastane, mahkeme, yurt, vakıf kurma ve işletme hakkı
verilmiştir.22
Osmanlı Devleti, Balkanlar Bölgesinde üretici
köylülerin kişisel hürriyetleri konusunda Avrupa’daki
serflere kıyasla oldukça farklı davranmıştır. 23 Erken
Osmanlı dönemi boyunca, ortalama bir Balkan köylüsü,
arazisini, Hıristiyan Avrupa’da yaşayan bir köylüye
kıyasla çok daha iyi koşullarda işlemiş, birçok avantaja
sahip olmuş, daha düşük vergi ödemiş ve Batıda olduğu
gibi feodal hizmetleri de olmamıştır. 24 Bu süreçte,
Hıristiyanlara da pek çok tımar verilmiş, 25 birçok üst
sınıftan eski pronoia sahibi26, din değiştirmeden, tımarlı
sipahi olarak Osmanlı ordusuna katılmıştır. 27
Balkanlardaki Hıristiyan köylü kitleleri, Osmanlıların
kendi dinlerini ortadan kaldırmak için gelmediğini,
aksine Ortodoks kilisesini koruduğunu gördüklerinde,
1396, 1443, 1444 ve 1448’de Balkanları istila eden Haçlı
ordularının umdukları şekilde, toptan ayaklanıp onlara
katılmamışlardır.28
Osmanlı Devletinin Klasik Çağında Balkanlarda İnşa
Edilen Ekonomik Yapı

Caner Sancaktar, ‘Balkanlar’da Osmanlı Hâkimiyeti ve Siyasal
Mirası, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt 2, Sayı 2, 2011, s. 37.
23 Virginia Paskaleva, Osmanlı Balkan Eyaletleri’nin Avrupalı
Devletlerle Ticaretleri Tarihine Katkı (1700-1850), s. 46.
24 Tımar sahibi sipahinin de, hak sahibi olduğu topraklar üzerinde
yaşayan köylüler (reâyâ) üzerinde, başka bir yere gidip yerleşmesini
engellemek gibi herhangi bir zorlama gücü olmamıştır. L. S.
Stavrianos, age., s. 101-102.
25 Şevket Pamuk, Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi, 1500-1914,
İletişim Yayınları, İstanbul 2007, s. 21.
26 Gelirleri askerlere maaş olarak verilen devlet denetimindeki
topraklar, İslam ülkelerinde tımar ya da iktâ, Bizans’ta pronoia olarak
adlandırılmıştır.
27 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ …, s. 19.
28 H. İnalcık, ‘Türkler ve Balkanlar' ..., s. 28-29.
22
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Osmanlı Sultanları, ticarete çok önem vermiş ve
tüccarları korumuşlardır. Sultan II. Mehmet, birçok etnik
grup barındıran Balkanlardaki ekonomik refahı artırmak
için, ticaret ve endüstriye çok değer vermiş ve bölgedeki
nüfusu tüccarlarla, belirgin olarak Yunanlı tüccarlarla,29
yeniden düzenlemek istemiştir.30
Ortak Osmanlı sisteminin kurulması, Balkanlardaki iç
çatışmaya son vermiş ve Balkan yarımadasıyla doğu
Akdeniz’de ekonomik gelişmeye sebep olmuştur. 31
Osmanlı İmparatorluğu’nun Balkanlarda iç barışı
sağlamasına ek olarak, Balkanlardaki önceki küçük
devletlerin sınırlarıyla gümrüklerinin kalkması ve güçlü
birleşik imparatorluğun uyguladığı düşük gümrük
tarifeleri sonucunda da, ticaret ve şehirler gelişmeye
başlamıştır.32 Buna bir örnek olarak, Dubrovnik, Osmanlı
İmparatorluğu
himayesinde
ticaret
ve
deniz
taşımacılığında büyük gelişme göstermiştir. Saraybosna
da, 16. yüzyılın ikinci yarısında batı Balkanların ticarî
merkezi durumuna yükselmiştir. Dubrovnik ve Bosna’nın
gelişmeleri, bütün Balkan yarımadası için bir gösterge
sayılabilir. 33
Osmanlı Devleti, Balkanlar Bölgesinde gelişmiş mal
ve para ilişkileri oluşturmuş ve Balkan tüccarlarını da

Yunanlı denizciler, sağlanan hakların da etkisiyle, Osmanlı
öncesindeki geleneksel gıda ürünlerinin yanı sıra, İstanbul ve
Galata’ya ithal edilen Avrupa ve doğu ürünlerini de Karadeniz
limanlarına taşımaya başlamış ve özellikle 15. ve 16. Yüzyıllarda
yüksek kârlar (servet) elde etmişlerdir. Detaylı bilgi için bkz. Halil
İnalcık, Greeks in the Ottoman…, s. 311, 316.
30N. V. Gianaris, age., s. 21-22.
31 N.V. Gianaris, age., s. 22, 25.
32 H. İnalcık, ‘Türkler ve Balkanlar'…, s. 36.
33 Dubrovnik limanının gümrük geliri, 1535’de 17.000 altın iken
1570’e gelindiğinde 106.000 altına yükselmiştir. Bu gelişme, 17.
yüzyılda, Osmanlı ekonomisinin Batı ülkelerine bağımlılığı artana dek
devam etmiştir. Detaylı bilgi için bkz. H. İnalcık, ‘Türkler ve
Balkanlar'.., s. 36, H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu.., s. 142.
29
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yüksek vergi yükü altına sokmamıştır. 34 Balkanlar
Bölgesindeki yolların inşasına çok önem verilmiş ve
İstanbul ve Belgrat arasındaki kadim Roma yolunu
onarmanın yanı sıra yol boyunca yeni yollar yapılmıştır.
Sultanlar ana yollarda yolculuğun rahat ve güvenli
olmasını sağlamak için vakıf olarak zaviye ve menziller
kurmuşlar ve birçok köprü yapmışlardır. 35 Kurulan
imâretlerin yanı sıra36 Anadolu ve Rumeli’de takip edilen
iskân politikası ve altyapı yatırımları sayesinde Anadolu
ve Balkan kentleri şehirler hızla büyümüştür. Gelişen
ticaret sayesinde de birçok şehirde nüfus artışı meydana
gelmiş, büyüyen şehirlerin artan üretim ve tüketiminden
dolayı iç ticaret hacmi büyümüştür.37
Osmanlı Devletinin, Edirne, İstanbul, Selanik ve
Bursa gibi kalabalık kentleriyle ordunun tarımsal ve
hayvansal ürün ihtiyaçları Balkan topraklarından
karşılanmıştır. Buna örnek olarak, merkezi kentlerin et
ihtiyacı, tahıl ürünleri ve bal Eflak ve Boğdan’dan
getirilmiştir. Balkanlar aynı zamanda Avrupa ve Osmanlı
arasında teknoloji, bilgi ve iletişim köprüsü olmuştur.38
16. yüzyılda, Akdeniz havzasının en büyük kentlerinden
biri haline gelen İstanbul’un, hububat ihtiyacının büyük
bölümü Balkanlar ve Ege kıyılarından, et ihtiyacı Trakya,

34

V. Paskaleva, agm., s. 46.
Osmanlı döneminde yalnız Bosna-Hersek’te, 232 han, 18
kervansaray, 32 misafirhane, 10 bedesten ve 42 köprü inşa edilmiştir.
Osmanlı
topraklarında
ulaşımla
ilgili
olarak:
‘Roma
İmparatorluğu’nun yıkılışından beri hiçbir Avrupa devleti yol
sistemine bu denli özen göstermemiştir.’ diye belirtilmektedir. Detaylı
bilgi için bkz. H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ.., s. 152154.
36 Buna örnek olarak: Saraybosna kenti, Uçbeyi İsa Bey’in vakfettiği
imâretin etrafında gelişmiş, Minnet Bey’in Sofya-Edirne üzerinde
yaptırdığı imâret ise Bulgaristan’ın en önemli ticaret kentlerinden biri
olan Tatar Pazarcığı’nın çekirdeği olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. H.
İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ…, s. 148-153.
37 M. Genç, age., s. 207.
38 C. Sancaktar, agm., s. 28.
35
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Makedonya ve Balkanlar’dan karşılanmıştır. 39 17.
Yüzyılda Tesalya ve Makedonya’dan hububat ve deri,
Köstence ve Mangalyadan Dobruca buğdayı getirilmiştir.
Ortaçağda sahipsiz boş bir bölge olan Dobruca, kazılan
kuyular, kurulan yüzlerce köy ve limanlarda devlet
silolarının yapılmasıyla İstanbul’un tahıl ambarı
olmuştur. Bulgaristan, Makedonya ve Doğu Trakya
ovalarından İstanbul’a düzenli olarak koyun ve sığır
getirilmiştir. İstanbul için gerekli olan Rumeli ve Kuzey
Karadeniz yiyecek maddeleri karşılığında Anadolu’dan
pamuklu bez ihraç edilmiş, elde edilen gelirin büyük
bölümünün Anadolu ve Balkanlar’a yol almasının
sonucunda ülke çapında çok canlı bir ticaret hayatı
oluşturulmuştur.40
Osmanlı Devleti; Şam, Halep, Bursa, İstanbul ve
Akkerman üzerinden Avrupa’ya, doğu malları ihracatı
için milletler arası bir ticaret yolu meydana getirmiştir.
Osmanlı döneminde, Balkan ticaretinin gelişmesinde üç
ana yol; Edirne-Dubrovnik ve Edirne-Avlona, EdirneNiğbolu-Braşov ve İstanbul-Akkerman-Lwow yolları
önemli rol oynamıştır. Doğu malları; Bursa ipeklileri,
İran ipeği, Hindistan baharat ve boyaları, Anadolu
Hamideli pamuklu bogasileri, Safranbolu’nun safranı,
Ergani ve Küre’nin bakırı, Kütahya şapı, Edirne’den ve
İstanbul’dan Balkanlar’a ve oradan da Kuzey’e
dağılmıştır. Lehistan’dan Moskova’ya kadar Doğu
Avrupa, doğu mallarını bu yoldan almıştır. Osmanlı
İmparatorluğunun, dolayısıyla Balkanların, dünya
ticaretinin önemli bir bölümü için oluşturduğu bu
koridor, bölgede 16. yüzyılda zenginlik ve refah meydana
getirmiştir. 41 Bazı durumlarda, 1515 yılında Fransa ile
imzalanan anlaşma (kapitülasyon) ve ilerleyen yıllardaki
çeşitli anlaşmalarla, Avrupalı ülkeler ve Rusya, bölgede
Ş. Pamuk, age., s. 37, 92.
Detaylı bilgi için bkz. H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik
Çağ.., s. 151.
41 Detaylı bilgi için bkz. H. İnalcık, ‘Türkler ve Balkanlar'.., s. 37.
39
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çeşitli ticari imtiyazlar elde etmişler ve bunları kendi
çıkarları doğrultusunda bölgedeki ticarete müdahale
ederek kullanmışlardır.42
Serbest Piyasa Ekonomisi ve Ticaret Liberalizasyonu
Serbest piyasa ekonomisi kaynaklar, üretim ve
dağıtımın tahsisiyle ilgili temel ekonomik kararların,
alıcı ve satıcıların tercihlerine göre, ürün denge fiyatının
piyasa arz ve talebine göre belirlendiği, ekonomik
faaliyetlerin tam rekabet koşulları içinde serbestçe
yapılabildiği, devletin kontrolünün çok az olduğu ya da
hiç olmadığı bir sistemdir. Firmaların kâr, tüketicilerin
fayda, işçilerin ücret maksimizasyonu peşinde
olmalarıyla ilgili temel varsayımlar altında alım, satım ve
üretim yöntemleri serbesttir. Rekabetin fiyatları düşük
düzeyde tutacak olmasının firmalara etkinlik yönünde
özendirici bir işlev oluşturması ise tüketicinin optimum
fayda elde etmesini sağlar. Rekabetçi piyasalarda,
bireyler alım satım yaparak kendi çıkarlarının peşinde
koşarken ülke kaynaklarının da etkin kullanımını
özendirerek kıtlığın düşürülmesine yardımcı olurlar. Bu,
‘özel kazanç peşinde koşmanın toplumun iyiliğine
olması’ savıyla uyuşmaktadır. 43
Bununla birlikte serbest piyasada bazı sorunlar
bulunmaktadır. Firmalar, rekabet etmek yerine yüksek
42 Avrupalı

sanayiciler, Balkanlarda çok gelişmiş imalathanelerdeki
üretimi yok etmeye çalışmışlardır. Bu duruma örnek olarak, 1760’da
Yunanistan’daki Fransız Konsolosları, Koroni ve Navarin’de sabun
imalathaneleri kurulmasını önlemişlerdir. 19. yüzyılda ucuz İngiliz
yünlü dokumalarının ithalatı Amblâkya’daki dokuma tezgâhlarının
çökmesine neden olmuştur. Detaylı bilgi için bkz. V. Paskaleva, agm.,
s. 43-63.
43 Serbest piyasa ekonomisinin otomatik olarak işlemesi başlıca
avantajlarından biridir. Sistemdeki ekonomik kararları koordine etmek
için maliyetli ve karmaşık bürokrasilere gerek yoktur ve ekonomi
değişen arz ve talep koşullarına hemen cevap verebilmektedir. Detaylı
bilgi için bkz. J. Sloman, Mikro İktisat, Türkçesi Ahmet Çakmak,
Prentice Hall-Bilim Teknik Yayınevi, Cağaloğlu 2003, s. 24-27.
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fiyatlar koyabilir, stoklama ile fiyatları daha fazla
artırabilir, reklam yoluyla ikna yoluna gidip tüketici
memnuniyeti yerine sadece kendi kâr oranlarını
gözetebilirler. Ya da, bir firma monopol ya da birkaç
firma oligopolcü tekel davranışı gösterebilir, bu da
firmaları etkin olmaya iten teşvikleri yok edebilir. Güç
ve/veya mülkiyete sahip olanlar bunlara sahip
olmayanların zararına hareket edebilirler. Ya da
üretimden kaynaklanan negatif dışsallıklar sonucunda
çevrede yaşayanların yaşam alanlarına ve sağlıklarına
zarar verilebilir. Serbest piyasa ekonomi bir bütün olarak
makroekonomik istikrarsızlığa da yol açabilir.
Dolayısıyla, uygulamada piyasalar kıt kaynakların
tahsisinde maksimum etkinliğe ulaşamadıkları için,
devlet müdahale etmek zorunda kalabilir.44
Sayılan bu sebeplerden dolayı, piyasalar ve birey
temelli bir politik ekonomide, sınırlı devlet müdahalesi
gereklidir. Bununla birlikte, uygulanacak politikaların
dikkatle incelenmesi gereklidir. Serbest piyasayı ve
ticaret liberalizasyonunu işlevsizleştiren uygulamaların
etkisinin azaltılması ve ticaretin herkesin kazanabileceği
pozitif toplamlı bir oyun olup büyümeye neden olması
için, daha adil ve kalkınmaya yönelik bir ticaret rejimi
oluşturulmalıdır. 45
Liberal yöntemler ise, servet birikiminin yanı sıra
ahlaki ve manevi ilerlemenin göz önüne alınacağı şekilde
ve sosyal ilerleme felsefesiyle yönetilmelidir. Devlet,
piyasayı desteklemek için sınırlı ve seçici davranışlarda
bulunarak, 46 piyasa başarısızlıklarını ve zayıflıklarını,
44

J. Sloman, age., s. 27.
liberalizasyonunda, piyasaları mal ve hizmetlerin serbest
şekilde akışına açmanın büyümeye yol açacağı varsayımı
bulunmaktadır. Detaylı bilgi için bkz Joseph E. Stiglitz, Making
Globalization Work, W W. Norton & Company, Inc., New York 2006,
age., s. 99-101.
46 Buna bir örnek olarak, merkezî hükümet bilgilendirme ve yardım
sağlamakla birlikte yerel girişimleri engellememelidir.
45 Ticaret

46 | Osmanlı İmparatorluğu’nun Klasik Çağda Balkanlar’daki…
sosyal ilerlemeyi gerçekleştirecek şekilde düzeltmelidir.
Dolayısıyla devlet, ‘bırakınız yapsınlar’ı çoğunlukla
uygularken, bireysel girişimin sosyal refahı artırmada
yeterli olamayacağı yerlerde sınırlı olarak müdahalede
bulunmalıdır. 47
Osmanlı Devletinin Klasik Çağında Oluşturulan
Serbest Piyasa Ekonomisi Koşulları ve Uygulanan
Liberal Politikalar
Osmanlı Devletinin Klasik Döneminde, devlet
güdümlü ekonomi özellikleri görülse de, devletin
imparatorluğun ekonomik yaşamına etkin şekilde
müdahale etme yeteneği sınırlı olmuştur. Dolayısıyla,
devlet, zorunlu olduğu için ya da pragmatik nedenlerle,
sıklıkla ‘bırakınız yapsınlar’ yaklaşımını izlemiştir. 48
Osmanlı Devleti, ticaret serbestliğini ilke olarak
benimseyerek özellikle transit ve dış ticareti geliştirmeyi
amaçlamış 49 ve İslami buyrukları, imparatorluğun
çıkarları doğrultusunda zimmî statüsündeki halkının
lehine liberal şekilde uygulamıştır. 50 Tüccarlara geniş
hareket özgürlüğü sağlanmış, bazı durumlarda çeşitli
imtiyazlarla, bölgesel ticaret tekelleri kurmalarına izin
verilmiştir. 51 Tüccarlar, ticaretin yanı sıra bankerlik ve
döviz alım-satımı da yapmışlar ve korunmuşlardır.52
Bu dönemde, kent, saray ve orduya sürekli yiyecek
sağlama
ve
zanaatkârlara
hammadde
getirme
zorunluluğu, gerekli maddelerin ticareti üzerinde sıkı
devlet denetimi gerektirmiştir. Nitekim merkezî
yetkililer, yerel yolsuzluklara karşı etkin koruma
sağlamış; vurgunculuk, enflasyon ve ithalatta yolsuzluğu
47

David N. Balaam, Michael Veseth, International Political Economy,
Prentice-Hall, New Jersey 2001, s. 53-54.
48 K. Fleet, agm., s. 460.
49 A.Tabakoğlu, agm., s. 120.
50 H. İnalcık, Greeks in the Ottoman..., s. 308.
51 Detaylı bilgi için bkz. Ş. Pamuk, age., s. 67.
52 H. İnalcık, Greeks in the Ottoman…, s. 308.
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önlemek için, uzaktaki üreticiden İstanbul’daki
perakendeciye kadar her şey düzenlenmiş ve
denetlenmiştir. 53 Devlet, iaşe ilkesini geçerli kılabilme
doğrultusunda ekonomide mal arzını bollaştırmak,
kalitesini yükseltmek ve fiyatını düşük tutmak için de,
üretim
ve
ticaret
üzerinde
müdahaleciliği
benimsemiştir. 54 Bununla birlikte, yalnızca zorunlu
ihtiyaç maddelerinin ticaretine devlet müdahalesi
öngörülmüştür. Bu maddelerin dışındaki ürünlerin ihracat
ve ithalatına müdahale edilmemiştir.55
Osmanlı Devleti, piyasalara; gümrük ve lonca üretimi
düzenlemeleri, fiyatlara üst sınır getirilmesi, pazarlarda
malların kalite ve ölçülerinin denetlenmesi, bazı zorunlu
ihtiyaç maddelerinin satışına kısıtlamalar ile devlet
gelirlerinin artırılmasını ve iç pazardaki tüketicilerin
(halkın) korunmasını amaçlamıştır.56 Bu doğrultuda, ürün
fiyat ve kalitesi, sultanın lonca ustalarıyla görüşmelerinde
onayladığı ihtisab düzenlemelerine (kanunname) göre
belirlenmiştir. Bununla birlikte devlet, lonca örgütlerinin
işlerine, yalnız vergilerle kalite ve fiyatı belirleyen
yasaların uygulanmasını güvence altına almak için
karışmıştır. Bu davranışın temelinde de, siyasi otoritenin,
İslâm cemaatinin faydası için, genelde kabul edilen
toplumsal ölçü ve yasakları faal olarak destekleme hedefi
bulunmaktadır. Nitekim Halifenin görevlerinden biri, dini
hukukun hisbe başlığı altında toplanan bölümünde yer
alan şekliyle, pazarlarda adaletli fiyatlar uygulanması ve
mal kalitesine yönelik sahtekârlığın önlenmesi için
denetim sağlanmasıdır.57
H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ..., s. 51, 150-151.
M. Genç, age., s. 42.
55 Bu süreçte, kıymetli madenlerin ihracatının yasaklanması, ülke
refahının piyasadaki altın ve gümüş bolluğuyla ölçülmesine
bağlanabilir. H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun…, s. 86-88
56 Detaylı bilgi için bkz. H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu’nun..., s.
88.
57 H. İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ…, s. 159-160.
53
54
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Osmanlılar, İslâmi geleneğe uygun olarak, tekelci
eğilimleri engelleyerek tam rekabet şartlarına yaklaşmak
için önlemler almışlardır.58 Piyasaların düzenlenmesi ile,
arz ve talep esnekliği oluşturularak fiyat istikrarı
sağlanmak istenmiştir. Narh sistemiyle de, temelde,
tekelci eğilimlerin yok edilmesi hedeflenmiştir. 59
İmparatorlukta, sürekli şekilde fiyat ve miktar
sınırlamalarıyla ekonomiye müdahale edildiği görüşü
olsa da, (15. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar) bu
müdahalenin sürekli ya da düzenli olduğuna dair kanıtlar
güçlü değildir. 60 Buna ek olarak, devlet müdahalesinin
tipik bir mekanizması olarak görülse dahi, normal ve
mevsimsel bir aktivite olarak da yorumlanmakta ve
birçok tarihçi narhı, şehir ekonomisinin dayanak noktası
olarak görmektedir. Narhın yalnızca ekonomik zorluk
zamanlarında uygulandığı da savunulan düşünceler
arasındadır. 61 Bu bağlamda narh sistemi, Osmanlı
Devletinin, fiyatların normal arz ve talep şartlarında
tespitine yönelik bir uygulaması olarak görülmektedir. Bu
yaklaşım, temelde, rekabetin tekelleşmeye yol açmasının
engellenmesi için, fiilen mevcut olan eksik rekabet
piyasalarında tekelcilikle mücadele ederek, tam rekabette
oluşabilecek fiyatı hâkim kılmayı amaçlamaktadır.62

A. Tabakoğlu, agm., s. 129.
Narh, birçok temel üzerinde tesis edilmiştir. Esnaf teşkilatı, yarı
özerk yapısıyla devletin narh politikasının en önemli iç yürütme ve
denetim cihazı olmuştur. Narh sisteminde, piyasalarda ürün kalitesi,
doğru ölçü ve fiyatlar kadı ve muhtesip aracılığıyla denetlenmiştir.
Üretim ve arz kadının bilgisi altında olmuş, sistem içinde aracıların
ortaya çıkışı önlenmiş, malların tüketiciye en kısa yoldan, en uygun
fiyatlarla iletilmesi hedeflenmiştir. Piyasalar üzerindeki devlet
denetimi, fiyat istikrarının sağlanıp düşük gelirlilerin korunarak mal
dağılımının adil olmasını ve devletin vergi gelirlerinin düşmesini de
önlemiştir. Detaylı bilgi için bkz. A. Tabakoğlu, agm., s. 123-131.
60 C. Dumrul, Y. Dumrul, agm., s. 153.
61 K. Fleet, agm., s. 459.
62 A. Tabakoğlu, agm., s. 132
58
59
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Sonuç
Osmanlı
İmparatorluğu’nun
Klasik
Çağında,
Balkanlardaki politik ekonomisi, politik, sosyal ve
ekonomik olmak üzere birçok düzeyde inşa edilmiştir.
Osmanlı İmparatorluğu için Balkanlar, sınırlarının
güvenliği, kentlerin gıda ve tekstil ihtiyaçlarının
karşılanması, gümüş ve altın gibi bazı madenlerin
çıkarılması ve alınan vergiler sebebiyle büyük öneme
sahip olmuştur. Osmanlı Devletinin sağladığı güvenlik,
sosyal haklar, adil hukuk ve vergi sistemi de bölgesel
ticareti artırıp Balkan ürünlerinin Avrupa’ya gönderimini
kolaylaştırarak
Balkan
şehirlerinin
gelişmesini
sağlamıştır.
Osmanlı
İmparatorluğunun
Klasik
Çağında,
Balkanlarda görülen bu gelişme, bölgede sağlanan barış,
güvenlik ve adil yönetime ek olarak serbest ticaretin
çeşitli önlemlerle geliştirilmesine paralel olarak
gerçekleşmiştir. Bu süreçte, Osmanlı Devleti, piyasalar
üzerinde, mal arzını bollaştırmak, kaliteyi yükseltmek,
fiyatları düşük tutmak gibi nedenlerle denetim
gerçekleştirmiştir. Bununla birlikte, zorunlu ihtiyaçların
dışındaki ürünlerin ihracatı ve ithalatı ile ticarete, etkin
olarak müdahalede bulunmamış ve gerekli gördüğü için
ya da sosyo-politik nedenlerle, serbest ticareti teşvik eden
bir yaklaşım izlemiştir.
Osmanlı Devletinin bu politikası, Türk-İslâm hukuku
ve eski Türk Devlet geleneği doğrultusunda; sınırları
içinde yaşayan halkların eşitlik ve adaletle yönetilmesi ve
ekonomik istikrarın sağlanması amacından filizlenmiştir.
İmparatorluğun, Türk-İslâm sentezi düzenlemelerle,
bölgedeki eskiden beri var olan sosyal ve ticarî yapıları
desteklemenin yanı sıra, belirli bir düzeyde serbest piyasa
ekonomisi koşulları oluşturmasının sonucunda da, Klasik
Çağda Balkanlardaki ekonomik ve sosyal refah düzeyleri
artmıştır.
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FORTIFICATIONS IN UPPER PODRINJE
(BOSNIA) IN OTTOMAN CENSUS IN THE
SECOND HALF OF THE 15TH CENTURY
Marijan PREMOVIĆ
Abstract: This paper reviews medieval fortifications of Upper
Podrinje in Ottoman censuses in the second half of the 15th century.
The area of Upper Podrinje is a geographical entity which includes the
basin of the Drina River on the territory of the present state of Bosnia
and Herzegovina. During the Ottoman conquest 1462/6, a large
number of fortifications were destroyed in this area. The Ottoman
state was leaving the garrisons only in strategically important
fortresses of this area. In the Ottoman censuses from the second half
of the 15th century, only three fortifications with garrisons were
registered in this area: Samobor, Tođevac and Višegrad. Our interest
is focused on analysing the location of fortifications, the physical
structure, the functions, the way of Ottoman conquest, the continuity
and the number of Ottoman garrisons.
Keyword: Fortifications, Upper Podrinje (Bosnia), Ottoman
censuses, 15th century

Overview of fortifications in Ottoman censuses is a
major and a very complex research undertaking.
Following the trails of fortified bases is one of important
topics in research of past events. The area of Upper
Podrinje is a geographical entity covering the Drina River
basin on the territory of the present state of Bosnia and
Herzegovina. Šćepan Polje, Foča, Goražde and Višegrad
are located in this area.1
The fortifications in Upper
century were listed in charters
Aragon and Naples (in years
“Roman” Emperor Frederick III


Podrinje in mid-15the
of King Alfonso V of
1444, 1454) and the
of Habsburg (in 1448).

(Assist. Prof.), Faculty of Philosophy (History) at the University of
Montenegro, e-mail: premovicmarijan@yahoo.com
1
Dragutin J. Deroko, Drina: geografsko-turistička monografija,
Društvo Fruška gora, Novi Sad 1939, pp. 12, 145.
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With these charters, the following fortifications were
confirmed to Bosnian Duke and Herzog Stjepan Vukčić
Kosača: Soko town, Vratar, Boytrynec, Tođevac,
Kozman (Gradac), Samobor, Đurđevac, Jeleč, Samobor,
Ostrovica, Prilep, Novi town, Osanički town, Žir and
Osip. These fortifications were of a military character and
had a strategic importance. Most of the fortifications
were concentrated in the Drina valley, since that was one
of the main trade communications in the Podrinje region
and economically the most developed part of the country.
The fortifications were built along the roads, mountain
passes or entries into the river valleys and gorges in order
to protect the roads and prevent the enemy breakthrough.
Permanent military troops were concentrated in the
fortifications with the task to control and defend the area
dominated by the fortress. General characteristics of the
Podrinje fortifications are: remarkable adjustment to the
terrain, modesty of architecture, built on steep and
inaccessible cliffs. The fortifications in this region were
built in late 14th and early 15th century as a result of
economic development, but also as a consequence of
turbulent times (wars between local lords and increasing
number of Ottoman breakthroughs into Bosnia).2
Following the Ottoman’s occupation of Serbia in
1459, Bosnia was next. The Ottomans first seized the
fortification Višegrad 1462,3 and by the end of 1466, they
conquered the entire Upper Podrinje.4 The first Ottoman
Mihailo Dinić, Srpske zemlje u srednjem veku: istorijsko-geografske
studije, Srpska književna zadruga, Beograd 1978, pp. 197–198
(hereinafter: Dinić, Srpske zemlje).
3 Hazim Šabanović, “Bosansko krajište: 1448–1463”, Godišnjak
Istoriskog društva Bosne i Hercegovine, Vol. IX, Sarajevo 1957, p.
188.
4 Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk: postanak i upravna podjela,
Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1959, p. 44;
Dinić, Srpske zemlje, p. 260; Veljan Atanasovski, Pad Hercegovine,
Narodna knjiga–Istorijski institut, Beograd, 1979, 13; Ema Miljković–
Bojanić, “Kraj vladavine Kosača i prve godine osmanske vlasti u
2
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census of this region commenced on 26th January 1468
and was completed on 12th May 1469. This summary
census was carried out by the order of sultan Mehmeda
Fatih. A large number of fortifications in this region were
destroyed during the Ottoman conquest. The summary
census carried out in 1468/69 on the territory of Upper
Podrinje lists only three fortifications with garrisons:
Samobor, Tođevac and Višegrad. The Ottomans either
abandoned or destroyed the other fortresses in this region.
A larger number of fortifications were not convenient for
the Ottoman state because their main conquering army
was withdrawing, so they were leaving the troops only in
strategically important fortresses.5
Samobor fortification is located on the top of the
Borovska Mountain, above the confluence of the Janjina
and the Drina, on the territory of the present Municipality
of Novo Goražde. The historical sources mention it for
the first time in 1397. The fortification, combining a
military and residential function, was owned by the
Bosnian local lords Kosača. Samobor is the biggest and
the largest among Kosača fortifications. Outer bailey was
located below the fortress, which, it seems, did not play
an important economic function. Unfortunately, this
important town was not subject to comprehensive
archaeological surveys. The remains of the fortification
are visible even today and they consist of a number of
distinguishable buildings and the defensive wall. A
church and probably some other buildings were located
in the central part of the town. In early summer 1465, the
sultan’s governor Isa-beg Ishaković conquered Samobor.
Hercegovini”, Kosače – osnivači Hercegovine, Bileća–Gacko –
Beograd 2002, pp. 300–302.
5
Аhmed S. Aličić, Sumarni popis sandžaka Bosna iz 1468/69.
godine, Islamski kulturni centar, Mostar 2008, pp. 218 – 242
(hereafter: Aličić, Sumarni popis); Hatice Oruç, “15.Yüzyılda Bosna
Sanca ğıveİdari Dağılımı”, OTAM, Vol.18, Ankara 2006, pp. 254–
265.
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In early December 1466, Matija Domišić from the Drina,
from the town of Samobor, a man under the jurisdiction
of Herzog Vlatko was mentioned in a lawsuit. This
information indicates that it is possible that Herzog
Vlatko conquered it and held it under his rule for a while.
Eventually, by the end of 1466, Samobor and the entire
Upper Podrinje were placed under the Turkish rule.6

Image No. 1: Samobor

6

Josephus Gelcich, Monumenta Ragusina, Libri Reformationum, V,
Academia scientiarum et artium Slavorum Meridionalium, Zagrabiae,
1897, 90; Stevan Delić, “Samobor kod Drine”, Glasnik zemaljskog
muzeja, Vol. IV, Sarajevo 1892, pp. 255–269; Hamdija
Kreševljaković, “Stari bosanski gradovi”, Naše Starine, Vol. I,
Sarajevo 1953, p. 11; Marko Vego, Naselja bosanske srednjovjekovne
države, Svjetlost, Sarajevo 1957, pp. 97, 103 (hereinafter: Vego,
Naselja); Dinić, Srpske zemlje, 197–198; Desanka Kovačević–Kojić,
Gradska naselja srednjovjekovne bosanske države, IP „Veselin
Masleša”, Sarajevo 1978, pp. 101–102 (hereinafter: Kovačević–Kojić,
Gradska naselja); Desanka Kovačević–Kojić, “Arhivsko–istorijska
istraživanja gornjeg Podrinja”, Naše starine, Vol. XIV–XV, Sarajevo
1981, 125; Zdravko Kajmaković, “Novi arheološko–arhitektonski
spomenici”, Naše Starine, Vol. XIV–XV, Sarajevo 1981, pp. 141–
144; Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić Kosača,
Institut za istoriju, Sarajevo 2009, pp. 241, 340, 391, 411, 437–438.
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In the census of the Sanjak of Bosnia in 1468/69, it
was entered as the town with a garrison, in Samobor
nahiye. Dizdar of the fortress was Timurtašev, and his
deputies were Isa and Kara Ishak. The fortress garrison
comprised 69 members. Mustahfizes came from different
regions: Ibrahim from Strumica, Ismail from Šehirkoj,
Hizir from Samokov, Ibrahim from Toplica, Evrenos
from Strumica, Hizir from Prilep, Junus from Trabzon,
Iljas from Šehirkoj, Mustafa from Trepča, Jusuf from
Vidin, etc.7

Image No. 2: Tođevac
Town of Tođevac, was built on the Gradina rock (870
m) above the left bank of the rivulet Hrčavka, at the foot
of the Mountain Tođevac. It was mentioned for the first
time in 1398 with regard to robbery of a Dubrovnik
caravan.8 Residence of the Kosača family was located in
the town.9 Defter from 1468/69 recorded the activity of
the fortress following the conquest. The Tođevac garrison

