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I

ÖNSÖZ

Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti 
altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve 
somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere 
kültür ve sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. 
Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’daki kozmopolit yapının da 
somut göstergelerindendir. Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü 
oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına 
rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Bu bağlamda, Balkanlar’daki 
kültür, mimari eserler ve sanatsal faaliyetler üzerine yapılan 
çalışmaları ilim dünyasına sunmak ve tüm araştırmacılara tanıtmak 
amacıyla; 2022 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu’nun ana teması “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve 
Sanat” olarak belirlenmişti. 

Sempozyum 1-4 Eylül 2022 tarihlerinde Beykent 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Doğuş Üniversitesi, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tuzla 
Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, TİKA, Tük 
Tarih Kurumu ve UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi)’ın 
desteğiyle başarılı bir şekilde geçekleştirilmiştir.

Bu kitap söz konusu sempozyuma sunulan bildirilerden 
oluşmaktadır. Yazıları ile sempozyuma katkıda bulunan 
meslektaşlarımıza, destekleri ile sempozyumun gerçekleşmesine 
vesile olan kurum ve yetkililerine teşekkür ederiz.





III

PREFACE

The Balkans, due to its strategic position, throughout the history 
hosted many great civilizations such as the Roman Empire, 
Alexander Empire, Ottoman Empire. All civilizations created in the 
Balkans or dominated the Balkans, have left permanent abstract and 
concrete traces in the Balkans. Architectural works and artistic works 
are the most important ones of the observable works. Although they 
are the subject to many researches, with the culture of civilizations, 
architectural works created by the mixing of the culture formed in 
the Balkans and the resulting works of art have not been studied 
sufficiently. In this context, in order to present the studies on culture, 
architectural works and artistic activities in the Balkans to the world 
of science and introduce them to all researchers; The main theme 
of the 8th International Balkan History Studies Symposium was 
“Culture, Architecture and Art in the Balkans”.

The symposium was successfully held on September 1-4, 
2022, hosted by Beykent University and with the support of 
Doğuş University, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Trakya 
University, Tuzla University, İzmir Kavram Vocational School, TIKA 
(Turkish Cooperation and Coordination Agency), Turkish Historical 
Society and UBTAK ( Balkan History Research Committee).

This book consists of the papers presented to the symposium. 
We would like to thank our colleagues who contributed to the 
symposium with their presentations, and the institutions and 
officials who contributed to the realization of the symposium with 
their support.
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OSMANLILAR TARAFINDAN BOSNA’YA 
GÖTÜRÜLEN MESLEKLER

Professions Installed By The Ottomans

Zafer GÖLEN*

Öz: Dil insanın kendisini anlatmanın en kolay ve mucizevî aracıdır. 
İnsanlar yeryüzündeki benliklerini ve varoluşlarını ancak dil sayesinde 
ifade etmiştir. Bu duyuş ve düşünce ifade eden mucizevi araç yanı 
zamanda insanlık tarihini de içinde barındırır. Milletler geçmişten bugüne 
yaptıkları yolculuklarında tüm tarihlerini dilleri içinde barındırırlar. 
Geçmişteki olaylar unutulsa dahi dilde yaşamaya devam eder. Çoğu 
anlamını ve nasıl ortaya çıktığını bilmediğimiz onlarca kelime veya 
ifadeyi günlük hayatımızda kullanmaya devam ederiz. Mesela Atatürk’ün 
İzmir’e ilerleyen ordulara verdiği “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’dir” 
bu kabilden bir cümledir. Büyük Önder burada binlerce yıllık Türk yön 
bilgisini kullanmıştır. Türkler’de Batı “Ak” demektir. Tıpkı Akkoyunlular, 
Karakoyunlular, Karadeniz, Akyaka vs. örneklerinde olduğu gibi. 
Buna benzer binlerce örnek vermek mümkündür. Anlaşılacağı gibi dil 
tam bir kültür ve tarih deposudur. Tarihçiye düşen görev bu depodan 
istifade etmektir. Kullanılan kelimelere bakarak o milletin tarihsel 
geçmişi hakkında kolayca bir fikir sahibi olunabilir. Milletler genellikle 
etkileşimde bulundukları milletlerden kelime alışverişinde bulunurlar. 
Tükler de binlerce yıllık tarihsel yürüyüşlerinde onlarca milletle haşır 
neşir olmuşlar, o milletlerin dillerinden kelimeler aldıkları gibi kendi 
dillerinden de kelimeleri başka milletlere hediye etmişlerdir. Bu bağlamda, 
beş asra yaklaşan birlikte yaşamları sırasında hâkim millet olarak Balkan 

*  (Prof. Dr.), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi 
Tarih Bölümü, Burdur/Türkiye, zgolen@mehmetakif.edu.tr,  Orcid: 0000-0003-
3162-6076.
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dillerine onlarca kelime hediye etmişlerdir. Tebliğde Boşnakça’da yer 
alan Türkçe kökenli meslekler tespit edilerek sınıflandırılacaktır. Kaynak 
olarak Türk Dil Kurumu tarafından yayınlanan Şakir Bayhan tarafından 
hazırlanan Boşnakça-Türkçe Sözlük kullanılmıştır. Bayhan’ın sözlüğünde 
60.400 Boşnakça sözlük mevcuttur.  Sözlük taranarak meslekler kullanım 
alanlarına göre tasnif edilmiş ve bu kelimelerin Boşnakça’da yer almasının 
manası üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Bosna, Boşnakça, Türkçe Zanaat İsimleri, 
Zanaat

Abstract: Language is the easiest and miraculous means of 
expressing oneself. People have expressed their selves and existence on 
earth only through language. This miraculous tool that expresses feelings 
and thoughts also includes the history of humanity. Nations contain all 
their histories in their languages   in their journeys from past to present. 
Even if the past events are forgotten, it continues to live in the language. 
We continue to use tens of words or expressions in our daily lives, most of 
which we do not know the meaning of and how they emerged. For example, 
“Armies, your first target is the Mediterranean” is a sentence of this kind 
given by Atatürk to the armies advancing to İzmir. the Great Leader used 
thousands of years of Turkish direction knowledge here. In Turks, “West” 
means “White”. Just like Akkoyunlu, Karakoyunlu, Black Sea, Akyaka etc. 
as in the examples. It is possible to give thousands of similar examples. 
As can be understood, language is a complete repository of culture and 
history. The historian’s duty is to make use of this repository. By looking at 
the words used, one can easily have an idea about the historical past of that 
nation. Nations often exchange words from the nations with which they 
interact. Turks have also interacted with tens of nations in their thousands 
of years of history, as they took words from the languages   of those nations, 
they also gave words from their own language to other nations. In this 
context, since they were dominant nation in the empire for nearly five 
centuries, they gave dozens of words to the Balkan languages. In this 
paper, Turkish job names in Bosnian will be identified and classified. The 
Bosnian-Turkish Dictionary prepared by Şakir Bayhan, published by Türk 
Dil Kurumu (the Turkish Language Association), was used as a source. 
Bayhan’s dictionary includes 60,400 Bosnian dictionaries. The dictionary 
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was scanned and professions classified according to their usage areas and 
the meaning of these words in Bosnian was emphasized.

Key Words: Bosnia, Bosnian, Turkish job names, Zanaat

Giriş

Tarihçiler ve genel kamuoyu savaşlar ve fetihlere olumsuzluk 
atfederler. Hâlbuki savaşlar ve fetihler aynı zamanda kültürlerin 
kaynaşması için de önemli bir vesiledir1. Özellikle fetih hareketleri 
sonrasında kaynaşma yoğun biçimde devam eder. 415 yıl Türk 
hâkimiyeti altında kalan Bosna’da da durum böyledir. Her iki taraf 
da karşılıklı olarak kültürlerini etkilemişlerdir2.  

Osmanlılar kendilerinden önceki köklü İslâm devlet geleneği, 
esnaf ve zanaatkâr kültürünü almışlardır. Özellikle esnaf teşkilatları 
ve zanaatkârlar (Ehl-i hıref) Osmanlı Devleti’nin tüm coğrafyasında 
örgütlenmiş ve devlet zırhı altında mesleklerini devam ettirmişlerdir. 
Devlet başta Saray3 olmak üzere her birimdeki esnaf ve zanaatkârı 
korumuş, sistemde bir aksaklığa izin vermemek için kanun ve 
kurallarla yönetmiştir4. Sınırları katî belli, eğitimi geleneksel 
(usta-çırak) olan bu yapı varlığını neredeyse XX. yüzyıla kadar 
hatta Balkanlar ve Anadolu’nun bazı mahallerinde 1980’lere kadar 
korumuştur. 

Osmanlılar Bosna’yı fethettiklerinde bölgenin durumu çok iç 
açıcı değildi. XIV. Yüzyılda tüm Avrupa’yı kasıp kavuran veba bir 
yana bırakılsa dahi sıradan Bosnalılar hâlâ kökenleri net olarak ortaya 

1  Burada kastedilen Herakleitos’un ortaya attığı ve o günden bu yana tartışılan 
“savaş her şeyin babasıdır” tezini savunmak değil, olan ve gerçekleşen hâlihazır 
duruma dikkat çekmektir. 
2  Mesela poğaça gibi. Slav dil unsurlarının Türkçe’deki etkileri hakkında bakınız, 
Hayriye Süleymanoğlu Yenisey, Tarih Boyunca Slav-Türk Dil İlişkileri, Türk Dil 
Kurumu Yayınları, Ankara 1998, s.191.
3  Bahattin Yaman, Osmanlı Saray Sanatkârları. 18. Yüzyılda Ehl-i Hıref, Tarih 
Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2008.
4  Zanaatkârlar Kanunu (Kanun-nâme-i Ehl-i Hıref), Hazırlayan Abdullah Uysal, 
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1982.
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konulamamış olan Bogomilizm veya bir tür spritüel dinin etkisi 
altındaydılar. Bu dinsel eğilim Vatikan’da hiç hoş karşılanmamış 
ve sapkın olarak nitelenmiştir. Halkın bu dine mensup kesimi 
ağır işkenceler, sürgünler ve katliamlara maruz kalıyordu. Bugün 
o günlerin anısını canlandıran stecci denilen blok taş lahitlerden 
onlarcası Bosna Hersek Ulusal Müzesi bahçesinde ya da Stolac 
yakınlarındaki Stecci mezarlığında ziyaretçilerini karşılamaktadır. 
Henüz gizemi çözülememiş bu hatıralar, biz anlamaksa da geçmişten 
bizlere seslenmeye devam etmektedir. Bogomil olmayan halk ise 
tam bir feodal örüntü altında yaşıyordu. Doğal olarak ticarî yaşam 
ya durma noktasına gelmiş ya da tamamen feodal iktisadî ilkeler 
altında işliyordu. Bilindiği gibi feodal iktisadın en temel kuralı kısıtlı 
ticarettir ve her latifundia kendi kendine yetmek zorundadır. Feodal 
bir ünitede (Bosna’da baştina) en temel ticarî üretim köylülerin 
tarımsal faaliyetlerini sürdürmeye yarayacak araç gerecin yapımı, 
ilkel silah üretimi ve senyörün (ya da derebey) ihtiyaçlarının 
giderilmesinden ibarettir. Haliyle buralarda demircilik vb birkaç iş 
kolu haricinde bir zanaatkâr kesime rastlamak mümkün değildir. 
Osmanlılar 1463’te Bosna’yı fethettiklerinde de durum neredeyse 
aynıydı. Feodal örüntülerle yaşayan kapalı toplum Türkler tarafından 
kısa sürede dönüştürülecek, başta İslamlaşma ve şehirleşme 
olmak üzere Boşnaklar bambaşka bir medeniyete evrileceklerdir. 
Osmanlılar kendi medeniyetlerini Bosna’ya taşırken beraberinde 
meslekleri ve kullandıkları eşyaları da götürdüler. Mesleklerin bir 
kısmını onlar da geldikleri coğrafyadan öğrenip benimsemişlerdi.  
Kelimelerden anlaşılacağı gibi bu mesleklerin çoğu Bosnalılar için 
yeni idi ve meslek gibi adını da mesleği kendilerine öğreten milletin 
kelimeleriyle ifade ettiler. Tıpkı bugün olduğu gibi dün de mucit 
icadına adı kendi veriyor, diğerleri de onu kabul etmek zorunda 
kalıyor ya da hâkim sınıfın idarî terminolojisini kullanıyordu. Bu 
yüzden Boşnakçada yapılacak bir tarama ile Türklerin Bosna’ya 
hangi meslekleri götürdüğünü tespit oldukça kolaydır. Türklerin 
bölgeye götürdüğü mesleklerin bir diğer yansıması ise o meslek 
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grubunda üretilen ve kullanılan ürünlerin Türkçe adlarla hâlâ 
anılıyor olmasıdır. Mesela londža (lonca), jigit (yiğit), čauš (çavuş), 
ćehaja (kâhya), čugelj (çöğen), odžak (ocak), abadžinka (abacı 
iğnesi), bilegija, burgija, burunlije (terzi ve abacı aleti), čekić, 
čekrek (çıkrık), demir (çarıkçı aleti), dibek, havan, kalup, kuskija, 
sivrije (terzi aleti), tezđah, tokmak, turpija, jumrija (kazancı), 
Mangala, minderluk, kerevet, sofra, dolap, jatak, jastuk, jorgan, 
peškir, bakrač, bardak, bičak, čanak, ćup, džezva, đugum, findžan, 
havan, ibrik, kašika, mastrafa, sahan, sinija, tava, tendžera, testija, 
tepsija, ćilim sekija, Šehrija čorba, škembe čorba, begova čorba, 
kapama čorba, čorba od leblebija-horoza, tarhana. Sarma ve dolma 
adları: jalandži sarma, domljeni patlidžan, domljena prasa, džiger 
dolma, sogan dolma, bumbar, imam bajildi. Köfte ve kebap adları: 
kadun butići, paša čufteta, šiš ćevap, hadžijski ćevap, papaz ćevap, 
patlidžan ćevap, tas ćevap. Diğer sebze ve et yemekleri ise buranija, 
kalje, kavurma, pirjan, musaka, bamja, keške, bulgurov pilav gibi. 
Bu konuda başka onlarca örnek mümkündür5.

Bosna’ya Türkler tarafından götürülen meslekler konusunda 
bir başka konu ise Türkçe sanılan ancak Boşnakların daha evvel 
bildikleri mesleklerle ilgilidir. Mesela samardžije yani semercilik 
mesleğini bilinen şekliyle Türkler götürmüş olsa dahi Boşnakların 
bu mesleği daha önceden bildikleri anlaşılmaktadır. Zira semer 
kelimesi Yunanca’dır. Yunanca samari kelimesinden gelmektedir. 
Türkler bu kelimeyi en eski zamanlardan beri semer olarak telaffuz 
etmişlerdir. Boşnaklar da Türkçeleşmiş semer yerine Yunanca 
samar kelimesini kullanmışlardır. Keza Sırplar da samar olarak 
kullanmışlardır. Buradan da anlaşılmaktadır ki bölge halkı bu 
mesleği Yunanlılardan öğrenmiş, Osmanlılar bölgeyi fethetmeden 
önce dillerine katmışlardır6. 

5  Bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız, Ali Mehmet Gürsel, Türkçeden Boşnakçaya 
Geçmiş Kelimelerde Anlam Değişmeleri, Trakya Üniversitesi SBE Yayınlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi, Edirne 2018,  11-24
6  Şakir Bayhan, Boşnakça-Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2015, s.1197; 
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A. KAYNAKLAR

Çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi ve 
literatür tarama yöntemleri kullanılmış,  bu yüzden çalışmanın 
temel kaynaklarını sözlükler teşkil etmiştir. 

Çalışmanın başlıca kaynağı Şakir Bayhan tarafından hazırlanan 
60.400 kelimelik Boşnakça-Türkçe Sözlük olmuştur. Boşnakçanın 
yanında aynı dil grubuna dâhil olmaları sebebiyle, ilgili mesleklerin 
Sırpça karşılıkları için de Marija Đinđić tarafından hazırlanan 
Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük’ten istifade edilmiştir. Bu karşılaştırma 
mesleklere Osmanlı etkisinin sadece Bosna mı yoksa Güney Slav 
milletlerinin hepsi için mi geçerli olduğunu tespit için kullanılmıştır. 
İlave olarak amatör bir yaklaşımla kaleme alınmış Cemile Tekin’in 
Boşnakça’da Türkçe’den Geçen Kelimeler Sözlüğü tarama yapılan 
kaynaklar arasındadır7.

Mesleklerin içerik ve özelliklerine dair açıklamalar için 
hâlâ çok önemli olan Şemseddin Sami’nin Kamus-ı Türki’si8 ve 
Pars Tuğlacı’nın anıtsal eseri Okyanus Ansiklopedik Sözlük’ü 
kullanılmıştır. Mesleklerin anlamlarında zaman içinde bir değişme 
olup olmadığını tespit için Mertol Tulum tarafından hazırlanan 
17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı adlı eserden istifade edilmiştir. 
Mesleklerin uzun Osmanlı yüzyılları boyunca tarihsel süreçte 
geçirdiği gelişim için ise iki çok önemli kaynaktan yararlanılmıştır. 
Bunlar, Mehmet Zeki Pakalın’ın Osmanlı Tarih Deyimleri ve 

Marija Đinđić, Yeni Türkçe-Sırpça Sözlük, Türk Dil Kurumu, Ankara 2014, s.1174; 
Mertol Tulum, 17. Yüzyıl Türkçesi ve Söz Varlığı, Türk Dil Kurumu, Ankara 2011, 
s.1569 (Bundan sonra MT olarak kısaltılacaktır); Pars Tuğlacı, Okyanus Ansiklo-
pedik Sözlük, c.8, Cem Yayınevi, 4. Bs. İstanbul 1980, s.2539 (Bundan sonra PT 
olarak kısaltılacaktır).
7  Cemile Tekin, Boşnakça’da Türkçe’den Geçen Kelimeler Sözlüğü, Çizgi Ki-
tabevi, Konya 2015.
8  Şemseddin Sami, Kâmûs-ı Türkî, İkdâm Matbaası, Dersaadet 1317.



OSMANLILAR TARAFINDAN BOSNA’YA GÖTÜRÜLEN MESLEKLER     7

Terimleri Sözlüğü (I-III)9 ve Mehmet Ali Ünal’ın, Paradigma 
Osmanlı Tarih Sözlüğü’dür10.

B. OSMANLILAR TARAFINDAN BOSNA’YA 
MESLEKLER

Osmanlılar bölgeyi fethettikten sonra bölgede hemen kendi 
sistemlerini tatbik ettiler. Şehir örgütlenmeleri genellikle cami ve 
mescit çevrelerinde kurulurken aynı anda iş kollarına ait mahalleler 
de örgütlenmeye başlamıştır. Bosna’nın en eski tahrirlerinde hem 
bu yapıyı hem de iş örgütlenmelerinin izlerini görmek mümkündür. 
Mesela 1530 ve 1542 tarihlerinde yapılan tahrirlerde Saraybosna’da 
Saraç Ali, Saraç İsmail, Bardakcıyân-ı Cedîd, Dülger İbrahim, 
Çıkrıkçı Musluhiddin gibi mahalleler vardır. Bu mahallelerin varlığı 
ilgili mesleklerin artık Bosna’da bilindiğini göstermektedir11. 

Yine ilk tahrirlerde Osmanlı iş kollarının yaygınlaştığı açıkça 
görülür. 1489’da Saraybosna’da 1 çizmeci, 2 saraç, 3 hallaç, 1 
helvacı ve 17 dikişçi esnafı, 4’te fırıncı vardır. İlerleyen yıllarda 
meslek kollarındaki çeşitlenme daha da artmıştır. 1530’da 2 aşçı, 
1 bezirgân, 1 berber, 1 bozacı, 3 börekçi, 10 çilingir, 4 çizmeci, 50 
debbağ, 5 demirci, 3 dülger, 6 fırıncı, 30 ayakkabıcı, 2 hallaç, 29 
dikişçi esnafı, 5 helvacı, 5 kalaycı, 16 kazancı, 4 kuyumcu, 1 külahçı, 
1 kürkçü, 2 pabuççu, 1 tüccar mevcuttur12. Benzer mesleklere 
sahip ustalar Bosna’nın en güney ucu sayılacak Yenipazar’da da 
faaliyettedirler. Orada da 1489’dan itibaren tahrir kayıtlarında aynı 
meslek gruplarına tesadüf edilmektedir. Yenipazar’da 1489’da 
1 börekçi, 9 çıkrıkçı, 4 çilingir, 3 hallaç, 1 hamamcı, 10 saraç, 5 

9  Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, MEB 
Yayınları, İstanbul 1993 (Bundan sonra MZP olarak kısaltılacaktır).
10  Mehmet Ali Ünal, Paradigma Osmanlı Tarih Sözlüğü, Paradigma Yayıncılık, 
İstanbul 2011 (Bundan sonra PT olarak kısaltılacaktır).
11  Mehmet Emin Yardımcı, 15. Ve 16. Yüzyılda Bir Osmanlı Livası Bosna, Kitap 
Yayınevi, İstanbul 2006, s.44-45.
12  Yardımcı, a.g.e., s.47.
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pabuççu, 1 kürkçü ve 15 dikişçi esnafının varlığı söz konusudur. 
İlgili mesleklere ait zanaatkâr ve usta sayısı ilerleyen yıllarda 
peyderpey artmıştır13. Bu durum göstermektedir ki fethi izleyen 
kısa süre içinde Osmanlıların bölgeye getirdiği meslekler yerel 
halk tarafından benimsenmiştir. Kısa süre sonra bu mesleklere ait 
çeşitli kelimelerin Bosnalı şairlerin şiirlerinde de geçmeye başladığı 
görülür14. 

Seyahatleri sırasında 1660’da Saraybosna’ya da uğrayan Evliya 
Çelebi şehir hakkında oldukça ayrıntılı bilgiler verirken meslek 
gruplarına da değinmiştir. Saraybosna çarşısında 1080 dükkânın 
varlığından bahseden Evliya’nın Çukacılar Çarşısı, Gazzazlar15 
Pazarı, Kazancılar pazarı özellikle dikkatini çekmiştir. Buraları için 
“Her zaman hareketli ve şenliklidir” ifadesini kullanır16.

İlerleyen yıllarda Osmanlılar tarafından bölgeye götürülen 
meslekler hem sanayi ve işgücüne büyük katkı sunarken hem de 
sosyal hayatın da döndüğü mekânlar haline gelmiştir. Bosna’nın 
sosyal yaşantısını anlamada büyük bir hazine olan Saraybosnalı 
Molla Mustafa’nın kaleme aldığı günlük bu konuda yüzlerce 
törnekle doludur. Her iş kolundan insanlar, onlara ait işyerleri, 
işyerleri ile bilgilere dağınık da olsa bu günlükte rastlanmaktadır. 
Mesela 1767’de Saraybosna’yı vuran selde kazancıların dükkânları 
da yıkılmıştır. 1780 Mayıs’ında kurulan İskoble panayırında ise 
çizmeci esnafı o kadar çok mal getirmiş ki fiyatlar anormal düşmüş, 
halk uzun zamandır bu kadar giysiyi bir arada görmemiştir. Günlüğün 
ilerleyen sayfalarında Saraybosnalı meslek erbabı adlarıyla 
verilmiştir. Molla Mustafa XVIII yüzyıl son çeyreğinde Saraybosna 

13  Yardımcı, a.g.e., s.52.
14  Alena Ćatović & Sabina Baksšić, “Bosnalı Divan Şairlerinin Gündelik 
Yaşamının Dil ve Edebiyata Yansıması (Edimbilim Açısından Şiirdeki Şikâyetler 
ve Övgüler)”, Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Gündelik Hayat, Gece Kitaplığı, An-
kara 2018, s.184-190.
15  İpek ya da kumaşçılar çarşısı.
16  Günümüz Türkçesiyle Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Hazırlayan Seyit Ali Kara-
man, 5. Cilt 2. Kitap, YKY, İstanbul 2010, s.586-587.
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esnafından bazı kişileri şu şekilde tarif emiştir: Vratnik’ten bir 
asl kazancı, fakir, Girco meşhur Molla Salih’in eniştesi. Serrac 
İbrahim-başa, kanbur olmuş idi, ihtiyar, güya kadızâdeli. Bosniç 
kazancı. Osman-başa mücellid, sağır, ihtiyar. Koro hammacı ama 
masharacı herif, tiryatlı, sağır idi17. 

Çeşitli meslek dallarında yapılan üretim gittikçe artmış hatta 
dış satıma dahi konu olmuştur. Mesela Ahmet Cevdet Paşa 1864’te 
Bosna’da iken Bosna’dan ihraç edilen mallar arasında bakır, kürk, 
deri, bıçak gibi ürünler önemli bir yekûn tutuyordu18. 

1. Askeri Terimler
 Barudžija (T)=Barutçu19

 Derbendžija (T)=Derbentçi20

 Džebedžija (T)=Cebeci21

 Hapsandžija (T)=Gardiyan
2. Cam, Metal ve Taş İşleri
 Bardagdžija (T)=Bardakçı
 Bičakčija (T)=Bıçakçı
 Kalajdžija (T)= Kalaycı
 Kazandžiluk (F)=Kazancılık sanatı, bakırcılık
 Kazandžija (F)=Kazancı, bakırcı

17  XVIII. Yüzyıl Günlük Hayatına Dair Saraybosnalı Molla Mustafa’nın Mec-
muası, Hazırlayan Keriman Filan, Connectum, Sarajevo 2011, s.78, 149-150, 277, 
283, 285.
18  Cevdet Paşa, Tezâkir 21-39, Yayınlanan Cavid Baysun, TTK, Ankara 1991, 
s.98.
19  Barut üretimi ile uğraşan kimselere verilen ad. Bakınız, Zafer Gölen, Osmanlı 
Devleti’nde Baruthâne-i Âmire (XVIII. Yüzyıl), TTK, Ankara 2006, s.77.
20  Dağların üzerinde veya aralarında bulunan geçit ve kaleleri bekleyen nöbetçi. 
MZP, I, s.425; MT, 570; PT, s.553; MAÜ, s.191.
21  Cebeci ocağından olan asker, Yeniçeri birliklerine bağlı zırhlı piyade eri veya 
onarıcısı. MZP, I, s.262; MT, 483; PT, s.393.
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 Kujundžija (T)=Kuyumcu
 Kujundžiluk (T)=Kuyumculuk
 Luledžija (T)=Lüleci22

3. Denizcilik
 Đemidžija (T)=Gemici
 Kayigdžija (T)=Kayıkçı
4. Dinî Meslekler
 Dervišluk (A)=Dervişlik
 Hafizluk (T)=Hafızlık
 Hatib (T)=Hatip
 Hodža (F)=Hoca
 İmam (T)=İmam
 Muftija (A)=Müftü
 Mujezin, Muezin (A)=Müezzin
 Muvekit (A)= Muvakkit23

5. Eğitim
 Medreslija (A)= Medreseli
 Mekteblija (T)= Mektepli
 Mudželid (T)= Mücellit24

 Mula (A)=Medrese Öğrencisi
6. Ev İşleri ve Eşyası
 Čibugdžija (T)=Çubukçu25

22  Lüle taşından çubuklarda, nargilelerde kullanılan ve lüle denilen aleti yapan 
kimse. Lüleciler aynı taştan yazı hokkası, fincan, tütün kesesi, kahve ve şeker ku-
tuları da yaparlardı. MZP, II, s.372; PT, 1808.
23  Güneşe bakarak namaz vakitlerini belirleyen kimse. MZP, II, s.587; PT, 2037; 
MAÜ, s.492
24  Kitap ciltlerini yapan kimse. MT, 1296; PT, 2041; MAÜ, s.493.
25  Çubuk yapıp satan kimse. Saraylarda ve büyük konaklarda tütün çubuklarını 
hazırlayan kimse. Tütün işine mahsus çubuklar çoğunlukla kiraz ve yaseminden 
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 Jorgandžija (T)= Yorgancı
 Halač (A)=Hallaç26

 Halajka (T)=Halayık27

 Sandukčija (T)=Sandıkçı
 Testijar (T)=Testici
7. Giyim
 Abadžija (T)= Abacı28

 Abadžiluk (T)= Abacılık
 Čarugdžija (T)=Çarıkçı29

 Čizmedžiluk (T)=Çizmecilik
 Čizmedžija (T)=Çizmeci
 Čohadžija (F)= Çuhacı30

 Ćulahdžija (T)=Külahçı31

 Ćurćija (T)=Kürkçü32

 Ćurćiluk (T)=Kürkçülük33

yapılırdı. Gül ve güzel kokulu diğer ağaçlardan, fildişinden, pelesenkten yapılan-
ları da vardı. Yekpare olduğu gibi birkaç parçadan da oluşabilirdi. MZP, I, s.383; 
PT, 491; MAÜ, s.175.
26  Özel bir aletle pamuk, yün gibi şeyleri kabartan ve bundan yatak, yorgan, yastık 
vb. diken kimse. PT, 987; MAÜ, s.288.
27  Kadın köle cariye, hizmetçi. MZP, I, s.707; MT, 875; MAÜ, s.286.
28  Bir çeşit kaba ve kalın kumaştan giyecek şeyler yapan, diken ve satan kimse. 
PT, 1.
29  Kenarları kıvrılıp iki ucu dikilerek ham deri parçasından yapılan ayakkabıları 
imal eden kimse. PT, 430; MAÜ, s.161.
30  Düz, ince, tüysüz ve sık dokunmuş yün kumaşa çuha denir. Çuha dokuyan ve 
satan kimseye ise Çuhacı denir. PT, 491; MAÜ, s.175.
31  Erkeklerin giydiği, keçeden yapılma, ucu sivri veya yüksek başlığa külah denir. 
Külah yapıp satan kimseye de külahçı denir. MZP, II, s.338-339; PT, 1745; MAÜ, 
s.423.
32  Kürk hayvanlarından alınan derileri bozmadan tabaklamayı, onları kürk yapımı 
için hazırlamayı bilen ve bu işin ticaretini yapan kimse. MZP, II, s.343-344; PT, 
1753.
33  Kürk alıp satma işi. Kürkten manto gibi şeyler dikme sanatı. PT, 1753.
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 Kalpugdžija (T)=Kalpakçı34

 Kunduradžija, Kundurdžija (T)=Kunduracı
 Kundurdžiluk (T)=Kunduracılık
 Papudžija (T)=Pabuççu 
8. İletişim
 Haberdžija (T)= Haberci
9. İllegal İşler
 Badavadžija (T)=Bedavacı, beleşçi
 Batagdžija (T)=Batakçı, dolandırıcı35

 Batagdžiluk (T)=Batakçılık
 Bekrija (T)=Bekri, içici36

 Džabadžija (T)=Bedavacı
 Đizlija (T)=Hayat kadını
 Eškija (T)=Haydut
 Hajdukluk (T)=Haydutluk
 Kabadahija (T)= Kabadayı
 Kahpija (A)= Kötü kadın
10. İnşaat
 Ćeremidžija (T)=Kiremitçi
 Duvardžija (T)=Duvarcı
11. Sağlık 
 Hećim (A)=Hekim
12. Tarım ve Hayvancılık
 Ćiflugdžija (T)=Çiftçi