7
8
9

Aličić, Sumarni popis, pp. 227–240.
Vego, Naselja, p. 116; Kovačević–Kojić, Gradska naselja, p. 104.
Dinić, Srpske zemlje, p. 196.
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had 19 members and the commander of the fortress was
Ajs from Akovo (Bijelo Polje).10
Višegrad fortress was built on a hilltop above the
present town of Višegrad, at the confluence of the rivers
Rzav and the Drina, at the right bank of the latter.11 The
first written record was made in 1407 12 . Višegrad
belonged to the Bosnian family of local lords - the
Pavlovićs. 13 In Ottoman sources, the fortress was
mentioned in defters of the Sanjak of Bosnia of 1468/69,
1485 and 1489. 14 In the census of 1469/69, the
commander of the fortress and twenty mustahfizes were
recorded. Mustahfizes of the Višegrad fortress came from
different regions: Hamza and Hizir from Vidin, Hamza
from Skopje, Atmadža from Zvečane, Jusuf from Trepča,
Skender from Sofija, etc.15
Fortress mustahfizes took timars from the rural
settlements of Upper Podrinje. Timars were often
incomplete, so some timars included villages at quite a
distance from each other.16 Defter records from 1468/69
Aličić, Sumarni popis, pp. 240–242.
Esad Kurtović, “Prvi spomeni Višegrada i Kuknja u srednjem
vijeku”, Radovi (Historija, Historija umjetnosti, Arheologija), Vol. 4,
Sarajevo 2016, pp. 103–104.
12
Hatice Oruç, “The City of Višegrad based on Fifteenth and
Sixteenth Century tahrir defters”, State and society in the Balkans
before and after establishment of Ottoman rule, Belgrade 2017, p. 191
(hereinafter: Oruç “The City of Višegrad”).
13 Dinić, Srpske zemlje, 185 – 186.
14 Oruç “The City of Višegrad”, p. 191.
15 Aličić, Sumarni popis, pp. 218–222.
16 On the Ottoman feudal system find more in: Nedim Filipović,
“Pogled nа osmаnski feudаlizаm (sа nаročitim obzirom nа аgrаrne
odnose)”, Godišnjаk istoriskog društvа Bosne i Hercegovine, Vol. IV,
Sаrаjevo 1952, pp. 35–50; Olgа Zirojević, Tursko vojno uređenje u
Srbiji (1459–1683), Istorijski institut, Beogrаd 1974, pp. 102–105
(hereafter: Zirojević, Tursko vojno uređenje); Ömer Lütfi Barkan
(1993). “Timar”, İslam Ansiklopedisi, C.XII/I (MEB), İstanbul 1993,
pp. 286–333; Ema Miljković, “Turski feudalni sistem na Balkanu u
prvom veku vladavine”, Naselja i stanovništvo u oblasti Brankovića
10
11
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show that in the Podrinje region, fortifications were
surrendered during the Ottoman conquest. Duke Radoje
Zubčić surrendered the fortress Sokol (situated in Šćepan
Polje, Republic of Montenegro) to Ottomans and as a
reward he was given the villages in Goražde, Sokol and
Nevesinje nahiye. Soon after the Ottoman conquest,
Sokol was destroyed. The census states that Isa-balija
was one of those who surrendered the Samobor
fortification and converted to Islam, and as a reward he
was given a timar in Samobor nahiye.17
Individual Defter of the Sanjak of Herzegovina
Vilayet, started in 1475 and completed by the end of
1477, lists fortifications Samobor and Tođevac. The
census records a small number of mustahfizes of the
fortresses Samobor and Tođevac. The reason for their
small number could be the decline of their offensive role,
since fortifications were no longer located in the border
zone18
The Ottoman administration hired certain categories
of local population for the needs of the military
fortifications.19 Blackmiths and carpenters (6 persons) for
the needs of the Samobor fortification were listed in the
census. Three specialized artisan villages are recorded in
Višegrad nahiye: carpenters (3), blacksmiths (2) and
masons (2).20 The census of the Sanjak of Herzegovna of
1475/77 lists three specialized artisan villages in
1455. godine, Beograd 2001, pp. 533–539; Leyla Aksu Kiliç,
“Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Tımar Ve Zeamet Ruznamçe
Defterleri”, Studies Of The Ottoman Domain, Cilt 7, Sayı 12, Şubat
2017, pp. 106–137.
17 Aličić, Sumarni popis, pp. 114, 125.
18 Аhmed S. Aličić, Poimenični popis sandţakavilajeta Hercegovina,
Orijentalni institut, Sarajevo 1985, p. 599 (hereafter: Aličić,
Poimenični popis),
19 Hаtidža Čar–Drnda, “Oblast hercega Stjepana Kosače prema
podacima popisa iz 1468/69”, Zbornik radova: naučni skup herceg
Stjepan Vukčić Kosača i njegovo doba, Mostar 2005, p. 67.
20 Aličić, Sumarni popis, pp. 244–246.
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Samobor nahiye: carpenters (4), blacksmiths (4) and
armourers for guns and cannons (2). One specialized
gunsmith village was located in the Tođevac nahiye. This
village served the military fortification Tođevac.21
Conclusion
In this paper we presented the mediaeval fortifications
in Upper Podrinje recorded in Ottoman censuses in the
second half of the 15th century. This area is a
geographical entity that includes the Drina River basin on
the territory of present state of Bosnia and Herzegovina.
The Ottomans seized the fortification Višegrad in 1462,
and by the end of 1466, they conquered the entire Upper
Podrinje. The summary census of the Sanjak of Bosnia of
1468/69 recorded three fortifications with garrisons in
this region: Samobor, Tođevac and Višegrad.
Commander of the Samobor fortress was Timurtašev, and
his deputies were Isa and Kara Ishak. The fortress
garrison comprised 69 members. Tođevac garrison had
19 members, while the fortress commander was Ajs from
Akovo. Census records Višegrad as a fortress with a
commander and twenty mustahfizes. Based on these data
from the 1468/69 defter, we can conclude that fortresses
were usually manned by 20 to 70 soldiers. Samobor was
the largest and the most significant fortress.
The defter of 1468/69 informs us that during Ottoman
conquest, some fortresses in this region were surrendered
(Sokol and Samobor). The Ottoman administration hired
certain categories of local population to serve the needs
of the military fortifications. For the needs of the
Samobor fortress, blacksmiths and carpenters were listed
in the census. Three specialised artisanal villages were
recorded for repairs in the Višegrad fortifications:
carpenters, blacksmiths and masons. Individual census of
the Sanjak of Herzegovina of 1475/77, lists three
21

Aličić, Poimenični popis, p. 599.
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specialised artisan villages in Samobor nahiye:
carpenters, blacksmiths and armourers for guns and
cannons. One specialised gunsmith village was located in
Tođevac nahiye. This village served the military
fortification Tođevac. Further conquests of the Ottomans
lessened the importance of the fortifications in Podrinje.
General characteristics of Podrinje fortifications are:
they were built on elevated grounds, in strategically
important sites, as hilltop fortifications that are difficult
to access but easy to defend.
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TÜRKİYE-ROMANYA EĞİTİM İLİŞKİLERİ
Turkey-Romania Educational Relations
Mustafa ŞAHİN
Öz: Bu araştırmanın amacı Atatürk döneminde Türkiye-Romanya
eğitim ilişkilerini karşılıklı eğitim ziyaretleri çerçevesinde
incelemektir. Yapılan araştırmalarda Türkiye ile Romanya arasındaki
ilişkilere genellikle siyasi ilişkiler çerçevesinde bakılmış; Atatürk
döneminde Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim ilişkilerini
doğrudan ele alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa 1920’lerin
sonundan başlayarak Türkiye ile Romanya arasında kültürel
alışverişin bir gereği olarak akademisyenler, öğretmenler ve değişik
kademelerden öğrenciler Türkiye’ye gelmişler; Türkiye’den de
Romanya’ya gitmeye başlamıştır. Bu araştırmada Balkan ülkeleri ile
genel karşılaştırma bağlamında diğer Balkan ülkeleri ve Romanya’dan
Türkiye’ye gelmiş ve Türkiye’den Balkanlar ve Romanya’ya gitmiş
olan öğrenci, öğretmen ve öğretim üyelerinin geliş-gidiş amaçları
yıllara göre ele alınmıştır. Araştırmada alanyazın taraması yapılmış,
Türkiye ile Romanya arasındaki eğitim ilişkileri Türkiye’de
yayınlanmış olan Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet
gazetelerinin ışığında ele alınmıştır. Romanya’da eğitim adına atılan
adımları gazetelerinde de izleyen Türkiye, 1920’lerin sonlarına doğru
başlattığı eğitim ilişkilerine 1930’ların başlarında yoğunluk
kazandırmıştır. Türkiye’ye Romanya’dan değişik kademelerde
öğrenci, öğretmen, müfettiş ve akademisyenler gelip-gitmiştir.
Araştırmanın sonuçlarına göre; Türkiye ile Balkan ülkeleri arasındaki
en yoğun eğitim irtibatı Romanya ile olmuştur. Balkan ülkeleriyle
yoğunluklu 1929’da başlayan eğitim ilişkileri inişli çıkışlıdır.
Ziyaretler 1936’da tavan yapmıştır. Türkiye’den Balkan ülkelerine
eğitim amaçlı ziyaretler açık farkla Yunanistan’a sonra da
Romanya’ya olmuştur. Türkiye’den Balkanlara eğitim ziyaretleri
istikrarlı değildir ve 1934’de de en yüksek seviyesine ulaşmıştır.
1924’de Romanya tarafından başlatılan ziyaretler 1937 yılına kadar
artarak devam etmiştir. En çok 1936’da ve genelde İstanbul’a
öğrenciler tarafından okul ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Toplamı
ziyaret sayısı 43’tür. Ziyaretçiler mevkidaşları ve üst düzey devlet
yetkilileri tarafından özenle karşılanmışlardır. Türkiye’den
Romanya’ya 1929-1938 yılları arası aralıklarla ve sınırlı oranda olan
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seyahatlerin tamamına yakını başkent Bükreş’e olmuştur. Okul
ziyaretleri ağırlıklıdır ve daha çok öğrenci grupları şeklinde olmuştur.
Türkiye’den gidişler genel olarak bahar ve yaz aylarında
gerçekleşmiştir.
Anahtar Kelimeler: Atatürk, Türkiye, Romanya, Eğitim, Kültür
Abstract: The purpose of this study is to examine the educational
relationships between Turkey and Romania during Atatürk Era. In
studies so far, relations between Turkey and Romania have always
been viewed from the point of political affairs; nevertheless, there is
no any study that directly addresses the educational relationships
between Turkey and Romania during Atatürk Era. On the other hand,
beginning in the late 1920s, as a requirement of cultural exchange
between Turkey and Romania, both academicians, teachers and
students from different levels came to Turkey and academicians,
instructors and students went to Romania. In this research, the visiting
purposes of the students, teachers and faculty members who went both
countries mutually and the other Balkan countries to compare the
Balkans have investigated by years. In this study, literature search has
been used, hence the educational relationships between Turkey and
Romania have been considered in the light of newspapers which are
Cumhuriyet, Hâkimiyet-i Milliye and Milliyet, they were published in
Turkey. In Turkey was followed the educational steps in the
Romania’s newspapers as well, started the educational relationships in
the late 1920s, but focused on in the early 1930s. Romanian students
from different levels, instructors, inspectors and academicians visited
Turkey. According to the results of the research; Turkey has the most
intense educational relations with Romania among all Balkan
countries. Educational relations with up and downs started intensively
in 1929, visits hit peak in 1936. Visits from Turkey to Balkan
countries about educational reasons were distinctively made to Greece
and then to Romania. Visits from Turkey to Balkan countries with
educational reasons, which hit the peak in 1934, haven’t been steady.
Visits started from Romania to Turkey first started in 1924 and
continue with increasing numbers until 1937. 1936 was the year,
school visits especially in Istanbul from students had its highest rate.
Total number of visits are 43. Visitors were welcome carefully from
their counterpart and high level officials. Limited and intermittent
visits between 1929 and 1938 from Turkey to Romania were mostly to
capital Bucharest. Visits were mostly to schools and student groups
were mostly send in spring and summer.
Key words: Atatürk, Turkey, Romania, Education, Culture
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1. Giriş
Mustafa Kemal’in temel prensip edindiği “yurtta
barış, dünyada barış” ilkesinin bir gereği olarak
Balkanlardaki ülkelerle iyi ilişkiler kurma ve ikili dostluk
anlaşmaları imzalama yoluna gidilmiştir. 1 Türkiye’nin
girişimleri sonunda 1934 yılında Türkiye, Yunanistan,
Romanya ve Yugoslavya arasında Balkan Paktı kurulmuş
ve bu ülkeler arasında güvenlik hükümlerini içeren pakt
taraflarca imzalanmıştır.2
Coğrafi olarak Türkiye’yi Batı’ya ve Kuzey
Avrupa’ya bağlayan yollar üzerinde bulunan Romanya,
Türkiye’den sonra Balkanların toprak ve nüfus
bakımından en büyük ülkesidir. Birinci Dünya Savaşı ilk
evresinde tarafsız kalan Romanya 1916 yılı başlarında
Almanya’ya karşı savaşa girmiş ve savaştan topraklarını
en fazla genişleten devletler arasında yer almıştır. Savaş
sonrasında elde ettiği bu sınırları korumayı amaçlayan
Romanya, anti-revizyonist devletler arasında yer almıştır.
Bu dönemde Türkiye ile Romanya arasındaki ilişkiler
durgun bir seyir izlemiştir. Türkiye’nin de antirevizyonist bir politika izlemesi iki ülkeyi birbirine
yaklaştırmıştır. Romanya Türkiye’nin bağımsızlık
savaşını uzaktan izlemiş ve iki devlet arasındaki ilişkiler
Türkiye Cumhuriyeti’nin ilan edilmesinden birkaç ay
önce başlamıştır. Romanya, Türkiye’nin dış politikasını
dikkatle izlemiş ve Türkiye ile diplomatik ilişkiler
kurmaya çalışmıştır. Karşılıklı olarak elçilerin atanması,
ilişkileri resmi boyuta taşımıştır. Romanya Lozan
Konferansı’na katılmış ve konferans sırasında
kapitülasyonların kaldırılması konusunda Türkiye’nin
yanında yer almıştır. Konferans sırasında Romanya,
Mehmet Gönlübol & Cem Sar, Olaylarla Türk Dış Politikası, Alkım
Kitabevi, 7. Baskı, Ankara, 1989, s. 60.
2 Ahmet Eyicil, “Atatürk Devrinde Türkiye’nin Balkan Politikası”,
Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, cilt. XX, sayı. 59 (Temmuz 2004)
http://www.atam.gov.tr/index.php?Page=DergiIcerik&IcerikNo=121
1
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Türkiye’nin Boğazlara hâkim olma isteğine karşı çıkmış,
ancak Türkiye’nin Yunanistan’dan tazminat alması
konusunda Türkiye’yi desteklemiştir.3
Lozan Antlaşması’ndan sonra Ankara ve Bükreş’te
karşılıklı elçilikler açılmıştır. İki ülke arasındaki ilişkiler
Avrupa’daki gelişmeler ve Balkan Paktı doğrultusunda
gelişmiştir ve iki ülke ilişkileri 1930-1938 yılları arasında
dostça sürmüştür. 1930-1938 yılları arasında iki ülke
dostluk ve ticaret antlaşmaları imzalamış ve dünyadaki
gelişmeler karşısında beraber hareket etmişlerdir. 4
Türkiye-Romanya
ilişkileri
Atatürk
döneminden
başlayarak İnönü döneminde de güvenlik ve ticaret
merkezli bir gelişme göstermiştir. Bu dönemde özellikle
Romanya’da bulunan Türk ve Müslüman nüfusla da
yakından ilgilenilmiş ve Türkiye’ye Romanya’dan çok
sayıda kişi göç etmiştir.5
Atatürk önderliğinde Türkiye’de yapılan modernleşme
hareketi de Romanya’daki Türkler tarafından ilgiyle
izlenmiş ve desteklenmiştir. Öncelikli olarak Romanya
Türkleri arasında Türkiye’de Cumhuriyetin ilan edilmesi
sevinçle karşılanmıştır. Romanya’nın dört sancak
müftüsünden oluşan bir heyet Ankara’ya giderek, Atatürk
ile görüşmüş ve Cumhuriyet’in ilanını tebrik etmiştir.
Cumhuriyet rejimine ve kadınların seçme ve seçilme
hakkına sahip bir Türkiye’de kadın hakları ve medeni
Selman Yaşar, “Türkiye-Romanya İlişkileri”, Turkish Studies, cilt.7,
sayı,
4
(Güz
2012)
file:///C:/Users/user/
Desktop/Ya%C5%9Far%20Selman,%20T%C3%BCrkiyeRomanya%20%C4%B0li%C5%9Fkileri.pdf; Nicolae Ciachir “Atatürk
Döneminde
Türkiye-Romanya
İlişkileri”,
https://www.tarihtarih.com/?Syf=26&
Syz=354601&/Atat%C3%BCrk-D%C3%B6nemindeT%C3%BCrkiye-Romanya-%C4%B0li%C5%9Fkileri-/-Prof.-Dr.Nicolae-Ciachir4 Yaşar, a.g.m. s.3199.
5 Selçuk Ural & Selçuk Kılınç “Türkiye-Romanya İlişkileri (19231950)”,
cilt.
6,
sayı.
11,
s.
177,
http://dergipark.gov.tr/download/issue-file/1681
3
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kanun konusunda yaşanan gelişmeler, krallıkla yönetilen
bir Avrupa ülkesinde yaşayan Romanya Türkleri için
sevinç ve gurur kaynağı olmuştur. Afet inan ve Sabiha
Gökçen’in başarıları, Romanya Türklerinde iyi bir örnek
teşkil etmiş ve basında bu Türk kadınlarının hayatlarını
anlatan makaleler yazılmıştır. Bundan başka Latin
alfabesine geçiş, Halifelik kurumu ile tekke ve
zaviyelerin kaldırılması, kılık/kıyafet konusunda yaşanan
değişimler de Romanya Türk basını aracılığıyla Romanya
Türklerine aktarılmıştır.6
1.1 Amaç ve Önem
Bu araştırmanın amacı erken Cumhuriyet dönemi
Türkiye-Romanya eğitim ilişkilerini yapılan karşılıklı
eğitim ziyaretlerini Türk basınından hareketle
incelemektir. Bu çerçevede şu soruların cevabı
aranmıştır: 1) Farklı amaçlarla Romanya’dan Türkiye’ye
gelen ve Türkiye’den Romanya’ya gidenler kimlerdir? 2)
Söz konusu eğitim ziyaretlerinin yıllara göre dağılımı
nasıldır?
Erken Cumhuriyet dönemi Türkiye-Romanya
ilişkilerinin doğrudan Abdula (2005), Ciachir (Tarihsiz),
Duman (2008), Ekrem (2000), Ghiulgean (2013),
Guboğlu (1983), Karasu (Tarihsiz), Metin (2011), Ural &
Kılınç (2015) ve Yaşar’ın (2012) araştırmalarında
incelendiği görülmüştür. Atatürk dönemi TürkiyeRomanya ilişkileri aynı zamanda Türkiye-Balkan ülkeleri
ilişkileri ya da Türk dış politikası Akgün (2007), Akşin
(1991), Arı (1995), Armaoğlu (1986), Barlas (2005),
Bilgin (2004), Değerli (2009), Dilan (1998), Ertem
(2010), Eyicil (2004), Gönlübol-Sar (1997), Gönül
(2001), Hatipoğlu (1997), Işık (2011), İvgen (2007),
Onulduran (1986), Öksüz (2002-2006), Sarınay (2000) ve
Yürür’ün (1998) araştırmalarında da ele alınmıştır.
6

Ömer Metin, Atatürk Dönemi Türkiye Romanya İlişkileri (19231938), Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
(Yayınlanmamış Doktora Tezi), s. 247.
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Sözü edilen çalışmalarda Türkiye-Romanya veya
Türkiye-Balkan ilişkilerine genellikle siyasi veya iktisadi
çerçevede bakılmış, fakat Atatürk döneminde Türkiye ile
Balkan ülkeleri arasındaki eğitim ilişkilerini doğrudan ele
alan bir araştırmaya rastlanmamıştır. Oysa 1920’lerin
ortalarından başlayarak Türkiye-Romanya arasında
kültürel alışverişin bir gereği olarak akademisyenler,
öğretmenler ve değişik kademelerden öğrenciler
Türkiye’ye gelmeye; Türkiye’den de Romanya’ya
gitmeye başlamıştır. Bu araştırmada Romanya’dan
Türkiye’ye değişik amaçlarla gelmiş ve Türkiye’den
Romanya’ya gitmiş olan öğrenci, öğretmen ve öğretim
üyelerinin geliş-gidiş amaçlarının yıllara göre ele
alınması hedeflenmiştir. Bu yönüyle araştırmanın ilgili
literatüre
ve
günümüzdeki
eğitim
ilişkilerine
karşılaştırmalı verilerin olması bakımından katkı
sağlaması umulmaktadır.
2. Yöntem
Araştırmada alanyazın taraması yapılmıştır. Tarih
araştırmalarında arşiv belgeleri her ne kadar temel
araştırma materyalini oluştursa da bunun yanında
salnameler, seyahatnameler, hatıratlar ile geçmişin
anlaşılmasında önemli bir yere sahip olan gazeteler de
önemli bir veri materyali olarak kabul edilmektedir. Bu
nedenle bu araştırmada Türkiye ile Romanya arasındaki
eğitim ilişkileri Türkiye’de yayınlanmış Cumhuriyet,
Hâkimiyet-i Milliye ve Milliyet gazetelerinin ışığında ele
alınmıştır. Türkiye-Romanya eğitim ilişkilerinin ele
alındığı bu çalışmada ilk olarak Türkiye-Balkan ülkeleri
arasında yapılan karşılıklı eğitim ziyaretlerine yer
verilmiş, daha sonra ise Türkiye-Romanya arasındaki
karşılıklı eğitim ziyaretleri ele alınmıştır.
3. Bulgular
Bu başlıkta Türkiye ile Romanya arasında
gerçekleştirilen karşılıklı eğitim ziyaretleri esnasında
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gelen ve giden kişilerin/grupların ülkelere ve yıllara göre
dağılımı ele alınmıştır.
Lozan Antlaşması sonrası Türk-Romen ilişkilerinde
herhangi bir sorunun yaşanmamış olması, Balkanlar’daki
istikrar açısından da olumlu olmuştur. İki ülke arasında
1929’da Oturma, Ticaret ve Deniz Ulaşımı Sözleşmesi ve
1930’da Mezarlıkların Korunmasına İlişkin Antlaşma
imzalanmıştır.7 Siyasal ilişkileri bu şekilde cereyan eden
Türkiye ve Romanya’nın karşılıklı eğitim ziyaretleri Türk
gazetelerine şöyle yansımıştır:
Türkiye ile Romanya arasında ilk elçilerin karşılıklı
olarak atanmasından sonra 5 Mayıs 1924’de
Romanya’dan 50 kişilik bir öğrenci grubu İstanbul’a
ziyarete gelmiştir. İstanbul Valiliği ve Belediyesi,
Romanya’dan gelen bu misafir öğrenci grubuna yüksek
düzeyde ilgi göstermiştir. Sadece öğrencilerden oluşan
bir topluluk olmasına rağmen, Türkiye devletince bu
ziyaret, ikili ilişkilerin geliştirilmesi bakımından önemli
bir adım olarak kabul edilmiştir. İstanbul Valiliği,
misafirler öğrencileri en iyi şekilde ağırlamış ve onları
Romanya Kralı’nın temsilcileri gibi addedip bir akşam
yemeği düzenlemiştir. Romen misafirler, tarihi
Galatasaray Lisesini ziyaret ederek bu okulda
incelemelerde bulunmuştur. Bundan başka İstanbul’da
boğaz turu olmak üzere şehrin tarihi yerlerinde de gezinti
yaptıktan sonra ülkelerine dönmüşlerdir.8
29 Ekim 1928’de Türkiye’de Cumhuriyet Bayramı
kutlamaları için Romen-Türk Öğrenci Birliği, bir grup
öğrenciyi Romanya’yı temsil etmesi amacıyla İstanbul’a
göndermiştir. Ayrıca aynı öğrenci birliği, Mustafa
Kemal’e bir tebrik telgrafı da göndermiştir.9 Türkiye ile
Romanya eğitim ilişkisinin ele alan bir başka gazete
haberi, 200 Romanyalı öğrencinin Türkiye’yi ziyareti ile
8

7 Ertem, a.g.m. s.11; Eyicil, a.g.m.
Metin, a.g.t. s. 43.
9 Metin, a.g.t. s. 47.
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ilgilidir.10 Kısa bir süre sonra da 100 kişilik bir Rumen
beden eğitimi öğrenci kafilesi İstanbul’a gelmiştir.11 Söz
konusu Rumen grup yorgun olmalarına rağmen hemen
ertesi günü Çapa Beden Mektebi’nde yapılacak olan
beden eğitimi gösterisine katılmıştır. Rumen kız
öğrenciler Brita Nerman’ın komutasında muntazam bir
gösteri yapmışlar ve izleyicilerden çok alkış almışlardır.
Rumen kızları takiben gösteri alanına Türk beden eğitimi
öğrencileri çıkmıştır. Onların eğitmenliğini ise Brita
Nerman’ın kız kardeşi olan Mel Nerman yapmıştır.
Gösteride daha sonra sırasıyla Rumen erkek öğrenciler ve
Türk erkek öğrenciler yer almıştır. Rumen öğrencilerinin
özellikle sıçrama ve atlama hareketleri izleyenler
tarafından çok alkışlanmıştır. 12 Takip eden günlerde
Romanya Beden Terbiyesi Mekteb-i Ali öğrencilerinin
İstanbul’u ziyareti de haber olmuştur. Heyete Talebe
Birliği tarafından bir çay ziyafeti verilmiştir. Rumenler
de Çapa Beden Mektebi öğrenci ve öğretmenlerine bir
çay ziyafeti vermiştir. 13 Benzer şekilde Romanya’dan
muhtelif tarihlerde çok sayıda öğretmen ve öğrenci
ziyareti gerçekleşmiştir.14

“Romen Talebesi”, Milliyet, 7 Nisan 1929.
“Dün Rumen Terbiye-i Bedeniye Talebesinden 100 Kişi Şehrimize
Geldi”, Cumhuriyet, 5 Mayıs 1929.
12 “Dün Rumen Terbiye-i Bedeniye Talebesinden 100 Kişi Şehrimize
Geldi”, Cumhuriyet, 6 Mayıs 1929.
13 “Romen Talebesine Çay”, Milliyet, 3 Haziran 1929.
14 “Dün Rumen Terbiye-i Bedeniye Talebesinden 100 Kişi Şehrimize
Geldi”, Cumhuriyet, 5 Mayıs 1929; “Romen Talebe”, Milliyet, 29
Haziran 1929; “Romanyalı Misafirler”, Milliyet, 1 Temmuz 1929;
“Talebe Kongresi”, Milliyet, 8 Temmuz 1929; “Roman Talebesi
Şehrimize Geldiler”, Milliyet, 17 Temmuz 1929; “Romen Talebe”,
Milliyet, 17 Temmuz 1929; “Romen Talebenin Hediyesi Ankara’ya
Gönderildi”, Milliyet, 19 Temmuz 1929; “Leh ve Romen Talebe
Heyetleri Şehrimizde”, Cumhuriyet, 16 Nisan 1930; “Romen
Talebeler Profesörleriyle Geldiler”, Milliyet, 16 Nisan 1930; “Romen
Talebe Şehrimizde”, Milliyet, 17 Nisan 1930; “Romen Darülfünun
Talebesi”, Milliyet, 22 Nisan 1930; “25 Romen Doktoru Geldi”,
Milliyet, 6 Eylül 1930; “Romen Talebe”, Milliyet, 24 Temmuz 1931;
10
11
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Grafik
1’de
erken
Cumhuriyet
döneminde
Romanya’dan Türkiye’ye eğitim amaçlı gelen
kişilerin/grupların geldikleri yıllara göre dağılımı
verilmiştir.

“Romen Talebesi”, Milliyet, 7 Temmuz 1931; “Romen Talebesi Şehri
Geziyor”, Milliyet, 9 Temmuz 1931; “Romen Talebesi Adliyede”,
Milliyet, 26 Ağustos 1931; “Romen Muallimleri”, Milliyet, 27 Nisan
1932; “150 Kişilik Bir Romen Kafilesi Daha Geldi”, Milliyet, 1 Mayıs
1932; “Romanyalı Türk Talebe Gitti”, Milliyet, 29 Ağustos 1932;
“Bugün 110 Romen İzci Geliyor”, Milliyet, 11 Nisan 1933;
“Romanya’dan 22 Kız Talebe Geldi”, Milliyet, 13 Haziran 1933;
“Romanyalı Talebe Geliyor”, Milliyet, 24 Mart 1934; “Romanya’dan
Gelecek Talebeler”, Milliyet, 14 Mayıs 1934; “Romanyalı Türk
Talebeler Geldi”, Milliyet, 17 Mayıs 1934; “Dün Bir Romen Mektep
Gemisi Geldi”, Milliyet, 4 Eylül 1934; “Romen Talebesi Taksim
Abidesinde”, Cumhuriyet, 25 Nisan 1935; “Romenler, Milliyet, 25
Nisan 1935; “Romen Misafirler”, Milliyet, 29 Nisan 1935; “Romen
Seyyahları Gitti”, Milliyet, 2 Mayıs 1935; “İki Romen Talebe Grubu
Geliyor”, Milliyet, 14 Mart 1936; “Romanya Üniversitelileri Bugün
Geliyorlar”, Milliyet, 5 Nisan 1936; “Romen Mebusları ve Talebeleri
Geldi”, Milliyet, 6 Nisan 1936; “Romen Üniversitelileri”, Milliyet, 9
Nisan 1936; “Romen Talebeleri Pireden Geliyorlar”, Milliyet, 13
Nisan 1936; “Romen Talebeleri Dün Tekrar Şehrimize Geldiler”,
Milliyet, 15 Nisan 1936; “Romen Talebelerin Gezintileri”, Milliyet, 15
Nisan 1936; “Romen Talebeler Şerefine Müsamere”, Milliyet, 19
Nisan 1936; “Romen Talebeleri Gidiyor”, Milliyet, 22 Nisan 1936;
“Şehrimize Gelen Romenler”, Milliyet, 24 Nisan 1936; “Balkan
Talebe Birliği İçin Hazırlıklar ”, Milliyet, 3 Temmuz 1936; “Bir
Romen Mektep Gemisi Bu Sabah Limanımıza Geliyor”, Milliyet, 27
Ağustos 1936; “Romen Mektep Gemisi Bu Sabah Geliyor”, Milliyet,
20 Ağustos 1937; “Romen Mektep Gemisi Geldi”, Milliyet, 21
Ağustos 1937; “Romen Bahriyelileri Abideye Çelenk Koydular”,
Cumhuriyet, 22 Ağustos 1937; “Misafir Bahriyeliler Limanımızdan
Ayrıldılar”, Milliyet, 22 Ağustos 1937.
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Grafik 1. Romanya’dan Eğitim Amaçlı Gelen Kişilerin/
Grupların Yıllara Göre Dağılımı
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Grafik 1’e göre Atatürk dönemi Türkiye ile Romanya
eğitim ilişkileri çerçevesinde Romanya’dan Türkiye’ye
yıllar içinde gelen kişi/grup sayısı toplamı 43’tür. Bu
kişi/grupların yıllara göre dağılımlarına bakıldığında en
yüksek oranın 1936 yılı olduğu ve bunu sırasıyla 1934 ve
1929 yıllarının takip ettiği görülecektir. En az
ziyaretçinin olduğu yıllar ise Atatürk döneminin ilk
evreleri olan 1924 ve 1928 ile son evresi olan 1937 ve
1938 yıllarıdır. 1924 yılından başlayarak Türkiye’ye
gelen Rumen kişi ya da gruplarının sayısında
dalgalanmalar olmakla birlikte 1936 yılında belirgin bir
artış söz konusudur. Yeni devletin kurulduğu ilk evrede
diplomatik çekingenlik döneminin yaşanması nedeniyle
gelen kişi/grup sayısı düşük olduğu söylenebilir. İkinci
Dünya Savaşı’nın hemen arifesinde gelenlerin sayısında
da belirgin bir düşüş söz konusudur. Bu da savaş
atmosferi ortamı için anlaşılır bir durumdur. Grafik 2’de
erken Cumhuriyet döneminde Türkiye’den Romanya’ya
eğitim amaçlı giden kişilerin/grupların gidilen yıllara
göre dağılımı verilmiştir.
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Grafik 2. Türkiye’den Eğitim Amaçlı Giden
Kişilerin/Grupların Yıllara Göre Dağılımı
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Grafik 2’ye göre Atatürk dönemi Türkiye ile
Romanya eğitim ilişkileri çerçevesinde Türkiye’den
Romanya’ya yıllar içinde giden kişi/grup sayısı toplam
9’dur. Bu kişi/grupların yıllara göre dağılımlarına
bakıldığında eğitim ilişkilerinin başladığı 1929’dan
Atatürk’ün öldüğü yıl olan 1938’e kadar sistematik bir
dağılımın olmadığı görülür. Bazı yıllar 1 kişi/grup, bazı
yıllar ise 2 kişi ya da grubun gittiği görülür. Elde edilen
bulgulara göre 1931, 1932, 1933 ve 1935 yıllarında ise
Türkiye’den Romanya’ya eğitim amaçlı giden kişi ya da
gruba rastlanamamıştır.
4. Sonuç
Balkan ülkeleri ile siyasi alanda rasyonel adımlar atan
Türkiye Cumhuriyeti yönetimleri kültürel ilişkilerde de
önemli ve akılcı adımlar atmıştır. Türkiye’den Balkan
ülkelerine yapılan eğitim amaçlı ziyaretlerde açık farkla
Yunanistan birinci Romanya ikinci sıradadır. Türkiye ile
Balkan ülkeleri arasındaki karşılıklı eğitim ziyaretleri
yıllara göre incelendiğinde, 1925’de başladığı ve 1934’de
en yüksek seviyesine ulaştığı görülmüş, ancak
ziyaretlerin istikrarlı bir yapı içinde olmadığı
gözlenmiştir. Balkan ülkelerinde eğitim adına atılan
adımları gazetelerinde de izleyen Türkiye, 15 1920’lerin
15

Örneğin Bulgaristan’ın beden eğitimi uzmanı getirttiği, Atina
üniversitesinin kuruluşunun 100. yılı nedeniyle başpiskopos tarafından
yapılan ayin töreni yapıldığı, Atina’daki talebe bayramının çok etkili
geçtiği ve Atina’da bulunan yabancı temsilcilerin kral tarafından kabul
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ortalarında başlattığı eğitim ilişkilerine 1930’ların
başlarında yoğunluk kazandırmıştır. Değişik kademelerde
öğrenci, öğretmen, müfettiş ve akademisyenler gelipgitmeye başlamıştır.
Atatürk döneminde Türkiye ile Balkan ülkeleri
arasındaki en yoğun eğitim irtibatı Romanya ile olmuştur.
Romanya’dan Türkiye’ye gelen grupların ziyaretleri 1924
yılında başlamış, 1937 yılına kadar artarak devam
etmiştir. Ağırlıklı olarak ziyaret edilen şehir İstanbul
olmuştur. Romanya’dan gelenlerde öğrenci gruplarının
ağırlıkta olduğu görülmektedir. Gruplar çoğunlukla okul
ziyareti nedeniyle gelmişlerdir. Atatürk dönemi Türkiye
ile Romanya eğitim ilişkileri çerçevesinde Romanya’dan
Türkiye’ye yıllar içinde gelen kişi/grup sayısı toplamı
43’tür. Romanya’dan çoğu kez Paskalya tatili nedeniyle
Nisan aylarında Türkiye’ye ziyaretler artmış, gelen
konuklar Türkiye’de eşdeğer kurumların öğrencileri,
öğretmenleri, akademisyenleri ya da üst düzey yetkililer
tarafından karşılanmıştır. Gelen öğrenci gruplarının
karşılanmasında Milli Türk Talebe Birliği önemli rol
oynamıştır. Gelen öğrencilerin büyük çoğunluğu
İstanbul’u ziyaret etmiş ve Türkiye’de mevkidaşları
tarafından ağırlanarak kendilerine çay ve yemek
ziyafetleri verilmiştir. Zaman zaman bu ziyafetlere
İstanbul Belediye Başkanı ve milletvekilleri de
katılmıştır. Gelen gruplar Türkiye’den ayrılırken
memnuniyetlerini ifade etmişlerdir.
Türkiye’den Romanya’ya giden grupların ziyaretleri
1929’da başlamış, 1938 yılı da dahil aralıklarla ve sınırlı
oranda gerçekleşmiştir. Seyahatlerin tamamına yakını
başkent Bükreş’e olmuştur. Görevlendirmelerde okul
edilip kendilerine çay ziyafeti verildiği gazetelere yansımıştır.
“Bulgaristan Beden Terbiyesi Mütehassısı Getirtiyor”, Milliyet, 1
Mart 1937; “Atina’da Talebe Bayramı”, Milliyet, 31 Kânunuevvel
1934; “Atina Üniversitesi İçin Başlayan Merasim Devam Ediyor”,
Milliyet, 19 Nisan 1937; “Atina’daki Ecnebi Profesörler Sarayda”,
Milliyet, 25 Nisan 1937.
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ziyareti ağırlıklıdır ve daha çok öğrenci grupları
gönderilmiştir. Gazetelerde Türkiye’den Romanya eğitim
kurumlarına ziyaretlere dair daha az habere rastlanmıştır.
Bunun nedeni ziyaretleri takibe ilişkin yurtdışında bir
gazetecinin görevlendirilme zorluğu ile ilgisi olmuş
olabilir.
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KÜLTÜREL BELLEK KAVRAMININ BİR
BALKAN ÜLKESİNDE ÖRNEKLERLE
DEĞERLENDİRİLMESİ
Zeynep ÇAVDAR KALELİ
Öz: Sanat, genel tanımı ile bir anlatış, bir ifade şeklidir. Bir başka
deyişle sanat, insanlığın yoluna ışık tutan, toplumun yaralarını saran,
insanı insan yapan idealleri, biçim, renk, ses veya kelimeler aracılığı
ile estetik düzen içinde çevresine sunan, bir aktivite, bir hizmet veya
hizmetten de öte bir ihtiyaçtır. Sanatı; bellek ve kültür kavramları
olmadan ifade edemediğimiz gibi, özellikle sanatın her alanında
belleğin ve kültürün olması gerekir. Bildirinin amacı; Sırbistan’ın
Belgrat şehrindeki kültürel değerlere sahip çıkmak için, bireysel ve
toplumsal belleğin oluşmasında, “bir müze ziyareti uygulaması
örneği”, ile yaklaşımının ne kadar bilinçli ve duyarlı olunduğuna,
kamusal alanların sanatın ve bireylerin bütünleşmesindeki etkisine,
toplumun kamusal alandaki sanattan ne anladığı ve nasıl yaklaştığına
yönelik bir uygulamadan bahsedilip, Ülkemizden de örnekler verilerek
değerlendirilecektir. Sonuç olarak; Külürel belleğin oluşmasında,
toplumların sahip oldukları değerleri, yaşanmışlıkları, gelecek
nesillere aktarımındaki etkisi, “bellek” ve “kültür” kavramlarına
baskın bir şekilde vurgu yaparak verildiği gözlenmiş, bununla birlikte;
toplumsal bellek bilincinin kalıcı olarak oluşması için, kentlerdeki
tarihi ve kültürel dokunun önemini yansıtan yapıtlara, farklı bir bakış
açısı ile dikkat çekilmiş, birey ve toplumun ortak katılımını sağlayan
kültürel aktivite oluşturulmuştur. Kamusal kültür, sosyal etkileşim için
kamusal mekanı biçimlendirirken; birey ve toplumsal bellek
kavramları, ülkelerin yaşam biçimleri, varoldukları kültürel değerlere
yaklaşımşları ile değerlendirilerek sunulmuştur.
Anahtar Kelimeler: Balkan tarihi, kültürel bellek, kamusal sanat,
kamusal mekan, müze ziyareti