34  Orta Asyalılara mahsus pöstekiden yapılan bir çeşit başlığı yapan kimse. 
Türkler tarafından Avrupa’ya sokulmuş ve geniş bir sahaya yayılmıştır. MZP, II, 
s.152; MAÜ, s.370.
35  Borcunu ödemeyen, ödünç aldığını vermemeyi huy edinen kimse. PT, 259.
36  İçkiye düşkün, ayyaş kimse. MT, 393; PT, 269.
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 Čobanija (T)=Erkek çoban
 Čobanica, čobanka  (T)=Kadın çoban
 Dželepčija (T)=Celep37

 Šahindžija (T)=Şahinci
 Sarački zanat (A)=Saraçlık38

13. Yiyecek İçecek
 Aščija (T)=Erkek aşçı
 Aščijka, Aščikaduna (T)=Kadın aşçı
 Aščiluk (T)=Aşçılık
 Baklavadžija (T)=Baklavacı
 Buregdžija (T)=Erkek börekçi
 Buregdžijka (T)= Kadın börekçi
 Čorbadžija (T)= Çorbacı
 Ćevabdžija (T)= Kebapçı
 Duhanar (T)=Tütüncü
 Ekmečija, Ekmedčija (T)=Ekmekçi, fırıncı
 Ekmečiluk (T)=Ekmekcilik
 Furudžija (T)=Fırıncılık
 Halvedžija, Halvadžija (T)=Helvacı
 Kafedžija, Kahvedžija, Kafandžija (T)= Erkek kahveci
 Kahvedžijka (T)=Kadın kahveci
 Kestendžija (T)=Kestaneci
 Mejhanedžija, Mejhandžija (A)=  Erkek meyhaneci
 Mejhanedžijka, Mejhandžijka (A)=  Kadın meyhaneci

37  Koyun keçi sığır gibi kasaplık hayvanların ticaretini yapan kimse. MZP, I, 
s.269; MT, 487; PT, 394.
38  Meşin ve sahtiyandan at ve araba koşum ya da eğer takımı yapıp satan veya 
tamir eden kimse. PT, 2504; MAÜ, s.593.
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 Muhalebija (T)= Muhallebici39

 Sakadžija (T)= Saka40

 Šećerlemdžija (T)=Şekerlemeci
 Šerbedžija (A)=Şerbetçi41

14. Tarım
 Baščovan (F)=Bahçıvan
 Baščovanluk, Baščovanstvo, Baštovanluk (F)=Bahçıvanlık, 

bostancı
15. Ticaret
 Ajlugdžija (T)=Aylıkçı
 Arabadžija (T)=Arabacı
 Arabadžiluk (T)=Arabacılık
 Bakalija (T)= Bakkal 
 Bazarđan, bazerđen (F)=Satıcı, tüccar
 Baždar (F)= Ölçü ve ayar görevlisi
 Čaršilija, čaršinlija (T)=Çarşı esnafı
 Ćumurdžija (T)=Kömürcü
 Esnaflija (T)=Esnaf, zanaatkâr
 Đumrugdžija (T)=Gümrükçü
 Hamaluk (T)=Hamallık 
 Hamamdžija (T)=Erkek hamamcı
 Hamamdžijka (T)=Kadın hamamcı
 Handžija (T)=Hancı
 Haračlija (A)=Tahsildar

39  Süt, şeker ve pirinç unu kaynatılarak yapılan, bulamaç ve pelte kıvamında bir 
tatlı yapan kimse. PT, 1822.
40  Çeşme, sarnıç vb.den su alıp evlere dağıtan kimse. MT, 1537; PT, 2465.
41  Şerbet yapıp satan kimse. PT, 2752. 17. Yüzyılda eczacı. MT, 1651.
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 Hasurdžija (T)= Hasırcı42

 Haznadar (F)=Hazinedar
 Kantardžija (T)=Kantarcı43

Sonuç

Metinde de görüldüğü gibi Osmanlılar Bosna’ya gittiklerinde kendi 
kültür, gelenek ve yaşam biçimlerini de götürdüler. Onlarla birlikte 
birçok iş kolu da Bosna’ya gitti. Türkler çok eski zamanlardan 
itibaren kuralları kesin, loncalar tarafından denetlenen, Ahilik denen 
ahlâk ilkeleri ile bezenmiş iyi örgütlenmiş bir teşkilata sahiptiler. 
Onlar istimalet politikasının gereği gittikleri yeri hoşgörü ile yönetir, 
aynı zamanda da şehirler kurar ya da kurulmuş şehirleri mamur hale 
getirirlerdi. Bunun bir sonucu olarak taşrada İstanbul’un Bursa’nın 
veya Edirne’nin minyatürü şehirler ortaya çıkardı. Osmanlı şehri 
olarak adlandırılan bu şehrin merkezinde cami, çeşitli yardım 
kurumları yer alır, şehir bu ana çekirdek etrafında genişlerdi. İdarî 
ve dinsel çekirdeğin olmazsa olmazı pazarlar, hanlar ve çarşılardı. 
Bugün Saraybosna Gazi Hüsrev Bey Camii etrafında kümelenmiş 
hanlar ve çarşılarla tipik bir Osmanlı şehridir. Hâlihazırda Başçarşı 
(Baščaršija) olarak bilinen bu bölgedeki sokak adlarının neredeyse 
tamamının bir iş koluna ait olması tesadüf değildir. Nitekim Hodided 
denen bir derbentten bugünün muhteşem Saraybosna’sı XV ve 
XVI. yüzyıl Osmanlı yatırımlarının bir sonucudur. Osmanlılar 
Bosna’yı fethettiklerinde (1463) bölgede yaşayanlar hiç şüphesiz 
yukarıda Türkçe olmasından dolayı Türkler tarafından bölgeye 
götürüldüğünü iddia ettiğimiz mesleklerin bir kısmını biliyorlardı. 
Ancak bu meslekler ya yeterince yaygın değildi ya da belirli bir 
zümrenin elindeydi. Türklerin bölgeye gelişleriyle yaygınlaşmış, 
halka mal olmuş ve bu adla anılır olmuşlardır. Nitekim bu savı 
doğrulayan açık kanıtlar mevcuttur. Mesela Türkler bölgeyi 

42  Sazla ya da başka bir bitki kullanarak taban örtüsü yapan ve satan kimse. PT, 
1007. 
43  Kantar yapıp satan kimse. PT, 1371.
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fethettiklerinde Bosna’da gelişmiş bir maden sektörü vardı. Dikkat 
edilirse Türklerin bölgeye götürdükleri mesleklerden madencilikle 
ilgili bir kelime yoktur. Metalle ilgili meslekler çoğunlukla bir 
zanaatı ifade etmektedir. 

Yukarıdaki listeden hangi mesleklerin sadece erkek, hangi 
mesleklerin kadın ve erkekler tarafından icra edildiği anlaşılmaktadır. 
Aşçılık, börekçilik ve hamamcılık meslekleri bekleneceği gibi hem 
erkek hem de kadınlar tarafından icra edilmiştir. Şaşırtıcı biçimde 
bugün dahi hem Türk hem Boşnak toplumunda erkeklere aitmiş 
gibi kabul edilen çobanlık, kahvecilik ve hatta meyhanecilik gibi 
meslekler de hem kadınlar hem erkekler tarafından yapılmıştır. 
Bu mesleklerden kahvecilik ve meyhaneciliği icra edenlerin 
Bosna’da toplumun yarısını oluşturan gayrimüslimlere ait olduğunu 
düşünmekteyiz. Buna karşın beklentinin aksine kadınların terzilik 
işlerinde olmadığı görülmektedir. Bosna gibi büyük bir toplumda 
kadın terzi olmayacağını düşünmek imkânsızdır. Hiç şüphesiz 
toplumda yüzlerce kadın terzi vardır. Ancak Türk toplumunda esnaf 
odalarına kayıtlı kadın terzilere rastlanmadığı için olmayan bir 
kelime de Boşnakçaya geçmemiştir. Tıpkı Türk toplumunda olduğu 
gibi Bosna’da da kadın terzilerin faaliyetleri kapalı kapılar ardında 
kalmış, kamuya açık yapılmamıştır.

Bosna’ya götürülen mesleklerde dikkati çeken bir başka 
husus da olumsuz olarak nitelendirilecek bazı illegal mesleklerinde 
Osmanlılar tarafından götürülmüş olmasıdır. Mesela dolandırıcılık, 
beleşçilik, sarhoşluk, hayat kadınlığı gibi argo ya da kötü huy ve 
mesleklerin de Türkçe ile anılıyor olması ilginçtir.
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MANASTIR ESNAF TEREKELERİ VE 
DÜŞÜNDÜRDÜKLERİ (1700-1730)

Bitola Tradesmen Heritage and  
Their Thoughts (1700-1730)

Mehmet DEMİRTAŞ*

Öz: Adriyatik kıyıları ile Ege denizi arasında Via Egnatia adı verilen 
ticaret yolu üzerinde bulunan Manastır, ağırlıklı görüşlere göre I. Murat 
zamanında Osmanlı egemenliğine girmiş ve kısa sürede Osmanlı 
Rumeli’sinin en önemli şehirlerinden biri haline gelmişti. Osmanlı 
egemenliğinde bulunduğu süre içerinde Manastır mahkemesi halkın hukukî 
sorunlarını çözerken aynı zamanda dava kayıtlarını da tutmuştu. Şer‘iyye 
sicili adıyla da anılan bu kayıtlar arasında dağınık şekilde bulunan ve vefat 
eden kişilerden kalan miraslarının ayrıntılı kaydedildiği tereke kayıtları, 
bu açıdan önem arz etmektedir. Maddi kültür unsurları arasında yer alan 
giyim-kuşam, takı, aksesuar ve her türlü taşınır taşınmaz mallar tarihsel 
süreç içerisinde değişim göstermiştir. Bu yönüyle esnaf sınıfına mensup 
olanların günlük hayatta kullandıkları her türlü eşya onların örf, adet 
ve dini eğilimlerini ortaya koymada, sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel 
durumlarını belirlemede önemli ipuçları vermektedir. Yine bu maddi kültür 
unsurları toplumda farklı sosyal ve ekonomik seviyelere mensup insanların 
gündelik hayatları, yaşam standartları, üretim ve tüketim alışkanlıkları 
hakkında da fikir vermektedir. Bu çalışmada, 1700-1730 yılları arasında 
Manastır mahkemesinde tutulan şer‘iyye sicil defterlerinde yer alan esnaf 
terekeleri gözden geçirilmiş, bu kayıtlardan hareketle şehirdeki esnaf taifesi 
hakkında bazı tespitler yapılmaya ve bu malzemelerin onların toplumsal 
konumlarına göre değişip değişmediği ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Manastır, esnaf, tereke defterleri, statü, servet
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Abstract: Located on the trade route called Via Egnatia between the 
Adriatic coasts and the Aegean Sea, the Bitola came under Ottoman rule 
during the reign of Murat I and became one of the most important cities of 
Ottoman Rumelia in a short time. During the time it was under Ottoman 
rule, the Bitola court also kept the case records while solving the legal 
problems of the people. The estate records, which are scattered among 
these records, which are also known as the Şer›iyye Register, and where the 
inheritance of deceased persons are recorded in detail, are important in this 
respect. Clothing, jewelry, accessories and all kinds of movable immovable 
properties, which are among the material culture elements, have changed in 
the historical process. In this respect, all kinds of goods used by the artisans 
in their daily life give important clues in revealing their customs, traditions 
and religious tendencies, and in determining their socio-economic and 
socio-cultural status. Again, these material cultural elements give an idea 
about the daily lives, living standards, production and consumption habits 
of people belonging to different social and economic levels in society. In 
this study, the estates of the tradesmen in the 14 sharia registry books kept 
in the Bitola court between 1700 and 1730 will be reviewed, and some 
determinations will be made about the tradesmen group in the city based 
on these records and it will be tried to reveal whether these materials have 
changed according to their social positions. 

Key words: Bitola, tradesmen, estate boks, status, fortune

Giriş

Manastır’ın Osmanlı Devleti’ne bağlanması ile ilgili çeşitli görüşler 
mevcuttur.1 Bunun yanında ağırlıklı görüşe göre I. Murad zamanında 
1382 tarihinde Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetine geçmişse de 
kısa aralıklarla elden çıkmış, ancak 1385 tarihinde burada kesin 
hâkimiyet sağlanmıştır.2 Manastır Osmanlı idaresinde, bulunduğu 

1  Zülfiye Koçak, Manastır’da Hukuk ve Adalet Uygulamaları (1700-1730), Gece 
Akademi, İstanbul 2019, s. 33-39.
2  Demirtaş, Mehmet, “XVIII. Yüzyıl Başlarında Düzeni Bozanlara Karşı Alınan 
Tedbirler (1700-1730 Manastır Örneği)”, Osmanlı İdaresinde Balkanlar-I, Ed. 
Alaattin Aköz, Solbodan Iliç, Doğan Yörük, Danko Leovac, Pale Yayınları, Konya 
2020, s. 186. 
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bölgede bir süre sonra önemli şehirler arasına girmiştir. Fethini 
müteakip başlatılan iskân çalışmaları sonucunda şehirde Müslüman 
nüfusta artış meydana gelmiş ve XVIII. yüzyılda nüfusun çoğunluğu 
Müslümanlardan oluşmaya başlamıştır. Şehirde Müslümanların 
yanı sıra gayrimüslimler de yaşamaktaydı. Burada faaliyet gösteren 
mahkeme hukukî meseleleri çözerken bunların kayıtlarını da tutmuş 
ve bu kayıtlar Şer‘iyye sicillerine işlenmiştir.

Şer‘iyye sicilleri, aynı zamanda Kadı Defteri, Kadı Sicilleri, 
Zabt-ı Vekâyi,  Osmanlı Mahkeme Kayıtları, Osmanlı Mahkeme 
Sicilleri gibi adlarla da anılmaktadır.3 Şer‘iyye Sicilleri, tutulduğu 
yerin ve dönemin sosyal, ekonomik ve kültürel durumunun en 
iyi ifade eden kaynaklar olarak kabul edilmektedir.4  Osmanlı 
Devleti’nde ölen kişinin malları-mülkleri şer‘iyye sicillerine 
veya tereke (kassam) defterlerine kaydedilirdi. Dolayısıyla İslam 
miras hukukunun Osmanlı Devleti’ndeki uygulamasına ilişkin 
değerlendirmeler şer‘iyye sicillerinde veya tereke (kassam) 
defterlerinde yer alan bilgilere göre yapılmaktaydı.5 Tereke 
defterleri, bazen şer’iyye sicilleri içerisinde bazen de tek başlarına 
ayrı bir metin olarak tutulan, ölen kişilerin her çeşit mal, alacak, borç 
ilişkilerini ve miras dağılımı ile ilgili bilgileri içeren kayıtlardır.6

Muhallefât, metrûkât gibi adlarla da anılan tereke kayıtlarını 
tutmak Osmanlı Hukuk Sisteminde öncelikle kadıya aitti.  Ancak 
zamanla mirasın taksim edilmesi işi Kadının maiyetinde bulunan 

3  Fethi Gedikli, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer‘iyye Sicilleri” Türki-
ye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:3, Sayı: 5, 2005, s. 187.
4  Ze’evi Dror, “Women In 17th-Century Jerusalem: Western And Indigenous Per-
spectives”, International Journal of Middle East Studies, Vol. 27, No. 2 1995, s. 
157. 
5  Adem Çakır, “Osmanlı Devleti’nde İslâm Miras Hukukuna Uymayan Tereke 
Paylaşımları Üzerine Bir Çalışma”, II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi (13-14 Mayıs 
2016, İstanbul),  Bildirileri-I, Ed. Fethi Gedikli, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 
2016, s. 115.   
6  Ömer Lütfi Barkan, “Askeri Kassamı’na Ait Tereke Defteri (1545-1659)” TTK 
Belgeler-III, S. 5-6, 1996, s. 1.
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kassam mamurlarına devredilmişti7.  Dolayısıyla kadı ve kassamlar 
tarafından yapılan miras dağılımı müstakil kassam defterlerinin yanı 
sıra Şer‘iyye sicillerine de kaydedilebilirdi. Buna göre vefat eden 
kişiden kalan her türlü mal varlığı kadı veya kassam gözetiminde 
defterlere yazılırdı. 