Giriş
“Bellek Ve Kültür Kavramlarının Bir Müze Ziyareti
Örneğinde Değerlendirilmesi” konu başlıklı bildiri;
Sırbistan’ın Belgrat şehrindeki gece müze ziyareti


(Öğr. Gör.), Sakarya Üniversitesi, Sanat Tasarım ve Mimarlık
Fakültesi, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü, Halı-Kilim Ana Sanat
Dalı, Sakarya/Türkiye, e-mail: zeynepc@sakarya.edu.tr
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uygulamasını, tarihi ve kültürel dokunun gelecek
nesillere aktarılması ile ilgili yöntemi kapsamaktadır.
Bildiride öncelikle “bellek” ve “kültür” kavramları
tanımlanmış, Belgrat’taki tarihi ve kültürel dokudan
bahsedilmiş, daha sonra müze ve müzecilik ile ilgili
bilgilere kısaca değinilerek, buradaki gece müze ziyareti
uygulamaları ile tarihi ve kültürel değerlerin
korunmasında
kullanılan
yöntemler
verilmeye
çalışılmıştır. Çalışmanın amacı; kültürel değerlere sahip
çıkıp korumak ve gelecek nesillere aktarılmasında
uygulanan metot ve teknikleri açıklamak, kendi ülkemiz
ve diğer ülkelerde tarihi dokunun korunmasına yönelik
yapılan çalışmalardan bahsetmek, ülkemizde bunların
uygulanmasını sağlayabilmektir.
Yöntem kısmında ise; Görsel keşifler, kişisel
deneyimler inceleme ve araştırma aşamasında etkin
olmuştur. Farklı ülkeler ile mukayese yapılmış, ziyarete
gelen kişilerden görüş bilgileri alınmış, teorik açıdan
kültürel değerlere sahip çıkılması hususunda kaynaklar
incelenmiş, ülkemizde uygulanan kısmı yine görsel
incelemelerle tespit edilmiş, fotoğraflanmış ve bildiride
sunulmaya çalışılmıştır. Ülkeler, kendi kültürel
değerlerini korurken kullandıkları dil sözlü değil, burada
görüldüğü gibi görsele dayalı bir yöntemle meydana
getirmiş ve bu görseli bellek kavramı ile oluşturdukları
tespit edilmiştir.
Sonuç kısmında ise; deneyimler sonucunda elde
edilen bilgi ve görseller verilmiş, tarihi ve kültürel
dokunun korunması, gelecek nesillere aktarılması ile
ilgili metot, teknik ve yöntemlere değinilmiş, çözüm
önerileri somut örneklemelerle verilerek, tarihi eserlerin
korunmasına yönelik uygulamalar, bellek ve kültür
kavramları kapsamında tartışmaya sunulmuştur.
Belgrad, Sırbistan'nın başkenti ve en büyük şehridir.
Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda kurulmuştur.
1,2 milyonluk merkez nüfusu ve 1,7 milyondan fazla
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metropolitan nüfusuyla Güneydoğu Avrupa'nın en büyük
şehirlerinden biridir.1

Fotoğraf No: 1. Sırbistan Haritası

1

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Belgrad (25/07/2013).
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Fotoğraf No: 2. Belgrat’ın genel görünümü

Ülkenin en kalabalık kenti olan Belgrad kültür,
eğitim, ekonomi ve bilim merkezidir. Tarih boyunca
defalarca yıkılıp tekrar inşa edilen kent çok sayıda
uygarlığa ve ulusa ev sahipliği yapmıştır. Bu muazzam
tarihi ve kültürel birikimin yanı sıra, 16 nehir adası,
parklar, bahçeler ve geniş yeşil alanlarla kaplı bir kent
manzarasına sahiptir.
Belgrad, Sırbistan'ın kültür ve sanat başkentidir.
Tiyatrolar müzik ve kültür merkezleri, galeriler,
kütüphaneler, konserler ve diğer kültürel etkinlikler,
Belgrad'in zengin kültürel birikimini meydana getirir.
Kent, ülkenin en önemli sanat ve kültür kurumlarına ev
sahipliği yapar. Ulusal Tiyatro, Sanat Üniversitesi,
Sırbistan Sanat ve Bilim Akademisi ve Sırbistan Ulusal
Kütüphanesi, bu kültürel merkezlerden birkaç örnektir.2
Belgrad'ın kurulduğu alan Prehistorik Avrupanın en
büyük kültürü olan Vinča kültürünün M.Ö 6. yüzyıl
dolaylarında doğduğu yerdir. Antik dönemde kentin
2

(http://www.bilet.net/sehir-rehberi/serbia/BEG.aspx) 27/07/2013
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bulunduğu alanda Trak-Daç kabilesi olan Singiler
yerleşmişken MÖ 279'dan sonra da Keltler bölgeye gelip
Singidun (boz, kale)adını verdiği yazılı kaynaklardan
bilinmektedir. Belgrad, 520li yılların başlarında sürekli
olarak Slav akınına uğramıştır. Stratejik konumu
nedeniyle şehir antik çağda sayısız doğu ve batı
ordusunun 115 savaşına sahne olmuş ve 44 kez yerle bir
edilmişitir. Orta Çağ boyunca Bizans İmparatorluğu,
Franklar, Birinci Bulgar Devleti, Macaristan Krallığı ve
Sırp Despotluğu hakimiyetine giren şehir 1521'de
Osmanlı İmparatorluğu hakimiyetine girerek sancak
ünvanı almış ve Osmanlı Avrupasının ve Avrupa'nın en
büyük şehirlerinden biri olmuştur.
Kentin
büyük
bölümü
Avusturya-Osmanlı
savaşlarında zarar gördü bilinmektedir.Daha sonraları
Habsburg Monarşisi hakimiyetine geçtiği bilinmektedir.
Şehrin Sırbistan'ın başkenti ünvanını tekrar kazanması
Sırp İsyanları sonucunda 1841'de gerçekleşse de şehrin
kuzeyi Habsburg Monarşisi'nde kalmış ve 1918'de
Avusturya-Macaristan İmparatorluğu dağılana kadar
şehir 2 parça bırakılmıştır. Birleşik şehir 1918'de
Yugoslavya'nın başkenti olarak ilan edilmiş ve 2003'e
kadar da öyle devam etmiştir.3
Osmanlı Devleti’nin idarî teşkilatı ve buna bağlı
olarak merkez teşkilatı İslamiyet’tenönceki Türk
devletleri ile İslamiyet’in kabulünden sonra kurulan
Müslüman Türk devletlerin birikimlerinin başarılı bir
sentezi olmuştur.4
Kendisinden önceki Türk-İslam devletlerinden 14.
yüzyıla kadar gelen devlet yönetimi konusunda oluşan
tecrübe birikimini kullanan Osmanlı Devleti, Ortadoğu ve
İran devlet geleneğinin mirasçısı olmuştur. Devletin
3

(http://tr.wikipedia.org/wiki/Belgrad) 30/07/2013
Halil Cin- S. G. Akyılmaz, Tarihte Toplum ve Yönetim Tarzı Olarak
Feodalite ve Osmanlı Düzeni, Çağ Ünv. Hukuk F. Y., Adana 2000, s.
169.
4
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henüz uç beyliği olduğu ilk dönemlerde, yönetim ve
hukuk işleri, iç bölgelerin yüksek kültür merkezlerinden
gelmiş ulemanın elindeydi. İlk Osmanlı vezirleri de
ulema sınıfından olup, devletin yönetim ve
kurumsallaşmasını sağlayabilecek tecrübeye sahip
yöneticilerdi. 14. yüzyılın ilk yarısından kalan belgeler,
Ortadoğu devletlerine özgü bürokratik geleneklerin daha
bu dönemde Osmanlı yönetiminde yer aldığını ve yüzyıl
sonuna doğru artarak egemen olduğunu gösterir.5
Bu dönemde yöneticiler, Anadolu’daki Selçuklu
merkezleri ile İran ve Mısır’dan gelerek, eski Ortadoğu
devlet ve yönetim kavramlarını Osmanlı Devleti’ne
yerleştirmişlerdir. Hint-İran kaynaklı bu devlet ve
yönetim kavramı, İslam öncesi dönemde gelişmiş, İranlı
ve Hıristiyan bürokratların devlet kadrolarında istihdam
edilmesi yoluyla Abbasilere geçmişti. 11. ve 13. yüzyıllar
arasında Orta Asya Türk-Moğol gelenekleriyle değişmiş
haliyle de Osmanlılara geçmiştir.6
Osmanlıların mensup olduğu İslam kültür çevresinin
değerleri ile eski Türk ve Ortadoğu devlet gelenekleri
etkili olmuştur.7
Şehrin Osmanlı Sultanı Kanuni Sultan Süleyman ve
250.000 askeri tarafından alınması 28 Ağustos 1521'den
önce olmadı (son kuşatmadan 7 onyıl sonra), şehir bu
vesileyle yerle bir oldu ve neredeyse bütün Hristiyan
nüfus (Sırplar, Macarlar, Yunanlar, Ermeniler vb.)
İstanbul'a bugün Belgrad ormanları olarak bilinen
bölgeye gönderilmiştir. Belgrad bu dönemde Osmanlı
Avrupasında İstanbul ile birlikte 100.000 nüfusu aşan 2
şehirden biri olmuş ve bir sancak haline getirilmiştir.
Türk hakimiyetiyle birlikte Osmanlı mimarisi bölgede ilk
Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğu Klâsik Çağ (1300-1600), (Çev.
Ruşen Sezer), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2004, s. 71.
6 Halil İnalcık, age., s.73.
7 Abdüllatif Armağan, Akademik Bakış, Cilt 5, Sayı 9, Kış 2011, s.
154.
5
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eserlerini bu dönemde vermeye başlamış, birçok cami
inşa edilmiş ve şehirdeki oryantal etkinin güçlendiği
bilinmektedir. 1594'te Banat İsyanı Türkler tarafından
bastırılmış, Sadrazam Sinan Paşa Vračar platosundaki
Saint Sava'nın kalıntılarının ateşe verilmesini emretmiş
ve 20. yüzyılda Saint Sava Tapınağı bunu anmak için
inşa edilmiştir.8
“Balkanların Rusya yörüngesinde olması adam
kayırma ve rüşvet sancılarını kaybetmez. Daha önemlisi
Slovenler hala kendilerini Sırp sömürgesi gibi
hissederler. Kültür rekabetinin, dil çatışmalarının, saf din
kavgalarının hala sürdüğü görülür. 1989 ‘da başlayan
Balkan devrimleri, yarım yüzyıllık komünist yönetime
son vermek istediği her adımda canlandırmaya yol açan
bir devamlığı başlatmıştır. Batıdaki kapitalist düzenin
varlığı ve bölgeyle irtibat halinde oluşu, lüks isteyen
halkı, komünizmin iç çelişkileri, Sovyet ekonomisinin
çöküşü, yapılan antlaşmaları hükümsüz kılar. Orta
Avrupa’ da komünizmin çöküşü Yugoslavya’da, Hırvat,
Makedonya, Bosna ve Sırp devrimlerine yol açar. 198991 yılları, balkan toplumlarına seçme özgürlüğü getirir.
Balkan halkları önce kendi tarihleriyle barışmalı,
Marxizm engelinden sıyrılmalı, onları Romen, Bulgar,
Arnavut yapan ya da Yugoslav olma seçeneğini sunan
büyük, küçük, acı, tatlı olayları dikkate almalıdırlar.
Ulusal duygunun bilincine varılmalı; bu, XX.yy. sonu
gerçeklerini göz önüne alarak yapılmalıdır. Çünkü
Türksüz, Yugoslavsız, Bulgarsız, Arnavutsuz, Yunansız,
Romensiz, Avrupa eksiktir. Kurulacak konfederal ya da
federal ortak çatı altında hepsi hak ettikleri yerlerini
alacaktır.”9
Belgrad kendi özerk yönetimine sahiptir ve
Sırbistan'ın idari yapılanmasında özel bir yeri vardır.
8

http://tr.wikipedia.org/wiki/Belgrad (30/07/2013)
Geoorges Castellan, Balkanların Tarihi, Çev.Ayşegül Yaraman,
Milliyet Yayınları, İstanbul 1995, s. 325.
9
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Metropolitan kent alanı 17 belediyeye ayrılır ve her biri
kendine özgü bir yerel konsiye sahiptir. Ülkenin
%3.6'sını kaplayan kent, nüfusun %15'ini barındırır.
Bir çok tarihi olaya ve savaşlara tanıklık eden şehir,
kimlik bilincini oturtmaya çalışmış, Sırp halkı kendi
kültürlerini yaşatma yolunu seçmiştir.
Bu sebeple de Sırbistan olarak ayrılmasından itibaren
olan tarihi kendilerinin başlangıç tarihleri olarak
belirlemiş, neredeyse geçmişte yaşayan kültürleri inkar
edecek kadar tepkili davranmaktadırlar.

Fotoğraf No: 3. Belgrat Üniversite Binası

1981-2006
tarihleri arasında
Yugoslavya’dan
ayrılarak 7 özerk yönetim olan Sırbistan, gelecek
nesillere, kendilerini ve kültürlerini tanıtmak ve
belleklerde
kalmasını
sağlamak
adına
farklı
uygulamalarda bulunduğu kişisel olarak gözlemlerim
arasındadır.
Bellek, deneyimlerin, belli bir zamanda ve yerde
gerçekleştiğinin farkında olarak, insanın bilincinde yerini
almasıdır” düşüncesine uygun olarak, genç Sırp nesline
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bu fikri görsel bellek kavramı ve ideolojisi ile anlatılma
yöntemi seçilmiş olduğu gözlenmiştir.
Bellek deneyimlere dayanarak ifade edilmesine
rağmen, kültür ise onun varolmasının biçimidir ve sanat,
uygarlık, gelişmişlik, kalkınmışlık, vb. kavramlarla
örtüştürülmeden, antropolojik anlamıyla, yalnızca
“varolma biçimi” anlamında kullanılabilir. Bu sebeple
sanatı bellek olmadan algıyamadığımız gibi, kültür
olmadan varolunmayacağı gerçeği ortadır. Bu iki
kavramla kendi tarih ve kültür bilincini belleklerden hiç
bir zaman çıkmayacak şekilde kalmasını sağlama
çabasını güdmekte oldukları izlenmiş ve gözlenmiştir.
Bunun için yapılan yöntemlerden ilki; savaşta tahrip
edilen binları, özellikle restorasyon yapmadan sadece
öylece bırakmışlardır. Binaların camları, çatı ve duvarları
tahrip edilmiş, yıkık ve viran bir görüntü sergilemektedir.
Savaşın izleri binalarda çok net bir şekilde görülmektedir.
Bu bağlamda biraz kültür tanımına ve kavramlarına
değinmek gerekirse;
Kültür, Latince “cultura” kelimesinden diğer dillere
geçmiş ve 12. yüzyıldan günümüze kullanılan bir
sözcüktür. Önceleri tarımsal üretimi, ekip biçmeyi
anlatan kelime 19.yüzyıldan itibaren insan topluluklarının
becerileri, sanatları, gelenekleri ve toplam yaşama biçimi
şeklinde tanımlanmıştır.10
Kültür kavramı aynı zamanda kendi içinde “koruma”
kavramını da barındırmaktadır. Koruma bilincinin
yerleştirilmesine katkı sağlayacak faaliyetlerin başında;
kültürel varlıklara sahip çıkmanın, insanın kendisine ve
geçmişine olan saygısının bir ifadesi olduğunun
hatırlatılması gelmektedir.

Zafer Oter- Osman N. Özdogan; “Kültür Amaçlı Seyahat Eden
Turistlerde Destinasyon İmajı:Selçuk-Efes Örneği,” Anatolia: Turizm
Araştırmaları Dergisi, Cilt 16, Sayı 2, Güz 2005, s. 47.
10
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Kültürün bir toplumun sahip oldugu maddî ve manevî
değerlerden oluşan bir bütün olduğunu söyleyen bilim
insanları, aynı zamanda kültürün toplumda mevcut her
tür bilgi, ilgi, alışkanlık, değer yargıları, genel tutumlar,
görüş düşünce ve tüm davranış şekilleriyle bir bütün
olduğunu savunmaktadırlar.11
Belgard’ta gözlenen; kültür kavramını, yine kültürün
kendini ifade edeceği bir şekilde kendi insanına yansıtma
yöntemi uygulandığı gözlenmiştir. “Kültürü, görünüşüne,
biçimine bir başka anlatımla, kültürü kanıtlayan araca
göre tanımlayabilirz”12 ifadesinden yola çıkılacak olursa,
burada izlenen yol aslında hiç de yanlış değil, doğru ve
çabuk sonuca ulaşılabilen bir yöntem olarak irdelenebilir.
Farklı kültür kavramlarına değinecek olursak, pek çok
deyişle karşılaşıldığını görmemiz mümkün olur.
Kültür, toplumun üyesi olan insanların öğrendikleri ve
paylaştıklarının hepsini kapsayan bir kavramdır.

Selma Meydan Uygur , Eda Baykan; Kültür Turizmi Ve Turizmin
Kültürel Varlıklar Üzeindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Egitim
Fakültesi Dergisi Yıl: 2007, Sayı: 2, s. 33.
12 Sıtkı M. Erinç, Kültür Sanat Sanat Kültür, Ütopya Yayınları Sanat
Dizisi 107, Ütopya Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2004, s. 20.
11
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Fotoğraf No: 4-5. Belgrat’tan görünüm

Kültür, toplumu meydana getiren insanların
oluşturduğu bir bütündür ve bu nedenle toplumsal
yaşamın temel şartıdır. İnsan kültürü yaratır, ama kültür
de insanı yaratır.
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İnsanlar sosyal hayatta birçok değer, inanç ve
toplumsal ilişkileri öğrenerek toplumsallaşır. İnsanların
öğrendiği her şey kültürü oluşturur.
Kültür, bir toplumda sosyal yaşamın, ilerlemenin,
değişmenin, üretimin, bilimin, sanatın, eğitimin ve
düşünce yapısının düzeyini belirleyen önemli bir
faktördür. Kültür, insanlar arası etkileşimler sonucu
oluşup geliştiği için toplumsal yaşamın bir ürünüdür.
Bu tanımlardan da anlaşıldığı gibi; kültür kavramı bir
çok şekilde ifade edilmiştir. Belgrad’ta uygulanan,
insanın oluşturduğu kültürel dokunun, insanların
beyninde, belleklerinde kalıcı olarak kalmasını
sağlamaktır.
Kültür kavramının barındırmış olduğu özelliklerinden
dolayı, birçok turist, toplumlara ait kültürleri tanıma
istegi içinde seyahat etmektedir. Turistlerin bu farklı
kültürleri görüp tanımak için yaptıkları seyahat ve
konaklamalar “kültür turizmi” olarak adlandırılmaktadır.
insanlar eski medeniyetlerin ya da kültürlerin izlerini
görme isteğinin yanı sıra kendi kültürleri dışındaki
kültürlere de ilgi duymaktadırlar.13
Kültür turizmi kapsamında gelen dış turizmi oluşturan
şehir dışı insan toplulukları için de bu görsel görüntüler,
belleklerde yönlendirilmiş bir şekilde kalmış olacaktır.
Tarihsel süreç kapsamında kültürel dokunun geçmişini
arayan topluklardan kalan kültürel doku ise, yine
belleklerde kalıcılık sağlanmaması için bu defa yok
edilmiştir. Kendi kültürel dokusunu yaşatabilmek ve
varlığını korumak için bellek ve kültür kapsamında görsel
bir anlatım yolu izleyen Sırplar, bu defa, varolan kültürü
yok etme metodu ile, bellkelerden silmek için tamamen
ortadan kaldırma yöntemini tercih etmişlerdir.

13

Selma Meydan Uygur, Eda Baykan; agm., s. 33.
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“Görsel kültürdeki görsel olanın, insanlar tarafından
üretilmiş veya ortaya konulmuş görülebilen her şey
olduğu fikrinin de dikkatle ele alınması gerekir.”14 Fakat
bunun işlevselliğinden çok sanatsal, estetik tarafı ile
dikkat çekici olması gerekmektedir. Daha sonra işlevsel
yönü ve amacı ile ele alınıp incelenebilir. Bu açıdan
incelenen kültürel değerler, bellekte kalıcı yer edinirler.
Bu açıklamalara örnek olarak da bellek ve kültür
kavramları, Belgrat’ta bir müze ziyareti örneğinde
gözlemlenmiştir. Milletler arası Müze Konseyi (ICOM)
kararları ile yürürlüğe giren uygulamada “gece müze
ziyaretleri” gerçekleştirilmeye başlanmıştır. 2011 yılında
bu yana uygulanan, ICOM tarafından desteklenen,
Uluslararası Dünya Müze günü olan 18 Mayıs tarihine en
yakın Cumartesi günü her yıl
Belgrat’taki bütün
müzeleri, galerileri “Avrupa Müzeler Gecesi”
düzenlenmektedir.15 Bu uygulama Belgart’ta yılda 4 kez
düzenlenmektedir. Gece Müze ziyaretleri ile, çalışan
kesimin kendi kültürü hakkında bilgi edinmesini
sağlamak ve yaptırım uygulamaktadır. Akşam 18.00dan
02.00a kadar devam eden ziyaretler kapsamında, çeşitli
güzel sanatlar etkinlikleri, sergiler, görsel sanatlar
etkinlikleri, dans gösterileri, müzik dinletileri de
uygulanmaktadır. Şehrin en görkemli galerilerinde
sergiler, kendi müzikleri eşliğinde izleyicileri ile
buluşturulmaktadır.

Malcolm Bernard; Sanat, Tasarım ve Görsel Kültür, Çeviren: Güliz
Korkmaz, Ütopya Yayınları Sanat Dizisi 61, Ütopya Yayınevi, 1.
Baskı, Ankara 2010, s. 27.
15 Malcolm Bernard, age., s. 27.
14
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Fotoğraf No: 6. Belgrat’ta 18 Mayıs 2013 Tarihine ait Gece
Müze ziyareti Afişi

Avrupa Müzeler Gecesi (The European Night of
Museums ) olarak uygulanan bu etkinliğe, Belgrat
halkının yüzde 80inin katılımı gözlenmiş, üstelik bu
ziyretlere büyük bir titilik ve özenle hazırlanıldığı
tarafımdan tespit edilmiştir. Etkinlik gününden 15 gün
önce afiş ve davetiyeler şehrin her yerine dağıtılmaktadır.
Ayrıca internet üzerinden de bilgilendirmeler yapılmakta,
halk bir bayram kutlamasına gidercesine etkinliklerde yer
almaktadır.
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Gece yarısından sonra, sabah 02.00 a kadar sıralar,
kuyruklar devam etmektedir. Alınan tek bilet bütün müze
ve galeri girişlerini karşılamaktadır. Ayrıca kamusal
alanda sergiler ve sunumlar yapılmaktadır. Şehre bu
tarihlerde diğer şehirlerden ziyaretçiler geldiği gibi, farklı
ülkelerden gelen turistlerin de katıldığı gözlenmiştir.
Şehir ve ülke dışından sadece bu etkinlik için gelen
ziyaretçi sayısının da bir hayli yüksek olduğu tespit
edilmiştir.
Köklü bir kültür geçmişine sahip olan Belgrat’taki bu
etkinlikte sunulan görsellerde yakın tarihinden kalan
(Sırbistan’ın bölünmesinden itıbaren) eserlere yer
verilmiştir. Ne Osmanlıdan, ne Roma’dan ne de ilk
çağlardan bahseden kültürel değerlerin hiç biri bu
etkinliklerde ortaya çıkarılmadığı bizzat gözlenmiş, tespit
edilmiş, fotoğraflarla belgelenmiştir.
Sergilenen eserlerin, genellikle Sırp sanatçılara ait
olduğu da yine bu tespitler arasına girmektedir. Özellikle
devlet ve din yönetiminin liderleri 1980 sonrası, hatta
2000li yıllradan öncesine gitmemektedir. Ziyarete gelen
halkın bilinçli olarak yönlendirildiği aşikardır. Kendi
kültür belleklerini, ilk etapta kendi halkına kalıcı bir
şekilde sunan Sırplar, tarihe meydan okurcasına geçmiş
kültür oluşumlarını çok kolay bir şekilde red edebildikleri
gözlenmiştir. Üstelik bir çok söylemlerinde; Kale
Meydan, Çarşı, vs gibi Türkçe deyişler kullanılsa da
varolmuş kültürel birikimleri kabullenmeme duyguları
hakimdir.
Sonuç olarak; kültürü dirik tutan, ona yaşam veren,
organlar (öğeleri) arasındaki bağı ve akımı sağlayan,
kültürü hem yaratan hem koruyan, hem de sırtlanan
insan, insan toplulukları ve onun bilinç düzeyidir. Bu
anlamda bilinç, kültür organizmasının kan damarları
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niteliğindedir; yani kültürün varolmasını sağlayan tek
araçtır.16
Her milletin kültürü ve kültürel varlıkları çok
değerlidir. Ancak bu değer korunduğunda ve iyi
yönetildiğinde sürdürülebilir nitelik kazanmaktadır.
Müzeler veya tarihi alanların sunumu ve korunması bu
anlamda önemli bir yere sahiptir. Ancak karşılaşılan
sorunların başında; endüstrileşme, hızlı kentleşme, ikinci
konut hastalığı ve turizm hareketlerinin sebep olduğu
olumsuz etkiler görülebilmektedir. Yakın bir geçmişe
kadar, hiçbir tehlikeye maruz kalmadan, tamamıyla bakir
kalan birçok antik kent, yukarıda sayılan nedenlerle
günümüzde büyük ölçüde tahrip olmuş ve bir çoğu yok
olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 17 Toplumlar
sahip oldukları değerlere her ne pahasına olursa olsun
sahip çıkarak devamlılığını sağlamalıdır. Kültürel bellek
anlayışını böylelikle oturtmuş olacaktır.
Toplumların kültür bilincinin gelişmesinde ilk etapta,
eğitim ve sanat anlayışının, bilgi birikiminin,
farkındalığının da gelişmesi, oturması gerekmektedir.
Ekonomik gelişmelerine de eğitimin katkısı olacaktır.
Toplumlarda turizm bilincinin yerleşmesi, kültürel
değerlere sahip çıkılarak, ülkelerin ekonomik refah
düzeylerinin yükselmesine etki edecektir.
Kültür turizmi gelistirilirken, hem toplumsal hem de
bireysel açıdan ortaya çıkardıgı etkiler iyi analiz edilmeli
ve gelisim süreci içerisinde yerel kültür üzerindeki
degisim incelenerek gerekli politikalar uygulanmalıdır.
Turizm hareketlerinin yogun oldugu yörelerde olusan
degisimler, toplumsal boyutta sorun olarak ortaya
çıkabilmektedir. Turistler ve yerel halk arasındaki
Sıtkı M. Erinç, Kültür Sanat Sanat Kültür, Ütopya Yayınları Sanat
Dizisi 107, Ütopya Yayınevi, 2. Baskı, Ankara 2004, s. 57.
17 Selma Meydan Uygur , Eda Baykan; Kültür Turizmi Ve Turizmin
Kültürel Varlıklar Üzeindeki Etkileri, Ticaret ve Turizm Egitim
Fakültesi Dergisi Yıl: 2007, Sayı: 2, s. 41.
16
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iletisim düzeyi arttıkça, yerel halk karsılastıgı farklı bir
kültürün etkisi altına girebilmekte ve yasam tarzı, yemeiçme alıskanlıkları, kılık kıyafet gibi alıskanlıklarından
uzaklasarak, etkisi altına girdigi kültüre göre yasamını
sekillendirebilmektedir. Kültür turizminin olumsuz
etkilerinin olusmaması için planlı ve kontrollü
sürdürülebilir bir gelişme modeli benimsenmesi
gerekmektedir. Turizm gelişimi sağlanacak bölge veya
yörelerde planlama çalışmalarına yerel halk mutlaka
dahil edilmeli ve yerel halka yönelik turizm ve çevre
konularında sürekli bir egitim verilmelidir. Bu sekilde bir
gelisim çerçevesinde sürekli kontrollerle olumsuz
değişimler kontrol altına alınmalı ve turizmin olumlu
etkisinden
mümkün
olduğunca
yararlanmaya
çalışılmalıdır.18
Türkiye’nin sahip oldugu tarihi ve kültürel miras,
kültür turizmi için büyük bir potansiyel olusturmaktadır.
Türk toplumuna ait olan yerel kültür değerlerinin
korunması konusunda, kültürel miras önemli bir rol
oynamaktadır. Söz konusu olan bu kültürel mirasın
gelecek kuşaklara aktarılması için, özellikle tarihi
çevrenin korunması, geliştirilmesi ve tarihi çevre içinde
yer alan değerlerin turizm amaçlı kullanımlarının
sağlanması doğrultusunda, kültürel varlıklara gerekli
önemin verilmesi dikkat edilmesi gereken bir konudur.
Ayrıca, anıtsal yapıların veya yöre mimarisini yansıtan
yapı veya yapı topluluklarının restorasyonları yapılarak,
turistik amaçlarla kullanılması yönünde özendirici
önlemlerin alınması gerekmektedir.19
Etkili olabilmek için, tarihi kentlerin ve diğer tarihi
kentsel alanların korunması tutarlı ekonomik ve sosyal
gelişme politikalarının ve her düzeydeki kent ve bölge
planlamanın ayrılmaz bir parçası olmalıdır.