Tereke defterlerinde ilk bölümde ölen kişinin adı, baba adı, 
yaşadığı yer ve kayıt tarihi bilgileri mevcuttu. Bazı örneklerde 
varislerin isimleri, miras bırakanın mesleği ve ölüm sebebi gibi 
diğer bilgilere de yer verildiği görülmektedir. İkinci bölümde 
ölen kişinin mallarının dökümü yapılmaktadır. Terekede yer alan 
söz konusu mal ve mülk kişinin mesleğine, refah seviyesine, 
yaşadığı çevreye göre farklılıklar göstermekteydi. Kişinin 
terekeleri; özellikleri, sayıları ve değerleri bakımından bir işleme 
tabi tutulmaktaydı. Bu bölümde mallar tek tek sayıldıktan sonra 
değerleri karşılarına yazılmaktadır. Tüm malların değerleri 
toplanmak suretiyle yekûn elde edilmektedir. Bu bölümde ayrıca 
alacak, borç, mehir ve vasiyet gibi kalemler de yer almaktadır. Bu 
yekûn üzerinden kadı veya kassamın payına düşen miktar ve diğer 
harçlara ait bilgiler de mevcuttur. Böylelikle kanuni mirasçılar 
veya kişinin miras bırakmak istediği kişiler arasında taksim 
edilecek miktar ortaya çıkmış olmaktadır. Son kısımda, varisler ve 
her varisin payına düşen miktar gösterilmektedir. Bazı örneklerde 
varislerin isimleri ayrı ayrı belirtilmektedir. Çok nadir de olsa 
varislerin mirasçılık sebeplerinin yazıldığı gözlenmektedir.8 Buna 
göre artan mirastan ölen kişin eşi/eşleri, çocuk/çocukları ve 
diğer akraba veya yakınları, bazen yanında çalıştırdığı kişiler 
faydalanabilirdi. Ölen kişinin mirasçısı yoksa kendisinden kalan 
miras devlete (beytülmâle) kalırdı.

Tereke defterlerinin içeriğinde zamanla bazı değişikliler 
meydana gelmiş olmakla birlikte büyük çaplı bir fark söz konusu 

7  Tahsin Özcan, “Muhallefât” DİA (Diyanet İslam Ansiklopedisi)-30, Türkiye Di-
yanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2005, s. 405.
8  Çakır, “Tereke Paylaşımları Üzerine Bir Çalışma”, s. 117.
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olmamıştır. En önemli fark dilde görülen sadeleşmedir. Buna 
göre başlangıçta “bin, bint, ümm” gibi Arapça ifadelere yer 
verilmekte iken son yüzyıllarda “oğul, kız, ana” gibi kelimeler 
kullanılmıştır.9 Bu çalışmaya konu olan dönemde Arapça ifadeler 
kullanılmıştır. 

Şer‘iyye sicilleri içinde yer alan esnaf zümresine ait terekeler, 
söz konusu esnafın günlük hayatta kullandığı her türlü eşya, bu 
kişilerin örf, adet ve dini eğilimlerini ortaya koymada, sosyo-
ekonomik ve sosyo-kültürel durumlarını belirlemede önemli 
ipuçları vermektedir. Yine bu maddi kültür unsurları toplumda 
farklı sosyal ve ekonomik seviyelere mensup insanların gündelik 
hayatları, yaşam standartları, üretim ve tüketim alışkanlıkları 
hakkında da fikir vermektedir. Bu çalışmada, söz konusu kayıtlardan 
hareketle şehirdeki esnaf taifesi hakkında bazı tespitler yapılmaya 
ve kendilerinden kalan mirasın onların toplumsal konumlarına göre 
değişip değişmediği ortaya konmaya çalışılmıştır. Buna göre esnaf 
olarak faaliyet göstermekte iken ölen kişilerden kalan terekeleri 
ve bu terekelerde yer alan malların değeri ve çeşidi üzerinden 
bir değerlendirme yapılarak esnafın içinde bulunduğu şartlar 
incelenmiştir. Bu kapsamda söz konusu esnafın ekonomik durumları 
değerlendirilmiştir. Buradan hareketle incelenen dönemde ayrıca 
esnafın ticari faaliyetlerinden elde ettiği kazancın düzeyi hakkında 
bir fikir edinilmeye çalışılmıştır. 

Manastır Esnaf Terekeleri

Bu çalışma yapılırken esnafın sahip olduğu servet miktarından 
hareketle bir değerlendirme yapılmıştır. Bu çerçevede öncelikle 
esnaf, terekesinde yer alan servetine göre kendi içinde zengin, 
orta halli, fakir şeklinde bir kategoriye ayrılmıştır. Buna göre 0 
ile 10.000 akçeye kadar serveti olanlar fakir, 10.000 ile 50.000 
akçeye kadar serveti olanlar orta halli ve 50.000 akçe ile üzeri 

9  Çakır, “Tereke Paylaşımları Üzerine Bir Çalışma”, s. 117.
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serveti olanlar zengin kabul edilmiştir. Bu değerlendirme 
yapılırken esnafın ham terekesi esas alınmıştır. İncelenen 
yaklaşık 30 yıllık döneme ait tereke bilgileri aşağıdaki tablolarda 
yer almaktadır. 

Tablo-1 Manastır Esnafının Terekesi-I

Esnafın adı Mesleği Mahallesi Ham Tereke Kesintiler Kalan

Mustafa b. 
Abdullah10

Tüfengci Oğul Paşa 11.644 1.875 9.769

El-hac Hasan 
Efendi b. Hüseyin11

Bezzaz Kara Debbağ 122.484 11.900 110.584

Ahmed b. Ömer12 Semerci Kara Debbağ 19.325 4.479 14.846

Ali b. Hasan13 Bıçakcı Yakub Bey 4.464 ? - -

Bayram b. Derviş14 Simitci Yakub Bey 15.177 3.400 11.777

Ahmed b. 
Abdullah15 

Terzi Hüseyin 
Subaşı 

6.313 2.592 3.721

Derviş16 Bakkal Yakub Bey 42.289 42.080 209

Ahmed Çelebi17 Serrac Kara Debbağ  47.570 8.515 39.055
10111213

10 
11 
12 
13 
10  MŞS-37, s. 4, hk. 3, 14 ZA 1117/27 Şubat 1706.

11  MŞS-43, s. 12, hk. 2, 25 N 1143/03 Nisan 1731.

12  MŞS-43, s. 13-14, hk. 3, 20 S 1143/04 Eylül 1730.

13  MŞS-38, s. 3, hk. 2, 27 CA 1129/09 Mayıs 1717.

14  MŞS-38, s. 15, hk. 2, Evahir-i S 1131/28 Temmuz-6 Ağustos 1701

15  MŞS-38, s. 37, hk. 1, 7 L 1131/23 Ağustos 1719.

16  MŞS-39, s. 11-12, hk. 4, 22 L 1136/14 Temmuz 1724.

17  MŞS-39, s. 12-13, hk. 2, 24 L 1132/29 Ağustos 1720.
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Tablo-2 Manastır Esnafının Terekesi-II

Esnafın adı Mesleği Mahallesi Ham Tereke Kesintiler Kalan

El-hac Mehmed b. 
Abdullah18

Bakkal Kara Debbağ 376.376 54.250 322.126

Halil b. Mustafa19 Takyeci Hamza Bey 27.787 27.787 -

Hüseyin b. Abdullah20 Kantarcı Cami-i Atik 
Kurbu

4.424 3.528 896

İbrahim b. Hüseyin21 Tüfengci Yakub Bey 13.142 2.525 10.617

Mehmed Çelebi  
b. Mustafa22

Takyeci Eyne Bey 133.166 12.220 120.946

Zeynel b. Abdullah23 Takyeci Firuz Bey 21.104 9.150 11.954

Ahmed b. Abdullah24 Kayyım Eyne Bey 26.418 4.360 22.058

Mehmed b. Ömer25 Debbağ Kara Debbağ 53.970 29.385 24.585
141516 171819 202122 232425 2627282930313233

14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 
32 
33 

18  MŞS-39, s. 26, hk. 2, 3 S 1133/14 Aralık 1720.

19  MŞS-39, s. 51, hk. 4, 12 RA 1133/11 Ocak 1721.

20  MŞS-40, s. 41, hk. 3, 20 ZA 1136/10 Ağustos 1724.

21  MŞS-40, s. 70, hk. 3, 22 C 1135/03 Mart 1723.

22  MŞS-40, s. 76-77, hk. 3, 20 R 1136/17 Ocak 1724.

23 MŞS-41, s. 3, hk. 6, 8 RA 1140/24 Ekim 1727.

24  MŞS-42, s. 19, hk. 2, 16 ZA 1141/13 Haziran 1729.

25  MŞS-42, s. 20, hk.2, 21 ZA 1141/18 Haziran 1729.
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Tablo-3 Manastır Esnafının Terekesi-III

Esnafın adı Mesleği Mahallesi Ham Tereke Kesintiler Kalan

Halil b. Mustafa26 Simitci Bali Voyvoda 11.483 6.595 4.888

Hasan b. Haydar27 Debbağ Oğlul Paşa 17.269 5.040 12.229

Ali Kete b. Mehmed28 Bakkal Yakub Bey 44.970 26.408 18.562

Muhammed. B. 
Abdullah29

Çubukcu Yakub Bey 7.127 2.910 4.217

Kayo veled-i Petko30 Papuçcu Hüseyin Subaşı 10.000 3.940 6.060

İbrahim b. Abdullah31 Bakkal Emir 15.903 2.620 13.283

Süleyman b. Abdullah32 Hallac Ali Çavuş 50.849 9.516 41.333

İsmail b. İbrahim33 Berber Kasım Çelebi 291.810 269.054 22.756

Tabloların tetkikinden de anlaşılacağı üzere 1700-1730 
tarihleri arasındaki yaklaşık 30 yıllık dönem boyunca defterlere 
kaydedilen esnaf grubu sayısı 16 olmuştur. Toplam esnaf sayısı ise 
24’tü. Bunların 4’ü bakkal, 3’ü takyeci (takkeci), 2’si tüfekçi, 2’si 
simitçi, 2’si debbağdı. Terekelere birer bezzaz, semerci, bıçakçı, 
terzi, serrac, kantarcı, kayyım, çubukçu, papuççu, hallaç ve berber 
yazılmıştı. Defterlerde yer alan tereke kayıtlarına göre esnaf 
grupları içinde ve esnafın ham terekesi esas alındığında 10.000 
akçeden az servete sahip olup fakir sınıfında sayılabilecek esnaf 
sayısı 4 olarak tespit edilmiştir.  14 esnafın serveti ise 10.000 akçe 
ile 50.000 akçe arasında bir meblağ tutmuştur. Dolayısıyla esnafın 
çoğunluğunun orta gelir düzeyine sahip olduğu söylenebilir. Geriye 

26  MŞS-42, s. 28, hk.1, 5 S 1142/30 Ağustos 1729.
27  MŞS-42, s. 28, hk.3, 8 S 1142/02 Eylül 1729.
28  MŞS-42, s. 43, hk.2, 20 R 1142/12 Kasım 1729. 
29  MŞS-42, s. 46, hk.1, 18 CA 1142/09 Aralık 1729.
30  MŞS-42, s. 60, hk.4, 17 Ş 1142/07 Mart 1730.
31  MŞS-42, s. 50, hk.3, 15 C 1142/05 Ocak 1730.
32  MŞS-42, s. 59, hk.1, 9 Ş 1142/27 Şubat 1730.
33  MŞS-43, s. 61, hk.2, 13 B 1125/05 Ağustos 1713.
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kalan 6 esnaf ise 50.000 ve daha yukarısı bir servete sahipti. Bunları 
da zengin sınıfında saymak mümkündür. Buna göre fakir esnafın 
toplam esnaf içindeki payı yaklaşık olarak % 17, orta gelir düzeyine 
sahip olanların oranı yaklaşık olarak % 58, zengin sınıfında yer alan 
esnafın oranı ise yaklaşık olarak % 25 olmuştur. 

Manastır Esnaf Terekelerinin Düşündürdükleri

Esnaf terekeleri incelendiğinde bazı meslek erbabının diğerlerine 
göre daha iyi bir gelire dolayısıyla daha yüksek bir hayat standardına 
sahip olduğu anlaşılacaktır. Buna göre icra ettikleri mesleklerine 
göre ele alındığında 4 bakkal esnafının birinin zengin sınıfına, 
3’ünün orta gelir düzeyine sahip olduğu görülmektedir. 

Takyecilerin servet miktarları onların da iyi gelir elde 
ettiklerine işaret etmektedir. Nitekim üç takyeciden ikisi orta, biri 
zengin sınıfına mensuptu. Aynı durum debbağlar için de geçerliydi. 
İki debbağdan biri orta, biri zengin sınıfındandı. Terekelerde ye alan 
tüfengciler ve simitciler orta gelir düzeyine sahiptiler. 

291.810 akçelik serveti ile berber İsmail’in ve 122.484 
akçelik serveti ile bezzaz Hasan Efendinin zengin sınıfına mensup 
oldukları anlaşılmaktadır. 50.849 akçelik serveti olan hallaç esnafı 
zengin sınıfında yer alırken, 47.570 akçelik servete sahip olan 
serrac esnafı zengin sınıfına oldukça yaklaşmıştı. 26.418 akçelik 
serveti ile kayyım esnafı ve 19.325 akçelik serveti ile semerci 
esnafı orta gelir düzeyine sahipken, 10.000 akçelik serveti ile 
papuççu esnafı fakir esnaf sınıfını aşmıştı. Bunların dışında kalan 
dört esnaftan çubukçunun serveti 7.127 akçe, terzinin serveti 6.313 
akçe, bıçakçının serveti 4.464 akçe ve kantarcının serveti ise 4.424 
akçe idi. Bunlar fakir sınıfında yer almışlardı. Bütün servet verileri 
birlikte değerlendirildiğinde söz konusu esnafın en zenginin, 
376.376 akçe ile bakkal Mehmed, en fakirinin ise 4.424 akçelik 
serveti ile kantarcı Hüseyin olduğu anlaşılmaktadır.

Terekelerde eşyanın eskisi için köhne, yenisi için cedîd, daha 
önce kullanılmış olanı için ise müstamel ifadesi kullanılmıştır. 
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Büyük eşyalar için kebir, küçük eşyalar için ise sagir kelimeleri 
tercih edilmiştir.