18
19

Zafer Oter, Osman N. Özdogan, agm., 2005, s. 47.
Zafer Oter, Osman N. Özdogan, agm., 2005, s. 46.
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Tarihi kent ve kentsel alanların korunması için
yapılacak planlama çalışmaları öncesinde disiplinlerarası
araştırmalar yürütülmelidir. Koruma planları arkeoloji,
tarih,mimarlık, teknikler, sosyoloji ve ekonomi
bileşenlerini gözetmelidir. Koruma planının başlıca
hedefleri ve bunlara erişmek için yararlanılacak yasal,
yönetimsel ve parasal araçlar da açıkça belirtilmelidir.
Sürekli bakım tarihi bir kentin ve kentsel alanların
başarılı olarak korunmasının anahtarıdır.
Kentin veya tarihi alanın geçmişiyle ilgili bilgiler
arkeolojik araştırmalarla geliştirilmeli ve kalıntılar uygun
biçimde korunmalıdır.
Kültür varlıklarının geleceğini ve içinde yaşayan
halkın sağlığını güvenceye almak için tarihi kentler doğal
afetler, hava kirliliği ve titreşim gibi zararlı etkenlerden
korunmalıdır. Bir tarihi kenti veya kentsel alanı etkileyen
doğal afetin cinsi ne olursaolsun, önlemler ve onarım
müdahaleleri söz konusu yerin özelliğine göre
tasarlanmalıdır.
Halkın
katılımını
sağlamak
ve
katkıları
yüreklendirmek için, okul yaşındaki çocuklardan
başlayarak, bütün kentlileri bilgilendiren bir program
hazırlanmalıdır. Korumayla ilgili bütün meslekler için
uzmanlık eğitimi sunulmalıdır.
Dünya Mirası olması istenen kültür mirasının ve doğal
alanın sürekli bakımının ve korunmasının sağlanması için
sorumlu kuruluşların teknik personelinin eğitilmesi,
sürekli bakım ekibinin oluşturulması önemlidir.
Uygulamalarla ilgili ekibin kapasitesinin arttırılması için
eğitim verilmesi önerilmiştir.
Maket yapılması, halkla, özellikle gençlerle ilişkiler
açısından iyi bir başlangıç olarak değerlendirilmiştir. Bu
ve benzer yaratıcı araçlar, çözümler için projeler
geliştirilmesi teşvik edilmelidir.
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Koruma çalışmalarını desteklemek için daha çok
sponsor bulmak konusunda girişimlerde bulunulması;
yerel halkı yerinde koruma ilkesinden hareketle,
yatırımcıların tarihi evleri onarıp bir sure kullandıktan
sonra tekrar asıl sahiplerine iade eden bir turizm
uyarlaması sisteminin denenmesi tavsiye edilmiştir.20
Bu kararlar ICOMOS Genel Kurulunda kabul
edilmiştir.
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FORGOTTEN ORIGINS. MIGRATIONS FROM
BOSNIA AND HERZEGOVINA TO EASTERN
CROATIA DURING LATE 17TH AND
18THCENTURY AND THE POSITION OF
BOSNIAN IMMIGRANTS IN EASTERN
CROATIA TODAY
DamirMATANOVIĆ & Miljenko BREKALO
Historical circumstances and causes of migrations
from 15th to 18th century
Conquests of The Ottoman Empire caused great
changes in ethno-demographic development of
Croatia. Their conquests on the Balkans and Central
Europe resulted in great political, social and economic
changes in these areas. Similarly extensive migrations,
forced and extorted, happened during and after the
Polish-Ottoman War (1683-1699).
Military actions of Eugene of Savoy also
influenced the changes in the ethnic picture of Bosnia
and Croatia, especially their bordering territory,
Slavonia. Prince Eugene defeated the Turks at Senta,
in what was then Southern Hungary in 1697, and went
on rapidly towards the centre of Bosnia, Sarajevo.
In his diary, Eugene of Savoy described what had
happened, ‘Having killed many Turks, our charging
squad which pursued the enemy, returned with rich
booty and many women and children. Christians came
in great numbers asking for shelter in our camp and
wanting to leave this country with us. I hope to take
them over the Sava.’ Most of these Christians were
Catholic merchants who lost their domination over
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Bosnian market due to this war. When Prince Eugene
started to retreat northwards, towards Austria, he was
followed by thousands of Catholics. He did not intend
to conquer Bosnia. Austria moved its borders towards
east by conquering Hungary and Transylvania. In the
Treaty of Požarevac in 1718, Austria got a tiny strip
of Bosnia south of its traditional border, the River
Sava, but it did not last for long because it broke the
peace in 1736 by entering Bosnia in order to conquer
it. The war ended with a peace treaty in Belgrade in
1739 according to which Austria lost the whole
territory south of the Sava which established the
northern border of today’s Bosnia.1
During these conflicts, Muslim and orthodox
inhabitants migrated from the territories freed from
Turks towards Bosnia, and they were replaced by
Catholic population from Bosnia as well as orthodox
from the south of Serbia and Bosnia.2
Borderline territory which was turned into Military
Border (Vojna Krajina) was inhabited due to the
intervention of the new Habsburg rule. Since the
territory had been devastated and sparsely populated,
military officials tried to talk many inhabitants into
coming and organising life in this borderline area.
They mainly tried to influence Christian population in
the Ottoman territory so Slavonian Military Border
was mostly inhabited by refugees from this territory.
In order to attract new inhabitants, the authorities
promised them they would be freed of taxes for a
certain number of years. They expected the
1Noel

Malcom, Rat i politika u Otomanskoj Bosni 1606.-1815.,
2/6
2Mario Bara, Ivan Lajić, Prisilne, iznuđene i organizirane
migracije u etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer
Slavonije, Migracijeske i etničke teme 25 (2009), 4, 341
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inhabitants to build their estates and do their military
duty. Colonisation which was headed by Eastern
Slavonia and Syrmia authorities was directed towards
improvements in agricultural and urban economy3.
Slavonia and Syrmia were sparsely inhabited
despite good natural predispositions for a good life
and successful agricultural activity as early as the
second half of 18th century. State authorities put a lot
of effort into inhabiting these areas, but according to
Taube and Engel, there were many problems and
inconveniences which prevented new immigrants
from coming.
Engel sees one of the reasons for sparse population
in the common tendency to migrate due to the primary
occupation in Slavonia which was livestock farming,
the most important means of survival. Therefore,
authorities tried to introduce various agricultural
methods in order to intensify farming which would
prevent migration.4
Taube also comments on the scarcity of population
in Slavonia. He sees one cause in the influence of
Austrian authorities which tried to prevent nonMuslim population from moving from Turkish areas.
When they came, they had to pay high customs for
their assets and they were constantlybeing relocated.
There was a general rule for all immigrants which
stated they were free from paying all taxes to the king
for six years, and three years from all other payments
to vassals. Immigrants paid for the building of their
3Sanja

Lazanin, Stanovništvo Vinkovaca i Vukovara u razdoblju
njihova oblikovanja u urbane cjeline: kraj 18. i početkom 19.
stoljeća, Migracije i etničke teme, Zagreb, 2007. 239., 240.
4Franz Štefan Engel, Opis Kraljevine Slavonije i Vojvodstva
Srema, Zbornik Matice srpske za književnost i jezik 20, Novi Sad,
1972. 120.
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houses, and after this period they would become
serfs.5 Taube also mentions a big contribution which
was only enhanced by numerous vassals’ estates.6
Shortly before the new outburst of the war with the
Ottoman Empire in 1788 and during the war, massive
colonisation of the borderline occurred again.
Authorities instructed certain regiments to give money
for this purpose. Also, border soldiers had to build
houses for colonists from the money given from the
treasury. One document from 1780 mentions the
arrival
of
thirty-eight
‘TurkischeTransmigrantenFamillien’ to Brod and
Petrovaradin regiments which were suitable to be
‘converted’ to border status.7
Unlike previous wars, during this one, only a small
number of Bosnians volunteered to join Austrian
army. Both, Bosnian Muslims and Catholics refused
to join Austrian army.8
In comparison to migrations from Bosnia to
Slavonia, leaving and settling on Bosnian side was not
significant. This means that only deserters9 and the so
called ‘gone without a trace’ went from Military
Frontier to Bosnia and that was done illegally.
Deserters were the ones who ran away, and everybody
5FriedrichWilhelm

vonTaube, Istorijski i geografski opis
Kraljevine Slavonije i Vojvodstva Srijema, Leipzig, 1777., 50.,
51., 173.
6Ibid, 49.
7The document is in Croatian State Archiv (HDA), 430, Opći
spisi, box 16, br.1780-17-2/40. S. Lazanin, Stanovništvo
Vinkovaca i Vukovara (...), 241.
8More: Noel Malcom, Rat i politika u Otomanskoj Bosni 1606.1815., 1994. 3/6
9Deserting was common in the whole Monarchy, v. Eva H. Balazs,
Hungary and the Habsburgs 1765-1800., Budapest, 1997, 247,
248.
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else was in the other group which meant they left
Military Frontier without permission. The Habsburg
Monarchy Consulate in Travnik frequently reported
that deserters form larger groups and settle in the
vicinity of the Sava.10 Reasons for deserting were
numerous, but majority of those who ran away were
the soldiers who could not deal with military
discipline and constant physical punishments. These
were mostly twenty-year-olds who were the first ones
to be selected for the so called march-battalions to
wage war all over Europe.
Whole families ran away from Military Border
lured by promises from Turkish vassalsof low taxes
and privileges. They wanted to settle the vast lands,
and the families wanted to escape military discipline
and the lives in agricultural cooperatives. A family
that settled on a Turkish vassals’ estate got as much
land as they could hoe in a day. Only in a day, on 4th
April 1783, eight soldiers deserted the Babogreda
battalion, from Štitar, with their whole families.11
Besides military and economic refugees, young
girls very often ran away because they did not want to
marry the man their families had chosen. Instead, they
crossed the border. They would very often return to
their company after some time spent in Bosnian
villages near the Sava. One of these was the case of
JelaVaršić who ran away to Turkey in November
1781, and returned to Gundinci in May 1783. She was
punished with 40 whiplashes.12 Then she was sent to

10HDA,

BS, Befehls protocoll 1819.
BS, Zapisnik 04. 04. 1783.
12On physical punishment of women see Alexander Buczynski,
Organizacija policije i pravosuđa u Vojnoj krajini, u: Povijesni
prilozi 13, Zagreb 1994., 103, 104.
11HDA,
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the regiment headquarters in Vinkovci for quarantine
and further punishment.13
Migrations and their consequences in the more
recent past
During the first half of the 20th century, Slavonia
was a very attractive area to settle in, especially after
the First World War. Not long after the war had
finished, a private initiative began followed by a
planned (government) colonisation of Slavonia which
helped to cover demographic losses from WW1 and
the Spanish flu epidemics. Mostly Croats migrated
from Bosnia and Herzegovina to Slavonia looking for
shelter during the war years due to lack of food and
financial problems. Their number was especially high
in urban centres: Osijek, Vinkovci, Vukovar and
Slavonski Brod.14
After the Second World War, there was a
significant number of refugees in Slavonia from
different parts of Croatia (13 500), Bosnia and
Herzegovina (24500) as well as around 2000 families
colonised during the war, mostly from Hrvatsko
zagorje. Since Slavonia territorially belonged to
Croatia and migrations were mostly internal, post-war
colonisation was predominantly ethnic. Between 1953
and 1961, economic migrants came from other, more
passive parts of Croatia and former Yugoslavia. A
strong wave came from rural parts of Bosnia and
Herzegovina.15

13HDA,

BS, Zapisnik za 17. 05. 1783.
Bara, I. Lajić, Prisilne, iznuđene i organizirane migracije u
etnodemografskom oblikovanju Hrvatske: primjer Slavonije, 342,
343, 344.
15Ibid 350, 351.
14M.
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Another important period of migrations was the
time after the Homeland War, in 1995, when the
banished Croats returned. At the same time, refugees
(mostly ethnic Croats) came from Voivodina and
Bosnia and Herzegovina.16
According to 2001 census, 600 122 immigrants
lived in the Republic of Croatia, 454 580 of these
were originally from Bosnia and Herzegovina
(75,76%). External migration in the period from 1991
to 2001 reached its peak in 1993, which coincides
with the beginning of the war caused by aggression on
Bosnia and Herzegovina.17
All this data shows that there have been numerous
and frequent changes in the population structure.
Hundreds of years of migrations and interrelationships
between the peoples of Bosnia and Croatia, have
undoubtedly resulted in cultural permeations. They
were manifested in changes in everyday habits and
customs, but also in accepting new ones or strongly
keeping to the old ones in order to preserve the
identity of the area they had come from. In the long
run, migrations reflected the need for acceptance of
the other one and the different one as well as
inventing new lifestyles which would enable this.
The culture of remembrance, especially in
Slavonia, has s very significant role because it
maintains cultural obligations within the group,
answering the question of what not to forget. The
culture of remembrance can be connected with
tradition and lore, but these notions very often contain

16Ibid,

355.
– Kulturni profil, Institut za antropologiju, Zagreb,
2006., 6
17Bosanci
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a negative aspect, i.e. forgetting and suppressing.18 It
is this forgetting that contradicts the fact that the
people of Bosnia and Herzegovina kept many customs
and lifestyles by adapting to a new political, social
and cultural surrounding. In fact, despite numerous
political changes and migrations, they succeeded in
preserving their identity which singles them out as
recognisable but also fully incorporated group.
In this work, we will give some examples of these
lifestyles and customs which are today most obvious
and all-present in Slavonia.
In the traditional culture of Bosnia and
Herzegovina, courage and bravery was often
emphasised as an ideal, stemming probably from the
bordering position in the Ottoman Empire. Heroic
songs often sing about ‘heroes of Krajina’ who fought
outlaws and brigands. Along with these epic poems,
there were also lyric poems accompanied mostly by
local tamburitza – šargija.19 This instrument is the
most common reminder to local Slavonians of the
presence of people from Bosnia and their origin.
Whereas šargija is mostly a symbol of rural
culture, in urban parts of Bosnia love-elegies of
eastern influence were sung – sevdalinke.20 These
songs were not forgotten even after moving onto
Croatian territory, and they were vastly accepted
among local inhabitants in Croatia, including
Slavonia.

18Maja

Brkljačić, Sandra Prlenda: Kultura pamćenja i historija,
Zagreb, 2006., 47, 51.
19Bosanci, Kulturni profil, Institut za antropologiju , Zagreb,
2006., 13
20Ibid 14
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In communication, Bosnians very quickly become
very direct. This is seen in a quick transition to names
in conversation. This change from formal to informal
communication is often very confusing for collocutors
if they are not familiar with it.21 This was not
abandoned after settling in Slavonia. In fact, it is very
often a sign of recognition for those who originated
from Bosnia.
Even today, life in Bosnia is traditionally based on
a larger family community with dozens of members
related by birth or marriage. They all needed to be
addressed properly so all Bosnian ethnic communities
kept some names for relatives which are not common
in Croatia anymore. Immigrants from Bosnia did not
lose their sense of local identity when they came to
Slavonia. It can be seen in the strong institution of
neighbourhood (komšiluk) in which neighbours help
each other, watch over each other and share good and
bad sides of life. Bosnians are known as very sociable
and hospitable people. They like entertaining and
visiting. It is customary for guests to bring presents,
and for hosts to offer coffee and liquors.22
This close-knit relationship can be very confusing
for local inhabitants because it evokes mistrust and
doubt as to their intentions.
Conclusion
This work was aimed at giving a clearer insight in
the historical conditioning of the influence of Bosnian
culture on Croatian territory as well as vice versa. In
fact, culture and identity of any ethnic group,
Bosnian-Croatian including, needs to be seen within
specific historical changes. The culture of
21Ibid
22Ibid

19
20, 22
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remembrance plays an important role in this. It moves
the boundaries of cultural identity by connecting the
past and the present, putting national and religious
identity in the background.
Shared cultural features of Bosnians and Croats in
Croatia stem from common historical development
and experience based on Slavic ethnic origin and the
influence of Germanic culture. Besides these, several
hundred years of the Ottoman Empire also left a
significant impact on culture, language and religion.
All these influences and interrelations resulted in
preserving Bosnian cultural identity in Croatia,
especially in Slavonia for several generations. The
war in the nineties strengthened this identity because
many refugees came. During peace times, this identity
remained strong primarily because of the vicinity of
Bosnia, but family relations as well.23
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DOĞU SORUNU EKSENİNDE
BALKANLAR’DAKİ İNGİLİZ İNSANİ
POLİTİKALARI ÜZERİNE BİR İNCELEME
An Analysis of British Humanitarian Policies In The
Balkans In The Centreline Of The Eastern Question
Fahriye Begüm YILDIZELİ
Öz: Ondokuzuncu yüzyıl boyunca, Doğu Sorunu, Osmanlı
İmparatorluğu’nda yasayan Hristiyan azınlıkların haklarına ve
durumlarına ilişkin Büyük Güçler’in; özellikle Ingiltere, Rusya ve
Fransa gibi devletlerin uyguladıkları diplomasi ve politikalar bütünü
olarak tanımlanmıştır. Osmanlı’ya yönelik İngiliz politikası ise Rus
tehdidine karşılık dostluk ve işbirliğine dayansa dahi özellikle Bulgar
ayaklanması sonrasında nitelik değiştirmiştir. Bunun yanında Kirim
Savaşı’yla başlayan donemde İngiliz seyyahların ve insani yardim
örgütlenmelerinin Balkan topraklarında yasayan Hristiyan tebaaya
yönelik çalışmalarınım arttığı gözlemlenmiştir.
Kirim Savasi
kahraman hemşiresi ve sosyal reformcu Florance Nightingale, ‘ezilen
Balkan uluslarına duyulan sempatinin temsilcisi seyyah Adeline
Pauline Irby, Bosna-Hersek yetimlerine yardım Derneği ve Times
gazetesi öncülüğünde kurulan diğer yardımlaşma kurumları Viktorya
dönemi Ingiltere’sinde bu siyasete örnek verilebilir. Bu çalışmada,
Balkanlar’da artan milliyetçilik akımları ve bağımsızlık hareketleri ile
birlikte Osmanlı İmparatorluğu’na yönelik İngiliz insani politikasının
parametreleri sunulacaktır. Özellikle bu politikanın İngiliz
kamuoyundaki etkileri ve yansımaları araştırılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Doğu Sorunu, Viktorya donemi İngiltere’si,
insani politikalar.
Abstract: During the 19th century, the Eastern Question can be
defined as the compilation of Great Powers’ diplomacy and policies,
particularly Britain, Russia and French, towards the rights and
conditions of the Christian minorities of the Ottoman Empire.
Although the British policy towards the Ottoman Empire was based
on the cooperation and friendship against the Russian threat, its nature
is altered with the Bulgarian Uprising of 1876. Besides, it is true that
the British travellers’ visits to the Balkan lands and humanitarian
organizations concerning on Christian communities increased
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following the Crimean War. Social reformist and humanitarian nurse
Florance Nightingale, a representative of British sympathy for Balkan
nation’s traveller Adline Pauline Irby, Bosnian Orphan Relief Fund
and other charity organizations in the sponsorship of the Times could
be the best examples for these policies. In this study, the parameters of
British humanitarian policies will be analysed. There will a particular
attempt to analyse the effects and reflections to the British public
opinion.
Keywords: The
Humanitarian policies.
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Doğu Sorunu ve İngilizlerin Osmanlı politikalarına
Genel Bir Bakış
İngiliz Osmanlı ilişkileri, William Harborne’un 1583
yılında Bab-i Ali’ye İngiliz büyükelçisi olarak
atanmasından 200 yıl sonra 1793 yılında Yusuf Agah
Efendi’nin ilk kez Londra’da göreve başlamasıyla
resmîleşmiştir. Osmanlı’nın dış ilişkileri Avrupalı
güçlerin emperyalist çıkarlarıyla limitli ve Doğu
dünyasını domine etmesiyle doğrudan ilişkilidir.
Christine Woodhead, ikili ilişkilerin sağlam temelini
Londra ve İstanbul arasındaki uzak mesafeyle bağlantılı
olduğunu ve bu sebeple ‘ortak sınırlara sahip olmama’
faktörüyle çoğu görüşün uzlaşmazlıktan çok örtüşmeye’
yol açtığını savunmuştur.1 .
18.yy sonlarında, Amerika’nın bağımsızlığı ile
sonuçlanan kolonilerin ve Avrupa’da yaşanan savaşlar
sonrasında İngiltere diplomatik açıdan izole olmuştu.
İngiliz İmparatorluğu uluslararası arenada kaybettiği bu
saygınlığını kazanmak ve ekonomisini canlandırmak
zorundaydı. Jeremy Black, bu bağlamda, 1783 ve 1793
yıllarını işaret ederek, William Pitt hükûmetinin ‘ufukları
açmak ve uluslararası problemlere daha aktif
Christine Woodhead, ‘England, the Ottomans and the Barbary Coast
in the late sixteenth century’, State Papers Online, The Government of
Britain 1509–1714, University of Durham, p. 5.
1
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yaklaşımlarda bulunması gerektiğini’ belirtmiştir. 2
Ticaretin öneminin artmasıyla, Black, Osmanlı Türkleri
ve Hristiyan Güçler arasındaki mücadelenin sona
ermesini ‘politik gelgeçlik ile fırsatların sonlanması’
olarak tanımlamış, Osmanlı bölgelerinde Rusya,
Avusturya ve Fransa için yeni ticaret yollarının
yaratılması olarak görmüştür. 3 Ekonomik alanda ve
emperyalist çıkarlara hizmet eden değerlendirmeler
Osmanlı
İmparatorluğu’na
yönelik
İngiliz
dış
politikasının da temelini oluşturmaktaydı. Buna rağmen,
daha geniş bir çerçeve 19. yüzyıl boyunca Doğu
Sorunu’nun gölgesinde çizilmişti. Geleneksel olarak
baktığımızda, Doğu Sorunu geniş bir kavram olarak
karşımıza çıkmaktadır. Özellikle Balkan ve Orta Doğu
bölgelerinde
zayıflayan
Osmanlı
hegemonyası
neticesinde oluşan olay ve devletlerin oluşturdukları
politikaları anlatmak için kullanılmaktadır. Hint
Okyanusu ve Akdeniz arasındaki geçiş yollarını
güvenceye almak için Osmanlı vilayetlerine yönelik
himaye yarışında, bir diğer adıyla “Great Game” yani
“Büyük Oyun”, Doğu Sorunu’nun önemini daha da
arttırmıştır.
Tüm ekonomik ve siyasi sonuçlarının yanında, Bab-i
Ali’ye yönelik İngiliz politikasını belirleyen Hristiyan
azınlıkların hakları ve konumlarıydı. Garry Bass, bunun
üzerine, ‘emperyalizm ve realpolitik’in altın çağında’
insan hakları politikasının dış politikada oldukça büyük
bir etki yarattığının altını çizmiştir.4 Davide Rodogno’ya
göre ise Doğu Sorunu’nun merkezinde olan insani

Jeremy Black, ‘Brıtısh Foreign Policy and International Affairs
during Sir William Trumbull’s Career,’ British Library Journal, 19
1993, p. 202.
3 Jeremy Black, Trade, Empire and British Foreign Policy, 1689-1815,
Routledge Publishers, London 2007, p. 36
4 Garry Bass, Freedom’s Battle: The Origins of Humanitarian
Intervention, Vintage Books, New York 2009, p. 6.
2

116 | Doğu Sorunu Ekseninde Balkanlar’daki İngiliz İnsani Politikaları
müdahale, Avrupalı Güçlerle Osmanlı İmparatorluğu
arasında özel bir ilişkiye yol açmıştır.5
Doğu Sorunu’na yönelik Batılı ve Osmanlı
tarihçilerinin yorumlamaları çoğunlukla birbirinin zıttı
olmuştur. 1814-15 yılları arasında suren Viyana
Kongresi’nden 1829 Yunanistan’ın bağımsızlığına kadar
olan süreçte İngilizlerde hakim olan diplomatik görüş,
zaman zaman statüko yanlısı Avusturya Başbakanı
Metternich’in öne sürdüğü Avrupa Uyumu’nu yakalama
yer yer de aracılık teşebbüsleriyle Osmanlı’nın iç islerine
mücadele etmekti. Her ne kadar Rusya’nın Yunanistan’ın
tam bağımsızlığını desteklemesine karşı çıksa da
İngiltere’de özellikle aristokrat kesim, isçi sinifi ve
kamuoyu Osmanlı’ya karşı ayaklanmaları destekliyordu.
1823 ile 1826 yılları arasında faaliyet gösteren Londra
Yunan Komitesi tam Yunanistan’ın bağımsızlık
mücadelesi için faaliyet gösteriyor ve bağış topluyordu.
İngiltere’de yasayan zengin Yunan göçmenler, Napolyon
savaşları gazileri, öğrenciler, tüccarlar ve toplumun
büyük bir kesimi hem maddi hem de manevi yardımlarda
bulundular. 6 Bunun yanında, komitenin Loughmon and
Son O’ Brien şirketiyle imzaladığı 800.000 sterlin
değerindeki kredi antlaşması aradaki bağı gösteren başka
bir kanıttı. 7 Latin Amerika’nın bağımsızlığına destek
vermesiyle anılan İngiliz Muhafazakar başbakan George
Canning, Yunanlıları Osmanlı baskılarına karşı gelen
savaşçılar olarak tanımlamıştı. Öte yandan, her ne kadar
bu anlamda bir destek olsa da, Londra’nin en büyük
çekincesi Balkanlarda Rusların Ortodoks azınlığın lideri
konumuna gelmesi ve Güneydoğu Avrupa’da nüfusunu
5

Davide Rodogno, Against Massacre: Humanitarian Interventions in
the Ottoman Empire, 1815–1914, Princeton University Press,
Princeton 2012, p. 22.
6 Robert E. Zegger, Greek Independence and the War Committee,
History Today, Volume 20 Issue 4 April 1970.
7 Douglas Dakin, The Greek Struggle for Independence, 1821-1833,
University of California Press, 1973, s. 111
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arttırmasıydı. Bilindiği üzere, Ruslar Ortodoks kartını
kullanırken, buna karşılık İngilizler insan haklarına atıfta
bulunmaktaydı. Canning’in bu dış politikası Osmanlı
hükûmetini Yunan bağımsızlığı’na zorlamak için Fransız
ve Rus deniz birlikleriyle yaptığı ortaklaşa hareketle
Navarin’de Osmanlı donanmasını yaktığında bir kez daha
perçinlendi. Fakat burada altının çizilmesi gereken bir
diğer nokta, görünüşte Osmanlı-İngiliz dostluğunun
bozulması gibi gerçek ortaya çıksa da boğazların ve
Istanbul’un Rusya’nın eline geçme tehlikesi iki devleti
her şeye rağmen birbirine yakınlaştırmaktaydı.
Özellikle, 1876-78 yılları arasında yaşanan Yakın
Doğu Krizi’ne kadar Osmanlı-İngiliz ilişkilerine ve gerek
Tory gerekse de Whig devlet adamlarının görüşlerine
Lord Palmerston’un siyaseti egemendi. Bu politika, Rus
tehdidine karşı reformlar ile ayakta tuttuğu Osmanlı
toprak bütünlüğünü koruma amacı gütmekte ve iki ülke
arasında karşılıklı güven ve dostluğa dayanmaktaydı. Bu
reformlar, Osmanlı merkezi yönetim sistemini ve
gayrimüslimlerin statülerini güçlendirmeye yönelikti.
Palmerston’un bu stratejisi 3 başlık altında
gruplandırabilir: Bab-i Ali ile ticari ilişkileri
güçlendirmek, ıslahat hareketlerini desteklemek ve
İngiliz diplomasisi aracılığıyla Sultan’ın güvenini
kazanmak. 1838 Balta-limanı antlaşması ekonomik
ilişkilerin kanıtı iken, Kirim Savaşı suresince uygulanan
siyaset Osmanlı azınlıklarına yönelik Hristiyan
hayırseverliğinin ilk örneklerinden biri olmuştur.
Cephede savaşmasa da ‘Lambalı Kadın’ olarak bilinen
Florance Nightingale, diğer rahibelerle yaptığı
yardımseverliklerle birlikte hem kamuoyunda oldukça
ilgi görmüş hem de bu akimin en önemli isimlerinden biri
olmuştur.
1876-1878 yılları arasında yaşanan Yakın Doğu Krizi
ve İngiliz parlamentosunda yaşanan William E.
Gladstone ve Benjamin Disraeli rekabeti şüphesiz ki
diplomasiyi belirleyen en önemli parametrelerden biri
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olmuştur. Özellikle 1876 Bulgar isyanı esnasında yaşanan
bu çekişme, Doğu Sorunu’na yönelik izlenecek yol
haritası konusuyla daha da belirginleşmiştir. Yahudi
kökenli Disraeli realpolitiği ve emperyalizmi takip
ederken, Gladstone koyu Protestan inancının da etkisiyle
diplomaside ahlaki normları benimsemişti. Bunun yani
sira, Disraeli’nin Osmanlı toprak bütünlüğünü korumacı
ve Türk yanlısı tutumları, Gladstone’un retoriğini
Hristiyan hayırseverlik ve Avrupa Uyumu’yla
geliştirmesini sağlamıştır. Bunun yani sıra, gayrimüslim
azınlıklara yönelik reformların uzun vadede başarısızlığı,
Osmanlı ekonomisinin içinde bulunduğu darboğaz ve
devlet
yönetiminde
İslamin
etkinliği
anlayışı
Gladstone’u daha da endişelendirmişti. Kirim
Savasi’ndan bu yana Osmanli toprak bütünlüğünü
korumaktan ziyade Hristiyan azınlıkları için selfdeterminasyon
ilkesini
benimsemişti.
Bulgar
ayaklanmaları esnasında, 6 Eylül 1876 yılında
yayımladığı ‘Bulgar Dehşeti ve Doğu sorunu’ adli
kitapçığı büyük sansasyon yaratmıştı. 8 Kitapçığın
içeriğinde
siyasi
rakibi
Disraeli’nin
Osmanlı
İmparatorluğu’na ilişkin politikalarına dair atıfları
bulunmakla birlikte, temel savi Hıristiyanların
Hıristiyanları,
Müslümanların
ise
Müslümanları
yönetmesiydi. Binbaşı, Mudur ve kaymakamlar da dahil,
yanlış yönetimleriyle tüm Türk yöneticilerin pilini pirtini
toplayıp Avrupa’dan gitmelerini öğütlediği bu kitapçık
hem Hristiyan azınlıkların umudu hem de Osmanli’ya
yönelik İngiliz politikasında yeni bir donemin başlangıcı
oldu. 20.000’den fazla kopya basildi ve bu Gladstone’a
göre daha baslangicti. 9 Viktorya dönemi’nde İngiliz
toplumundaki aydınlanmalar ve entelektüelliğe olan
William E. Gladstone, ‘Bulgarian Horrors and The Question of the
East’, John Murray, London, 1876.
9 Agatha Ramm, The political correspondence of Mr. Gladstone and
Lord Granville 1876-1880, I, ‘Mr. Gladstone to Lord Granville on 7
September 1876’, Royal Historical Society, London 1952, p. 5.
8
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düşkünlük bilinen bir gerçektir. Gladstone’un
tecrübesiyle şekillenen kitapçığın retoriği de o derece
ikna ediciydi ki İngiliz kamuoyunda derin bir ilgi
uyandırdı
ve
Osmanlı’nın
aleyhine
mitingler
düzenlenmeye başladı. Bu mitinglerin ana konusu
Disraeli hükûmetinin ‘mezalimler’ karşısında sessiz
kalmasını protesto etmek ve Kirim Savaşı’ndan bu yana
Osmanlı’lara verilen toleransın artık sona ermesi
gerektiğine olan inançtı. Doğu Sorunu Vakfı, Eastern
Question Association’in düzenlediği St. James konferansı
bu mitinglerin en başarılısı ve en ilgi çekici olanıydı.
Konferans katılımcıları ve konuşmacılar İngiliz
toplumunun saygın kesimlerinden kişilerdi. Gladstone
basta olmak üzere, Ermeni sorunuyla yakından
ilgilenecek olan James Bryce, Edward Freeman, Charles
Darwin, Thomas Hardy ve William Morris gibi isimler
önde geliyordu. Örneğin Charles Darwin 15 sterlin
değerinde Bulgaristan fonuna yardımda bulunurken,
Oscar Wilde Gladstone’un önderliğinden etkilenmiş ve
ona iki şiir göndererek Bulgaristan’daki Hristiyanların bu
mücadelesine
manevi
destek olmak istediğini
10
belirtmiştir. İlerleyen süreçte, Gladstone ülke çapında
gezileri devam etmiş ve muhalefet cephesinde bir
Osmanlı karşıtlığı başlamıştır. Amerikan diplomat
Eugune Schuyler bu gelişmeler üzerine kaleme aldığı
makalesinde, ‘Dogu’daki Hristiyan dostları İngiliz
Hükümeti’nin siyasetini değiştirdi, bunu parlamentonun
her gün Osmanlı üzerine olan tartışmalarında
görebilirsiniz’ diyerek bir kez daha Gladstone ile

10

British Library (BL) Gladstone Papers (GP) Add MS 44454 f.126,
f.124 ‘Oscar Wilde to Gladstone on 14 May 1877’; BL GP Add MS
44454 f.126, ‘‘On the account of the massacres of the Christians in
Bulgaria’; BL GP Add MS 44454 ff. 138-9, ‘Oscar Wilde to
Gladstone on 17 May 1877’
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başlayan süreçte İngiliz diplomasisindeki değişimi gözler
önüne sermiştir.11
Miting ve toplantıların yani sıra, literatür ve İngiliz
seyyahlar da siyasetin pusulasını kamuoyu aracılığıyla
değiştirmesini
sağlamıştır.
‘Türkiye’nin
Slav
eyaletlerinde geziler’ ‘Travels in the Sclavonic Provinces
of Turkey in Europe’ adli eser buna örnek teşkil
etmektedir. 1875 yılında Bosna’da patlak veren olayların
neticesinde Bosna’daki izlenimlerini yazan Adeline
Paulina Irby, Bosnalı Hristiyanlarin gözünde bir
kahraman ilan edilmiştir. Bosna’da kurduğu derneklerde
bağış toplayarak kız çocuklarının eğitimine katkıda
bulunurken, İngiltere’ye döndüğünde Osmanlı’da
yasayan Slav gruplar üzerine seminerler vermiştir. 12
Özellikle kurduğu ‘Yetim yârdim fonu’ Times
gazetesinin de ülke çapında bu kampanyaya dahil
olmasını sağlamıştır.13
Sonuç
1880 yılındaki genel secimler öncesinde, Midlothian
konuşmaları serisi adını verdiği secim kampanyalarında,
Gladstone’un ana motivasyonunun Osmanlı’yla olan
ilişkiler ve dış politikanın belirlenmesinde insani
öncelikler olduğunu görülmektedir. Bununla ilgili olarak
da secim vaatlerinde 6 temel prensipten bahsetmiştir.
Bunlar: ‘1.İmparatorluğun gücü kanunlar ve yasalar ile
korunmalıdır. 2. Dış politikada barış 3. Avrupa Uyumu
BL GP Add MS 44454 fols.133-5, ‘Eugene Schuyler to Mr.
Gladstone on 16 May 1877
12
Josh
Irby,
‘Miss
Pauline
Adeline
Irby’,
https://writtingsofbranko.wordpress.com/2012/01/04/miss-adelinepaulina-irby-of-bosnia-blog/ erisim tarihi 30 Temmuz 2018.
13 26 Kasim 1879, Ikinci Midlothian Konusmasi, William E.
Gladstone, Midlothian Speeches 1879 with an introduction of M. R. D
Foot, Leicester University Press, New York 1971, p. 94; Roland
Quinault, ‘Afghanistan and Gladstone’s Moral Foreign Policy’,
History Today, Volume 52, Issue 12, December 2002, pp. 28-34, p.
28.
11
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yani ‘Concert of Europe’ 4. Gereksiz uzlaşmazlık ve
çatışmalardan kaçınmak 5. Tüm uluslara eşit haklar 6.
Son olarak da İngiliz dış politikası daima bağımsızlık
aşkıyla şekillenmelidir.14 Bu seçimleri kazanan Gladstone
önderliğindeki Liberal parti, özellikle Osmanlı-Rus
Savaşı sonrasında imzalanan 1878 Berlin antlaşmasının
uygulanmasına yönelik caba gösterdi ve İngiliz
siyasetinin doğal temeli olduğunu ilan etti. Bu özellikle,
Kirim Savaşı’ndan bu yana süregelen İngiliz himayeci
politikanın sonu olduğu anlamına geliyordu. Özellikle,
Avrupa
Uyumu
çerçevesinde
Osmanlı
toprak
bütünlüğünü ve İngiliz çıkarlarını korumak, Yunanistan
ile Karadağ sınırlarına ilişkin sorunları çözmek ve de
Ermeniler üzerine vaat edilen reformların uygulanması da
yeni siyaset için oldukça önemliydi. 15 Bunu en somut
örneği ise İzmir’de uygulanan İngiliz deniz kuvvetlerinin
tatbikatiydi. Gladstone hükûmeti Berlin antlaşmasının
uygulanmasına verdiği değeri ve donemin padişahi
Sultan Abdulhamit’i baskı altına almak için askeri
tatbikatla göstermiştir. 16 Kisaca 1894-96 olaylarıyla
başlayan Ermeni Sorunu’na da değinmek gerekirse,
şüphesiz ki Ermeniler İngilizler’in Osmanlı’da
ilgilendikleri önemli azınlık sorunlarından biridir.
Gladstone’u örnek alan James Bryce ve Arnold Toynbee
gibi isimler ‘tiran Türk’ün boyunduruğunda Ermeniler’in
kurtarılması gerektiğine inanmış ve resmî politikaların da
bu doğrultuda olması gerektiğini belirtmiştir. Özellikle,
İngiltere’nin Chester kentinde 7 Ağustos 1895’te
14

Gladstone, Midlothian Speeches 1879, p. 40
BL GP Add MS 56645 unfoliated, ‘Miscallenous correspondence
and papers 1855-97’; Brooke and Sorensen (eds.), The Prime
Ministers’ Papers: W.E. Gladstone Volume III: Autobiographical
Memoranda, ‘W.E. Gladstone’s memorandum on the conversation
with Musurus Pasha’, 14 May 1880, pp. 55-7, p. 56.
16 George Earl Buckle (ed.), Letters of Queen Victoria, 2nd series,
vol.3, John Murray Publishers, London 1931, pp. 1412 in Thomas J.
Spinner, George Joachim Goschen the Transformation of a Victorian
Liberal, Cambridge University Press, Cambridge 1973, p. 73.
15
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herhangi bir parti yahut hükûmet lehine değil yalnızca
Osmanlı’da yasayan Ermeniler’in onur, din ve
mülklerinin korunması için Avrupalı Güçlerin de
kontrolünde olduğunun altı çizilmiştir.17
Sonuç olarak, 19.yy suresince Osmanlı’ya yönelik
İngiliz politikasının ekonomik ve emperyalist çıkarlara
hizmet ederken ve Osmanlı toprak bütünlüğünü korumacı
ve Türk yanlısı tutumların, ‘insani müdahale’ kapsamında
gerek kültürel gerekse de parti politikalarıyla şekillendiği
görülmektedir. Özellikle Avrupa Uyumu ve tüm uluslara
tanınması gereken eşit haklar çerçevesinde, İngiliz dış
politikası bu önceliklerle şekillenmiş ve dostane
tutumların yerini skeptik görüşler almıştır.
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BALKANLAR’DA SULAR ALTINDA KALAN
TARİHİ KURTARMA YÖNTEMLERİNDEN BİRİ
OLARAK SÖZLÜ TARİH VE BELGESEL SİNEMA
Oral History and Documentary Film as One of the
Rescue Methods for Submerged History in Balkans
Hakan AYTEKİN
Öz: 1968 yılına kadar Tuna Nehri üzerinde bir ada olan Adakale
yerleşimi, dönemin Romanya ve Yugoslavya ülkeleri ortaklığında
yapılan Demirkapı Barajı (Port de Feir) ile birlikte sulara
gömülmüştür. Sular altında kalmadan önce adada çoğu Türk olan;
Türklerin yanı sıra Romen, Macar, Alman ve Çerkezlerden oluşan
yaklaşık 600 kişilik bir nüfusun yaşadığı, 167 hanenin varlığı
bilinmektedir. İki hektarlık bu alanın sular altında kalmasıyla birlikte
ada sakinleri özellikle Türkiye ve Romanya’ya göçmek zorunda
kalmıştır. Bildiride, adanın sular altında kalmasından 40 yıl sonra
adanın yok oluşu öyküsünü anlatan, yönetmen İsmet Arasan’ın
Adakale Sözlerim Çoktur belgeseli ele alınmakta; belgesel sinemada
sözlü tarih yönteminin kullanılması ve yöntemin tarihin
oluşturulmasına katkısına dikkat çekilmektedir. Söz konusu belgesel
film gerçekleştirilirken adadan göçen birinci kuşak tanıklara; Balkan
ülkelerinin arşivlerinden ve tanıklardan elde edilen fotoğraf, film vb
görsel belgelere ulaşılmıştır. Adakale Sözlerim Çoktur belgeseli, yeni
belgeler ışığında adanın tarihinin ve yok oluş öyküsünün “görselişitsel” olarak yeniden yazılması olarak nitelendirilebilir. Bu bağlamda
bildiride belgesel sinema ve tarih birbiriyle daha yakın ilişki
kurabilecek alanlar olarak ele alınmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Belgesel sinema, tarih, sözlü tarih, Adakale,
İsmet Arasan
Abstract: The Adakale settlement which is an island Danube
River until 1968 was buried in the waters along with the Demirkapı
Dam (Port de Feir) built on the Danube River in the period of
Romania and Yugoslavia. Before it was inundated about six hundred
people, mostly Turks, lived in the island; it is known that there are 167
dynasties along with the Rumanians, Hungarians, Germans,
Circassians besides the Turks. When the area of two hectares flooded
under the water, island residents are scattered to the Balkan countries.
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The paper deals with the İsmet Arasan's documentary, Adakale
Stories, which describing the story of the disappearance of the island
40 years after the island was flooded; In our study, attention is drawn
to the use of oral history method in documentary cinema and
contribution to the creation of history of method. While the
documentary film was being performed, the first generation witnesses
who migrated from the island were connected; The photographs, films
and other visual documents obtained from the archives of the Balkan
countries. Documentary can be described as the re-writing of the
history of the island and the story of disappearance as "audiovisual" in
the light of new documents. In this context, documentary cinema and
history are considered as areas that can establish closer relations with
each other.
Keywords: Documentary film, history, oral history, Adakale,
İsmet Arasan