Kayıtlar incelendiğinde zengin esnafın terekesinde kıymetli 
mallar olduğu görülmektedir. İncelenen kayıtlara göre Bakkal 
Mehmed’in en zengin esnaf olduğu anlaşılmaktadır. 376.376 
akçelik servete sahip olan Bakkal Mehmed’in mal çeşitliliği 
dikkati çekmektedir. Buna göre bakkal Mehmed’in terekesinde bu 
zenginliğinin alameti olarak ev, dükkân gibi taşınmazların yanı sıra; 
kürk, velense34, çakşır, şalvar, gibi biçilen değerden pahalı olduğu 
anlaşılan giysiler; tüfek, kılıç gibi silah ve aksesuarlar;  bol miktarda 
başta zeytinyağı olmak üzere çeşitli yağlar, buğday, pirinç, peynir, 
tuz gibi çeşitli zahire ve tütün yazılmıştı. Ev eşyası sınıfında yine 
pahalı tas, güğüm, kazan, tencere, halı dikkati çekmektedir.35 Söz 
konusu malların miktarının yanı sıra büyük bir bölümün pahalı 
olması adı geçen esnafın ticari hayatında ciddi kazançlar elde ederek 
zenginleştiğini göstermektedir. 

Kasım Çelebi Mahallesinden Berber İsmail 291.810 akçelik 
oldukça fazla servete sahipti. Berber İsmail’in terekesinde kaput,36 
kürk, şalvar, yelek, dolama, gömlek, sim kuşak, yemeni, mintan, 
çizme gibi değerli giysiler; pahalı saat, piştov, tüfek, cebe, çubuk, 
palaska gibi silah ve aksesuarlar; sahan, leğen, tas, tencere, güğüm, 
bakraç, tepsi, fincan, kefgîr, sitil tuzluk, sandık, maşa, hırdavat, divan, 
şilte, yastık gibi ev eşyası yer almıştı. Bileyi taşı, köstere (küstere)37, 
iskemle, dükkân kesesi, bıçak, havlu, ibrik, tas, tarak, ustura, ayna 
gibi daha çok berberler tarafından kullanılan malzemeler; tahıllar 
başta olmak üzere bol miktarda erzak ve çeşitli hububat, 12.000 
akçe nakit paranın yanı sıra ciddi meblağ tutan alacakları ve 
büyük baş hayvanlar da berber İsmail’in mallarından bazılarıydı.38 
34  Velense: Bir yüzü uzun tüylü, kalın yün battaniye.
35  MŞS-39, s. 26, hk. 2.
36  Kaput: Kaba, kalın kumaştan dikilmiş palto, kalın yünlü kumaştan asker pal-
tosu.
37  Köstere (küstere): Bileği çarkı
38  MŞS-43, s. 61, hk.2.
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Berber İsmail’in terekesinde yer alan mallar zenginliğinin düzeyini 
gösterdiği gibi icra ettiği mesleğinin de terekelerin oluşumundaki 
etkisini ortaya koymaktadır. Çok sayıda berber malzemesi 
biriktirmiş olması bu durumu izah etmeye yarayan bir ayrıntı olarak 
kabul edilebilir.  

133.166 akçelik serveti ile zengin esnaf sınıfına giren Takyeci 
Mehmed Çelebi’in mallarının miktarı ve çeşidi oldukça fazlaydı. 
Mehmed Çelebi’nin terekesinde çok pahalı çukalar, takyeler, kürkler, 
pahalı bezler, kumaşlar, astarlar, ibrişim gibi giysi ve kumaşlar, tüfek, 
kılıç, tabanca gibi silah ve aksesuarlar, hırdavat, kıymetli sahanlar, 
kazanlar, tepsiler,  kilim, velense, fener, kahve terazisi, çeşitli 
uzunluk ölçüsü aletleri, nakit para, alacaklar, çok sayıda büyük baş 
ve küçük baş hayvanlar mevcuttu.39 Takyeci Mehmed’in terekesinde 
yer alan malların sayısı ve değeri zenginliğini ortaya koyduğu gibi 
mesleğinin gerektirdiği çok sayıda malı miras bırakmasını da izah 
etmemize yaramaktadır.  

Kara Debbağ Mahallesi sakinlerinden bezzaz Hasan Efendinin 
122.484 akçelik terekesinde 45.000 akçelik evi ve 6.000 akçe 
değerindeki dükkânının yanı sıra hatayî40  gibi değerli kumaşlar, 
başta boğası41 olmak üzere bezler, basmalar, astarlar, kürkler yer 
almıştı. Bezzaz Hasan Efendinin malları arasında ayrıca 502 akçe 
değerinde çakşır,42, kilim, kapama43 minder ve yastık vardı.44 Silah 
olarak da tüfeng-i kebir ve kılıçlar mevcuttu. Bezzaz Hasan’ın 
terekesinde ayrıca muhtemelen ticaretini yaptığı bol miktarda bakır 
yer almaktaydı.  Yine nakit parası, ciddi miktarlarda alacakları da 

39  MŞS-40, s. 76-77, hk. 3.
40  Hayatî-Hataî: İpekli kumaş.
41  Boğası: astarlık ince bez. 
42  Çakşır: Erkeklerin iç donu üzerine giydikleri, belden uçkurlu, diz kapağının al-
tında birden daralıp bacağı sara, bazen paçalarına birlikte giyilen bir mest dikilmiş 
olan, çuhadan yapılma üst giyeceği, bir tür pantolon.
43  Kapama: Takım elbise. 
44  MŞS-43, s. 12, hk. 2.
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mevcuttu.45 Büyük bir servete sahip diğer esnaf gibi bezzaz Hasan’ın 
da önemli bir gelir elde etmiş olduğu, terekesinde yer alan malların 
kalitesinden, sayısından ve değerinden rahatlıkla anlaşılabilir. 
Bezzaz Hasan ayrıca mesleğini icra ederken kullandığı çok sayıda 
eşya bırakmıştı. Nitekim Bezzaz Hasan’ın terekesinde yer alan 
eşyaların ciddi bir bölümü diğerlerinde olduğu gibi mesleğinin 
gerektirdiği eşyalardı. 

Kara Debbağ Mahallesinden Debbağ Ömer 53.970 akçelik bir 
servete sahipti. Bu servetin en dikkate değer kısmı debbağhanesi 
ve 12.000 akçe değerindeki evi idi. Boya, meşin ve deri ise mallar 
arasında önemli bir yere sahipti. Bunun yanında çok çeşitli ve sayısı 
oldukça fazla ev eşyasına da sahipti.46 Debbağ Ömer her ne kadar 
zengin sınıfında sayılabilirse de servetinin miktarından, çok büyük 
bir zenginliğe sahip olmadığı anlaşılmaktadır. 

Ali Çavuş Mahallesi sakinlerinden Hallac Süleyman’ın 
mal varlığı 50.849 akçe ile zengin sınıfında yer almasına yetecek 
miktardaydı. 24.000 akçe değerinde ev ve ambarı en pahalı mirası 
olarak öne çıkmaktadır. Bunun yanında öküzleri, inekleri, su sığırı, 
kısrağı ve çiftliği de nispeten değerli malları arasında yer almaktadır. 
Bunun yanında 909 akçe değerinde bir kazan ve 616 akçelik büyük 
bir sini de dikkati çekmektedir. Bunların dışında kalan mallarının 
çok pahalı olmadığı anlaşılmaktadır. Terekesinde bu kapsamda 
güğümler, bakraçlar, leğenler, tencereler, velenseler yer almıştı. 
Daha zengin esnafın terekesinde yer alan pahalı kürklerin yerine 
Hallaç Süleyman’ın terekesinde düşük değerli bir kürk mevcuttu.47 
Hallac Süleyman’ın bıraktığı miras daha zengin kişilerin mirasına 
göre daha az olmakla beraber taşınmaz malları dikkate değerdir. 
Bu durum kazancını daha iyi değerlendirmiş olabileceği fikrini 
çağrıştırmaktadır.    

45  MŞS-43, s. 12, hk. 2.
46  MŞS-42, s. 20, hk.2.
47  MŞS-42, s. 59, hk.1.
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47.570 akçelik bir servete sahip olan Serrac Ahmed Çelebi’nin 
malları arasında 18.000 akçe değerindeki evi ve 3.000 akçe 
değerindeki dükkânı en dikkate değer olanlarıdır. Bunun yanı sıra 
terekesinde çok sayıda pahalı olmayan köhne kürk, gömlek, çakşır, 
şalvar, kavuk, kuşak, uçkur, çul, zıbın48 gibi giyim kuşam malzemesi; 
tüfek ve kılıç gibi silah ve aksesuarlar, sahan, ibrik tepsi ve seccade 
gibi ev eşyası; çok sayıda semer, paldım (paldum)49, heybe, meşin 
kayış, dizgin, eyer gibi yaptığı işle ilgili fazla pahalı olmayan mallar 
yer almaktaydı.50   

Yakub Bey Mahallesi sakinlerinden Bakkal Ali Kete’nin 
terekesinde 44.970 akçe değerinde mal mevcuttu. Bunlar arasında 
bakkal dükkânında satılan mallar; takye, kürk, gömlek, dolama, 
kuşak, çizme gibi giysiler; tabanca, tüfek ve kılıç gibi silah veya 
aksesuarlar; at koşum takımları; çeşitli ev eşyası ve zahire; inek, 
öküz, dana gibi büyük baş hayvanlar, 85 adet koyun; çeşitli 
kişilerden alacakları sayılmıştı. Bakkal Ali’nin terekesinde yer alan 
malların sayısı oldukça fazla olmasına rağmen pahalı olanların 
sayısı azdı. Özellikle 1.260 akçe değerindeki büyük sim bıçak ve 
640 akçe değerinde eski tüfek dikkati çekmektedir.51 

Bakkal Derviş’in ham terekesinin değeri 42.289 akçeydi. 
Terekede yer alan mallar arasında özellikle 18.000 akçelik ev en 
pahalı olanıydı. Bununla birlikte 9.160 akçe değerinde bakkal 
dükkânında mevcut eşya, büyük baş hayvanlar, nakit paralar, ciddi 
meblağda alacakları ve aynı zamanda yüklü miktarda borcu dikkati 
çekmektedir.52 

Hamza Bey Mahallesi sakinlerinden Takyeci Halil’in 27.787 
akçelik terekesinde çok sayıda takye ön plana çıkmaktadır. Bunun 
yanı sıra kürk, kaftan, uçkur, şalvar, çakşır, kalpak, dolama gibi 
48  Zıbın: Bebeklere iç çamaşırı olarak giydirilen kollu, kısa, pamuklu giyecek.
49  Paldım (paldum): Kuyruk Kayışı, semer veya eyerin ileri kaymasını önlemek 
için hayvanın kuyruğunun altında kaba etleri üzerinden geçirilen kayış.
50  MŞS-39, s. 12-13, hk. 2.
51  MŞS-42, s. 43, hk.2.
52  MŞS-39, s. 11-12, hk. 4.



32     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

giysiler; kilim, velense, sandık gibi ev eşyaları; tüfek, kılıç, bıçak 
gibi silah ve aksesuarlar terekede yer almıştı.53 Terekesinde taşınmaz 
mal bulunmayan Takyeci Halil’in mallarının pahalı olmadığı ve 
ciddi manada borç bıraktığı görülmektedir.  

Eyne Bey Mahallesi sakinlerinden Kayyım Mehmed 26.418 
akçelik serveti ile orta sınıf zenginler arasındaydı. Bu kişinin dükkânı, 
dükkân hissesi, kısrak ve katırı ile bağları kaydedilmişti. Terekesinde 
çeşitli ev eşyası, az sayıda giysisi olan kayyım Mehmed’in mallarının 
değerinin oldukça düşük olduğu görülmektedir. Terekesinde yer 
alan bir adet köhne kürkün bedelinin 150 akçe olması bu duruma bir 
örnektir. 133.166 akçelik serveti olan Takyeci Mehmed Çelebi’in 4 
adet köhne kürkünün toplam değerinin 4.800 akçe, 291.810 akçelik 
servete sahip Berber İsmail’den kalan yeni yeşil kürkün bedelinin 
3.000 akçe olduğu göz önünde bulundurulduğunda aradaki fark 
daha iyi anlaşılmış olacaktır. 54 

Yine Firuz Bey Mahallesi sakinlerinden Takyeci Zeynel’in 
de 21.104 akçelik serveti vardı. Sahip olduğu servet arasında 
dükkânındaki malları, nakit parası ve alacakları dikkati çekmektedir. 
Bununla birlikte değeri düşük az sayıdaki ev eşyası ve giysileri 
de mevcuttu.55  Kara Debbağ mahallesinden semerci Ahmed’in 
terekesinde 19.325 akçelik mal kayıtlı olup bunların arasında 
urganlar, teraziler, kantarlar, kancalar, çuvallar, hırdavat ve benzeri 
eşyaların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Bunun yanı sıra 
değerli mallar sınıfında yer alabilecek 6.000 akçelik bir adet evi, 
500 akçelik büyük tüfeği ve 420 akçelik köhne mavi kürkü dikkati 
çekmektedir.56 

Oğul Paşa Mahallesinden Debbağ Hasan’ın serveti 17.269 
akçeydi. Orta gelir sınıfında yer alan Debbağ Hasan’ın malları 
arasında 13.100 akçe değerinde evi, debbağhanesi ve meşin, 

53  MŞS-39, s. 51, hk. 4.
54  MŞS-42, s. 19, hk. 2.
55  MŞS-41, s. 3, hk. 6.
56  MŞS-43, s. 13-14, hk. 3.
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teberşe57 gibi kendi mesleği ile ilgili eşyaları ön plana çıkmaktadır. 
Az sayıda ve düşük değerli giysiler ve ev eşyaları da Debbağ 
Hasan’ın terekesinde yer almıştı58 Manastır’ın Emir Mahallesinden 
Bakkal İbrahim 15.903 akçe değerinde mal varlığına sahipti. Bunlar 
arasında 6.000 akçe değerinde bir evi ve 2.350 akçe nakit parasının 
yanı sıra bakkâlların kullandığı veya ticaretini yaptığı mallar ile 
ev eşyası vardı.59 Yakub Bey Mahallesinden simitçi Bayram’ın 
15.177 akçeden meydana gelen terekesinde 10.000 akçe değerinde 
bir ev ve gerek mesleğini icra ederken kullandığı gerekse ev eşyası 
sınıfında yer alan değerleri düşük çeşitli malları mevcuttu.60 Yakub 
Bey Mahallesi sakinlerinden Tüfekçi İbrahim’in terekesinin miktarı 
13.142 akçeydi. Terekesinde 10.000 akçe değer biçilen ve en 
kıymetli malı olan bir ev; düşük değer biçilen diğer ihtiyaç malları; 
tabanca, tüfek, fişeklik, kılıç gibi aletlerin yanı sıra inek, merkep 
gibi büyükbaş hayvanları vardı.61 Oğul Paşa Mahallesi sakinlerinden 
tüfekçi Mustafa’nın servetinin içinde 6.600 akçelik bir ev, tüfek, 
kılıç, bıçak, hançer gibi mesleği ile ilgili mallar vardı. Bunun 
yanında düşük değerli çeşitli ev eşyası da servetinin diğer kısmını 
oluşturmuştu.62 Bali Voyvoda Mahallesi sakinlerinden Simitçi 
Halil’in mirası içinde 11.483 akçelik mal mevcuttu. Terekesinde 
4.000 akçe değerinde bir ev, bir bağ, un ambarı, elek, kalbur, buğday 
gibi kendi mesleği ile ilgili mallarla beraber hayvanları, 1.640 akçe 
nakit parası ve pahalı olmayan çeşitli ev eşyası kayıtlıydı. Normal 
şartlarda pahalı bir giysi olan kürkün Simitçi Halil’in terekesinde 
yer alanı 47 akçe değerindeydi. Bu kürkün köhne ve çok düşük 
bir değerde olması Halil’in ekonomik durumu hakkında bir fikir 
vermektedir.63 Hüseyin Subaşı Mahallesinden Papuçcu Kayo’nun 
57  Teberşe: meşin keskisi. 
58  MŞS-42, s. 28, hk.3.
59  MŞS-42, s. 50, hk.3.
60  MŞS-38, s. 15, hk. 2
61  MŞS-40, s. 70, hk. 3.
62  MŞS-37, s. 4, hk. 3,
63  MŞS-42, s. 28, hk.1.
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terekesindeki malı 10.000 akçe değerindeki eviydi. Bunun dışında 
herhangi bir mal kaydına rastlanmamaktadır. Kayo’un yüklü 
miktarda borcunun olması da dikkate değer başka bir konudur.64 