Giriş
Belgesel sinema ile tarih ilişkisi genellikle tek boyutlu
olarak düşünülmekte ve bu ilişki belgesel sinemanın bazı
disiplinler gibi tarih disiplininden yararlanması biçiminde
tek boyuta indirgenmektedir. Bu düşünce büyük ölçüde
doğru ancak eksiktir. Belgesel sinema – tarih ilişkisi
başka bir boyutu daha barındırma potansiyeline sahiptir:
Tarihçiler de “belgesel sinema”dan yararlanabilir. Çünkü
gerçekliği hakikate dönüştürürken bilimsel araştırmalara
dayanan ve etik kaygılarla hareket edilen belgesel filmler
tarihçiler açısından önemli tarihsel verileri içermektedir.
Özellikle sözlü tarih yöntemiyle yapılan belgesel
filmlerde bu potansiyel söz konusudur. Bildiride tarih
yazımında pek yararlanılmayan bu olanağa ve sosyal
bilimler alanındaki disiplinlerarası yaklaşımlara dikkat
çekilmeye çalışılmaktadır.
Ulus ve dünya olaylarının tek-biçimli, kronolojik
diziminden hareket eden, çoğunlukla yazılı belgelere
dayanan klasik tarih anlayışı 19. yüzyıldan itibaren
eleştirilmeye, geçmiş ile tarih ilişkisi sorgulanmaya, yeni
tarih kuramları, alanları, yazım yöntemleri geliştirilmeye
başlanmıştır. Tarihçilikte önemli kişilerin, savaşların,
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zaferlerin yığını yerine insanî etkinliklerin incelendiği,
tek boyutlu zaman anlayışından pek çok ritmin iç içe
geçtiği, belge okuyuculuktan araştırmacının her türlü
veriyi konuşturmaya çalıştığı bir tarza; “tarih ülkesi”nde
“makro alanlardan yanıbaşımızdaki tarihe” kayılmıştır.1
Bölgesel tarih, yerel tarih, toplumsal tarih, mikro-tarih,
gündelik yaşam tarihçiliği gibi yeni yaklaşımlar gündelik
yaşamı ve deneyimi merkezine alan kültürel araştırmalara
yönelmiştir. Bunlardan biri olan ve kaynak olarak kişisel
anıları kullanan sözlü tarih, diğer tarihçilerin dayandıkları
belgeleri tamamlayıcı bir alternatif tarih anlayışıdır. 2
Tarih araştırmalarında giderek önemi artan bu yönteme
toplumsal bellek üzerine yoğunlaşan belgesel sinemacılar
da son yıllarda sıkça başvurmaktadır.
Tuna Nehri üzerinde yapılan, 1968 yılında su tutmaya
başlayan Demirköprü Barajı, Tuna havzasında büyük bir
alanla birlikte bir Türk adası olan Adakale’yi de tamamen
yutmuş; Adakale halkı Türkiye ve Romanya’ya göçmek
zorunda kalmıştı. Adakale’nin tarihi üzerine araştırmalar
mevcut olmakla birlikte Adakale’de yaşayanlar ve göç
travmasına maruz kalan Adakaleliler üzerine neredeyse
hiç çalışılmamış; toplumsal ilişkiler, gündelik yaşam,
alışkanlıklar, göç travması gibi olgular neredeyse canlı
tanıkların belleklerinde ölüme terk edilmiştir.
Yönetmen İsmet Arasan’ın çok uzun yıllar üzerinde
çalıştığı ve 2008 yılında tamamladığı Adakale Sözlerim
Çoktur3 belgesel filmi bu tür hatıraların ve deneyimlerin
Esra Danacıoğlu, Geçmişin İzleri, Yanıbaşımızdaki Tarih İçin Bir
Kılavuz, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2001, s. 1.
2 Stephen Caunce, Sözlü Tarihçi ve Yerel Tarihçi, çeviren: Bilmez
Bülent Can-Alper Yalçınkaya, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul,
2001, s. 8.
3 2008 yılında, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu,
Romanya Türk İşadamları Derneği ve Safranbolu Belediyesi’nin
desteğiyle gerçekleştirilen filmin Yönetmen, Yapımcı ve Metin Yazarı
İsmet Arasan, Kameramanları Mutlu Şahin, Mustafa Sarıkaya, Deniz
Birgi, Özgün Müzikçisi Ersen Kutluk, Kurgucusu Okan Erenli ve
Zafer Topaloğlu’dur. Film Safranbolu II. Altın Safran Belgesel Film
1
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toplanması, toplumsal hafızanın oluşturulması anlamında
önemli bir boşluğu doldurmuştur. Filmin yapısı zorunlu
göçü yaşayan birinci kuşaktan tanıklarla yapılan sözlü
tarih görüşmelerine ve değişik ülkelerin arşivlerinden
derlenen belgelere, fotoğraflara ve hareketli görüntülere
dayanmaktadır. Söz konusu belgesel film, Adakale
üzerine çalışacak tarihçiler için de çok önemli bir veri
kaynağı durumundadır. Bir başka deyişle, sözlü tarih
görüşmeleriyle oluşturulan belgeselin kendisi de zaman
içinde tarihsel bir kaynağa dönüşmüş durumdadır.
Sözlü Tarih Yöntemi
Kişilerin hatıralarının ve deneyimlerinin derlenmesi
ve yorumlanmasına dayanan yöntem, özellikle kültürel
araştırmalar için birincil kaynaklardan saf verilerin
toplanabilmesine fırsatlar ve olanaklar sunmaktadır.
Değişen toplumlardan ve kültürlerden insanların
hatıralarını ve deneyimlerini kaydederek yorumlanmasını
içeren; sosyologların, antropologların, tarihçilerin ve
kültür alanında çalışanların yollarının kesiştiği sözlü tarih
yöntemi gücünü de bu disiplinlerarası niteliğinden
almaktadır. İyi bir sözlü tarih araştırması bir yandan
bireysel yaşamların anlaşılmasını ve yorumlanmasını
sağlarken, bir yandan da toplumların analiz edilmesini,
niteliksel ve niceliksel araştırmalarla elde edilen
kanıtların birbiriyle ilişkilendirilmesini katkıda bulunur.4

Festivali’nde “En İyi Belgesel Film Projesi”, 45. Antalya Altın
Portakal Film Festivali’nde “Altın Portakal”, TRT I. Uluslararası
Belgesel Film Festivali’nde “Jüri Özel Ödülü” ve Mimar Sinan Güzel
Sanatlar Üniversitesi “Onur Ödülü” gibi ödüller kazanmış; pek çok
festivalde, özel toplantıda gösterilmiş ve televizyon kanallarında
yayınlanmıştır. Çalışmada https://vimeo.com/25807269 adresindeki
yayın esas alınmıştır.
4 Paul Thompson, “21. Yüzyılda Sözlü Tarih İçin Potansiyeller ve
Meydan Okumalar”, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, Tarih Vakfı
Yayınları, İstanbul, 2006, s. 23-25.
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Sözlü tarih yakın geçmişin, bizzat o geçmişi yaşayan
kişiler aracılığıyla doğrudan anlatımıdır; bir başka
deyişle, geçmişin “yaşayan belleği”dir. Yöntemde temel
hareket noktasını yaşına, cinsiyetine, sınıfına ve
mesleğine bakılmaksızın herkesin yaşamına ilişkin
anlatabileceği, başkalarıyla paylaşabileceği öykülerin
varlığı oluşturur. Her yaşam öyküsünün yüzyılımızın
tarihi için değerli bilgiler içerdiği kabul edilir. İnsanlara
kendi sözcükleriyle kendi geçmişlerini geri verme iddiası,
“geçmiş”in çeşitliliğini ve zenginliğini birinci el
kaynaklar aracılığıyla doğrudan “geleceğe” aktarmak
anlamına gelmektedir. Bu nedenle de, sözlü tarih sadece
hatırlamak ve tasvir etmekten ibaret değildir, geçmişin
dünyasını derin ve geniş bir biçimde çözümlemeye de
olanak sağlar.5
Öztürkmen’e göre, sözlü tarih, yazılı kaynakların
‘iktidarının’ ötesindeki bilgilere de ulaşma potansiyeli
olan bir araştırma alanıdır. Araştırmacıyı kaynak kişiyle
aynı düzleme çeken, bu yeni ve demokrat ilişki sayesinde
tarih yazımının iktidarını sorgulayan, arşiv tarihçiliğinin
bilimselliğine meydan okuyan bir yaklaşımdır. Eyleme
götüren bir tarih yaklaşımı olduğu için de dünyanın
onaylanmasına değil, değişmesine öncülük eder.6 İnsanlar
etrafında kurulmuş olan bir tarih olduğu için, hayatı
tarihin içine sokar. Sadece liderlerin değil çoğunluğu
oluşturan ve bilinmeyen insanların kahraman olduğu bir
tarih yaklaşımıdır. 7 “Sessiz kalabalıkların tarihi” olarak
da nitelendirilen sözlü tarih insan topluluklarının seslerini
duyurmaya olanak sağlayan; “resmi tarihin ve kayıtların

5

Stephen Caunce, age., s. 128.
Arzu Öztürkmen, “Sözlü Tarih: Yeni Bir Disiplinin Cazibesi”,
Toplum ve Bilim, sayı: 91, Kış 2000-2001, s. 115. (Meydan okuyucu,
“eyleme götüren tarih” kavramı Paul Thompson’a aittir. Paul
Thompson, Geçmişin Sesi, Tarih Vakfı Yayınları, Çeviren: Şehnaz
Layıkel, İstanbul, 1999, s. 17)
7 Paul Thompson, Geçmişin Sesi, s. 18.
6
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bize anlatamadığı ve
yakalamamızı sağlar.” 8

kapsamadığı

insani

bakışı

Yazılı veya basılı belgelerdeki bilgilerin doğru
olduğunu varsaymak genel bir eğilimdir. Ancak bu
bilgilerin nasıl elde edildiği, doğrulandığı, diğer
kaynaklarla ne ölçüde tutarlı olduğu, yayının kimin
tarafından ve hangi amaçla gerçekleştirildiği önemli bir
sorundur. 9 Bu tür sorunların yanı sıra, yazılı belgeler
genellikle aile ilişkileri, özel dünyalar, ev içi yaşam, ev
içi yaşamla kamu yaşamı arasındaki çelişkiler ya da
aralarındaki etkileşim gibi gündelik yaşamın pek çok
alanına ya pek değinmedikleri ya da bu konularda
tahrifata gittikleri için güvenilirlikten uzaklaşmaktadır.
Sözlü tarihin ana amaçlarından biri, toplumun sadece
yönetici kadrolarının ya da sınıflarının değil, onu
oluşturan bileşenlerin eskiden nasıl işlediğini görmek,
geçmişteki benzerlerimizden ve somut deneyimlerden
hareketle, geleceği doğru kurmaya çalışmaktır.
Sözlü tarih bilgi kaynaklarının az olduğu ya da
olmadığı durumlarda kullanılan, bilgi açığını kapatmaya,
yeni kaynaklar yaratmaya dönük bir bilgi toplama
yöntemidir.10 Başlı başına bir tarih türü değil, daha çok
bir malzeme toplama türüdür, “belli bir tür tarihsel
kaynaktır”. 11 Bu bağlamda, sözlü tanıklar kullanmak,
radikal bir şey önermek değil tarihin ufkunu genişletmek
anlamına gelmektedir. 12 Sözlü tarih yöntemi bireyler,
aileler, önemli olaylar veya gündelik hayat hakkında
Neşe Erdilek, “Türkiye’de Göç Araştırmalarında Sözlü Tarih
Metodu”, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar, Tarih Vakfı Yayınları,
İstanbul, 2006, s. 79.
9 David E. Kyvig – Myron A. Marty, Yanıbaşımızdaki Tarih, Tarih
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul, 2000, s. 4.
10 Serpil Çakır, “Sözlü Tarih Projelerinde Yöntemsel ve Etik Sorunlar
ve Bu Sorunları Çözme Yolları”, Kuşaklar, Deneyimler, Tanıklıklar,
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 57.
11 Stephen Caunce, age., s. 11.
12 Stephen Caunce, age., s. 16-17.
8
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yazılı kaynakların olmadığı durumlarda bilgi elde etmek
için yapılan görüşmelere dayanır.13 Görüşmelerde güven
esastır; görüşülen kişilerin bir denek olmadıklarını onlara
anlatmak ve kişisel haklarının korunduğunu hissettirmek
önemli bir etik tavırdır. Görüşmeler kişilerin rızası ile
gerçekleştirilir; kişiler söylediklerinin kaydedildiğinin
farkında ve bilincindedir. Verilerin farklı ortamlarda
kullanılabileceğini baştan kabul etmiş olmaları gerekir.
Kişilerin araştırma içinde kalmaktan vazgeçmesi ya da
söylediklerinin kullanılmaması konusunda istekte
bulunması da rastlanan bir durumdur ve kişilerin bu
haklarına saygı göstermek, araştırmacının doğrudan
sorumluluğundadır. Görüşmecinin, elde edilen bilgilerin
yaşadığı sürece yayınlanmasını istememesi de rastlanan
bir durumdur. Görüşme yapılan kişiler talep ettiği her
durumda bu kayıtların tartışmasız biçimde silinmesi de
gerekmektedir. Kuşkusuz sözlü malzemenin olduğu gibi
kabul edilmesi, herhangi bir kaynak için olduğundan
daha fazla mümkün değildir. Bu tür malzemeler konu
uygun olduğu sürece tarih için her seviyede, diğer
herhangi bir kaynak kadar yararlı da olabilir.
Sözlü tarihin tarihçilik alanına getirdiği fırsatlar kadar
riskler de söz konusudur. Thompson bellek, anlatı ve
anlatı tarzları, paylaşma, yeni teknolojiler, uluslararası
anlayışlar gibi konulara dikkat çekmektedir. Belleğin
doğasına inanılabilir mi? Görüşme yapılan kişilerin dile
getirdiği olgusal bilgiler (nerede yaşadığı, ne iş yaptığı
vb) kanıtlanabilir bilgilerdir; ancak bazı bilgiler kolektif
bilincin gücüyle, yeniden biçimlendirilmektedir. “Sözlü
kanıt tipik olarak nesnel (‘güvenilir’) ile özneli (‘yorum’)
bir araya getirmektedir.”14 Sözlü tarihçilerin topladıkları
anlatıları okurken görüşme yapılan kişilerin ne
Ali Murat Yel, “İstanbul’da Hatırlamak ve Unutmak: Birey, Bellek
ve Aidiyet”, Kültür ve İletişim, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi
Mezunları Vakfı Yayını, sayı: 4/1, Ankara, 2001, s. 112.
14 Paul Thompson, “21. Yüzyılda Sözlü Tarih İçin Potansiyeller ve
Meydan Okumalar”, s. 33.
13
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söylediklerine ve nasıl söylediklerine yoğunlaşırken,
onların gerçek tecrübeleri üzerine ne söylediklerine
bakmaya zamanlarının kalmaması önemli bir sorundur.
Araştırmalarda elde edilen verilerin çok azı (kitapta,
makalede yazılan, filmde yer verilen kadarı) kamuyla
paylaşılırken, daha büyük oylumlu veri araştırmacının
tasarrufunda kalmaktadır ve başkalarının kullanımına
açık değildir. Sözlü tarihçilerin çoğu yeni teknolojilerden
yararlanma konusunda da becerikli değildir. 15
Sözlü tarihin bir yöntem olarak literatüre girmesi, 20.
yüzyılın ilk yarısında başlayan, 1950’lerde yoğunlaşan
bir dizi araştırmanın sonucunda olmuştur. Uzun süre bir
hareket olarak kalan sözlü tarihçilik, 1966’da Oral
History Association’la birlikte kurumsallaşmıştır.16 1929
Ekonomik Bunalımıyla işsiz kalan araştırmacılara ve
gazetecilere iş alanı yaratmak amacıyla başlatılan; kırsal
bölgelerinde yaşayan sıradan insanların yaşamlarını
derleme çalışması olan Federal Yazarlar Projesi ilk büyük
sözlü tarih çalışması olarak nitelendirilir. Araştırmacıların II. Dünya Savaşı’nda cephede savaşan askerlerin
belleklerindekileri saptamayı hedefledikleri mülakatları
1942 yılında “sözlü tarih” olarak adlandıran Joseph
Gould’a göre; tarihin krallar, kraliçeler, Sezar, Napolyon,
Kolomb gibi “mühim zevat”tan oluştuğunu sanmak
“tarihin yüzeyinde dolaşmak”tır. Sözlü tarihle toplumun
daha alt tabakalarına inilerek “merasimsiz bir tarih”in
kurulması sağlanabilir.17
1948 yılında Colombia Üniversitesi’nde kurulan Oral
History Research Office klasik anlayışların etkisinde
kalıarakyönetenlerin tarihine yönelirken, İngiltere’de o
yıllarda sosyolojiden destek alarak yürütülen çalışmalar
ise yazılı belgelerde pek konu edilmeyen sıra dışı
olanların peşine düşmüştür. Bu kişiler hakkında
15

Paul Thompson, agm., s. 32-37.
http://www.oralhistory.org
17 Esra Danacıoğlu, age., s. 130-131.
16
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neredeyse tek “belge” kendileridir. Bu belgelerin
“okunması”, bizzat onlara başvurmakla, belleklerindeki
bilgileri ortaya çıkarmakla mümkündür. Tarihçiliğin
başlangıcında Herodot ve Thukydides gibi tarihçiler
“söz”ün peşine düşerken, çağlar ilerledikçe tarihçiler
“yazı”yı (belgeyi) tarihin kaynağı saymışlardır. Bugün
bazı tarihçilerin yeniden “söz”ün peşine düştüğü
görülmektedir. Bu nedenle Thompson sözlü tarihin tarih
kadar eski ve var olan ilk tarih türü olduğunu
söylemektedir. 18 Bu yanıyla sözlü tarih, hem “en eski”
hem de “en yeni” tarih olarak nitelendirilebilir.
Yöntemin Türkiye’de araştırmacıların gündemine
girmesi ise 1990’lı yıllarda olmuştur. Türkiye Toplumsal
ve Ekonomik Tarih Vakfı’nın düzenlediği atölyeler ve
projeler sözlü tarih alanına ilginin oluşmasını sağlamıştır.
Bu atölyelere ilk katılanlar sosyalbilimcilerin yanı sıra
belgesel sinemacılar olmuştur. Sosyalbilimciler daha çok
ses ve yazılı kayıt yöntemleriyle yazıya dökülebilecek
türde veri üretimine, belgesel sinemacılar ise bir görüntü
kaydı ile filmde kullanılabilecek verilerin kaydedilmesine
yönelmiştir. Bu durum sosyalbilimciler ile belgesel
sinemacılar arasında bir çatışma alanı da yaratmıştır.
Sözlü tarih çalışmalarında kameranın görüşme yapılan
kişinin davranışlarını etkilediğini, görüşülen kişinin
kendisini kameraya göre konumlandırdığını ve anlatının
değişebildiğini ileri sürenler gerçekliğin bozulmasından
kaygı duymaktadır. Kimilerine göre ise bu durum temel
bir sorundur; “mesele sözlü tarih çalışmalarında video
aygıtlarının kullanılmasından öte, hangi kayıt teknolojisi
kullanılıyorsa (video kaydı, ses kaydı, not alarak metin
kaydı yapılıyor olması) bu teknolojiyle üretilen biçimlerin
yapılan sözlü tarih çalışmasının içeriğini ne düzeyde

18

Paul Thompson, Geçmişin Sesi, s. 19.
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açığa çıkartabildiğidir.” 19 Sözlü tarih kayıtlarında sesin
kaydını öne çıkaranların nihai amaçları anlatılanları yazılı
bir metne çevirmek; görüntü kaydını tercih edenlerin ise
bu kayıtlardan bir film ortaya çıkarmaktır. Sosyal bilim
alanında bu tartışmalar süredursun, son yıllarda belgesel
sinemacılar bu yöntemi çokça kullanmaya ve filmlerin
ana görsel-işitsel malzemesini bu kayıtlardan elde etmeye
başlamıştır. Belgesel sinemacıların çalışmalarıyla birlikte
verilerin kamuoyunun ilgisine hem sunulma sıklığı artmış
ve hem de sunma biçimleri çeşitlenmiştir. Kayıtların
yazılı metinlere çevrilmesi ve makale, kitap, vb olarak
yayınlanması sınırlı ve özel –genellikle akademik– bir
hedef kitlenin ilgisine yönelik iken, görüntülü kayıtların
filme dönüştürülmesi hedef kitlenin niteliğini değiştirmiş;
yayınlarla birlikte bu tür malzemelerin ulaştığı kitle daha
homojenleşmiş ve genişlemiştir.
Adakale Sözlerim Çoktur
Tuna üzerinde yaklaşık iki hektar büyüklüğündeki bu
ada, tarih boyunca 18 değişik adla anılmıştır. 400 yıl önce
Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sulara gömülene
dek bir Türk adası olarak varlığını sürdürmüş ve süreçte
Adakale olarak anılmıştır. Bu ad, filmin adında da bilinçli
biçimde tercih edilmiştir. 20

Berrin Balay, - Ersan Ocak, “Kameranın Tanıklığı: Sözlü Tarih
Çalışmalarında Video Teknolojisinin Kullanılması”, Kuşaklar,
Deneyimler, Tanıklıklar, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 263.
20 Filmin adı, aynı adı taşıyan bir Osmanlı Destanı’ndan alınmıştır.
Yönetmen İsmet Arasan ile kişisel görüşme, 5 Eylül 2018.
“Sözlerim çoktur irfane
Benzerim bahr-i ummane
Adakalesi methin
Takrir edeyim yarene…
Kıldım etrafı cüstucu
Altındadır demir kapu
Etrafını bend eylemiş
Tuna gibi bir kanlı su…”
19
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Kısa bir “prolog”la başlayan film beş bölümden
oluşan epizodik yapıdadır ve epizotlar “Bir Varmış”,
“Mevsimler”, “Nasıl Yaşarlardı?”, “Ayrılık”, “Bir
Yokmuş” başlıklarını taşımaktadır. İlk epizot olan “Bir
Varmış” ile son epizot olan “Bir Yokmuş”, izleyicilere
masal gibi olağanüstü bir öyküyle karşı karşıya
kalınacağını hissettirmektedir.
Belgesel film kapsamında Türkiye’de Ankara, Bursa,
Eskişehir ve İstanbul’da; Romanya’da Braşov, Bükreş,
Caraş Severin, Köstence, Orşova, Ostravul ve Turnu
Severin’de yaşayan 40’a yakın Adakaleli ile sözlü tarih
görüşmeleri yapılmıştır.21 Bu kişilerin çok azı toplumda
bilinirliği olan kişilerken çoğu “sıradan” insanlardır. Ama
hepsinin ortak yanı Adakale’nin dramatik sorununun ve
zorunlu göçün birinci kuşak tanıkları olmalarıdır.
Görüşmeler büyük ölçüde Türkçeyle yapılmıştır; birkaç
görüşme Romencedir. Çocukluğunu Adakale’de geçiren,
Romen olup görüşmelerde Türkçe konuşan görüşmeciler
de söz konusudur. Romence görüşmeler Türkçe altyazı
olarak verilmektedir. Filmde canlı tanıkların sözlerinin
yanı sıra, birinci ve son epizotta “yönetmenin sözü”
sayabileceğimiz, dış-ses spiker kullanımına da yer
verilmektedir.
I. Bölüm’de hiçbir sözlü tarih görüşmesine yer
verilmemiştir; metin yazarının ada hakkında kaleme
aldığı, yazılı kaynaklara dayanan olgusal bilgiler, dış-ses
spiker aracılığıyla aktarılmaktadır. Adanın fiziki yapısı ve
stratejik konumu, adanın Türklerin eline geçişi, etnik
yapısı, Türkiye’nin Lozan’da gündeme getirmesine
rağmen Romanya’ya bağlanması, Romanya ve
Yugoslavya hükümetlerinin baraj inşaatını başlatması,
Plopşor’un yaptığı kurtarma kazıları, Jules Verne’den
dizeleriyle
başlayan
destan
15
dörtlükten
oluşmaktadır.
(http://www.forumana.com/turku-hikayeleri/247628-adakalesozlerim-coktur.html)
21 Yönetmen İsmet Arasan ile kişisel görüşme, 5 Eylül 2018.
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Hans Christian Andersen’e; II. Abdülhamit’ten, Kral
Mihail I’e adaya yolu düşen ünlüler gibi önemli tarihsel
olaylar hakkında izleyicilere bilgiler verilmektedir. Keza
V. Bölüm’de de dış-ses spiker aracılığıyla bilim insanları
ve sanatçılar Adakale’nin yok olan tarihini araştırmaya
çağrılmaktadır.
Gerek bu olgusal tarihi bilgilerin, gerekse sözlü tarih
yoluyla görüşülen kişilerin anlatılarına, arşivlerden elde
edilen bol miktarda fotoğraf ve hareketli görüntü eşlik
etmektedir. Aile albümlerindeki fotoğraflar araştırmacılar
için en önemli kaynaklardan biridir ve bu belgeselde çok
sayıda fotoğraf tarihe ve sözlü anlatılara tanıklık
etmektedir. Plopşor’un yönettiği kurtarma kazıları; adada
yaşayan yabani küçük canlıların yakalanarak Tuna
kıyılarındaki kara bölgesine bırakılması, Kral Mihail I’in
gençliğinde yaptığı ada ziyareti, barajın temel atma töreni
gibi hareketli görüntüler filmin tarihsel belgelere ulaşma
ve paylaşma konusundaki başarılarındandır.
Bulgular
İncelenen belgesel, her şeyden önce adıyla “söz”ün
varlığını ve değerini ortaya koymaktadır. Bildirinin
konusu olan sözlü tarih yöntemiyle toplanan bilgiler,
belgeselin Prolog kısmı ile “Mevsimler” (II), “Nasıl
Yaşıyorlardı?” (III), “Ayrılık” (IV) ve “Bir Yokmuş” (V)
epizotlarında kullanılmıştır.
Belgesel filmde 33 canlı tanığa, 79 kez yer verilmiş;
bazı görüşmecilere birçok kez başvurulmuştur. Akten
Zaimoğlu ve Necibe Başçı en çok başvurulan kişilerdir.
Tanıkların konuşmaları birbirini tamamlar ve doğrular
nitelikte kurgulanmıştır.
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Grafik 1: Belgesel filmde tanıklara yer verilme sıklığı

Belgeselde başvurulan tanıklar kadın ağırlıklıdır ve
kadınların verdiği bilgiler daha çok ev, yuva olgularını
içermekte ve duygusal vurgular taşımaktadır. Erkeklerin
dile getirdiği olgular ise daha çok maddi hayatla ilgilidir.

TANIKLARIN CİNSİYETİ
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19; 58%

Grafik 2: Tanıkların cinsiyete göre dağılımı

Filmin yapıldığı tarihte tanıkların 19’u Türkiye’de,
14’ü Romanya’da yaşamaktadır:
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TANIKLARIN YAŞADIĞI ÜLKE
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Grafik 3: Tanıklara yaşadığı ülkeye göre dağılımı

Filmin yapıldığı tarihte tanıkların Türkiye’de ve
Romanya’da yaşadıkları şehirler ise şöyledir:

TANIKLARIN YAŞADIĞI ŞEHİR
16

14

14
12
10

1

1

1

1

1

1

Turnu Severin

2

Ostrovul

3

Eskişehir

4

2

Caraş Severin

4

4

Braşov

6

Ankara

8

Orşova

Bursa

Köstence

Bükreş

İstanbul

0

Grafik 4: Tanıklara yaşadığı şehre göre dağılımı

Sözlü tarih yöntemiyle farklı öznelerden elde edilen
materyallerden ortak kavramsal çözümlemelere ulaşmak
mümkündür.22 Bu çalışmada da, Adakale Sözlerim Çoktur
filminde yer verilen sözlü anlatılardaki ortak kavramlar
Enis Rıza Sakızlı, “Görüntüyü Okumak: ‘Kapalı Bilgi’ye
Ulaşmakta Sözlü ve Belgesel Sinema”, Kuşaklar, Deneyimler,
Tanıklıklar, Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul, 2006, s. 288.
22
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saptanmıştır. Kuşkusuz, tanıkların anlattıklarının tamamı
değil, filmin içinde yer verilen kısmı incelenmiştir ve bu
içerik çekimlerde elde edilen tüm malzeme içinden
yönetmenin yaptığı seçimden oluşmaktadır. Tanıkların
söylediklerinden yönetmenin yaptığı seçimlerin ve bizim
tasarrufumuzun ürünü olan bu sınıflandırmada 25 kavram
öne çıkmıştır: Doğal Yapı, Kış, İlkbahar, Bitki Varlığı,
Hayvan Varlığı, Tarımsal Bilgiler, Ekonomik Hayat,
Mimari, Etnik Yapı, Etnik Hoşgörü, Kullanılan Diller,
Huzur Ortamı, Aile Yapısı, İnançlar, Gelenekler/Özel
Günler, Beslenme Biçimleri, Eğlence Hayatı, Eğitim,
Sanat, Spor, Adakale-Türkiye Karşılaştırılması, Adadan
Ayrılma Anı/Biçimi, Geride Bırakılanlar, Özlem, Yokluk
Duygusu. Kavramlar 227 kez karşımıza çıkmaktadır.
SIKLIK
18

17
16

16

15

15

14

13

13

13
12

12

11

11
10

10

9

8

7

7

7

7

7
6

6

6

5

5

5
4

4

4
2
2

Sanat

Adakale-Türkiye Karşılaş.

Eğitim

Beslenme Biçimleri

Kış

İlkbahar

Tarımsal Bilgiler

Ekonomik Hayat

Spor

Adadan Ayrılma Anı/Biçimi

Eğlence Hayatı

Mimari

Kullanılan Diller

Hayvan Varlığı

Özlem

Gelenekler-Özel Günler

Aile Yapısı

Huzur Ortamı

Etnik Yapı

Etnik Hoşgörü

Bitki Varlığı

Doğal Yapı

Yokluk Duygusu

İnançlar

Geride Bırakılanlar

0

Grafik 5: Kavramların konuşmalarda yer alma sıklığı (Toplam)

Sözlü tarih görüşmeleri ile bölüm başlıkları tematik
bütünlük içindedir. Tanıklara aynı ya da benzer soruların
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sorulduğu, filmin anlatısında benzer ya da ortak
cevapların bir araya getirildiği görülmektedir.
7 tanığın sözlerinden oluşan Prolog’da özlem, geride
bırakılanlar, yokluk duygusu, bitki varlığı ve TürkiyeAdakale karşılaştırması kavramları öne çıkmaktadır.