Yakub Bey Mahallesinden Çubukcu Muhammed 7.127 akçelik 
bir servete sahipti. Bu esnafın mal çeşitliliği oldukça zayıftı. 5.050 
akçe değerinde bir adet evi ve 170 akçelik bir hırdavat dükkânı, bir 
ineği, bir danası ve bir kovanı bu malların en önemlileriydi. Bunların 
dışında bir miktar hırdavat ve bir bıçak sayılmıştı.65 Terzi Ahmed’in 
durumu da benzerdi. Terekesinin değeri 6.313 akçe olan Ahmed’in 
malları arasında 4.500 akçe değerindeki bahçesi dışında sadece 
temel ihtiyaç malları mevcuttu.66 Bıçakcı Ali’in ham terekesinde 
sadece 4.465 akçe değerinde mallar bulunmaktaydı. Bu mallar 
arasında dükkân, depo, çiftlik veya kıymetli giysiler yer almamıştır. 
Bıçakçı Ali’nin terekesinde tüfek, balta, kılıç, hırdavat ve diğer 
demir ürünleri çoğunluktaydı.67 4.424 akçe ile fakir esnaf sınıfında 
yer alan Kantarcı Hüseyin’in malları arasında birden fazla kantar, 
mengene, çekiç, örs, kısac68, tunç kalıp, balta gibi mallar mevcuttu. 
Kantarcı Hüseyin’in terekesinde herhangi bir gayrimenkul yer 
almamıştır.69

Manastır Esnaf Terekelerine Göre Miras Paylaşımı ve 
Düşündürdükleri

Osmanlı Devleti’nde esnafın miras taksimi İslam hukukuna göre 
yapılmaktaydı. Buna göre başka varis olmaması durumunda 
eşlerden kadın kocasının terekesinden 1/4, ancak ölenin oğlu ve 
kızı varsa zevceye 1/8 oranında pay verilir. Ölen kadının kocası 

64  MŞS-42, s. 60, hk.4.
65  MŞS-42, s. 46, hk.1.
66  MŞS-38, s. 37, hk. 1.
67  MŞS-38, s. 3, hk. 2.
68  Kısac: Demircilerin kızgın demiri tuttukları kerpeten ve maşa gibi büyük bir 
demir aletleri
69  MŞS-40, s. 41, hk. 3.
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ise karısının terekesinden 2/4 oranında pay alma hakkına sahipti. 
Kalan kısım ise beytülmale intikal etmekteydi.70 Mirasçılar arasında 
miras bırakanın annesi ve babası ile birlikte çocukları da bulunuyor 
ise anne ve babanın her biri terekeden 1/6 oranında miras payı 
alırlar. Ancak miras bırakanın çocuğu yok ise anne ve babanın 
miras payı terekenin üçte biridir. Ölenin başka çocuğu yoksa kızına 
mirasın yarısı kalır, erkek kardeşleri varsa onların aldığının yarısını 
alırdı.71

Manastır esnafının miras taksimi ele alındığında şu ayrıntılara 
ulaşılmaktadır. İncelenen kayıtlara bakıldığında, 376.376 akçelik 
malları/mülkleri ile söz konusu esnaf içinde en fazla servete sahip 
kişinin Bakkal Mehmed olduğu görülmektedir. Söz konusu esnafın 
çeşitli harç ve vergiler çıktıktan sonra kalan mirasının 40.265 
akçelik kısmının zevcesi Kamer Hatun’a, 281.855 akçelik kısmının 
da oğlu Mehmed’e kaldığı tespit edilmiştir.72 

Esnaf içinde zenginlikte ham terekesi bakımından ilk sıralarda 
yer alan ve 291.810 akçelik serveti olan Berber İsmail’in borçlarının 
bir hayli yüksek olduğu görülmektedir. Bu miktar çeşitli harç ve 
vergilerle beraber 269.045 akçeye ulaşmıştı. Dolayısıyla geriye 
sadece 22.756 akçelik bir mirası kalmıştı. Bu mirasın 2.844 akçesi 
zevcesi Huyi’ye, 7.584 akçesi kızı Şerife’ye 7.584 akçesi diğer kızı 
Esma’ya, 3.160 akçesi kardeşi Serrac Molla Ahmed’e, 1.580 akçesi 
de kız kardeşi Hadice’ye kalmıştı. Artan 4 akçelik miras ise taksime 
tabi tutulmamıştı.73 133.166 akçeden meydana gelen büyük bir 
mirasa sahip Tekyeci Mehmed’in mirası, çeşitli kesintilerden sonra 
120.944 akçe kalmıştı. Bu mirasın 2 akçesi taksime tabi tutulmamış, 
geriye kalan 120.942 akçelik kısmının 15.118 akçesi zevcesi 
Ümmügülsüm Hatun’a, 52.913 akçesi büyük oğlu Salih’e, 52.913 

70  Koçak, Manastır, s. 337.
71  Hamdi Döndüren, “Ashâbü’l-Ferâiz”, DİA-III, Türkiye Diyanet Vakfı Yayın-
ları, İstanbul 1991, s. 468. 
72  MŞS-39, s. 26, hk. 2.
73  MŞS-43, s. 61, hk.2.
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akçesi de henüz doğmamış olan diğer oğluna kalmıştı.74  Kara 
Debbağ Mahallesinden Bezzaz Hasan’ın 122.484 akçelik serveti 
kesintilerden sonra 110.584 akçeye düşmüştü. Bu mirasın 18.430 
akçelik kısmı zevcesi Ümmügülsüm Hatun’a, 51.293 akçesi de kız 
kardeşi Fatma’ya kalmıştır. Zevcesi her ne kadar hamile olduğunu 
iddia etmiş ve mirastan başka pay almak istemişse de bunun sadece 
iddialardan ibaret olduğu anlaşıldığından talepten her hangi bir 
sonuç alınamamıştır.75   

Kara Debbağ Mahallesinden Debbağ Mehmed’in 53.970 
akçelik terekesinden, kesintilerden sonra kalan miktar 24.585 
akçeydi. Bu mirasın 3.072 akçesi Mehmed’in zevcesi Hadice 
Hatun’a, 7.168’er akçeden olmak üzere 21.504 akçesi de oğulları 
Ali, Ömer ve Hüseyin’e kalmıştır. 76 

Hallac Süleyman 50.849 akçelik bir miras bırakmıştı. 
Kesintilerden sonra bu mirastan 41.133 akçelik bir miktar kalmıştı. 
İncelenen kayıtlar arasında iki evli tek esnaf olan Süleyman’ın 
mirasının 36.167 akçelik kısmı oğlu Nuh’a, 2.583 akçelik kısmı 
zevcesi Ayşe Hatun’a, yine 2.583 akçelik kısmı da diğer zevcesi 
Hadice Hatun’a kalmıştı. Bunun yanı sıra ilk eşi Ayşe’ye mihr-i 
müeccel olarak 2.400 akçe diğer eşi Hadice’ye ise mihr-i müeccel 
olarak 1.800 akçe verdiği anlaşılmaktadır.77

Serrac Ahmed vefat ettiğinde 47.570 akçe değerinde bir mirası 
vardı. Çeşitli kesintiler düşürüldükten sonra kalan 39.055 akçelik 
terekesinin 4.881 akçelik kısmı zevcesi Emine Hatun’a kalmıştı. 
Büyük oğlu Hasan’a ve küçük oğlu Abdi’ye 11.388’er akçe, büyük 
kızı Rabia’ya ve küçük kızı Gule’ye de 5.694’er akçe miras kalmıştı. 
Artan 10 akçe ise hesaba dâhil edilmemişti.78

74  MŞS-40, s. 76-77, hk. 3.
75  MŞS-43, s. 12, hk. 2
76  MŞS-42, s. 20, hk.2.
77  MŞS-42, s. 59, hk.1.
78  MŞS-39, s. 12-13, hk. 2.
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44.970 akçelik mirası olan bakkal Ali’nin borçları ve diğer 
kesintilerden sonra kalan mal varlığı 18.562 akçeydi. Bunun 4.640 
akçesini zevcesi Emine Hatun’a, başka mirasçısı olmadığından 
13.922 akçesi de amcası oğlu Mustafa’ya kalmıştı.79 Bakkal 
Derviş’in terekesinde 42.289 akçelik miras olduğu halde borçları ve 
kesintilerinden sonra geriye sadece 209 akçe kalmıştı. Dolayısıyla 
zevcesi Ümmügülsüm Hatun’a sadece 26 akçe, küçük oğlu Pir 
Mehmed’e de 183 akçe miras kalmıştı.80 Takyeci Halil’in ham 
terekesinde 27.787 akçelik miras mevcuttu. Tereke kaydında 
malların dökümü ve kesintilere ait rakamlar mevcut olduğu 
halde bu mirasın nasıl taksim edildiği ile ilgili her hangi bir bilgi 
bulunmamaktadır. Dolaysıyla Halil’in zevcesi Gule ve küçük oğlu 
Mehmed’e kalan miras konusunda bir bilgiye ulaşılamamıştır.81 
Kayyım Ahmed’in ham terekesindeki mirası 26.418 akçe iken 
kesintiler çıktıktan sonra bu miktar 22.058 akçeye düşmüş ve miras, 
Ahmed’in zevcesi hayatta olmadığından tek çocuğu olan büyük 
kızı Saliha’ya kalmıştı.82 Takyeci Zeynel 21.104 akçelik bir servete 
sahipti. Kesintilerden arta kalan mirasın miktarı 11.954 akçeydi. Bu 
mirasın 1.494 akçesi zevcesi Ümmühan Hatun’a, 10.460 akçesi ise 
küçük kızı Fatma’ya kalmıştı.83  

Semerci Ahmed’in ham terekesinde 19.325 akçe değerinde 
miras mevcuttu. Kesintiler çıktıktan sonra kalan 14.846 akçelik 
mirasın 1.855 akçesi zevcesi Fatma Hatun’a, 8.660 akçesi küçük 
oğlu Abdullah’a, 4.330 akçesi de küçük kızı Ümmügülsüm’e 
kalmıştı.84 17.269 akçelik serveti olan Debbağ Hasan’ın tereke 
kaydında mirasçıları, zevcesi Ayşe Hatun, küçük oğlu Mehmed, 
küçük kızı Ümmügülsüm, babası Haydar ve annesi Kadriye olarak 
yer almaktadır. Ancak kesintilerden sonra kalan 12.229 akçelik 
79  MŞS-42, s. 43, hk.2.
80  MŞS-39, s. 11-12, hk. 4
81  MŞS-39, s. 51, hk. 4.
82  MŞS-42, s. 19, hk. 2
83  MŞS-41, s. 3, hk. 6.
84  MŞS-43, s. 13-14, hk. 3
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mirasın 12.161 akçesi Debbağ Hasan’ın borçlarına gitmişti. Geriye 
kalan miktar sadece 68 akçeydi.85 Orta halli zengin sınıfındaki 
Bakkal İbrahim 15.903 akçelik servete sahipti. Bu servetin tamamına 
yakını kesintiler ve borçlara gitmiş, geriye 35 akçe kalmıştı. Bu 
nedenle zevcesi Emine Hatun, oğlu Mehmed ve kızları Fatma ve 
Ayşe’ye miras kalmadığı anlaşılmaktadır.86 15.177 akçelik terekesi 
bulunan Simitçi Bayram’ın kesintilerden sonra kalan 11.777 akçelik 
kısmı zevcesi Ümmühan Hatun, oğlu Mehmed, iki kızı Arzuhan 
ve Ümmügülsüm arasında taksim edilmişti. Buna göre zevcesine 
1.472, oğluna 5.152 ve kızlarının her birine de 2.576 akçelik mal 
kalmıştı.87 Tüfekçi İbrahim’in terekesinde 13.142 akçelik bir servet 
mevcuttu. Kesintiler çıktıktan sonra geriye kalan 10.617 akçelik 
terekenin 1.321 akçesi zevcesi Emine Hatun’a, 9.296 akçesi de 
oğlu Bayram’a kalmıştı.88 Tüfekçi Mustafa 11.644 akçelik bir servet 
bırakmıştı. Mustafa’nın, kesintilerden sonra kalan 9.769 akçelik 
mirasının 1.221 akçesi zevcesi Rukiye Hatun’a, 8.547 akçelik kısmı 
da kızı Ümmügülsüm’e taksim edilmişti.89 Simtiçi Halil’in toplam 
terekesi 11.483 akçeydi. Bundan 6.595 akçe kesinti yapılmış, 
böylece 4.888 akçelik miras kalmıştı. Bu mirasının 609 akçesi 
zevcesi Vasıfhan Hatun’a, 1.624 akçesi kızı Fatma’ya, 1.624 akçesi 
diğer kızı İsmihan’a ve 1.015 akçesi de kardeşi Hüseyin’e kalacak 
şekilde taksim edilmiş, geriye 16 akçelik küsur kalmıştı.90

İncelenen esnaf terekeleri arasında gayrimüslim esnafa ait 
bir adet kayıt mevcuttur. Papuççu Kayo’nun terekesinde yer alan 
10.000 akçelik mirasın 3.940 akçesi çeşitli harç ve vergilere gitmiş, 
geriye kalan 6.060 akçesi de Tedelko ve Yuvan adındaki iki oğlu 
arasında eşit bir şekilde taksim edilmişti.91 
85  MŞS-42, s. 28, hk.3.
86  MŞS-42, s. 50, hk.3.
87  MŞS-38, s. 15, hk. 2
88  MŞS-40, s. 70, hk. 3.
89  MŞS-37, s. 4, hk. 3,
90  MŞS-42, s. 28, hk.1.
91  MŞS-42, s. 60, hk.4.
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Fakir esnaf sınıfında yer alan ve 7.127 akçe değerinde bir miras 
bırakan Çubukçu Muhammed’in kesintilerden sonra kalan 4.217 
akçe değerindeki mirasından 527 akçe zevcesi Hadice Hatun’a, 
1.229’ar akçe de oğulları Hasan, Durmuş ve Emrullah arasında 
taksim edilmiş, geriye 3 akçe kalmıştı.92 

Terzi Ahmed b. Abdullah’ın varisi olmadığından kendisinden 
toplamda kalan 6.313 akçe değerindeki mallarından 2.592 akçelik 
borçları ile diğer harç ve vergiler kesildikten sonra geriye kalan 
3.721 akçe değerindeki malları, beytülmale kalmıştır.93 Fakir esnaf 
sınıfında yer alan başka bir esnaf olan Bıçakçı Ali’nin terekesinin 
miktarı 4.464 akçeydi. Bu mirasın hangi şekilde bölüşüldüğü ile 
ilgili tereke kaydında her hangi bir bilgi mevcut değildir.94 Yine 
varisi olmayan Kantarcı Hüseyin b. Abdullah’ın toplam terekesi 
4.424 akçeydi. Bunun 3.528 akçe değerindeki kısmı çeşitli harçlar 
ve vergiler ile kişinin borcuna gitmiş geriye kalan 896 akçelik malı 
beytülmâle devretmişti.95 

Sonuç:

Osmanlı Devleti’nde ölen kişilerden kalan miras, Tereke Defterleri 
(Kassam Defterleri) ve Şer‘iyye Sicillerine kaydedilmekteydi. Bu 
çalışmada Manastır Şer‘iyye Sicilleri kullanılmıştır. Söz konusu 
sicillerde yer alan Manastır Esnafına ait bilgilerin incelenmesi 
sonucunda dikkate değer çeşitli konuların ön plana çıktığı 
görülmüştür. Buna göre 1700-1730 arası yaklaşık 30 yıllık dönmede 
vefat eden esnaf içinde sadece bir gayrimüslim esnafın kaydına 
rastlanmıştır. Yine toplam 24 esnaf içinde çok eşli yalnızca bir esnafın 
mevcudiyeti de dikkate değer bir husus olarak değerlendirilebilir. 
Bu durum söz konusu dönemde Manastır’da aile müessesesi 
hakkında bir fikir vermektedir. Yine esnafın iştigal ettiği iş koluna 
92  MŞS-42, s. 46, hk.1.
93  MŞS-38, s. 37, hk. 1.
94  MŞS-38, s. 3, hk. 2
95  MŞS-40, s. 41, hk. 3.
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göre terekesinin şekillendiği de dikkati çeken bir durumdur. Bu 
çerçevede esnaf terekeleri arasında yer alan mallara bakıldığında 
söz konusu esnafın icra ettiği mesleğin, esnafın mirasına önemli 
oranda yansıdığı, terekelerde yer alan malların büyük oranda kişinin 
icra ettiği meslekle ilgili olduğu tespit edilebilmektedir. 

24 esnafın büyük bir bölümünün orta düzeyde bir zenginliğe 
sahip olması, zengin ve fakir esnafın oranının ise birbirine yakın 
olması da dikkatlerden kaçmamaktadır. Tereke kayıtları incelenen 
bazı meslek erbabının diğerlerine göre daha iyi bir kazanç elde ettiği 
dolayısıyla daha iyi bir hayat yaşamış olabileceği düşünülmektedir. 
Örneğin bakkal esnafının daha büyük bir miras bırakmış olması bu 
esnaf zümresinin daha kazançlı bir ticaret yaptığı konusunda, tek 
başına olmasa bile delillerden biri olarak görülebilir. Benzer bir 
durum berber, takyeci ve bezzaz esnafı için de geçerliydi. Debbağ, 
hallac, serrac esnafının da iyi bir kazanç sağladıkları terekelerine 
bakılarak söylenebilir. Buna mukabil terzi, bıçakçı, kantarcı 
esnafının servetinin oldukça düşük olması da üzerinde durulması 
gereken bir husus olarak değerlendirilmektedir.  

Gelir durumlarına göre servetleri oluşan esnafın terekelerine 
bakıldığında nispeten değerli malların üst ve orta servet düzeyine 
sahip kişilerin terekesinde yer aldığı görülmektedir. Buna göre 
yüksek ve orta servet düzeyine sahip kişilerin terekelerinde 
genellikle nakit para ve alacaklarının yanı sıra evler, dükkânlar, 
depolar, çiftlikler kıymetli giysiler, büyük ve küçükbaş hayvanlar 
yer almıştır. Fakir esnaf sınıfında yer alan esnafın terekesinde yer 
alan mirasın gerek nitelik gerekse nicelik bakımından oldukça 
düşük bir seviyede kaldığı anlaşılmaktadır.  

Miras paylaşımında kendilerine ait hukuku uygulama hakkı 
olmasına rağmen Kayo’nun İslam Hukukuna göre muamele görmesi 
dikkat çekicidir. 

Miras paylaşımında da dikkate değer hususlar mevcuttur. 
Mirası, karısı ve büyük oğlu ile henüz doğmamış oğluna kalan 
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esnaf örneği de ilginçtir. Bu, aynı zamanda İslam Hukukunun bir 
gereği idi. Yine kocasının mirasından daha fazla pay alabilmek 
için hamile olduğunu ileri sürerek mahkemeyi yanıltmaya çalışan 
mirasçının varlığı da oldukça ilgi çekici bulunmuştur. Normal 
şartlarda kanunî mirasçısı olmayan akrabalarına, hizmetkârlarına 
hatta mahallesindeki komşularına da miras bırakan esnaf örneği göz 
ardı edilemez. İncelenen Manastır Esnaf Terekelerinin, bu esnafın 
içinde bulunduğu ekonomik, sosyal ve kültürel şartlar hakkında 
kesin yargılara varmamız için tek başına yeterli olmamakla beraber 
söz konusu esnafın durumunun anlaşılmasına yardımcı olabilecek 
çeşitli ipuçları barındırdığını söylemek mümkündür.

Kaynaklar:

1. Arşiv Kaynakları
MŞS. 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43
2. Araştırma ve İnceleme Eserler
Barkan, Ömer Lütfi, “Askeri Kassamı’na Ait Tereke Defteri (1545-

1659)” TTK Belgeler-III, S. 5-6, 1996, s. 1
Çakır, Adem, “Osmanlı Devleti’nde İslâm Miras Hukukuna 

Uymayan Tereke Paylaşımları Üzerine Bir Çalışma”, II. 
Türk Hukuk Tarihi Kongresi (13-14 Mayıs 2016, İstanbul),  
Bildirileri-I, Ed. Fethi Gedikli, Oniki Levha Yayınları, İstanbul 
2016, s. 115.   ss. 115-137

Demirtaş, Mehmet, “XVIII. Yüzyıl Başlarında Düzeni Bozanlara 
Karşı Alınan Tedbirler (1700-1730 Manastır Örneği)”, 
Osmanlı İdaresinde Balkanlar-I, Ed. Alaattin Aköz, Solbodan 
Iliç, Doğan Yörük, Danko Leovac, Pale Yayınları, Konya 
2020, s. 185-201.

Dror, Ze’evi, “Women In 17th-Century Jerusalem: Western And 
Indigenous Perspectives”, International Journal of Middle 
East Studies, Vol. 27, No. 2 1995, pp. 157-173.



42     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Döndüren, Hamdi, “Ashâbü’l-Ferâiz”, DİA-III, Türkiye Diyanet 
Vakfı Yayınları, İstanbul 1991, s. 467-468.

Gedikli, Fethi, “Osmanlı Hukuk Tarihi Kaynağı Olarak Şer‘iyye 
Sicilleri” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt:3, Sayı: 
5, 2005, s. 187-214.

Koçak, Zülfiye, Manastır’da Hukuk ve Adalet Uygulamaları (1700-
1730), Gece Akademi, İstanbul 2019, s. 33-39.

Özcan, Tahsin, “Muhallefât”, DİA-30, Türkiye Diyanet Vakfı 
Yayınları, İstanbul 2005, s. 405-406.



43

TUNA KIYISINDA YAŞAM: NİĞBOLU 
MERKEZİNDE ZANAATKÂRLAR VE 

MAHALLE KÜLTÜRÜ (XV. YÜZYILIN SON 
ÇEYREĞİNDE)

Life on the Danube: Craftsmen and Neighborhood 
Culture in Nikopol Center (In the Last Quarter of the 

XV. Century)

Senem KARAGÖZ*

Öz: Niğbolu, Tuna kıyısında bir sancak merkezidir. Müslüman 
ve gayrimüslim nüfusun yoğun olarak yaşadığı bir kazadır. Fatih 
dönemine ait iki defter parçası çalışmanın ana eksenini teşkil 
etmektedir. H. 29 Zilhicce 880/ M. 24 Nisan 1476 tarihli ilk defter 
Şahmelek, Şükrü Derviş Bey, Naib Halil, Kasab Mustafa, Kethüda 
Bali mahallelerindeki zanaatkârların listesini içermektedir. 4 
Rebiülevvel 886/ 3 Mayıs 1481 tarihli ikinci defterde de Kocakadı 
ve Ahi mahallelerinde ikamet eden zanaatkârların adı ve meslekleri 
kayıtlıdır. Zanaatkârlar listesi mahallelinin sosyal ve kültürel yapısı 
hakkında fikir sunmaktadır. Bahsi geçen mahallelerin bir kısmının 
tahrir defterlerinden takip edilebilmesi nüfus ve nüfusa karşılık 
gelen şehirleşme kültürünün erken bir dönemde izinin sürülmesine 
imkân vermektedir. Çeşitli meslekler halkın sosyal yaşayış içerisinde 
ihtiyaçlarını nasıl temin ettiklerini göstermektedir. Mahallenin 
sosyo-kültürel unsurlarından biri olan zanaatkârlar, yeni fethedilen 
bölgede oluşturulmak istenen Türk-Müslüman şehri için iskân 
politikası dâhilinde bilinçli olarak getirilmiştir. Dönemin kalifiye 

*  (Dr. Öğr. Üyesi.), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur, Türkiye, 
e-mail: senemkaragoz@gmail.com
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elemanları olan zanaatkârlar hem yerel halka hem de Tuna kıyısında 
kalesi bulunan bu şehrin askerî erbabına hizmet vermektedir. Tuna 
kıyısında sancak merkezi olan Niğbolu mahallelerinin günlük 
hayattaki sosyo-kültürel figürleri olan zanaatkârlar XV. yüzyılın son 
çeyreğinde Balkanlar için önemli bir örnek teşkil etmektedir.      

Anahtar Kelimeler: Niğbolu, mahalle, kültür, sosyal hayat, 
zanaatkâr.

Abstract

Nikopol is a starboard center on the Danube coast. İt is an district 
in which the Muslim and non-Muslim population is densely 
experienced. Two register pieces belonging to the Fatih period 
constitute the main axis of the study. H. 29 Zilhijja 880/ M. The 
first register dated April 24, 1476 contains a list of craftsmen in the 
neighborhoods of Şahmelek, Şükrü Derviş Bey, Naib Halil, Kasab 
Mustafa, Kethüda Bali. In the second book dated 4 Rebiülevvel 886/ 
3 May 1481, the names and professions of the craftsmen residing 
in the Kocakadı and Ahi neighborhoods are recorded. The list of 
craftsmen provides an idea of the social and cultural structure of 
the locals. The fact that some of the aforementioned neighborhoods 
can be traced from the tahrir books allows the population and the 
urbanization culture corresponding to the population to be traced 
in an early period. Different professions show how people provide 
their needs in social life. The craftsmen, one of the socio-cultural 
elements of the neighborhood, were deliberately brought in within 
the settlement policy for the Turkish-Muslim city that was wanted 
to be created in the newly conquered region. Craftsmen, who were 
the qualified personnel of the period, served both the local people 
and the military men of this city, which has a castle on the Danube 
coast. Craftsmen, who are the socio-cultural figures in daily life of 
the Niğbolu neighborhoods, which are the starboard center on the 
Danube coast, set an important example for the Balkans in the last 
quarter of the XV century.
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Key Words: Nikopol, neighbourhood, culture, social life, 
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Giriş

Mahalle sosyal bir birimdir. Nüfusu fazla olmayan bu birimde 
insanlar büyük ölçüde birbirini tanımaktadır. Toplumsal dayanışma 
hâkimdir ve insanlar birbirlerine karşı sorumludurlar. Osmanlı klasik 
dönemde mahallede bir mescit bulunmaktadır ve mescidin üyeleri 
aynı cemaatin üyeleridir.1 Bu durum gayrimüslimler için de geçerli 
olup bir kilise ya da sinagog etrafında gayrimüslim mahalleler 
oluşmaktadır.2 Mahalleler genel olarak aynı dinden olan ya da aynı 
etnik gruptaki insanların yaşadıkları yerler olmakla birlikte farklı 
gruptan insanların da bir arada ikamet ettikleri görülmektedir.3 Bu 
durum Anadolu’nun yanı sıra yeni fethedilen ve iskânı yapılan 
Balkanlar’da da görülmektedir.4  

Osmanlı mahalleleri hem kendi içerisinde hem de dışarıya 
karşı tamamen kapalı mekânlar olmamıştır. Mahallelerde halkın 
ihtiyacını karşılamaya yönelik meslekî erbap bulunmaktadır. İhtiyaç 
halinde farklı mahalle ya da şehir merkezinin yolu açıktır. Bu 

1  Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, 
Osmanlı Araştırmaları IV, Ed.: Halil İnalcık, Nejat Göyünç, Heath W. Lowry, 
Enderun Kitabevi, İstanbul 1984, s. 69.
2  Halil İnalcık, “İstanbul”, The Encyclopaedia Of Islam, (new edition/ El2), Iv, 
Leiden 1978, s. 234. 
3  Suraiya Faroqhi, “Kentte Yaşamak: Kent Bilincive Ev Kültürü”, Osmanlı 
Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla, Tarih Vakfı Yurt Yayın-
ları, 2014, s. 182. 
4  Mehmet İpşirli, “XVII. Asır Ortalarında Tokat Şehri”, Türk Tarihinde ve 
Kültüründe Tokat Sempozyumu, 2-6 Temmuz 1986, Ankara 1987, s. 64, Feridun 
Emecen, XVI. Asırda Manisa Kazası, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 2013, 
s. 48, Niğbolu’daki bir örneği için BOA, İE.SMMD. II, 1-53, s. 1-2, Canan Çet-
inkaya, “17. Yüzyılda Ankara’nın Gayrimüslim Nüfusuna Yönelik Bir Araştıma” 
İKSAD, Nüfus Çalışmaları I, İksad Yayınevi, Ankara 2021, s. 59, Senem Karagöz, 
15. Ve 16. Yüzyıllarda Balkanlar’da İskân Bulgaristan Örneği, Livre de Lyon, 
Lyon 2021, s. 114-115, 129-130, 197.
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açıklık dışarıdan gelen bir yabancı için de geçerlidir. Ancak ihtiyacı 
temin noktasında değil ise mahalleli dışarıdan gelen yabancıları 
çok istememektedir. Yine mahalleye yeni biri gelecekse evli olması 
aranan bir özelliktir. Yeni gelenlerin mahalleye entegre süresi en az 
dört yıl olmakla birlikte kanunnamelerde bu süre 10-15 yıl olarak 
yer almaktadır.5 Mahalle üyelerinin birbirini tanıyan, birbirinden 
sorumlu olduğu ve dışa yönelik hareketliliğin çok olmadığı bu 
dönemde yabancıların mahallede istenmemesi anlaşılabilir bir 
durumdur. 