PROLOG
6

5

5
4

3

3

3

2

2

2

1

1

1

1

1
Kullanılan
Diller

Etnik Hoşgörü

Etnik Yapı

Doğal Yapı

AdakalTürkiye
Karşılaştırması

Bitki Varlığı

Özlem

Geride
Bırakılanlar

Yokluk
Duygusu

0
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kavramlar

“Mevsimler” başlıklı II. Bölüm’deki 18 konuşmadan
sekizinde doğal yapı, yedisinde bitki varlığı, yedisinde
hayvan varlığı, altısında inançlar, beşinde kış, beşinde
ilkbahar dile getirilmektedir.
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34 konuşmanın yer aldığı “Nasıl Yaşarlardı?” başlıklı
III. Bölüm özellikle gündelik yaşam ve çok kültürlülük
hakkında zengin veriler içermektedir. On iki kişi çok
etnikli yapıyı, on iki kişi etnik hoşgörüyü ve yine on iki
kişi huzur ortamını vurgularken; ada nüfusunun ağırlıklı
olarak Türklerden, yanı sıra Romenlerden ve değişik
uluslardan kişilerden oluştuğu dile getirilmektedir.
Evlenme yoluyla adaya gelen Macar ve Yahudi kadınlar
söz konusudur. Bir görüşmeci, Romence ya da Türkçe
bilmeyen bir Macar gelin nedeniyle aile içinde iletişim
sorunu yaşanmadığına, çünkü damadın anne ve babasının
Macarca bildiğine dikkat çekmektedir. Beş kişi adada
konuşulan dillere değinmiş, bir görüşmeci Türklerin
evlerinde Türkçe, okulda ise Romence konuştuğunu
belirtmiştir. Ülkedeki egemen dil olan Romencenin
kamusal alanda da egemen olduğu çıkarsanabilmektedir.
Bölümde dokuz görüşmeci inançlar, yedi görüşmeci
gelenekler/özel günler hakkında bilgi verirken, resmi
politika olarak dinsel konuların öncelenmediği ama
Müslümanların dinsel yaşamlarının doğrudan baskı
altında olmadığı anlaşılmaktadır. Farklı dinsel kökenden
gelenlerin Müslümanlarla evlendikten sonra din değiştirip
Müslüman oldukları bilgisi de mevcuttur.
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Grafik 8: III. Bölüm’deki konuşmalarda dile getirilen
kavramlar
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Baraj yapılacağı ve adanın terk edileceği haberinin
halka duyurulmasının camide, İmam Recep Hoca
tarafından yapılması ise hocanın adadaki Türk halkı için
önemli bir kanaat önderi olduğunu göstermektedir.
Adakale Sözlerim Çoktur belgeseli, Balkanlardaki
çoğu yerleşimde rastlanan çok-kültürlü, çok dilli, çok
dinli yapının Adakale’de de söz konusu olduğunu
belgelemektedir. Romanya’da kalmış olan Adakalelilerin
hâlâ Türkçe konuşabiliyor olmalarını, onlarla yapılan
görüşmelerin Türkçe yapılmış olması yöre Türkçesinin
özelliklerini ve fonetiğini göstermesi açısından belgesel
film önemli bir kaynak niteliği taşımaktadır. Ostravul’da
tek başına kalmış olan İgda Ahmet’in dilsel yalnızlığı,
final sekansında Türkiye’deki kız kardeşiyle yaptığı
telefon konuşması bu olgunun iyi bir özeti sayılabilir. Bir
Romen olmasına rağmen Bob George’un görüşmede
Türkçeyi 23 ; İstanbul’da yıllar sonra karşılaşan adalı bir
Türk ile Necibe Başçı’nın ise aralarında Romence
konuşuyor olmaları 24 , mekânları ve zamanları aşan
biçimde dilin toplumsal işlevini sergilemektedir.
Blegesel filmde Adakaleli Türklerin aile yapısı,
ekonomik yaşam, beslenme biçimleri, eğitim, eğlence
biçimleri, sanat ve spor hakkında da önemli bilgiler
verilmektedir. Adadaki Türkçe ve Romence iki adı olan
sigara fabrikasında çalışan kadınların, Alman bir
öğretmenden ya da evde babasından dans dersi alan
kızların varlığı, evlerin kapılarındaki kilitlerin pek
kullanılmadığı, kavga ve küfrün tanınmadığı, futbolun
popüler olduğu, Türkiye ile radyo üzerinden bir bağın
kurulduğu, turistik gemilerin adanın yakınından geçerken
mutlaka Türk-Romen aşkından söz eden bir şarkıyı
yüksek sesle hoparlörlerden yayınlamaları gibi ilginç ve
önemli ayrıntılar sözlü anlatılarda yer almaktadır.
23
24

Adakale Sözlerim Çoktur, Dakika: 30’32-31’16”; 34’52”-35’10”.
Adakale Sözlerim Çoktur, Dakika: 48’09-48’54”.
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11 konuşmaya yer verilen, “Ayrılık” başlığını taşıyan
IV. Bölüm ile 9 konuşmaya yer verilen “Bir Yokmuş”
başlığını taşıyan V. Bölüm’de doğal olarak öne çıkan
kavramlar adadan ayrılma anı/biçimi, geride bırakılanlar
ve yokluk duygusudur.
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Grafik 9: IV. Bölüm’deki konuşmalarda dile getirilen
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Grafik 10: V. Bölüm’deki konuşmalarda dile getirilen
kavramlar

Belgesel sinemayı sözlü tarih yöntemini kullanan
diğer alanlardan ayrıştıran bir özellik de sözlü tarih
materyalinin taşıdığı görsel ve tınısal özelliklerin
görünürlüğünün de sağlanmasıdır. Görüşülen kişilerin ses
vurguları, jestleri, bakışları hatta suskunluk anları önemli
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birer anlatım unsuru olarak anlatıların derinleşmesini,
zenginleşmesini sağlamaktadır.25
Adakale Sözlerim Çoktur belgeselinde de görüşme
yapılan kişilerin konuşmalardaki bu tür ses ve beden
unsurlarına rastlanmaktadır. Özellikle adanın terk edilişi
anlarına, özleme, geride bırakılanlara ilişkin sözler bu tür
beden ve ses unsurlarıyla daha da güçlü biçimde
aktarılmaktadır.
Filmde, metin yazarı (yönetmen) tarafından yazılmış
olan, belgelerle kanıtlanabilir olgusal bilgilerin yer aldığı
kısımların uzunluğu sekiz dakikadır ve toplam sürenin
yaklaşık % 15’ine denk gelmektedir. Filmin geriye kalan
45 dakikalık bölümü ise canlı tanıkların belleklerindeki
bilgilerle örülmüştür. Bu bilgilerin büyük bir kısmı yazılı
belgelerde rastlanacak türde bilgiler değildir, yaşam
deneyiminin ve birikiminin aktarımıdır. Bu birikim yazılı
belgelerle birlikte tarihin yeniden kurulmasında önemli
yapı taşları olarak kullanılabilir niteliktedir.
Sonuç: “Öyle bir yer yok artık!”
Belgeselde görüşme yapılan bir tanığın26 söylediği bu
sözler Adakale gerçeğini en somut biçimde ifade
etmektedir. 1968 yılında Demirkapı Barajı’nın su
tutmaya başlamasından sonra, 1970 yılından itibaren
Adakale’nin nesnel gerçekliği sular altında kaldığı için;
Adakale tarihine ilişkin bilgiler yazılı belgeler,
fotoğraflar ve arşiv görüntüleriyle sınırlı kalmıştır. Bu
tür belgelerin sınırlarını genişleten Adakale Sözlerim
Çoktur belgeselinde sözlü tarih yöntemiyle yapılan
görüşmelerinden bazı kesitler sunulan kişilerin
belleklerindeki bilgilerle Adakale’nin tarihi yeniden
yazılmaya, Adakale’nin “hakikat”i ortaya konulmaya
çalışılmıştır.
Enis Rıza Sakızlı, agm., s. 288.
Adakale Sözlerim Çoktur, Nermin Mollamemişoğlu - Bursa,
Dakika: 47’31-47’33”.
25
26
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Bulgularda kategoriler halinde verilen kavramların
hem kendi anlam çerçevelerine hizmet ettiği, hem de
tarihsel ve kültürel bağlar kurmaya olanak sağladığı ileri
sürülebilir. Olgusal bilgiler yaşam pratikleri ile bir araya
getirilmekte ve deneyimlere dönüşmektedir.
Bu belgeselde de sözlü tarih anlayışının merkezine
liderler ya da kahramanlar ile ulus ve dünya olaylarından
çok, “sıradan” insanlar ya da gündelik olaylar, durumlar
oturtulmuş; toplumsal tarih ve toplumsal bellek pek çok
sıradan “öykü”nün yan yana gelmesiyle kurulmaya
çalışılmıştır. 2018 yılına gelindiğinde, filmde görüşme
yapılmış olan Adakalelilerden ne yazık ki dokuzu
hayatını kaybetmiş; bildikleriyle birlikte sonsuzluğa
uğurlanmış durumdadır.27 Geride kalan Adakalelilerin ise
belleklerinde hâlâ saptanmayı, kaydedilmeyi bekleyen
önemli bilgiler vardır. Bu kişiler konusunda aradan geçen
50 yılda Adakale Sözlerim Çoktur belgeseli dışında pek
araştırma yapılmadığı da tarihi bir gerçektir.
Kurtarma kazılarını yöneten arkeolog Plopşor’un sular
altında kalmadan adanın mimari zenginliğini Tuna’daki
bir başka ada olan Şimian adasına taşıma mücadelesi,
onun beklenmedik vefatıyla akim kalmış; adaya taşınan
kültür varlıkları da Şimian adasının yalnızlığında
unutulmaya terk edilmiştir. Sular yükselirken ve göç
yaşanırken artık sadece planlanan acil “çözümler”
uygulanmış, ada nihayet 1970’te sulara gömülmüştür.
Araştırmaya dayanan, tarih, kültür ve insanla beslenen
çoğu belgesel film gibi Adakale Sözlerim Çoktur
belgeselinin de toplumsal hayata ve kültüre değer kattığı
aşikârdır. Filmin premier’i 2008 yılında, Bükreş’te
yapılmış; aynı yıl imzalanan Türkiye Romanya Bilim ve
Kültür Antlaşması uyarınca bir Adakale Vakfı’nın
kurulması, Şimian adasındaki maddi kültür mirasının
yeni bir projeyle canlandırılması öngörülmüştür. İki ülke
27

İsmet Arasan, kişisel görüşme; 5 Eylül 2018.
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arasındaki ilişkilere olumlu katkısı olan film çok sayıda
etkinlikte, özel günde ve sergide gösterilmiştir. Birbirini
tanımayan dünyanın değişik yerlerine dağılmış olan
Adakalelileri de sanal olarak bir araya getiren film, göçe
tanık olmayan yeni kuşakların birbirini tanımasına da
önayak olmuştur. Film yapım sürecinde ulaşılan bir takım
belgelerin görsel kayıtları yapılmış ve bu kayıtlar Türk
Tarih Kurumu arşivine kazandırılmıştır.
Özetle, Balkanlar’da sular altında kalmış olan bir
tarih günümüze, geniş kitlelere bu belgesel film
aracılığıyla
taşınmaktadır.
Üzerinde
yeterince
çalışılamamış bu adanın tarihi ve kültürü için Adakale
Sözlerim Çoktur belgeseli önemli ipuçları içermektedir.
Tarihi yeniden ve doğru biçimde kurabilmek, “ister
anı ister tarih olarak adlandırılsın, geçmişi iyi
kavrayabilmek için, ulusal ve uluslararası gelişmeleri
olduğu kadar, yakınımızda olup bitenleri de hesaba
katmak zorundayız.”28 Değilse, tarih sadece yazılı-basılı
belgelere teslim edilmiş, “canlı anıtlara” sırtını dönmüş,
insani sıcaklıktan ve zenginlikten uzaklaşmış olacaktır.
Kaynakça
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BULGARİSTAN’DA OSMANLI ESERLERİ
ARAŞTIRMALARI-III
Studies About Ottoman Monuments in Bulgaria-III
Gülberk BİLECİK
Öz: 14. yüzyılın sonlarına doğru Osmanlı egemenliğine giren
Bulgaristan, 20. yüzyılın başına kadar Osmanlı toprağı olarak
kalmıştır. Osmanlılar, bölgedeki hakimiyetlerini kuvvetlendirecek pek
çok mimari eser inşa etmişlerdir. Bulgaristan topraklarında
gerçekleştirilen imar faaliyetleri hakkında bölgeye gereken önemin
verilmemesi, araştırmacılara kaynak olabilecek çalışmaların azlığı ve
yetersizliği, yapılar hakkında bilgi, fotoğraf, çizim gibi detaylı
incelemelerin yapılmamış olması, birkaç temel eser dışında var olan
kaynakların sadece bilgilendirmeye yönelik olup bir arada değil farklı
dergi ve kitaplarda makaleler şeklinde bulunması, çalışmanın çıkış
noktasını oluşturmuştur. Proje kapsamında, 2018 senesinde
Bulgaristan’a bir inceleme araştırma gezisi düzenlenmiştir. Osmanlı
eserlerinin yoğun olarak bulunduğu on yedi şehre gidilmiş, 48 eser
tespit edilmiştir. Bu çalışma sonucunda; Bulgaristan’da inşa edilmiş
Osmanlı mimari eserleri hakkında derli toplu ve detaylı bilgi sahibi
olunmaya başlanmıştır. Ayrıca bölgedeki Osmanlı eserlerinin
envanterinin çıkarılması konusunda büyük bir adım atılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Osmanlı, Mimari
Abstract: Bulgaria came under Ottoman domination at the close
of the 14th century and remained an Ottoman territory up to the start
of the 20th century. As efforts to shore up their control of this region,
the Ottomans constructed many architectural monuments on these
lands. This project is a response to the facts that the region to date has
not demonstrated the requisite interest in the architectural activities
that were carried out on Bulgarian lands, that the current resources
available to researchers are both few in number and inadequate in
scope, that detailed investigations that include descriptions,
photographs, and diagrammed drawings of the building have not been
carried out, and that— other than a few basic works—there exist only
a handful of articles in journals and books on these subjects and that
these have not been collected into one or several volumes. The aim of
the project is thus to compensate for the work lacking on the subject
of Ottoman architecture in the region. As part of this project, a fact
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finding tour to Bulgaria was carried out in 2018. This tour included
visits to seventeen cities where Ottoman monuments are to be found.
At the end of these project, an organized and detailed body of
knowledge about the Ottoman architecture of Bulgaria has begun to
take form. In addition to this, a major step has been taken in the
building of an inventory of Ottoman monuments in the region.
Keywords: Bulgaria, Ottoman, Architectura

1353 senesinde Balkan topraklarına adım atan
Osmanlı Devleti, bu toprakların elimizden çıktığı 1913
tarihine kadar yaklaşık 600 sene bölgede hâkimiyetini

sürdürmüştür.
Fetihler sırasında Balkan coğrafyasında irili ufaklı,
muhtelif mezheplerden çeşitli milletlerle karşılaşılmıştır.
Bunlardan biri de Balkanların kuzeydoğusunda hüküm
süren Tırnova merkezli Bulgarlar’dır 1 . 1393 yılında
Yıldırım
Bayezid’in
oğlu
Süleyman
Çelebi
komutasındaki Osmanlı kuvvetleri Tırnova’yı ele
geçirerek Bulgar Krallığı’na son vermiştir2.
Fetihten sonra Bulgaristan, Rumeli Beylerbeyliği’ne
bağlanmış, 24 sancağa ayrılan Rumeli Beylerbeyliği’nin
merkezi de Sofya yapılmıştır3.
18. yüzyıla kadar küçük çapta mahallî olaylar hariç
Bulgarların Osmanlı idaresine karşı bir isyan hareketi ve
girişimi olmamıştır4 .
Halil İnalcık, “Türkler ve Balkanlar”, Balkanlar, İstanbul, 1993, s.
14.
2 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, I, Ankara, 1987, s. 274; Yusuf
Halaçoğlu, “Bulgaristan”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi,
C.VI, İstanbul, 1992, s. 397.; Osman Köse, “Bulgaristan Emareti ve
Türkler (1878-1908), Turkish Studies /Türkoloji Dergisi, S. 2, 2006, s.
238.; Gülberk Bilecik, “Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri
Araştırmaları”, XX. Uluslararası Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve
Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (02-05 Kasım
2016), C.1, Sakarya 2017, s. 335.
3 A. Nimet Kurat, “Bulgaristan”, İslam Ansiklopedisi, C. II, İstanbul,
1993, s. 799. ; Bilecik, a.g.e., s. 335.
1
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Bulgarları bir millet bilinciyle uyandırmaya yönelik
faaliyetler ilk defa 18. yüzyılın ikinci yarısında
başladıysa da, bu konuda asıl dönüm noktası 1828/29
Osmanlı-Rus savaşında Rusların Edirne’ye kadar
gelmesiyle
gerçekleşmiştir.
Osmanlıları
Balkan
topraklarından atmak ve sıcak denizlere inebilmek
amacıyla hareket eden Rusya, bölgede kendilerine destek
olarak, dinî, sosyal ve kültürel yapıları gereği
benzerlikleri bulunan Bulgarları seçmiştir 5 . Rusların
destekledikleri Bulgar çete ve komiteleri, halkı isyana
kışkırtmaya yönelik faaliyetlerde bulunmuşlardır. Bunun
sonucunda 1835’te Tırnova’da, 1841’de Niş’te, 1850’de
Vidin’de ve 1868’de Tuna Vilâyeti’nde Osmanlı
idaresine karşı isyan hareketleri olmuştur 6 . Ancak
Osmanlı hükümetinin olayları kısa zamanda bastırması
sonucu başarıya ulaşamamışlardır. Maalesef dış destekli
ve milletlerarası bir boyut kazanan 1876 isyanı
önlenememiştir7. Bunun sonucu olarak da 1876 İstanbul
Konferansı ile Bulgar Devleti’nin temelleri atılmış, 1878
Berlin Antlaşması ile de Bulgaristan bağımsız bir devlet
olarak ortaya çıkmıştır 8 . Böylece bölgede yaklaşık 500
yıllık Osmanlı hâkimiyeti sona ermiştir.
Bulgaristan’ı kendilerine yurt edinmek niyetiyle
hareket eden Osmanlılar, bölgeye Anadolu’dan kalabalık
bir nüfus getirmişlerdir. Ayrıca varlıklarını ve
hâkimiyetlerini vurgulayacak pek çok mimari eser inşa
etmişlerdir. Camiler, medreseler, türbeler, tekkeler,
hanlar, hamamlar, saraylar, bedestenler, kaleler, çeşmeler
İnalcık, a.g.e., s. 17. ; Bilecik, a.g.e., s. 335.
Köse, a.g.m., s. 263. ; Bilecik, a.g.e., s. 335.
6 Mahir Aydın, “XIX. Yüzyılda Bulgar Meselesi”, V. Milletlerarası
Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi, Ankara, 1990, s. 282.;
Bilecik, a.g.e., s. 335.
7 Köse, a.g.m., s. 264, 265; Bilal Şimşir, Rumeli’den Türk Göçleri, I,
Ankara, 1970, s. 27; İnalcık, a.g.e., s. 29, 45.; Bilecik, a.g.e., s. 335.
8 Ali İhsan Gencer, “Berlin Antlaşması”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam
Ansiklopedisi, C.V, İstanbul, 1992, s. 516.; Köse; a.g.m., s. 269.;
Bilecik, a.g.e., s. 335.
4
5
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gibi dinî, sivil ve askerî mimarinin en güzel örneklerini
bu topraklarda sergilemişlerdir. İnşa edilen yapıların
varlıklarını devam ettirebilmek amacıyla vakıflar
kurulmuşlardır.
Bulgaristan topraklarında gerçekleştirilen imar
faaliyetleri hakkında yapılan çalışmaların genellikle
yetersizliği ve azlığı bizi bu konuda araştırmaya sevk
etmiştir. Birkaç temel eser dışında, var olan kaynaklar
genellikle bilgilendirmeye yönelik olup, farklı dergi ve
kitaplarda makaleler şeklindedir. 9
Bölge için yapılan çalışmaların başında Ekrem Hakkı
Ayverdi tarafından hazırlanan 10 “Avrupa'da Osmanlı
Ali Kılcı, “Sofya'da Osmanlı Vakıf Eski Eserleri”, Vakıf ve Kültür,
1, No.3, 1998, s. 50-54; Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı
Mimari Eserleri Bulgaristan-Yunanistan-Arnavutluk, İstanbul, 1982;
Ömer Lütfi Barkan, “Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskan ve
Kolonizasyon Metodu Olarak Vakıflar ve Temlikler I-İstila
Devirlerinin Kolonizatör Türk Dervişleri ve Zaviyeler”, Vakıflar
Dergisi, S. 2, Ankara, 1942, s. 279-387; Mehmet İndibaşı,
“Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti ve İskan Siyaseti”, Türkler, C. 9,
Ankara, 2002, s.154-165; Mehmet İpşirli, “Bulgaristan’daki Türk
Vakıflarının Durumu (XX. Yüzyıl Başları)”, Belleten, C.LIII, s. 207208, 1989, s. 683-688; Machiel Kiel, Some Early Ottoman
Monuments in Bulgarian Thrace : Stara Zagora, (Eski Zağra), Jambol
and Nova Zagora (Zagora Yenicesi)”, Belleten T.T.K., 38 (1974), s.
635-654; Machiel Kiel, Studies on The Ottoman Architecture in The
Balkans, Variorum,
10 ; Machiel Kiel, Bulgaristan'da Osmanlı Dönemi Kentsel Gelişimi ve
Mimari Anıtlar (Çev: İlknur Kolay), Ankara 2000; Machiel Kiel, Art
and Society of Bulgaria in the Turkish Period, Van Gorcum, Assen,
Maastricht, 1985; Aşkın Koyuncu, “Bulgaristan’da Osmanlı Maddi
Kültür Mirasının Tasfiyesi (1878-1908)”, OTAM, S. 20, Güz 2006, s.
197-243; Aşkın Koyuncu, “Sofya’da Osmanlı Mimari Mirasının
Tasfiyesi (1878-1908), XVI. Türk Tarih Kongresi Bildirileri, 2024
Eylül Ankara, C. 4 , I. Kısım, Ankara, 2015, s.117.; Osman
Keskioğlu, “Şumnu’da Türk İslâm Eserleri”, Vakıflar Dergisi, No.20,
1988, s. 389-393; Osman Keskioğlu - A. Talha Özaydın,
“Bulgaristan’da Türk İslâm Eserleri”, Vakıflar Dergisi, No. XVII,
Ankara, 1983, s.109-140; Osman Ömer Turan-Mehmet-Z. İbrahimgil,
Balkanlardaki Türk Mimari Eserlerinden Örnekler, Ankara, 2004;
Türkiye Dışındaki Osmanlı Mimari Yapıları, Kültür Bakanlığı
9
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Mîmârî Eserleri: Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk”
adlı eser gelmektedir 11 . 1975 senesinde oldukça zor
şartlar altında çalışmalarına başlanan ve 1982’de
yayınlanan kitap, günümüzde de temel eser olarak kabul
edilmekte ve kullanılmaktadır. Ayverdi kitabında,
Bulgaristan’daki Osmanlı mimari eserlerini şehirlere ve
ilçelerine göre tasnif etmiştir. Mevcut olan yapıların çoğu
hakkında bilgi vermiş, fotoğraflarını koymuş ve büyük
kısmının ölçülerini alarak planlarını çizmiştir. Mevcut
olmayan yapıları ise Cihat Defterleri ve Baş Vekâlet
Arşivleri’nden faydalanarak tespit etmiş ve isim olarak
belirtmiştir.
İşte bu kitaptan yola çıkılarak İstanbul Üniversitesi
Sanat Tarihi Bölümü ve Bartın Üniversitesi Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri tarafından bir
inceleme-araştırma projesi hazırlanmıştır. Çalışma ekibi
Osmanlı sanatı, mimarisi ve Osmanlıca konusunda
uzman sekiz kişiden meydana gelmektedir 12 . Projenin
amacı Ayverdi’nin kitabından yaklaşık kırk yıl sonra,
Bulgaristan’daki Osmanlı mimari eserlerini tespit etmek,
var olan veya olmayan yapıları belirlemek ve eserlerin
günümüzdeki durumlarını belgelemektir.
Detaylı kaynak araştırmalarından sonra projenin ilk
ayağı 2012 senesinde gerçekleştirilmiştir. Filibe, Sofya
ve Şumnu şehirleri merkez olmak üzere Svelingrad,
Harmanlı, Hasköy (Haskova), Kırcaali, Tatar Pazarcık,
İhtiman, Samakov, Eski Zağra (Stara Zagora), Yeni
Yayınları, Ankara, 1989; Yaşar Yücel, Macaristan ve Bulgaristan’daki
Türk Sanat Eserleri, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1991.
11 Ekrem Hakkı Ayverdi, Avrupa’da Osmanlı Mîmârî Eserleri:
Bulgaristan, Yunanistan, Arnavutluk-IV, İstanbul Fetih Cemiyeti
Yayınları, İstanbul, 1982.
12 Çalışma ekibi İstanbul Üniversitesi’nden: Dr. Öğr. Üyesi Gülberk
Bilecik (Yürütücü), Prof. Dr. M. Baha Tanman (Danışman), Dr. Öğr.
Üyesi Ahmet Vefa Çobanoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Denknalbant
Çobanoğlu, Doç. Dr. Sevgi Parlak, Doç. Dr. Ümmühan Melda Ermiş;
Bartın Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi Fahrünnisa Bilecik ve Dr.
Öğr. Üyesi Nevnihal Bayar’dan oluşmaktadır.
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Zağra (Novi Zagora), Veliko Tırnova, Razgrad,
Provadya, Obrochishte, Balçık, Varna ve Burgaz’a
gidilmiştir. On dokuz şehir ve yakın çevresinde camiler,
türbeler, tekkeler, hanlar, hamamlar gibi yapılardan
oluşan 70 eser belirlenmiştir. Bu eserler dini, askeri ve
sivil mimari başlıkları altında tasnif edilmiştir.
Projenin
ikinci
aşaması
2015
senesinde
gerçekleşmiştir. Asenovgrad, Ardino, Smolyan, Gotse
Delcev (Nevrakop), Razlıg (Razlog), Blagoevgrad,
Köstendil, Dubnitsa, Botevgrad (Orhaniye), Vratsa,
Montana, Belogradchık (Belgradcık), Vidin, Lom,
Nikepol (Niğbolu), Pleven (Plevne), Lovech (Lofça),
Karlovo, Kazanlık, Stara Zagora (Eski Zağra) ve Yambol
(Yanbolu)’dan oluşan 21 şehir ve yakın çevresine
gidilmiştir. Toplam 63 eser tespit edilmiştir.
Tebliğmize konu olan projenin üçüncü ve son aşaması
ise 04-10 Nisan 2018 tarihleri arasında yapılmıştır.
Osmanlı eserlerinin yoğun olarak bulunduğu on yedi
şehre gidilmiştir. Sliven, Karnobat (Karinabad), Aydos,
Triyavna, Gabrova, Debelets, Omurtag, Targovişte,
Razgrad, Dulovo, Rusçuk, Tutrakan, Silistre, Dobriç,
Kavarna, Nesebar ve Sozopol’den oluşan şehirlerde ve
yakın çevrelerinde toplam 48 Osmanlı eseri
belirlenmiştir.
Çalışmalar sırasında her bir yapı yerinde incelenerek,
detaylı fotoğrafları çekilmiştir. Birçok binanın mimari
çizimleri yapılmak üzere ölçüleri alınmıştır. Binalar
mevcut olan eski resimleriyle ve -varsa- çizimleriyle
karşılaştırılmıştır. Yapıların günümüzdeki durumları ve
fonksiyonları belirlenmiştir.
Proje sonunda; incelenen merkezlerde günümüzde
mevcut olan ve olmayan Osmanlı mimari eserleri tespit
edilmiştir. Pek çok mimari eserin mevcut olmadığı, var
olanların da durumlarının pek iyi olmadığı
gözlemlenmiştir. Camilerin çok azı ibadete açıktır.
Diğerleri ise harap vaziyettedir. Hamamların çoğu harabe
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halindedir. Restore edilen az sayıda hamam ise sanat
galerisi olarak kullanılmaktadır. Çeşmelerin bir kısmı iyi
durumda olup suyu akmaktadır
Mevcut tekkelerin çoğu yerleşim yerlerinin dışında,
köylerde ormanlık alanlardadır. Tekkelerin büyük kısmı,
Bulgaristan topraklarında yayınlığıyla bilinen Bektaşî
tarikatına bağlıdır. Tekke binaları mevcut olmayıp
türbeleri ise ziyaret yeri ve bayramlarda, özel günlerde
toplanma alanları olarak varlığını sürdürmektedir.
Kaleler ve tabyaların büyük bir kısmı açık hava
müzesi durumundadır. Şehir merkezlerinde yer alan saat
kuleleri ise fonksiyonlarını devam ettirmektedir.
Uzun soluklu ve üç aşamalı “Bulgaristan’da Osmanlı
Eserleri” projesi sonunda toplam 57 şehre ve yakın
çevresine gidilmiştir. Ekrem Hakkı Ayverdi’nin kitabında
tespit ettiği ve isimlerini belirttiği 3339 eserden sadece
161 tanesinin kaldığı görülüştür.
Zaman içinde savaşlar, düşmanlıklar, etnik kimlikleri
asimile etmek gibi çeşitli sebeplerden dolayı bölgedeki
pek çok Osmanlı eserinin yok edildiği anlaşılmaktadır.
Camilerin çoğu ibadete kapalıdır. Büyük kısmı ya
kiliseye çevrilmiştir ya da harap vaziyettedir.
Mezarlıkların çoğu yıkılmıştır. Kime ve nereye ait
oldukları tespit edilemeyen pek çok mezar taşı ve yapı
kitabesi bir iki caminin avlusunda toplanmıştır. Han,
hamam gibi eserlerin büyük bir kısmı harap durumda
olup çoğu işlevleri dışında gece kulübü, sanat galerisi vs.
gibi kullanılmaktadır. Şehir dışında, ormanlık alanlarda
kurulan Bektaşî tarikatına bağlı tekkelerin çokluğu dikkat
çekicidir. Şeyhlere ait türbelerin bir kısmı iyi durumda
olup bölgedeki halk tarafından ziyaret edilmektedir.
Gerçekleştirilen bu proje ile yok olma tehlikesiyle
karşı karşıya kalan birçok Osmanlı eseri belirlenmiş ve
detaylı bir şekilde kayda geçirilmiştir. Yapılan çalışmalar
bölgedeki Osmanlı eserlerinin 2012-2018 yılları
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arasındaki durumlarını göstermesi bakımından oldukça
mühimdir. Bu eserlerin yok olması, fonksiyonlarının
değiştirilmesi durumunda veya binaların restorasyonları
konusunda oldukça önemli, doğru birer belge niteliği
taşımaktadır.
Bu
alanda
büyük bir açığı
kapatacağını
düşündüğümüz makaleler tarafımdan ve ekibimizce
hazırlanmakta ve yayınlanmaktadır.13 “Filibe’de Osmanlı
Mimari Eserleri” adı ile bir kitabımız yayınlanmıştır. 14
Ayrıca bütün bilgilerin tek bir kitapta toplanarak ilim
dünyasına sunulması çalışmaları devam etmektedir.
Gülberk Bilecik, “Bulgaristan’da Yok Olmak Üzere Olan Bir
Osmanlı Eseri: Eski Zağra’da Hamza Bey Camii”, Akademik
Araştırmalar Dergisi, Kasım 2005-Ocak 2006, Yıl:7, Sayı:27,
İstanbul, 2006, s. 71-81; Gülberk Bilecik, “Filibe Mevlevihanesi”,
Mevlânâ Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildiri Kitabı (30
Eylül-01 Ekim 2006 / Manisa), İstanbul 2007, s. 145-149; Gülberk
Bilecik, “Balkanlarda Bir Osmanlı Eseri: Otman Baba Türbesi”,
Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu II, Celal Bayar
Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araştırma ve
Uygulama Merkezi (13-15 Mayıs 2010), Manisa 2010, s. 150-164;
Gülberk Bilecik, Şumnu’da Bitirilememiş Bir Osmanlı Eseri:
Kurşunlu Çeşme”, Akademik Araştırmalar Dergisi, Kasım 2013-Ocak
2014, Yıl:15, Sayı:59, İstanbul, 2013, s. 141-166; Gülberk Bilecik,
“Bulgaristan’da Osmanlı Eserleri Araştırmaları”, KADEM Musiki ve
Edebiyat Dergisi, S:16, İstanbul, 2014, s.14-16; Gülberk Bilecik,
“Şumnu’da Osmanlı’dan Günümüze Kalan Mimari Eserler”, KADEM
Musiki ve Edebiyat Dergisi, S.17, İstanbul, 2014, s. 56-59; Gülberk
Bilecik, “Az Tanınan Kıymetli Bir Osmanlı Eseri: Bulgaristan Balçık
Atik Camii Turgut Reis Camii”, Akademik Araştırmalar Dergisi,
Kasım 2014-Ocak 2015, Yıl:16, Sayı:63, İstanbul, 2015, s. 115-138;
Gülberk Bilecik, Sofya’da Günümüze Ulaşan Osmanlı Mimarî
Eserleri, Yeni Türkiye Rumeli Balkanlar Özel Sayısı, C.II, Ankara
2015, s.1916-1927; Gülberk Bilecik, “Bulgaristan Veliko Tırnova’da
Önemli Bir Osmanlı Eseri: Askerî Depo”, Uluslararası Balkanlarda
Türk Varlığı Sempozyumu, İzmir, 2015. ; Gülberk Bilecik,
“Bulgaristan Lom Şehrinde Bilinmeyen Bir Osmanlı Eseri: İsmail Ağa
Çeşmesi-Kuyulu Çeşme. Turkish Studies, Volume 12/26, Ankara
2018, s. 65-80.
14 Gülberk Bilecik, Filibe’de Osmanlı Mimari Eserleri, Kriter
Yayınevi, İstanbul 2018.
13
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Bulgaristan’la başlayan bu kapsamlı çalışmalarımızın
diğer Balkan ülkelerinde de gerçekleşmesi için
faaliyetlerimiz sürmektedir.
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Karnobad-Karinabad Saat Kulesi

BATILILAŞMA DÖNEMİ OSMANLI
MİMARİSİNDE SÜSLEMELER ÜZERİNDEN
İDEOLOJİK VE SEMBOLİK ANLAM YÜKLEME:
MANASTIR ASKERÎ İDÂDÎSİ VE RODOS
SÜLEYMANİYE CAMİSİ
Neval KONUK HALAÇOĞLU
Öz: Osmanlı'yı 19.yüzyıl'da en çok etkileyen olaylardan biri,
Fransız Devrimi ve aydınlanmadır. Anayurdu İngiltere'den yayılan
aydınlanma düşüncesinin ilk uğrağı, Fransız Devrimi'nin aydınlanma
düşüncelerinden birçoğunu pratik alanda gerçekleştirmesi nedeniyle
Fransa olmuştur. Fransız aydınlanmasının tarih görüşünün özü ise,
ilerlemedir. “İlerleme sorusunu insanın iç değerleri açısından ortaya
atan düşünürlerden biri de J. J. Rousseau'dur. Aydınlanmanın kıyasıya
bir eleştirmeni olan Rousseau'ya göre tarih; doğal olmayan bir yolda
yürümüş, doğallıktan sapma insanlıkta derin yaralar açmıştır. Tarihin
doğru yolda yürümesi isteniyorsa, doğaya dönmesinin gerektiği, yani
sağlıklı ve doğaya uygun bir düzen kurmak gerektiğini savunmuştur.
Aydınlanma'dan önce gelen ikiyüzyılın ana ilgisi doğaya yönelmiş ve
büyük bir doğa bilimi doğmuştur. Galilei de "Gözümüzün önünde her
zaman açık duran doğanın kitabı, bizim abecemizdekinden başka
harflerle yazılmıştır. Bu kitabın harfleri: üçgenler, kareler, daireler,
küreler, piramitler ve öteki matematik biçimlerdir" diyerek doğanın
yapısının ancak matematik ile kavranabileceğini vurgulamış ve bu
anlayıştan matematik doğa bilimi doğmuştur”. Galilei'nin üçgen, daire,
kare, küre gibi farklı harflerle yazılmış bir kitap olarak tanımladığı ve J.
J. Rousseau'nun dönüş çağrısı yaptığı, doğanın ve doğaya dönüşün
simgesi olarak seçilen küre, 19.yüzyıl Osmanlı mimarisinde nadir de
olsa görülmektedir. Ayrıca,. 19.yüzyıl'ın kartogafya ve coğrafi
eserlerinin de simgesi olarak algılayabileceğimiz dürbün, rulo,
kağıtlar, pusula, pergel, gönye gibi aletler de mimari süslemede
sembol olarak kullanılmıştır.
Manastır Askerî İdadî kitabesi ve Rodos Süleymaniye Camisi
kapısının mermer söveleri bu süslemelerin güzel örneklerini barındırır.
Tebliğimizde Batılılaşma Dönemi Osmanlı mimarisinin iki önemli
eserindeki, ideolojik semboller dönemin mimari üslubu içerisinde ilk
defa ele alınacaktır.
Anahtar Kelimeler: Osmanlı Mimarisi, Süsleme, Manastır Askerî
İdâdîsi ve Rodos Süleymaniye Camisi
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Tanzimat döneminde devletin güncel ideolojisine
bağlı olarak, tebaasına ulaşmak, meşru varlığını,
görünürlüğünü sağlamak için büyük boyutlarda inşa
edilen yapıların cephelerinde simge ve semboller
teşekkül etmiştir.
Kullanılan sembollerle iktidarın temsiliyeti önem
kazanarak; içte güçlü devletin varlığı, dışta ise batılı,
modern, bir büyük İmparatorluğun kabulü sağlanmış
olacağı düşünülmüştür. Özellikle Abdülaziz döneminde
miğfer, zırh, tabanca ve tüfek motifleri; İstanbul Topçu
Kışlası ve Soğukçeşme Askeri Rüşdiyesi gibi yapılarda
görülmeye başlanmıştır 1 . Saraya ve sultanın şahsına
hizmet veren ticarethanelere, devleti ve padişahı
simgeleyen tuğranın asılması iznine ilk kez Sultan
Abdülaziz döneminde verilerek iktidarı tanımlayan
simgelerin, padişahın daha çok görünür olduğu ve halka
yakınlaştığı imajının verilmesi sağlanmıştır.
Kullanılan semboller arasında Arma-i Osmânî ve
tuğralar ile birlikte nişanlar, ay-yıldızlı bayrak motifi,
küre, rulo, dürbün, Şövalye başlıkları, güneş ışınları, ayyıldız, hilal, Hamidiye Marşı, imparatorluk sancağı gibi
elemanlar yer almaktadır. Uygulanan üslup olarak klâsik
batı mimarlığın seçilmesi, bilinçlidir. Antik Yunan ve
Roma Dönemi mimari özelliklerini Rönesans Dönemi
yorumuyla tekrar ele alan bu mimari üslup, Boğaziçi’nde
birçok yalının, köşk ve kasrın üslûbunu oluşturmuştur.
Daha sonraları da kışla, karakol, okul, hastane, hükümet
konağı gibi kamu yapılarında görülen ana belirleyici
üslup olarak değerlendirilmiştir.
Sultan II. Mahmud döneminde başlayan klasik
mimarlık, Sultan II.Abdülhamid döneminde ise, devlet
Kırıkçı, Emine, “Abdülaziz Döneminde Mimarlık ve Bu Dönemde
İstanbul’da İnşa Edilen Yapılardaki Devlet Simgeleri”, Sultan
Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu, 12-13 Aralık 2013, Ankara
Sosyo-Kültürel ve Ekonomik Hayat, Bildiriler, Türk Tarih Kurumu
Yay., 1. cilt, Ankara, 2014, s. 99.
1
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üslubu hâline gelmiştir. Bu dönemde Fransa’da Ampir
üslup, mimarlıkta egemendir. Osmanlı İmparatorluğu
Fransa’dan aldığı Ampir mimarlığı, yüzyılın ortalarına
dek tüm bina türlerinde kullanmıştır. Sultan II. Mahmud
zamanında tamamlanan Nusretiye Camii (1826) ile
Sultan Abdülmecid zamanında boğaz kıyısına inşa
ettirilen Dolmabahçe Camii (1854) ve Ortaköy Camii
Ampir üslubun denendiği önemli örneklerdir.
Tanzimat sonrasında yaşanan üslup çoğulculuğu
içinde, diğer stillerin yanında klâsik mimarlık yorumları
da uygulanmaya devam etmiştir. Sultan II. Abdülhamid
döneminde, özellikle devleti temsil eden yapılarda, klâsik
mimarlık üslup olarak seçilmiştir. Klâsik mimarlık
yorumu, genel olarak daha da sadeleştirilmiş, bunun
yanında Osmanlı İmparatorluk arması, tuğra, ay yıldız
gibi sembollerle zenginleştirilmiştir 2 . Örneğin; Yanya
Hükümet Konağı’nda ön cephede üçgen alınlık içerisinde
ay-yıldız motifi görülmektedir.
1892’de Vali Mehmed Memduh Paşa tarafından
yaptırılan Sivas İdadîsi’nde 3 padişahın tuğrası, okulun
hedeflerini ve kuruluşunda padişahın inayetini anlatan
kitabesi ve klâsik bir görünüm yaratan hilâl gibi sembolik
öğeler binada kullanılan ideolojik sembollerden
birkaçıdır. Bu öğeler herkesin görebileceği bir noktaya
yerleştirilen kaligrafik “Padişahım çok yaşa” sloganı ile
desteklenmiş; böylece, binanın varlık sebebi merkezî
hükümete ve onun nihai otoritesi olan padişaha
bağlanmıştır 4 . Ayrıca, binanın içerisinde, namaz ve
Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, Alkım Yay.,
İstanbul, 2006, s. 2.
3 Kuzucu, Kemalettin, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Şehircilik, Mimari
ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler Bağlamında Sivas Kongresi
Binası’nın Tarihçesi”, Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi
Enstitüsü Atatürk Yolu Dergisi, S. 37-38, Mayıs-Kasım 2006, s. 103125.
4 Kuzucu, agm., s. 113. Ayrıca bkz.: Ahmet Yüksel, “Padişahım Çok
Yaşa! Hayır, Yaşasın Hürriyet! II.Abdülhamid Devrinde Birbirine
2
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merasim alanları oluşturulmak suretiyle Osmanlı ve
İslâm geleneğinin temel unsurları da korunmuştur5.
Tebliğimizde 1522’de Kanuni Sultan Süleyman
tarafından Rodos’ta6 yaptırılan ve günümüzde adadaki en
önemli Osmanlı eserlerinden biri olan Süleymaniye
Camisi 7 ile Rumeli’de vilayet ve 3.Ordu’nun merkezi
konumundaki Manastır Askeri İdadisi’ndeki ideolojik
simge ve semboller ayrıntılı olarak ilk defa ele
alınacaktır. Manastır Askeri İdâdîsi, 19.yüzyılın ikinci
yarısında belli bir üslup gözetilmeden, ancak Avrupa
taklidi olsa da belli bir proje dahilinde inşa edilen
Osmanlı resmî binalarının tipik bir örneğidir. Sultan II.
Abdülhamid döneminde gerek merkezde gerekse taşrada
inşa edilen yapılarda büyüklük ve şatafatın ön plânda
tutulması, Avrupalı devletlerin ve İmparatorluktan
kopmak emelindeki ulusların yıkıcı faaliyetlerine karşı,
güçlü bir Devlet-i Aliyye görünümü vermek düşüncesiyle
Muhalif İki Ses”, International Periodical For the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/7, Summer
2014, s. 577-590; Hakan T.Karateke, Padişahım Çok Yaşa, Osmanlı
Devleti’nin Son Yüzyılında Merasimler, Türkiye İş Bankası, Kültür
Yay., İstanbul, 2017, 375 s.
5
Fortna,
Benjamin
J.,
Mekteb-i
Hümayun,
Osmanlı
İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslam, Devlet ve Eğitim,
Çev.:P.Siral, İstanbul, 2005, s. 176.
6 Rodos Akdeniz’in stratejik bir noktasında yer alması ve buraya bağlı
küçük adaların güvenlik sorunlarına çözüm mercii olması, Osmanlı
İmparatorluğu’nca adanın fethini gerekli kılmıştır. 1522’de Rodos’a
çıkan Kanunî Sultan Süleyman, altı ay süren sefer ve beş ay süren
kuşatma sonucunda Rodos’u feth eder. 1912’de İtalyan işgaline kadar
Osmanlı hâkimiyetinde kalan Rodos’a çok sayıda Türk iskân edilir.
Kandilli, Uzgur köyü gibi isimlerle Türk köyleri kurulur.Lozan
Konferansı sonrasında, 30 Ocak 1923’te imzalanan Mübadele
Sözleşmesi, Rodos İtalyan hâkimiyetinde olduğundan, buradaki
Türkler mübadeleye tabii olmaz. Bu durum, Rodos’ta halen 3500
civarında Türk yaşamasının en önemli sebeplerinden biridir.
7 Konuk, Neval, Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de Osmanlı
Mimarisi, Ottoman Architecture in Lesvos, Rhodes, Chios and Kos
Islands, Dışişleri Bakanlığı, Stratejik Araştırmalar Merkezi Yay.,
Ankara, 2008, s. 68-69.
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açıklanabilir 8 . Bu eğitim yapısı da, çok sayıda farklı
milletin yaşadığı Manastır şehrinde bu görevi ifa etmiştir.
Bahse konu edilen Rodos Süleymaniye Camisi ve
Manastır Askeri İdadisi’ndeki sembol ve simgeler
alfabetik olarak ele alınmıştır.
Kamu Binalarında Erk Sembolü Arma-i Osmanî
18.yüzyılın sonlarına gelinceye kadar tuğra,
sultanların imzası, Osmanlı hanedanının sembolü ve
devlet arması vazifesini üslenmiş, yüzyılın sonlarında da
tuğranın yerine daha genel bir devlet sembolizmine
ihtiyaç duyulmuştur. 19.yüzyıl ortalarında Avrupa devlet
sembolizminin de tesiriyle, arma yerine geçebilecek
sembollere duyulan ihtiyaç artmıştır. Bu konudaki en
önemli gelişme ve ilham kaynağı Laurent Joseph Hart’ın
1850 tarihli Tanzimat madalyasında yer alan
sembollerdir 9 . 19.yüzyıl ortalarından itibaren Osmanlı
devlet arması/Arma-i Osmanî10 erkin bir temsil sembolü
8

Kuzucu, agm., s. 120.
Edhem, Eldem, İftihar ve İmtiyaz, Osmanlı Nişan ve Madalyaları
Tarihi, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma Merkezi, İstanbul, 2004,
s. 282-283.
10 Osmanlı devlet armasın üst bölümü devlet liderinin bulunduğu
yerdir. Orta bölüm devleti ve tahtı temsil eder. Kalkan ise devletin
koruyuculuğunun sembolüdür. Kalkanın üzerinde görülen sorguçlu
serpuş, Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Gazi’yi temsil
etmektedir. Tuğra, armada Sultanı temsil ederken, sorguçlu serpuş da
Osmanlı tahtını sembolize eder. Armanın sağ yanında Osmanlı
Sancağı, kırmızı zemin üzerine beyaz ay yıldızlı olarak resmedilmiş,
bağımsızlığın sembolü olarak yer almıştır. Kalkanın sol yanında yeşil
renkli beyaz al yıldızlı başka bir sancak daha bulunur. Bu sancak
Sultan II. Abdülhamid’in İslâm siyasetinin bir tezahürü olarak
görülebilir. Kalkanın yan tarafında silah ve semboller yer alır.
Türklerin geleneksel silahlarından mızrak, tören silahlarından tek
taraflı teber, tarikat mensubu dervişlerin silah sembolü olan çift taraflı
teber, törenlerde kullanılan el siperlikli kılıç ile adalet, güç savaşçılık
ve zaferi sembolize eden ikinci kılıç geleneksel Türk kılıcıdır.
Ağızdan dolma top, haberci sembolü borazan, süvari ve yaya askerleri
tarafından kullanılan gürz ve topuz, atlı ve yaya birlikleri tarafından
1444 yılında kullanılmaya başlanan süngülü tüfek, 1840’dan itibaren
9
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süvari çavuşlarının ve subayların kullandığı toplu tabanca armanın en
dikkat çekici bölümlerinden biridir. Osmanlı armasında şeşperi
andıran asa, Hz. Musa’nın asasını temsil etmektedir. Tasavvufta yol
önderliğini temsil eden asa, aynı zamanda hakimiyetin de sembolüdür.
Adaletin simgesi olarak kabul edilen terazi, Osmanlı Devleti’nin ve
Sultanın adaletini temsil etmektedir. Terazide iki kitap yer alır.
Bunlardan ilki, Osmanlı adalet sisteminin kaynağını belirten Kuran-ı
Kerim, ikincisi ise 1876’da ilân edilen Kanûn-ı Esasî’dir. Bu iki kitap;
din, adalet, hukuk ve eğitimi sembolize eder. Bereket ve bolluğu
simgeleyen bereket boynuzu, gemiciliğin sembolü olan gemi çapası,
geleceği aydınlatan, yol gösteren meşale, Türklerin ata silahlarından
okçuluğun araçları okluk, ok ve yay, armanın tabanını oluşturan
bitkisel kıvrımların hemen üzerinde yer alır. Osmanlı bezemelerinde
sıkça rastlanan Rumi ve Palmet desenlerini andıran bu bitkisel
motiflere beş adet nişan asılmıştır. Soldan sağa doğru sırasıyla; Şefkat
Nişanı, Nişân-ı Osmanî, Nişân-ı İftihar, Mecidi Nişanı, Nişân-ı Âli-i
İmtiyaz’dır. Sultan II. Abdülhamid tarafından 1878 yılında ihdas
edilen Şefkat Nişanı, savaş zamanlarında zelzele, yangın ve su baskını
gibi afetlerde devlet, yurt ve milletin menfaatine çalışan kadınlara
verilirdi. Nişan üç rütbeden ibarettir ve altından yapılmıştır. Mineli
beş köşeli bir yıldız biçimindedir. Tuğranın altını çeviren yeşil çember
üzerinde, üç adet küçük yeşil mineli plâka vardır. Bu plâkaların
üzerinde “insaniyet, muavenet, hamiyyet” kelimeleri yer alır. Soldan
ikincisi Nişân-ı Osmanî’dir. Sultan Abdülaziz iradesiyle ihdas
edilmiştir. Devlet hizmetinde bulunmuş ve üstün başarı göstermiş
olanlara iftihar ve imtiyaz olarak çıkarılmış ve dört rütbede
hazırlanmıştır. Nişanın birinci rütbesi murassa’dır. Gümüşten
yapılmış, yeşil mineli ve yedi köşeli bir yıldız biçimindedir. Ortada
görülen kırmızı minenin üzerinde, “El-müstenid bi-tevfikatü’rRabbaniye Abdülaziz Han Meliki’t-devleti’l-Osmaniyye” yazısı
okunmaktadır. Nişanın arkasında Osmanlı istiklâlini temsil eden çifte
davul ve alem görülür. Armadaki nişanların ortasında Nişân-ı İftihar
bulunmaktadır. Sultan Abdülmecid döneminde ihdas edilmiş olup,
oval formdadır. Ortasında Sultan Abdülmecid’in tuğrası ve etrafında
32 hatlı şuâdan oluşmuş güneş sitilize edilmiştir. Soldan dördüncü
nişan, Nişân-ı Mecidî’dir. Bu nişanın beş derecesi bulunuyordu.
Sadece birinci derecesi murassadır. Köşeleri oluşturan şuâlar, beşerli
gruplar hâlindedir. Bunların arasında dışarı bakan ay yıldızlar bulunur.
Soldan beşincisi Nişân-ı Âli-i İmtiyaz’dır. Devlet yararına iş görmüş
bilim adamlarına, yönetici ve askerlere verilmek üzere Sultan II.
Abdülhamid tarafından ihdas edilmiştir. İki kordon ve bir adet
şemseden oluşan imtiyaz nişanı, sekiz köşeli bir yıldızı andırmaktadır.
Tuğranın etrafında çerçeve içinde “hamiyyet, gayret, şecaat, sadakat”
kelimeleri yer alır. Nişanın kordonunda sağa doğru bir ay yıldız
bulunur.
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olarak ortaya çıkmıştır 11 . Manastır Askeri İdadisi ön
cephesinde giriş aksında ikinci kat üzerinde yeralan
Arma-i Osmani ilk yapıldığı şekliyle renkli olarak hâlâ
muhafaza edilmektedir.
Güneş Işınları
Sultan Abdülmecid’in devlet ve hükümdar simgesi
olarak bir çok alanda kullandığı güneş-ışınlarının, Rodos
Süleymaniye Camisi’nde kullanıldığı görülmektedir.
Cami, 1808 yılında büyük bir tamirat geçirir. Sultan
Abdülmecid’in Rodos’u ziyaretinden kısa bir süre önce
ve adada 1856’da meydana gelen cephanelik patlaması
sonrasında büyük bir onarım geçirir 12 . Sultan
Abdülmecid döneminde toplumun aydınlanmasını ifade
eden bu sembol yaygın olarak kullanılmıştır. Güneş
ışınları harimin ahşap mahfil tavanında ve avlu kapısı
kemerinde yer almaktadır. Neo-klasik üslupta Sultan
Abdülmecid
döneminde
onarım
gören
Rodos
Süleymaniye Camisi’nde görülen bu ideolojik semboller
o dönemin devlet erkinin günümüze ulaşan birer
mesajlarıdır.
Hilâl
19.yüzyılda devlet arması olarak Avrupa tarafından
icat edilen bu Osmanlı sembolleri arasında hilâl, gerçek
anlamda devlet arması olmamasına rağmen, en
önemlilerinden ve en sık kullanılanlardan biri olmuştur.
Manastır Askeri İdadisi arka cephesindeki kapı
üzerindeki kitabede karşılıklı iki hilal resmedilmiştir.
Bugün ziyaretçiler tarafından idadinin ön cephesi daha
çok biliniyor olsa da, arka cephedeki bu kitabede
görülmeye değerdir.

Demiray, Gökçe, “Osmanlı Devlet Arması”,Sultan II.Abdülhamid
Döneminden İzler, TBMM Milli Saraylar, İstanbul, 2016, s. 23-25;
Özdemir, Kemal, Osmanlı Arması, Dönence Yay., İstanbul, 1997.
12 Konuk, age., s. 69.
11
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Küre
Osmanlı'yı 19.yüzyıl'da en çok etkileyen olaylardan
biri, Fransız Devrimi ve aydınlanmadır. Anayurdu
İngiltere'den yayılan aydınlanma düşüncesinin ilk uğrağı,
Fransız Devrimi'nin aydınlanma düşüncelerinden
birçoğunu pratik alanda gerçekleştirmesi nedeniyle
Fransa olmuştur. Fransız aydınlanmasının tarih
görüşünün özü ise, ilerlemedir. “İlerleme sorusunu
insanın iç değerleri açısından ortaya atan düşünürlerden
biri de J. J. Rousseau'dur. Aydınlanmanın kıyasıya bir
eleştirmeni olan Rousseau'ya göre tarih; doğal olmayan
bir yolda yürümüş, doğallıktan sapma insanlıkta derin
yaralar açmıştır. Tarihin doğru yolda yürümesi
isteniyorsa, doğaya dönmesinin gerektiği, yani sağlıklı ve
doğaya uygun bir düzen kurmak gerektiğini savunmuştur.
Aydınlanma'dan önce gelen ikiyüzyılın ana ilgisi doğaya
yönelmiş ve büyük bir doğa bilimi doğmuştur. Galilei de
"Gözümüzün önünde her zaman açık duran doğanın
kitabı, bizim abecemizdekinden başka harflerle
yazılmıştır. Bu kitabın harfleri: üçgenler, kareler,
daireler, küreler, piramitler ve öteki matematik
biçimlerdir" diyerek doğanın yapısının ancak matematik
ile kavranabileceğini vurgulamış ve bu anlayıştan
matematik doğa bilimi doğmuştur13 ”. Galilei'nin üçgen,
daire, kare, küre gibi farklı harflerle yazılmış bir kitap
olarak tanımladığı ve J. J. Rousseau'nun dönüş çağrısı
yaptığı, doğanın ve doğaya dönüşün simgesi olarak
seçilen küre, 19.yüzyıl Osmanlı mimarisinde nadir de
olsa görülmektedir.
Manastır Askerî İdadîsi'nin ön cephe kapı aksı
üzerindeki kitabesinin her iki yanında metal yerküre
betimlemesi görülmektedir. Osmanlı mimarisinde ilk
olarak Sultan II.Mahmud Türbesi Çeşmesi üzerinde
Urfalıoğlu, Nur., "XIX.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı'nda Aydınlanma
Döneminin Yansımaları", Türkler, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 2002,
c. 15, s. 344-349.
13
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görülen bu süsleme unsuru, matematik temelli Fransız
Aydınlanması’nın doğa kitabının temel harflerinden olan
küreye göndermeler yapmaktadır. Manastır Askeri
İdadisi’nde ön cephede iki kürenin yer aldığı kitabede,
palet ve gönye çizimleri de karşılıklı olarak
resmedilmiştir. 19.yüzyılda kartogafya ve coğrafi
eserlerin de simgesi olarak algılayabileceğimiz gönye
sembolü, haritacılık ve resim derslerinin verildiği
Manastır Askeri İdadisi’nin ders içeriğine de
göndermeler yapmaktadır.
Miğfer-Zırh
Fransız İhtilali ile yaygınlaşan meşale, rozet, bayrak,
sancak gibi egemenlik sembollerinin ve dönemin
silahlarının, Avrupa’da olduğu gibi askeri yapılarda
kullanılması oldukça yaygın bir uygulamadır. Ancak,
Rodos Süleymaniye Camisi gibi kışla harici dini bir
yapıda uygulanması Osmanlı mimarlık tarihinde
tarafımızdan tespit edilen tek örneği oluşturmaktadır.
Rodos Süleymaniye Camisi kapısının mermer
sövelerinde, miğfer, zırhın yanı sıra, kılıç dürbün, rulo,
kağıtlar,
şövalye
şapkaları
gibi
sembollerde
kullanılmıştır.
Rodos Süleymaniye Camisi kubbesi zemininde beş
köşeli yıldız kullanılmıştır. Bu form, geç dönem Osmanlı
mimarisinde nadiren kullanılan bir süslemedir. Bu
süslemeyi Rodos’ta Murad Reis Camisi harim tavanında
da görmekteyiz. Beş köşeli yıldız, her iki caminin
19.yüzyılda geçirdikleri onarımlar sonrasında yapılan
dönemin süsleme formudur. Beş köşeli yıldızın her bir
köşesinin ve açısının anlamı vardır. Bu uçlar beşe
elementi açıklar: Toprak, hava, su, ateş ve ruh. Pisagor’a
göre beş insanın rakamıdır. Aklın bütünlüğünü, ruhun
krallığını ve insan vücudunu simgeler. Beş kollu yıldız
çizimi; üst köşesinde insan başı yukarıda ve ayakları,
kolları açık halde ifade edilmiştir.
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Sonuç
Orijinal haliyle günümüze gelen Manastır Askeri
İdadisi ve Rodos Süleymaniye Camisi’ndeki Osmanlı
Devleti’nin Tanzimat sonrası siyasi erkinin ideolojik
sembolleri, yapının işlevini hatırlatmanın yanı sıra, aynı
zamanda padişaha göre de değişerek kullanılmıştır. Bu
sembolik
süslemeler,
aynı
zamanda
Osmanlı
mimarlığının yenilikleri ne kadar yakından takip ettiğinin
de göstergesidir.
Tebliğimizde ele aldığımız iki yapıda kullanılan
Fransız Devrimi ve Aydınlanması sembollerinin sadece
başkent İstanbul’da değil, imparatorluğun farklı
bölgelerinde, başkente öykünme ve bir mimari moda
olarak algılandığı durumu ortaya çıkmaktadır. Bugün
sınırlarımız dışında Rumeli’de mimari anıtlarla
özdeşleşen bu simge/semboller; geçmişin anılarını ve
gelecek ideallerimizi hatırlamamıza birer göstergedir.
Kaynakça
Demiray, Gökçe, “Osmanlı Devlet Arması”,Sultan
II.Abdülhamid Döneminden İzler, TBMM Milli Saraylar,
İstanbul, 2016, s.23-25; Özdemir, Kemal, Osmanlı
Arması, Dönence Yay., İstanbul, 1997.
Edhem, Eldem, İftihar ve İmtiyaz, Osmanlı Nişan ve
Madalyaları Tarihi, Osmanlı Bankası Arşiv ve Araştırma
Merkezi, İstanbul, 2004, s.282-283.
Fortna, Benjamin J., Mekteb-i Hümayun, Osmanlı
İmparatorluğu’nun Son Döneminde İslam, Devlet ve
Eğitim, Çev.:P.Siral, İstanbul, 2005, s.176.
Kırıkçı, Emine, “Abdülaziz Döneminde Mimarlık ve
Bu Dönemde İstanbul’da İnşa Edilen Yapılardaki Devlet
Simgeleri”, Sultan Abdülaziz ve Dönemi Sempozyumu,
12-13 Aralık 2013, Ankara Sosyo-Kültürel ve Ekonomik
Hayat, Bildiriler, Türk Tarih Kurumu Yay., 1.cilt,
Ankara, 2014, s.99.

Neval Konuk Halaçoğlu | 181
Konuk, Neval, Midilli, Rodos, Sakız ve İstanköy’de
Osmanlı Mimarisi, Ottoman Architecture in Lesvos,
Rhodes, Chios and Kos Islands, Dışişleri Bakanlığı,
Stratejik Araştırmalar Merkezi Yay., Ankara, 2008, s.6869.
Kuzucu, Kemalettin, “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e
Şehircilik, Mimari ve Eğitim Anlayışındaki Değişmeler
Bağlamında Sivas Kongresi Binası’nın Tarihçesi”,
Ankara Üniversitesi Türk İnkilap Tarihi Enstitüsü
Atatürk Yolu Dergisi, S.37-38, Mayıs-Kasım 2006,
s.103-125.
Ortaylı, İlber, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı,
Alkım Yayınevi, İstanbul, 2006, s.2.
T.Karateke, Hakan, Padişahım Çok Yaşa, Osmanlı
Devleti’nin Son Yüzyılında Merasimler, Türkiye İş
Bankası, Kültür Yay., İstanbul, 2017, 375s.
Urfalıoğlu, Nur., "XIX.Yüzyıl Osmanlı Mimarlığı'nda
Aydınlanma Döneminin Yansımaları", Türkler, Yeni
Türkiye Yay., Ankara, 2002, c.15, s.344-349.
Yüksel, Ahmet, “Padişahım Çok Yaşa! Hayır, Yaşasın
Hürriyet! II.Abdülhamid Devrinde Birbirine Muhalif İki
Ses”, International Periodical For the Languages,
Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/7,
Summer 2014, s.577-590.
EKLER
Resim-1 Manastır Askeri İdadisi genel görünüşü
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Resim-2 Manastır Askeri İdadisi ön kapı üzerinde yer
alan Arma-i Osmani (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)

Resim-3 Manastır Askeri İdadisi ön kapısı genel
görünüşü (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)

Resim-4 Manastır Askeri İdadisi ön kapı üzerinde
yer alan kitabesi (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim-5 Manastır Askeri İdadisi öğrencilerinin atış
talimi dersi (Neval Konuk Halaçoğlu Kartpostal
Arşivi)

Resim-6 Manastır Askeri İdadisi arka kapısı genel
görünüşü (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim-7 Manastır Askeri İdadisi arka kapısı kitabesi
içerisinde yer alan hilal motifi (Foto:Neval Konuk
Halaçoğlu)

Resim-8 Rodos Süleymaniye Camisi genel görünüşü
(Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim-9 Rodos Süleymaniye Camisi kuzeydeki
cümle kapısı (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)

Resim-10 Rodos Süleymaniye Camisi kapısı sağ
sütun ve sövesi (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim-11 Rodos Süleymaniye Camisi kapısı sol
sütun ve sövesi (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)

Resim-12 Rodos Süleymaniye Camisi kapısı sol
sövesinden detay (Foto:Neval Konuk Halaçoğlu)
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Resim-13 Rodos Süleymaniye Camisi avlu kapısı
kemerinde güneş ışınları (Foto:Neval Konuk
Halaçoğlu)

Resim-14 Rodos Süleymaniye Camisi ahşap mahfil
tavanında güneş ışınları (Foto:Neval Konuk
Halaçoğlu)
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Resim-15 Rodos Süleymaniye Camisi harimi
kubbesi genel görünüşü (Foto:Neval Konuk
Halaçoğlu)

Resim-16 Rodos Süleymaniye Camisi harimi
kubbesinden beş köşeli yıldızlar (Foto:Neval Konuk
Halaçoğlu)

OSMANLI DEVLETİ’NDE BİR RUM AİLESİ:
SADAKATTEN İHANETE
MAVROKORDATOLAR
A Greek Family in the Ottoman Empire: Maurocordats
from Loyalty to Betrayal
Seval SİNCER & Songül KEÇECİ KURT
Öz: XVIII. yüzyıl Osmanlı- Balkan ilişkileri incelendiğinde
Mavrokordato ailesi ayrı bir yer tutmaktadır. Fenerliler dönemini
başlatan ve yaklaşık bir asır memleketeyni yöneten Mavrokordato
ailesi Eflak ve Boğdan’a atanan ilk Fenerli voyvoda ailesiydi. Bu
aileden sonra da yaklaşık 110 yıl boyunca Fenerli voyvodalar Eflak ve
Boğdan’ı, Bâb-ı âlî adına yöneten aileler oldu. Ailenin bilinen ilk
üyesi olan İskerletzade Aleksandr Mavrokordato, Osmanlı Devleti’nin
ikinci Fenerli Divan-ı Hümâyûn tercümanıydı. Karlofça
Antlaşması’ndaki gösterdiği başarılarından dolayı Bâb-ı âlînin gözüne
girmeyi başaran Aleksandr, ölmeden önce de oğlu Nikola
Mavrokordato’yu, önce mütercim olarak, daha sonra da Boğdan’a
voyvoda olarak atatmayı başarmıştı. Eflak ve Boğdan yönetimini
belirli aralıklarla da olsa devralan Mavrokordato ailesi, burada sadece
siyasi bir kimlik olarak yer almamış, Romanya ve Moldova’nın kültür
tarihine de katkı sağlamıştır. Voyvodalar içerisinde Mavrokordatoların
ayrı bir yerinin olmasının nedenlerinden birisi de Yunan Ulusal
Bağımsızlık Savaşı’nda rol oynamalarıdır. 1821 Yunan İsyanı ile
diğer Fenerliler gibi Mavrokordatolar da gözden düşüp Anadolu’ya
sürgüne gönderilseler de bir yolunu bulup tekrar İstanbul’a dönmeyi
başarmış ve bürokrasi kalemlerinde yerlerini almışlardır. Üstelik
sadece bürokrasi işiyle uğraşmakla kalmayıp XIX. yüzyıl boyunca
ticaret ve bankacılık gibi farklı alanlara da yönelmişlerdir.
Anahtar Kelimeler: Eflak, Boğdan, Voyvoda, Fenerliler,
Mavrokordato
the


Abstract: The Mavrokordato family has a significant place, when
18th century Ottoman-Balkan relations are examined.
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Mavrokordato family was the premier Phanariote family, started the
Phanariotes Era and administrated memleketeyn for about a century.
Almost 110 years after the Phanariote voyvodas administrated
Wallachia and Moldavia in the name of the Sublime Porte. The very
first member of the family ever known, was the interpreter of the
Imperial Council, İskerletzade Aleksandros Mavrokordato. Alexandre
managed to be appreciated by the Sublime Porte due to his success at
the Treaty of Karlowitz, before his death, he made his son Nikola
Mavrokordato to be appointed as an interpreter, then as a voyvoda to
Moldovia. Not only administrating Wallachia and Moldavia
periodically as a political actor, but also contributed to the Romanian
and Moldovian cultural history. Another reason that the Mavrokordato
family had a significant place among the voyvodas is that they played
an important role during the Greek National War of Independence.
Although the Mavrokordato family members fell from grace and were
sent to exile along with other Phanariotes after the Greek Revolt of
1821, they managed to come back to Istanbul and worked as a part of
the bureaucracy. During the 19th century, they were also occupied
with commerce and banking activities.
Keywords:
Maurocordato

Wallachia,

Moldovia,

Hospodar,

Phanarioths,

Giriş
Osmanlıların Rumlarla münasebetleri Anadolu’ya ilk
gelişlerinden itibaren başlamış ve fetihlerin batı yönünde
ilerlemesiyle de artmıştır. Fethettikleri topraklardaki
gayrimüslimleri de reayanın birer parçası olarak
görmüşlerdir. XVII. yüzyıldan itibaren diğer devletlerle
olan ilişkiler yoğunluk kazandıkça tercümanlık görevini
devşirmelere vermek yerine, iyi ilişkiler içinde oldukları
imparatorluk ailesinin bir parçası olan Rumlara vermeyi
tercih etmişlerdir. Divan-ı Hümâyûn Tercümanlığı
görevinin Rumlara verilmesi Osmanlı Devleti’nde yeni
bir dönemin başlangıcı olarak da kabul edilebilir.1
XVIII. yüzyılda ve XIX. yüzyılın başlarında,
Fenerlilerin denetiminde olan en önemli yerler, Eflak
(Valahya) ve Boğdan (Moldova) voyvodalığıydı. Bükreş
Mahmut Akpınar, Bir Tanzimat Bürokratı ve Diplomatı Olarak
Aleksandr Karatodori Paşa (1833-1906), Yayımlanmış Doktora Tezi,
Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Konya 2010, s. 21.
1
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ve Yaş şehirlerindeki lüks saraylarında, Osmanlı’nın
valileri olarak görev yapan bu Fenerliler, kendi çıkarları
ile Osmanlı Devleti’nin bütünlüğünü korumasını bir
tutmuşlardır. Fenerlilerden sadece bir kaçı, Yunan
Bağımsızlık Savaşı’nda etkin görev almışlardır.2
Fenerli Beyler, Fener semtine yerleşmiş olan ve
kendilerini Bizans’ın varisi olarak gören ailelerdi. Ancak
yapılan araştırmalar bu ailelerin kökenlerinin farklı
olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bunlar Rum, Arnavut,
Adalı, Rumen ya da İtalyan kökenli ailelerdi. İyi eğitim
almış olmaları ve çok sayıda dil bilmeleri, onların kısa
sürede dikkat çekip önemli görevlere gelmelerini
sağlıyordu. 3 Aşağıda Eflak ve Boğdan’da voyvodalık
yapan Fenerli aileler ve çıkardıkları voyvoda sayısı
verilmektedir.4
Tablo 1:XVIII. yüzyılda voyvoda çıkaran Fenerli aileler ve
çıkardıkları voyvoda sayısı.
Fenerli Ailelerin Adları
Çıkardıkları Voyvoda Sayısı
Mavrokordato
6
Ghika
5
Rakoviça
4
Kalimaki
4
Moruzi
2
Rosetti-Manol
1
İpsilanti
2
Karaca
2

Clogg, Yunanistan’ın Kısa Tarihi, Çeviren: Dilek Şendil,
Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2015, s. 35.
3 Z. Sözen, age., s.7.
4 İbrahim Emiroğlu, Hizmet ve İhanetleriyle Tercümanlar, Voyvodalar
ve Azınlıklar, Tibyan Yayıncılık, İzmir 1996, s. 303, 339. Zeynep
Sözen araştırmalarında Ioan I Ioan II’yi aynı kişi gibi verdiği için
Mavrokordato ailesinden beş voyvoda çıktığını belirtmiştir. Oysaki
bunlar birbirinden farklı kişilerdir ve doğum-ölüm tarihleri de
farklıdır. Ioan I İskerletzade Aleksandr Mavrokordato’nun oğludur ve
1689-1719 tarihleri arasında yaşamıştır. Ioan II ise Nikola
Mavrokordato’nun oğludur ve 1712-1747 yılları arasında yaşamıştır.
2 Richard
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Suço (Sutzo)
Mavroyeni
Hançerli

3
1
2

Fenerli bir bey olan Nikosios Panayoti Efendi
Osmanlı’nın ilk Divan-ı Hümâyûn baş tercümanıdır.
Panayoti’nin ölümü ile birlikte de yerine sekreteri
İskerletzade Mavrokordato Efendi geçmişti. Boyarlar 5
arasından
seçilmiş
olan
Boğdan
voyvodası
Dimitri(Dimitraşku) Kantemir’in Prut Savaşı’nda Rusya
ile iş birliği yaparak Osmanlı’ya ihanet etmesi Boğdan
voyvodasına yazılan hükümden anlaşılmaktadır. Bu
hükümde Boğdan reayasının dersaadete gönderdikleri
arzûhalde halkın eşyalarını gasp ettiği, mallarına el
koyduğu, eşyalarını zimmetine geçirdiği, halkın bu
durumdan perişan olduğu dile getirilmiştir. Ayrıca
Dimitraşku’nun ahalinin bir kısmını da yerlerinden
sürerek mübaşirleriyle zulmettiği belirtilmiştir. Yaşanılan
bu olay Osmanlı Devletini’nin artık Eflak ve Boğdan’a
yerel prensler yerine, güvendiği Fenerli aileleri atamaya
başlamasına neden oldu. 6 Bu durumu lehine kullanan
İskerletzade
Mavrokordato
da
oğlu
Nikola
Mavrokordato’nun Boğdan’a yönetici olarak atanmasını
sağlamasıyla XVIII. yüzyıl (1711-1821) boyunca devam
edecek olan Feneryotlar dönemini de başlatmış oldu.
Fenerli bu yöneticilere, yerel halk artık voyvoda yerine
hospodar demeye başladılar.7
Boyarlar, Kantemir’den sonra gelen yöneticileri,
Rumen değil de Fenerli Rum olmalarından dolayı
Boyar: Rumen asilzadeleri, İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı
Tarihi, Cilt IV/ Kısım 2, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1983,
s.115.
6 Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı (CDAB), İbnül Emin
Hariciye (İE.HR.), Dosya No: 15, Gömlek No: 1459, Tarih: 29
Zilhicce 1123 (7 Şubat 1712).
7 Zeynep Sözen, Fenerli Beyler 110 yılın Öyküsü (1711-1821), Aybay
Yayınları, İstanbul 2000, s.26-58.
5
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kabullenmemişlerdir. Elbette bunda voyvodaların
vergileri fazla artırmaları, boyarların çıkarlarına hizmet
etmemeleri ve yüksek dereceli memuriyetlere kendi
çevresindeki Rum kökenlileri getirmeleri de etkili
olmuştur. Boyarlar sık sık voyvodaları başkente şikâyet
etmiş ve onların değiştirilmelerine neden olmuştur. Diğer
Fenerli ailelerin saraydaki destekçileri de bu durumu
fırsat bilerek, Bâb-ı âlî'yi bu konuda kışkırtmış,
voyvodaların azledilmelerine destek olmuştur. Eflak ve
Boğdan arasında sürekli değiştirilerek atanan voyvodalar,
3 yıllık görev sürelerini bile dolduramadan bu
sebeplerden dolayı ağır cezalara çarptırılabilmiş hatta
idam bile edilenler olmuştur.
1. XVIII. Yüzyılda Mavrokordato Ailesi
Ailenin kaynaklarda adı geçen ilk üyesi İskerletzade
Aleksandr ile ilgili bilgilere en geniş yer veren Dimitri
Kantemir’dir. Kantemir, Aleksandr’ın IV. Murad
döneminde zengin bir Rum tüccar olan ve sarayın sorguç
veya koyun alım işlerini yürüten Skarlatos’un kızı,
Luxandra (Roksana) ile soylu ama yoksul Kioslo Panteli
Mavrokordato’nun çocuğu olduğunu söyler. 8 Aleksandr
daha on iki yaşındayken Padua’ya giderek on dört yıl
bilim eğitimi alıp, fizik ve felsefe doktoru oldu.9 Eğitimi
esnasında tıp alanında da çalışmalar yaparak
“Pnematicum Instrumentum Circulandi Sanguinis sive
De Motu et Usu Pulmonum” (Kan Dolaşımının Basma
Organı yani Akciğerin Yapı ve İşlevi) adlı tezini yazdı.10
Sezai Balcı, Bab-ı Ali Tercüme Odası, Libra Yayıncılık, İstanbul
2013, s. 105. Sezai Balcı, Aleksandr’ın babasının isminin Yani olduğu
bilgisini verir.
9 Dimitri Kantemir, Osmanlı İmparatorluğu’nun Yükseliş ve Çöküş
Tarihi, Çeviren: Özdemir Çobanoğlu, Cilt 2, Çağ Yayınları, İstanbul
1998, s. 939-942.
10
Şeref Etker, İskerletzade Aleksandros Mavrokordatos’un
Pneumaticum Instrumentum Circulandi Sanguinis sive De Motu et
Usu Pulmonum (1664) başlıklı tezinin çevirileri, Osmanlı Bilimi
Araştırmaları, Cilt:19, Sayı: 1, s. 141-149.
8

194 | Osmanlı Devleti’nde Bir Rum Ailesi…
Ayrıca Yahudi Tarihi (Jewish History), Yunanca gramer
kitabı ve çocuk felcini konu alan bir tıp kitabı daha
bulunmaktadır. 11 İstanbul’a dönünce de Patrikhane’de
profesörlük yapmaya başladı. Bununla birlikte tıp
bilimiyle de ilgilenmeye devam ederek pek çok hastalığa
çare bulmasıyla tanınmaya başladı. Ailesi sorulduğunda
ise Mavrokordato adı tanınmadığı için, kendisini Sarıca
Skarlatos’un oğlu olarak tanıtırdı. Bundan dolayı da adı,
Türkler arasında İskerletzade Aleksandr olarak anılmaya
başladı. Sarayın baş tercümanı Panayoti Nikosios ölünce
de yerine baş tercüman olarak atandı. 1699’da imzalanan
Karlofça Antlaşması’nda gösterdiği başarılar sayesinde o
kadar çok ünlendi ki kendisine “muharrem-i esrar”
(Yunanca: eksaporretan) unvanı verildi. Aleksandr
ölümüne kadar da İstanbul’da yaşadı.12
Aleksandr’ın ölümünden kısa bir süre önce oğlu
Nikola’nın voyvoda olarak atanmasıyla başlayan
voyvodalıkları, ondan sonraki aile üyeleriyle de devam
etmiştir. Bab-ı Ali XVIII. yüzyıl boyunca Eflak ve
Boğdan voyvodalığına, diğer Fenerli aileler gibi
Mavrokordatoları da görevlendirmiştir. Aşağıdaki tabloda
bu voyvodaların isimleri bulunmaktadır.
Tablo 2: Mavrokordato Ailesi’nin, kronolojik olarak
voyvodalık görevine gelişi, doğum ve ölüm yılları
Boğdan
Nikola Mavrokordato 16701730
Konstantin
Mavrokordato
1711-1769
Yuvan II (Yoan- YanakiIoan N.) 1712-1812
Aleksandr K. Mavrokordato
(Deli Bey) 1742- 1812
Aleksandr
Mavrokordato
(Firari) 1754-1819
11
12

S. Balcı, age., s. 109.
D. Kantemir, age., s. 941-943.

Eflak
Nikola Mavrokordato
Yuvan I (Ioan-John-Yanaki)
1689-1719
Konstantin Mavrokordato
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1.1. Nikola Mavrokordato
İskerletzade Aleksandr’ın dört çocuğu vardı: Nikola,
Yoan (Ioan- Yanaki), Aleksandra ve Elena. Nikola,
babası İskerletzade’nin Karlofça Barışı için Viyana’ya
elçi olarak gitmesiyle, baş tercümanlık görevini devraldı.
Babasının ölümünden hemen önce de, önce Boğdan
beyliğine sonra da Eflak beyliğine atandı. Nikola, Divan-ı
Hümâyûn Tercümanlığından Boğdan’a atanan ilk Fenerli
bey olmuştur. Kantemir, Nikola’nın Bâb-ı âlî ile de
arasının iyi olduğunu belirtir. Nikola’nın voyvoda olarak
atanmasıyla birlikte, kardeşi Yanaki de, Nikola’nın
yerine baş tercümanlık görevine tevcih edildi. Yanaki de
tıpkı kardeşi Nikola gibi, saray ile ilişkilerini iyi tutmayı
başarmıştı.13
Nikola, Boğdan beyi iken Eflak beyi olan Stefan
Kantakuzino’nun Avusturya ile olan gizli yazışmalarını
ifşa edince Kantakuzino idam edilmiş, yerine de Nikola
voyvoda olarak atanmıştı. 14 Eflak Voyvodalığı’ndan
azlolunan Stefan ise İstanbul’a gönderilmiştir. 15 Nikola,
1715-18
Avusturya-Venedik-Osmanlı
savaşlarında,
Boyarların isyan ederek Avusturya’yla birleşmesi ve
ihanet etmesiyle 1716’da Avusturya’ya esir düştü. Bunun
üzerine Bâb-ı âlî’de kardeşi Yanaki’yi voyvoda olarak
atadı.16 1718 Pasarofça görüşmelerine giden Yanaki’nin,
antlaşma imzalanmasında gösterdiği hizmetlerinden
dolayı voyvodalık süresi uzatıldıysa da 1719’da vefat
edince yerine III. Ahmet tarafından tekrar Nikola tayin
edildi. Nikola, Osmanlı’da esir olarak bulunan Habsburg
generalleri Baron von Petraş ve Baron von Stein’e

Aynı eser, s. 943.
Z. Sözen, age., s. 73.
15 CDAB., Cevdet Hariciye (C.HR.), 76/3752, Tarih: 4 Muharrem
1128 (30 Aralık 1715).
16 Romen Kaynak ve Eserlerinde Türk Tarihi I Kronikler, Hazırlayan:
Mehmet Ali Ekrem, II. Dizi, Sa. 28, Türk Tarih Kurumu Yayınları,
Ankara 1993, s. 187.
13
14
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karşılık17, antlaşma gereğince Yedikule’de haps olunmuş
iki Nemçeli ile Rusçuk’a gönderilip Eflak’a geçirilerek,
Eflak voyvodası marifetiyle mübadelesi sağlanmıştır. 18
Bu sayede serbest kalan Nikola 1730’da vebadan ölene
kadar da Eflak voyvodası olarak görevine devam etti.
Nikola esaret döneminde ilk çağdaş Rumca romanı
olan Philotev Parerga (Philoteus’un ikincil Eserleri) adlı
eserini kaleme aldı. Eserinde Osmanlı Sultanı II.
Ahmet’ten de övgü ile bahsetmiştir. Nikola, boyarlar
tarafından pek sevilmeyip tepkilerini çekse de,
Romanya’nın kültürel gelişimine önemli ölçüde katkı
sağlamıştır. Bükreş operasını yaptırmış, Yunanca ve
Arapça harfler ile kitap basan matbaa kurdurmuş, çok
sayıda okul açtırmıştı. Babası İskerletzade’nin kitaplarını
da koyduğu kütüphanenin benzerinin olmadığı söylenir.
Kütüphanesinde Aynaroz ve Amsterdam’dan getirttiği el
yazması eserler de mevcuttu. Günümüzde Romanya
kütüphanelerindeki çoğu eserde Ex Aleks Maurocordati
Constantinopolitani (İstanbullu Aleks Mavrokordato’nun
Kütüphanesinden)
damgası
görülmektedir.
Boş
vakitlerinde botanik ve İbranice çalışırdı. Kudüs Patriği
Notaras’ın 1716’da yazdığı “Küreler Bilimi ve
Coğrafyaya Giriş” eserini matbaasında bastırmıştır. 19
Ayrıca Rumence bir İncil20 ile, babası Aleksandr’ın “Peri

Johann Wilhelm Zinkeisen, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi,
Çeviren: Nilüfer Epçeli, Cilt 5, Yedi Tepe Yayınları, İstanbul 2011,
s.398.
18 CDAB, Ali Emiri Ahmet III. (AE. SAMD. III.),230/22060 (Belgenin
orijinalinde tarih verilmemekle birlikte, arşiv tasnifinde 19 Rebiu’levvel 1143 (2 Ekim 1730) tarihi verilmektedir. Ancak belge, 1718
Pasarofça Antlaşması’na istinaden hazırlanan bir belge olması,
Voyvoda Nikola’nın, aynı yıl serbest kalması, ve 3 Eylül 1730’da da
vefat etmesi, dolayısıyla belirtilen tarihte hayatta olmaması dikkate
alınacak olursa, tasnifte tarihleme hatası olduğu düşünülmektedir).
19 Z. Sözen, age. s. 77.
20
Nikolae
Mavrokordatos,
Evanghelia,
https://archive.org/details/Evanghelia_Mavrocordat/page/n0.pdf,
erişim tarihi: 08.10.2018
17

Seval Sincer, Songül Keçeci Kurt | 197
Kathikonton” (Görevler Üstüne) adlı kitabını Yunanca ve
Latince olarak 1722 yılında kendi matbaasında bastırdı.21
Nikola sadece matbuat işleri ile ilgilenmemiş, mimari
anlamda da kalıcı eserler bırakmıştır. Vacaresti Manastırı
ve Bükreş Operası, Nikola’nın voyvodalık döneminden
kalan mirası olmuştur. 1716-1722 yılları arasında yapımı
süren Vacaresti Manastırı’nın mimarisi, Osmanlı
külliyeleri gibi tasarlanmıştır. Manastır, Bükreş
yakınlarındaki ormanlık bir arazide çok geniş bir alana
yaptırılmıştı. Nikola, Ayasofya’daki mozaik gibi, eşi
Smaranda ile ellerinde yaptırdıkları manastırın maketini
tutan freskini, manastır duvarına tasvir ettirmiştir.
Freskteki duruşları Bizanslı, taçları Ulah (Rumen) ancak
giyimlerine bakıldığında Osmanlı gibidir. 180.000 metre
karelik bir alana yapılan bu manastır; manastır, kilise,
Nikola’nın mezarı, saray ve kütüphaneden oluşuyordu.
Yakın tarihimizde burası uzun yıllar hapishane olarak
kullanıldıktan sonra depremle ağır hasar görmüş ve
Romanya lideri Ceauşescu tarafından yıktırılmıştır.22
Nikola, Boğdan’a geldikten sonra da vergileri
düzenleme yoluna gitti. Boğdan, öküz ve bizonları ile
ünlüdür, dolayısıyla en nemli gelir kaynağı da bunlardan
aldığı vergidir. Zaten Boğdan bayrağı ve armalarında
öküz simgesini görmemizin nedeni de budur. Boğdan’da
gümrük vergisinin haricinde, dışarıya satılan öküzler için
öküz başına bir ley tutarında cornaritul vergisi alınıyordu.
Nikola Boğdan voyvodalığı yaptığı dönemde, Türk
tacirler, cornaritul vergisini ödemek istemeyince,
İstanbul’dan aldığı bir fermanla, Türklerden de bu vergiyi
almayı başardı.23

21

Joanne Nicolao Alexandri Maurocordato, Peri Kathikonton,
https://archive.org/details/bub_gb_z15dds4a1AsC/page/n7.pdf, erişim
tarihi: 08.10.2018
22 Murat Belge, Başka Kentler, Başka Denizler, İletişim Yayınları,
İstanbul 2014, s. 73-82.
23 Romen Kaynak ve…, s. 141.
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1.2. Konstantin Mavrokordato
Altı defa Eflak dört defa da Boğdan beyliği yapmıştır.
1736-1739 Rusya-Avusturya-Osmanlı savaşlarında Eflak,
1768-1774 arası Osmanlı-Rusya savaşında ise Boğdan
voyvodalığı görevindedir. 1769’da Osmanlı-Rus harbi
esnasında Rusların Yaş’ı işgal etmesiyle de Ruslar
tarafından Kalas kasabasına giderken esir alındı. Savaş
sırasında aldığı yaradan dolayı da Yaş’ta öldü. Sultan I.
Abdülhamit’e Bâb-ı âlî tarafından sunulan raporda
Konstantin Mavrokordato’nun her zaman Türklere sadık
kaldığı ve savaşta esir olunca üzüntüsünden öldüğü
bilgisi verilmiştir. Osmanlı tarihinde Kör Konstantin
olarak bilinir.24
Konstantin Feneryot dönemi içerisinde yapmış olduğu
yapıcı reformları ile tanınır. 1740’ta ilk vergi reformunu
yapmış, düzensiz olarak alınan ve köylülerin üzerinde
ağır bir yük haline dönüşen vergi sistemini düzenlemiştir.
Babası Nikola aslında vergi sistemini düzenleyerek
rastgele alınan vergilerin yerine sabit alınan bir sistem
getirmişti ancak zaman içerisinde gerek savaşlar, gerekse
farklı voyvodaların buralarda göreve gelmesiyle eski
sisteme deri dönülmüştü. Konstantin, vergi yükümlüleri
köylüleri ve muaf olan soyluları tespit edebilmek için
nüfus sayımı yaptırmış, vergiden muaf olan boyarların
sayısını azaltmaya çalışmıştı. Bunun için de sadece soylu
olmayı yeterli görmeyip, kamu hizmeti şartını getirmişti.
Böylece hem boyar sayısını azaltmış hem de yakın
çevresindeki
Rumları, boyarlarla
aynı statüye
yükseltmişti. Bu yeni düzenleme ile boyarlar iki gruba
ayrıldı; birincisi tamamen vergiden muaf olan aileler,
diğeri ise, “Mazili” adında kısmi bir vergi ödeyen küçük
boyar grubu oldu. Köylüleri boyarların baskısından
kurtarabilmek için 1746’da Eflak’ta, 1749’da da
Boğdan’da serflik sistemini kaldırdı. Yapmış olduğu
reformlara “Mercure de France” (Fransız Civası) adlı
24

İ. Emiroğlu, age., s. 342.
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eserde yer verilince, Avrupa’da oldukça ses getirmişti.
Sığır, şarap presi, bağ ve bahçe vergilerini kaldırdı.
Ancak köylülerin toprağını terk etmesi yasaklandı. Bunun
nedeni, 1740- 1746 yılları arasında Eflak’taki 147000
köylü ailenin yarısının toprağını terk etmesidir. Tekrar
nüfus sayımı yaptırarak, köylüler ellerindeki sığır
sayısına göre gruplandırıldı. Köylülere daha öncesinde
ellerinden alınmış olan otlak hakkı, toprağı sürme ve
odun toplama hakkı geri verildi. Köylülerin, yılın belirli
günlerinde angarya olarak, ücretsiz devlet için çalışması
şartı vardı. Konstantin angarya süresini kısıtlayarak 8-10
gün arasına düşürdü. İlçe başına iki tane olmak üzere,
ispravnik adı verilen maaşlı memurlar görevlendirdi. Bu
memurların görevi bölgede vergi denetmenliğiydi. Bu
memuriyeti getirilmesinin başlıca nedeni, boyarlar ile
köylüler arasındaki ilişkiye doğrudan müdahale
edebilmekti. 26 yıllık iktidarı süresince, sürekli Eflak ve
Boğdan arasında gidip geldi. Onun diğer bölgeye
gitmesini fırsat bilen boyarlar da hemen eski düzenlerine
geri dönüyordu. Boyarların bu direnişi yüzünden
reformlarını hiçbir zaman tam olarak uygulayamadı. Bu
nedenle voyvodalığı esnasında zaman zaman boyarların
şikâyetleri nedeniyle hapis, sürgün gibi çeşitli cezalara
çarptırılmıştır. 1749’da Tenedos’a (Bozcaada) sürülmüş,
İstanbul’dan Boğdan’a varıp oradan Gelibolu’ya ve
oradan yeniden İstanbul’a gelince sabık Boğdan
Voyvodası Kostantin’i Boğdan’dan alıp, Bozcaada’ya
nakl ve isale için Dergah-ı Ali kapucubaşılarından
İskemleci Mustafa Ağa memur edilmiştir. Bu görev için
kendisine ahaliden yirmi beş res menzil beygiri
sağlanması için hüküm verilmiştir. 25 Bozcaada’ya
sürülmesinin nedeni Hammer’e göre; Ramazan
bayramında saraydaki subaylara bayram avansının az

CDAB, Bab-ı Asafî, DVNSMHM.d.(A.{DVNSMHM.d.), 57/505,
Tarih: 20 Ramazan 1162 (3 Eylül 1749).
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verilmesidir. 26 1758 ve 1763’te de önce Yedikule’de
hapse atılmıştır. Daha sonra da azlolunan Eflak
voyvodası Konstantin, Kapucubaşı Mehmet Efendi
mübaşiriyle Midilli adasına nakledilmiştir. 27 Azlinden
yirmi gün sonra malına müsadere uygulanmıştır, bu
görev
için
Kapucubaşı
İbrail
Nazırı
Ali
görevlendirilmiştir.28
Konstantin, Rum kimliğinin yanında belki de Rumen
topraklarındaki hakimiyetinin etkisiyle, Rumence’ye ilgi
duymuş, ilk Rumen gramerini yazdırmıştı. Rumence
eğitim veren okullar açtırıp, kilisenin resmi dili olarak da
Rumence’yi kabul etmişti. Konstantin’in de tıpkı babası
gibi kitaplara özel bir ilgisi vardı. Galata’daki evinde,
yabancı elçilerin satın almak için sıraya girdiği ünlü bir
kütüphanesi mevcuttu. Uzun süre kütüphanesini satmaya
yanaşmasa da Osmanlı’nın kendisinden 300 kese altın
istemesi üzerine evini ve kütüphanesini satmak
mecburiyetinde kaldı. 29
1.3. Aleksandr I K. Mavrokordato (Deli Bey)
Osmanlı tarihinde adı Deli Bey olarak geçen
Aleksandr I, Konstantin’in oğludur. Konstantin
Moruzi’den sonra Boğdan voyvodalığına 1196 yılının
cemaziye’l-ahiresinin yirmi yedinci gününde şer’i şerîf
nişanı olan hatt-ı hümayun ile atanmıştır (9 Haziran
1782). 30 Rusya Çariçesi Katerina II’nin kendisine
bağımsız bir devlet kurmayı teklif etmesi üzerine;
“onurlu yoksulluğu onursuz bir Karun servetine tercih
ederim. Majestelerinin beni onurlu bir Türk olarak
görmesini dilerim. Bu benim iyi bir Hristiyan olmama
Joseph Von Hammer, Büyük Osmanlı Tarihi, Çeviren: Vecdi Bürün,
Cilt II, Üçdal Hikmet Neşriyat, İstanbul 1992, s. 129
27 CDAB,C.HR.,15/721, Tarih: 10 Ramazan 1176 (25 Mart 1763).
28 CDAB, C.HR., 15/722, Tarih: 6 Şevval 1176 (20 Nisan 1763).
29 Z. Sözen, age. s. 79-85
30 CDAB, Cevdet Eyalet-i Mümtaze (C.MTZ.), 8/364, Tarih: 27
Cemaziye’l-ahir 1196 (9 Haziran 1782).
26
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engel teşkil etmez. Aksine Hristiyanlığa olan inancım,
imparatorluğuma sadık kalmamı gerektirir” diyerek
teklifi geri çevirmiştir. 31 Aleksandr, Osmanlı’nın
Balkanlardaki gözü kulağı olmuş, sürekli Bâb-ı âlî’ye
Avusturya, Rusya, Leh ve Kırımla ilgili havadisler
göndermişti. Havadislerde Rusya elçisinin Kırım
konusunda kat’i cevap istemekte ısrarlı olduğu ve bunun
için İstanbul’da beklediği, bu esnada Nemçe ve
Rusya’nın Leh huduna asker ve savaş mühimmatı
yığarken askerlerin bazılarının vebadan öldüğü, kış
şartlarına ordunun hazırlıklı olduğunu, Potemkin’in
Rusya veliahdıyla birlikte Petersburg’dan Kırım’a geçtiği
gibi bilgiler bulunmaktadır. 32 Rusya’nın politikalarına
karşılık Osmanlı tarafında olunca da, Avusturya’nın ve
Rusya’nın baskısıyla azledildi. Varşova şehrinde bulunan
iki Osmanlı görevlisinden gelen yazıda Rusya ve Nemçe
devletleri Eflak ve Boğdan memleketlerine tayin edilmek
için her birinin Osmanlı Devleti’ne birer voyvoda teklif
ettiği görülmektedir. Rusların Aleksandr hakkında çeşitli
ihbarlarda bulundukları ve dolayısıyla onun yerine, sabık
voyvoda Ligor’un oğlunu geçirmek istediklerini,
Aleksandr’ın bir tahrirle İstanbul’a bildirdiği, belgelerden
anlaşılmaktadır. 33 Yerine voyvoda olarak Aleksandr II
Mavrokordato gönderilince İstanbul’a dönmüş ve burada
da ölmüştür.
1.4. Aleksandr II Mavrokordato (Firari)
Nikola Mavrokordato’nun Yanaki’den olan torunudur.
Deli Bey’in görevden alınmasıyla, sadaret tarafından
boğdan voyvodalığına atanan Aleksandr’a, bir aded
kırmızı atlas berat kuburu kesesi verilmesi

Philip Mansel, Konstantiniyye: Dünyanın Arzuladığı Şehir 14531924, Çeviren: Şerif Erol, Everest Yayınları, İstanbul 2007, s. 161.
32 CDAB, Hatt-ı Hümayûn (HAT.), 12/439 Tarih: 25 Muharrem 1197
(31 Aralık 1782), 12/443 Tarih: 29 Şevval 1197 (27 Eylül 1783),
12/447 Tarih: 14 Zilhicce 1197 (10 Kasım1783).
33 CDAB, C.HR., 74/3681, Tarih: 3 Receb 1197 (4 Haziran 1783).
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emredilmiştir. 34 Aleksandr, Rusya’da eğitim gören ve
insanların kaderinden şikâyet eden şiirler yazan, genç bir
şairdi. Moskova’ya yerleştikten sonra “Boristene
kıyılarında Boğaz” adlı şiirlerini bastırdı. Tarihçi Jorga,
Aleksandr ile ilgili şunları belirtmiştir:
“Osmanlı Devleti’ne sadık olabilecek bir adam değildi
ve Boğdan’da bir hükümeti yönetmek ona zor
geliyordu. Hiç çekinmeden, ilişkilerin neredeyse kopma
noktasına geldiği Rusya’nın tarafını tuttuğu için, 1787
yılında Bâb-ı âlî tarafından makamından alındı. Ancak
İstanbul’a dönüyormuş gibi görünürken, Rusya’ya
sığınmayı tercih etti ve burada tecrübeleri ve eski
efendisine karşı beslediği nefretle yakın zamanda
çıkacak savaşa katkıda bulundu.”

Zaten kendi sarayındaki bir Rum’un, onun vicdan
azabı duymayan birisi olduğunu söyleyerek Aleksandr ile
ilgili bir hiciv bile yazdığını ifade etmiştir.35
Aleksandr, 1787 yılında Avusturya elçisinin
baskısıyla azledilmiştir. Bunun üzerine Moskova’ya
kaçmış olabileceği ve firarinin sınıra tekrar gelebileceği
bu nedenle tedbir alınması gerektiği bildirilmiştir.36 Bu ve
bundan sonraki belgelerde kendisine “firari” denildiği
görülmektedir. Ayrıca Eflak voyvodasından gelen
havadis kâğıdında, Nemçe imparatorunun Bec şehrinden
yola çıkıp Leh memleketindeki Liyopol adındaki şehre
gittiği, orada Kiev şehrinden nehir yoluyla gelecek olan
Rusya imparatoriçesi ile görüşecekleri haberinin alındığı,
firari sabık Boğdan Voyvodası Aleksandr’ın tebdil-i
kıyafetle Kiev şehrine gidip gizlice Rusya imparatoriçesi
ile görüştüğü ve Rusya imparotoriçesi tarafından Leh
kralını tebrike General Potemkin'in gönderildiği ve

CDAB, C.HR., 70/3462. Tarih: 3 Rabiu’l-evvel 1199 (14 Ocak
1785)
35 Nikolae Jorga, Osmanlı İmparatorluğu Tarihi 1774-1912, Çeviren:
Nilüfer Epçeli, Cilt: 5, Yeditepe Yayınevi, İstanbul 2017, s. 56.
36 CDAB, HAT., 1442/59223. Tarih: 29 Zilhicce 1201 (12 Ekim 1787).
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Potemkin’in Kiev şehrine geri geldiği bildirilmiştir. 37
Aleksandr’ın Rusya’ya firar ettiği Osmanlı tarafından
anlaşılınca, Bâb-ı âlî iadesini talep etmiş ancak Rusya
tarafından bu isteği kabul edilmemiştir.38
Rusya’daki sürgün yıllarında Aleksandr, “Phoenix”
(Anka Kuşu) adlı bir örgüt kurdu. Kuruluş amacı;
Osmanlı’nın bölünmesi ve bir Rum devletinin kurulması
olan bu örgüt tüm umudunu Rusya’nın desteğine
bağlamış ve bu amaçla da Napolyon’a planlar sunmuştu.
1814-1816 yılları arasında Aleksandr II ve ailenin diğer
üyeleri de “Filik-i Eteria” cemiyetine dâhil oldu.39 1819
yılında Yunanistan’ın bağımsızlığını göremeden de
Moskova’da öldü.
2. Osmanlı Bürokrasisindeki Diğer Mavrokordatolar
Yunan isyanı ile Fenerli aileler tercümanlıktan
uzaklaştırılıp,
Ankara’ya
sürgün
edilmişti. 40
Mavrokordato ve İpsilantilerin ayaklanmalardaki
payından dolayı bundan sonra Osmanlı Devleti Eflak ve
Boğdan’a yönetici olarak Edirne Antlaşması’nın
hükümlerine göre kaydı hayat şartıyla Rumen
boyarlarından yönetici atadı. 41 II. Mahmut’tan itibaren
bürokrasi de Rumlardan oluşan bu boşluğu Ermeniler
doldurmaya başladı. Mavrokordatolar da sürgün edilen
ailelerin içerisinde olmasına rağmen bir müddet sonra
tekrar İstanbul’a dönmeyi başardılar. XIX. yüzyılda da
aileden diplomatlar, bankerler ve tüccarlar çıkmıştır.
Fenerlilerin tekrar dönüşü “İkinci Fener Dönemi” olarak
adlandırıldı. Mavrokordato’nun akrabaları 1830’da tekrar
CDAB, Ali Emiri Abdülhamit I (AE.SABH.I)., 86/5934. Tarih: 3
Receb 1203 ( 30 Mart 1789).
38 CDAB, C.HR.,80/3990. Tarih: 29 Zilkade 1201 ( 12 Ekim 1787)
39 Salahi R. Sonyel, Osmanlı Devleti’nin Yıkılmasında Azınlıkların
Rolü, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2014, s. 197-199.
40 CDAB, HAT., 925/40222 Tarih: 20 Receb 1240 ( 10 Mart 1825)
41 İlber Ortaylı, Osmanlı’da Milletler ve Diplomasi Seçme Eserler III,
İş Bankası Yayınları, İstanbul 2017, s. 117.
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İstanbul’a döndüğünde Galata’daki ünlü bankerlerin
arasına katılmayı başardı.42
2.1. Aleksandr Mavrokordato 1791-1865
Konstantin Mavrokordato’nun kardeşi Yanaki
Mavrokordato’nun torunudur ve Filiki Eteria üyesidir.
Yunan Ulusal Ayaklanması’nın en aktif üyelerinden
birisi olup, 1824’teki ayaklanmada önderlik etmiştir. 43
Salahi Sonyel eserinde, Yunanlıların isyan esnasında,
Türk çocuklarını ve erkeklerini katlettiklerini, kızların ve
erkek çocuklarınınsa köle olarak satıldığını anlatırken,
Aleksandr Mavrokordato’nun da bunlar arasında
olduğunu belirtmiştir. Hatta Alman subaylarından Le
Febre anılarında; İngiliz savaş gemisinin kaptanına, Türk
kızlarını
köle
olarak
satanların
arasında
Mavrokordato’nun da olduğunu, Mavrokordato’nun Türk
kız ve kadınlarını yaş ve güzelliğine göre 30-40 kuruş
arası fiyata sattığını söyler.44
1822’de kurulan Yunan Ulusal Meclisi’nin ilk İcra
Heyeti Başkanı olmuştu. Daha sonra Berlin, Münih ve
Londra’da Yunanistan temsilciliği yaptı. 1841’de tekrar
kısa bir dönem Başbakanlık yaptıktan sonra yerine Umurı Ecnebiye Nazırı olan Kristidis (?) atanmıştı. 45 1841
yılında Yunanistan kralının emriyle de Osmanlı
Devleti’nde Yunan sefirliği yapmıştı.46
Aleksandr Mavrokordato, Hristakis Zoğrafos,
Deliyeorğis ve Skulidis gibi diplomatlar Osmanlı
Salahi R. Sonyel, İngiliz Gizli Belgelerinde Türk-Yunan İlişkileri
1821-1923, Remzi Kitabevi, İstanbul 2011, s. 56.
43 CDAB, HAT. 905/ 39715. 29 Muharrem 1240 (23 Eylül 1824)
44 Ali Fuat Örenç, Balkanlarda İlk Dram Unuttuğumuz Mora Türkleri
ve Eyaletten Bağımsızlığa Yunanistan, Babıali Kültür Yayıncılığı,
İstanbul 2011, s. 105.
45 CDAB, İrade MTZ.(01)Yunanistan (İ.MTZ.01), 1/20, 18 Receb 1257
(5 Eylül 1841).
46 CDAB, İrade Mesail-i Mühimme (İ.MSM.), 31/859, 11 Safer 1258
(24 Mart 1842).
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Devleti’ndeki
Genç
Türkler
hareketini
desteklemekteydiler. Bunun nedeni büyük devletlerin
Osmanlı’yı parçalamak istemesiydi. Yeni bağımsız olan
Yunanistan, kendisini Bizans’ın varisi olarak görüyordu
ve bu toprakların Avrupalı devletlerin ellerine geçmesini
istemiyordu. Onlara göre; Genç Türkler çok uluslu
Osmanlı Devleti’ni tekrar toparlayabilir ve Osmanlı
Rumları yine devlet yönetiminde söz sahibi olabilirlerdi.
Böylece eski Bizans karakteristik özellikleri geri
getirebilirdi. Yunanistan, saldırgan tutumlarından
vazgeçip Osmanlı ile kardeşlik kurmaya yönelik bir
siyaset izlerse, bu yakınlaşma sayesinde yönetimi ele
geçirip devleti Bizanslaştırmaya başlayan Rumlar
sayesinde “Megali İdea” başka bir yoldan gerçekleşmiş
olacaktı. Bu gruba da Yunancı adını vermişlerdi.
İttihatçıların amacı, Osmanlı’nın tüm egemenliğini
yeniden sağlamak olduğu için her iki grupla da çıkarları
uyuşmadı.47
2.2. Dimitri (Dimitraki) Mavrokordato 1857-1919
Sicil-i ahval kayıtlarında hakkında ayrıntılı bigi
bulunan Dimitri, tüccardan Sakızlı Mavrokordato’nun
oğludur. 1274 senesi Muharreminde (Ağustos-Eylül
1857) İstanbul’da doğmuştur. Beyoğlu’ndaki sıbyan
mektebinden sonra Mekteb-i Sultani’ye ve sonra da
Mekteb-i Mülkiye’ye giderek eğitimini tamamlayıp
diplomasını almıştır. Türkçe, Rumca ve Fransızca
bilmektedir. 48
Mekteb-i Mülkiye’de eğitimini alırken aynı zamanda
Bâb-ı âlî İstişare Odası’nda stajyerliğe başlamıştır. 1789
Ağustos’unda “fahri” olarak Paris Sefareti Ateşeliği’ne
tayin edilmiş ve beşinci rütbeden Mecidi nişanı

S. Sonyel, Osmanlı Devleti’nin…, s. 319-20.
CDAB, Dahiliye SAİD.Defterler (DH. SAİD.d.), 1/776, Tarih: 29
Zilhicce 1274 (10 Ağustos 1858).
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verilmiştir.49 Paris’te bulunduğu esnada iki yıl kadar Paris
Büyük Hukuk Mektebi’nde eğitim almıştır. 1881’de Paris
Büyük Elçisi Es’ad Paşa’nın maiyetinde bulunarak
Madrid’e gitmiş ve İspanya tarafından dördüncü rütbeden
Charles III (Şarl Trua) nişanı verilmiştir. 1882 yılında
Belgrad Sefareti Başkatipliği’ne atanmış, Mayıs ayında
da Fransa Hükümeti tarafından kendisine beşinci
rütbeden Legion d’Honneur nişanı verilmiştir. 1886
yılında ise kendisine Sırp Hükümeti, üçüncü rütbeden
Tkova nişanı takdim etmiştir. Mavrokordato daha sonra
1886’da Liverpool Başşehbenderliği’ne tayini çıkmış ve
1893’te Osmanlı tarafından dördüncü rütbeden Osmani
nişanı ile ödüllendirilmiştir. 1895’te Başşehbenderlik
görevinden ayrılmıştır.50
Dimitri Efendi, Aralık 1909 yılında Heyet-i Vükelâ
içerisinde bulunan iki gayrimüslim nazırdan birisidir.
Orman Maadin ve Ziraat Nazırlığı görevine ibkaen
getirilmiş olup 51 , daha sonra bu göreve Kasım 1909Ekim 1911 yılları arasında tekrar getirilmiştir.52
2.3. Giovanni Mavrokordato 1833-?
İzmirli Mavrokordato ailesinden Nikolaki’nin oğludur
ve İzmir’de doğmuştur. Giovanni Efendi, Paris’te Enrico
Quatro Mektebi’nde eğitim alarak profesör olmuştur.
Fransızca, İngilizce, İtalyanca ve Rumca gibi çeşitli diller
bilmekle birlikte, Filoloji ve Arkeoloji alanlarında birer
adet kitap yayımlamıştır. 53 1882’de daha önce de bu
görevi yürüten Giovanni Mavrokordato Trieste

CDAB, İrade Hariciye (İ.HR), 281/17407, Tarih: 23 Cemaziye’lahir 1297 (2 Haziran 1880).
50 Taceddin Kayaoğlu, Osmanlı Hariciyesinde Gayr-i Müslimler
(1852-1925), Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2013, s. 83.
51 CDAB, İrade DUİT Dosya Usulü (İ.DUİT), 8/1, Tarih: 23 Rabiu’levvel 1327 (14 Nisan 1909)
52 Sinan Kuneralp, Son Dönem Osmanlı Erkan ve Ricali (1839-1922)
Prosopografik Rehber, İsis Yayınları, İstanbul 1999, s. 90.
53 T. Kayaoğlu, age., s. 111-112.
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Başşehbenderhanesi Kançılarlığı’na 54 şehbenderhane
hasılatından karşılanmak üzere aylık 600 kuruş maaşla
atanmıştır.55 Ancak kendisi ticaretle de ilgilendiği için, bu
durum uygun görülmemiş ve memuriyetine son
verilmiştir.56
Sonuç
Fenerliler dönemini başlatan ve yaklaşık bir asır
memeleketeyni yöneten Mavrokordato Ailesi, bölgede
Bâb-ı âlî’nin birer temsilcisi olmuş, Avusturya ve Rusya
ile yapılan savaşlarda boyarların ihanetlerine rağmen,
Osmanlı Devleti’ne sadakatle bağlı kalmışlardır. XVIII.
yüzyıl Fenerliler döneminde etkin bir rol oynayan
Mavrokordatoların adına, idare ettikleri coğrafyanın
stratejik konumundan dolayı arşiv belgelerinde de sıkça
rastlamak
mümkündür.
Osmanlı
Devleti’nin
Balkanlardaki gözü kulağı olan aile, bölgedeki gelişmeler
ile ilgili İstanbul’a sürekli bilgi akışında bulunmuştur.
Altı defa hospodar çıkaran bu aile, 1821 Yunan isyanında
milliyetçilik fikrinin de etkisiyle Osmanlı’ya ihanet edip
bağımsızlık mücadelesine girişince, ailenin Osmanlı
sınırları içinde kalan kısmı bir süre Ankara’ya sürgüne
gönderilmiştir. Mavrokordatolar bu dönemde diğer
Fenerliler gibi gözden düşseler de tekrar İstanbul’a dönüp
bürokrasinin farklı kademelerinde yerlerini almayı
başarmışlardır. Arşiv belgelerinden de anlaşıldığı üzere,
sadece bürokrasi işiyle uğraşmamış XIX. yüzyıl boyunca
ticaret ve bankacılık gibi farklı alanlara da
yönelmişlerdir.
Bu araştırma ile imparatorluğun bir asrına kısmen de
olsa ışık tutulmuş, Fenerlilerin, XVIII. yüzyıl Balkan
siyasetinde ne gibi roller üstlendiği Mavrokordato ailesi
üzerinden ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.
Kançılarlık: Elçilik ve konsolosluklarda yazı, evrak işlerini yürüten
görevli.
55 CDAB, İ.HR., 287/17965, Tarih: 23 Zilhicce 1299 (5 Kasım 1882).
56 T. Kayaoğlu, age., s. 111-112.
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Günümüzde,
aileye ait eserler Avrupa’da hala
mevcuttur. 1736’da Sakız’da kendi adlarına yaptırdıkları
konakları Sakız Belediyesi tarafından koruma altına
alınmıştır. Yine ailenin yakın tarihteki bir üyesi olan
Alessandro Antoniadi Mavrokordato tarafından “Opera
Pia Maurocordato” adlı vakıf İtalya’nın Treviso kentinde
halen faaliyetlerini sürdürmektedir.
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