Mahallenin güvenirliği mahalleli için oldukça önemli bir 
konudur. Toplumda meydana gelen suçlardan bütün mahalleli 
sorumlu tutulur. Bu sorumluluk bir mahallenin etrafındaki diğer 
yerleşmelerce nasıl tanınacağını ortaya koymaktadır. Daha çok 
zanaat ve ticaret erbabını tanımlayan ve kefalet olarak nitelenen bu 
müessese esasen mahallelinin birbirine kefil olması şeklindedir.6 
Bireyselliğin az olduğu Osmanlı klasik döneminde aidiyet 
unsurunun toplum bazında inşa edilmesi her bireyin diğerinin 
yaptıklarından da mesul tutulmasını doğurmuştur.7 Aidiyet öncelikle 
Osmanlı’nın da reayasını esas aldığı gibi dini kimlikle başlamakta 
sonrasında etnik köken, akrabalık gibi unsurlarla şekillenmektedir.8 
Bu da mahallelerin sadece ihtiyaç, akrabalık ya da dostluk temelli 
ilişkilerle değil birbirine karşı eylemlerinde de sorumlu ve bağlı bir 
yapı olmasını sağlamıştır. Mahallelinin birbirine karşı sorumluğu 

5  Halil İnalcık, “İstanbul”, The Enyclopaediaof Islam, (new edition/El2) IV, 
Leiden 1978, s. 234. 
6  Feridun Emecen, “Osmanlılar’da Yerleşik Hayat Şehirliler ve Köylüler”, Os-
manlı Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, 1999, s. 93, Tahsin Özcan, “Osmanlı 
Mahallesi Sosyal Kontrol ve Kefalet Sistemi”, Marife, Yıl 1, Sayı1, s. 132-136. 
7  Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, 
Osmanlı Araştırmaları IV, Ed.: Halil İnalcık, Nejat Göyünç, Heath W. Lowry, 
Enderun Kitabevi, İstanbul 1984, s. 74-75, …Eğer müttehem yok ise mahalle veya 
köy halkına tazmin itdireler…” bkz. Özer Ergenç, H. 970/M. 1562-3 Tarihli Bir 
Osmanlı Kanun-nâmesi, Bibliyografya 1/6, Ankara 1972, s. 283-286.  
8  Suraiya Faroqhi, Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam Ortaçağdan Yirminci 
Yüzyıla”, Çev.: Elif Kılıç, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1997, s. 46. 
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suç ve ceza eylemleri kadar sosyal dayanışmada da geçerli olmuştur. 
Mahallede bulunan ve ortak yapılar olan cami, mescit, okul, çeşme; 
buralarda çalışacak görevlilerin maaşları, kullanılacak malzemenin 
ücretleri mahalleli tarafından karşılanırdı. Avarız-ı divaniye vergisi 
de mahalleli tarafından toplanıp verilirdi.9 

Osmanlı’nın kuruluş ve yayılma döneminde kentleşme, 
yeni mahallelerin oluşum süreci ile paraleldir.10 Mahallenin kendi 
ihtiyaçlarını temin noktasında yer alan zanaatkârlar mahallenin 
oluşmasında etkilidir. Mahallede farklı alanlarda meslek 
guruplarının olması ihtiyaca yönelik bir zorunluluk olmasının yanı 
sıra bulunduğu coğrafi ve siyasi statü de etki etmektedir. Niğbolu, 
Tuna kıyısında savunma ve saldırı noktasında kalesi bulunan bir 
yerdir. Bölgede yerel halk olan gayrimüslimler de oldukça fazladır. 
1389 yılında kalenin fethinin ardından Niğbolu merkeze tabi 1476 
yılında kayıtlara geçen Naib Halil, Kasab Mustafa, Şahmelek, 
Tengrivirmiş, Kapudan, 1489 yılında Kocakadı birer Müslüman 
mahallesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Merkez yerleşmesi olan 
mahalleler zanaatkârları, sahip olduğu ticari yapısı, sosyo-kültürel 
kurumları ile klasik dönem şehir tasavvurunu oluşturmaktadırlar.    

Niğbolu Tuna kıyısında yer almakta ve bir kalesi bulunmaktadır. 
Merkez yerleşme kale etrafında olmuştur. Kalenin bir doğu ve bir 
batı tarafında olmak üzere iki kapısı bulunmaktadır. Tuna’ya bakan 
tarafı da kayalıktır.11 Bu nedenle bu bölgede yerleşme yoktur. Diğer 
üç tarafında yerleşmeler bulunmaktaysa da yerleşmelerin geneli 
ve nüfusun çoğunluğu kalenin dışında yer almaktadır.12 Evliya 
Çelebi 1561 yılında vergileri toplamak amacıyla geldiği Niğbolu 

9  Özer Ergenç, “Osmanlı Şehrindeki “Mahalle”nin İşlev ve Nitelikleri Üzerine”, 
Osmanlı Araştırmaları IV, Ed.: Halil İnalcık, Nejat Göyünç, Heath W. Lowry, 
Enderun Kitabevi, İstanbul 1984, s. 76.
10  Maruce M. Cerasi, Osmanlı Kenti (Osmanlı İmparatorluğu’nda 18. ve 19. 
Yüzyıllarda Kent Uygarlığı ve Mimarisi), İlke Yayınları, İstanbul 2001, s. 52.  
11  Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, III, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s. 182. 
12  Machiel Kiel, “Niğbolu”, DİA, C. XXXIII, İstanbul 2007, s. 87.
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merkezinde bulunan büyük bir bedestenden bahsetmektedir. 
Bedestenin içerisinde terzilerin ağırlıkta olduğunu belirtir. Ayrıca 
üç hamam, yedi tüccar hanı ve 1000 dükkân bulunduğunu ifade 
etmektedir.13 Bu sayı oldukça fazla gibi gözükse de Niğbolu’nun 
Tuna kıyısındaki konumu ve bu dönemde nüfusunu oluşturan 
Yahudi varlığı ticari anlamda önemli bir yerde olduğunu doğrular. 
Evliya Çelebi’nin Niğbolu’ya gelişinden 23 yıl önceki 1538 tarihli 
defterde Niğbolu merkezinde; kale içi yerleşmelerinde 372, kale 
dışı yerleşmelerinde 678 Yahudi görülmektedir. Bunun yanında 71 
Latiniyan-ı Dobruskalı ikamet etmektedir.14 Bu kişilerin ticaretle 
uğraşıyor oldukları öngörülmektedir.    

Niğbolu’da Mahallelerin Kuruluşu

Niğbolu, Osmanlı Devleti’ne 1395 yılında katılmıştır. 25 Eylül 
1396 tarihli Niğbolu Savaşı, Niğbolu’nun ele geçirilmesinden 
sonra yaşanmıştır. Fetihten sonra Rumeli Beylerbeyliği’ne bağlı 
bir sancak haline getirilmiştir. Niğbolu, ele geçirilmiş olsa da 
sınırda olduğu için tacizlere uğramaya devam etmiştir. 1461-1462 
kış aylarında Tuna nehrinin donmasından faydalanan Vlad Tepeş, 
Niğbolu’yu işgâl etmiştir. Kazıklı Voyvoda olarak bilinen Eflak 
Beyi, buraları işgâl ederken hem Müslümanları hem de Hıristiyanları 
katletmiştir.15 Osmanlı, Vlad Tepeş’in etkisiz hale getirilmesinden 
sonra bölgeye tam olarak hâkim olabilmiştir. Egemenliğini bölgede 
pekiştiren Osmanlı, uzun süre devam edecek barış ortamını da tesis 
etmiştir. 16 Çalışma da bu tarih itibariyle başlamaktadır. Çalışmanın 
asıl konusunu teşkil eden 1476 tarihli defter, bölgede Osmanlı 
hâkimiyetinin tam anlamıyla pekişmesinden sonra tutulmuştur. 

13  Evliya Çelebi Seyahatnâmesi, Haz. Seyit Ali Kahraman-Yücel Dağlı, III, Yapı 
Kredi Yayınları, İstanbul 1999, s. 182-183.
14  S Karagöz, a.g.e., s. 118-119.
15  Mehmet İnbaşı, “Niğbolu Sancağı ve İdarcileri (1750-1800)”, Ege ve Balkan 
Araştırmaları Dergisi, Cilt: 015:1, Sa.: 1, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Yayın-
ları, İzmir 2015, s. 51.  
16  Machiel Kiel, “Niğbolu”, DİA, XXXIII, İstanbul 2007, s. 87.
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Daha erken döneme ait, Mustafa Bey ibn-i Firuz Bey ve Kâtip 
Pir Muhammed ibn-i Ali tarafından tutulan 20 Cemaziyelevvel 
872/ 17 Aralık 1467 tarihli tahrir defterinde Niğbolu merkezinde 
yaşayanlar hakkında net bir bilgiye ulaşılamamaktadır. Defterde 
Niğbolu mahalleleri verilmemiş, nefs şeklinde gayrimüslimler 
verildikten sonra bazı bölüklerin hane sayıları verilmiştir. Bölükler 
kalede çalışan kişilerdir. 

Bu defter göre Niğbolu nefsinde mîrâlem hassında 131 
hane, 17 bive toplam 740 kişi ve yine mezra olarak kaydedilen, 
kâfirlerin ektikleri yer olarak gösterilen Perva ve Gürüne mezraları 
bulunmaktadır. Mezralarda kimse yaşamamaktadır.17 114 haneden 
oluşan bölük efradının nüfusu 625’tir.18 Yine nefs merkezinde 
kaydedilen 4 çift hanesi, iki bive ve 11 hane toplamda 70 kişi 
kaydedilmiştir.19 Bu verilerden hareketle Niğbolu şehir merkezinde 
toplam 1415 gayrimüslim ve 4 çift hanesinden anlaşılacağı üzere 
20 Müslümanın varlığı tespit edilebilmektedir. Çok az sayıda 
Müslümanın kayıt altına alındığı görülmektedir, Bu durum defterin 
tutuluş şeklinden kaynaklanıyor olmalıdır. Çok az yer kayıt altına 
alınmıştır. Yine de 1467 yılına ait kayıtları ihtiva etmesinden dolayı 
çalışmaya dâhil edilmiştir.   

1476 yılına gelindiğinde Müslüman mahallelerin nüfusu 
965 iken gayrimüslim mahallerin toplam nüfusu 1.153 olarak 
görülmektedir. 7 Müslüman mahallesi ve 23 gayrimüslim mahallesi 
bulunmaktadır. 1479 yılında, fetihten neredeyse bir asır sonra Niğbolu 
merkezde 1.540 Müslüman, 3.730 gayrimüslim görülmektedir.20 
1516 yılına gelindiğinde Niğbolu’daki iskân politikası ve barış 
ortamının oluşturulmasıyla birlikte nüfusun önceki dönemlere göre 
artmış olduğu izlenmektedir. 24 Müslüman mahallesine karşılık 54 
gayrimüslim mahallede sırasıyla 2.290 ve 4.219 kişi yaşamaktadır. 

17  BOA, TT.d. 1165, s.36-39.
18  BOA, TT.d. 1165, s. 54-56.
19  BOA, TT.d. 1165, s. 71-74.
20  M Kiel, a.g.m., s. 87. 
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1538 yılında 16 mahallede ikamet eden 2.642 Müslüman ve 34 
mahallede ikamet eden 2.649 gayrimüslim sakin görülmektedir.21 

Tablo: Niğbolu Merkez Mahalle ve Nüfus Yapısı (1467-1538) 

 1467 1476 1479 1516 1538
Müslüman 
Mahalle

7 24 16

Gayrimüslim 
Mahalle

23 54 34

Müslüman 
Nüfus

20 965 1540 2290 2462

Gayrimüslim 
Nüfus

740 1153 3730 4219 2649

Bölük 625

Niğbolu’da Mahalleler ve Zanaâtkarlar  

H. 29 Zilhicce 880/ M. 24 Nisan 1476 tarihli defterde Niğbolu 
merkez mahallelerinin kayıtları görülmektedir. Defterin başının 
eksik olmasından dolayı isimsiz bir Müslüman mahallesi ile başlayan 
kayıtlarda öncelikle Müslüman mahalleleri sonrasında gayrimüslim 
mahalleler kayıt altına alınmıştır. Müslüman mahallelerde kişiler 
isimleri ve meslekleri ile birlikte yazılırken mahallelerde herkesin 
kayıt altına alınmadığı verilen hane sayılarından anlaşılmaktadır. 
Gayrimüslim mahallelerde kişiler kayıt altına alınırken yalnızca 
rahip olanların meslekleri belirtilmiştir. 

Müslüman Mahalleler

İlk olarak, ismi görülmeyen mahallede 21 kişi kayıt altına 
alınmıştır. Dört pabuççu, üç çermci yani derici, üç kasap, iki cüllah, 
bir güherçileci, bir tellak, bir çilingir, bir başmakçı, bir köçek, bir 
herekçi ve bir çapakçı bulunmaktadır. İki kişi mesleği olmadan 

21  S Karagöz, a.g.e., s. 101.
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kaydedilmiştir. Çilingirin ismi belirtilmemiştir. Hane olarak 26 
kayıt gösterilmiştir. Buradan hareketle nüfusu 130 bulunmaktadır.22

İkinci mahalle Naib Halil’dir. 13 hane görülmektedir. Bir 
önceki kayıttan farklı olarak hane sayısı ve isim listesi örtüşmektedir. 
Dört kişi mesleği ile birlikte kaydedilmiştir. Bunlar iki sarraç,  Bir 
terzibaşı, bir âhirbân, bir de kesin olmamakla birlikte tatardır.23 
Tatar; ordu için mektup, haber ve emirleri taşıyan atlı posta 
sürücüsüdür, ismini de Tatar ırkından almıştır. Şirmerd adlı kişinin 
kaydında görülen “tatar”ın meslek mi yoksa lakabı mı olduğu aynı 
mahallede kaydolunan diğer Şirmerd’den dolayıdır. İkinci kayıt 
Şirmerd Saru olarak yer almaktadır.24 Bu bağlamda ilk Şirmerd’in 
Tatar, ikincisinin de Saru soyundan gelmesi nedeniyle bu şekilde 
kaydolduğu düşünülebilir. Toplam nüfusu 65’tir.25 

Üçüncü mahalle Kasab Mustafa’dır. 30 hane olarak 
kaydedilmiştir. Bu mahallede de mesleği olanlar ve olmayanlar 
görülmektedir. Yedi kasap, üç kıncı, bir ibdacı26, bir sabuncu, üç 
helvacı, bir terzi, bir demirci, bir tabak ve bir tellak zanaatkârı 
görülmektedir. İvaz adlı bir kişinin meşhur İranî olarak kaydedilmesi 
burada İran’dan gelen birinin varlığını ortaya koymaktadır. Toplam 
nüfusuna 150 olarak ulaşılmaktadır.27     

22  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 2, Nüfus hesaplamalarında haneX5 metodu kul-
lanılmıştır.

23  

24  

25  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 2.

26  

27  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 2-3.
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155 kişilik nüfusuyla bir diğer mahalle Şahmelek Bey’dir. 31 
hane şeklinde kaydedilmiştir. 1538 yılında 39 hane, 33 mücerred, 
3 imam-müezzin ve bir kişiden mürekkep toplam 240 kişiye 
yükselmiştir.28  Dört terzi, üç kazancı, üç kasap, iki kıncı, iki sabuncu, 
bir sarrac, bir cüllah, bir boruzan, bir başmakçı bulunmaktadır.29   

Tengrivirmiş mahallesi 20 haneden mürekkep 100 kişilik 
nüfusa sahiptir. 1538 yılında 10 hane, 10 mücerred, 2 imam-
müezzin, bir müsellemden mürekkep 60 kişi olmuştur.30 1476 
yılından 1538’e nüfus kaybı yaşandığı görülmektedir. İki terzi, iki 
tabak, iki çömlekçi, bir eskici, bir hallaç, bir takyacı, bir ferik?31, 
iki karaca, bir kasap meslek erbaplarındandır. Hacı Süleyman oğlu 
Mehmet kaydında düşülen “hisar içinde otururlar hisar beklerler” 
ifadesinden bu kişinin hisar ereni olduğu anlaşılmaktadır.32  

Kethüda Bali mahallesi 1476 yılında 26 hanesi, 130 kişilik 
nüfusu ile ikinci en kalabalık mahalledir. Bu mahalle daha sonraki 
kayıtlarda; Cami-i Bazar Mahallesi olarak da yer almaktadır. 1538 
yılında 64 hane, 32 mücerred, 5 imam ve müezzin, dört kale merdi 
ve görevi ya da durumunun ne olduğu belirtilmeyen dört kişiden 
mürekkep toplam 394 kişilik nüfusa sahiptir.33 Meslek çeşitliliği 
de bahsi geçen mahallede artmaktadır. Sekiz pabuççu, üç terzi, 
iki kasap, iki başçı, iki tabak, iki kürekçi, bir nakip, bir ahi, bir 
nalbant, bir nedim, bir helvacı, bir çanakçı, bir çömlekçi, bir sarraç, 
bir çerçi, bir bozacı, bir cüllah ve bir ahırcı olmak üzere on sekiz 
meslek ve 31 zanaatkâr Kethüda Bali mahallesinin kültürel ve ticari 
faaliyetlerinin zenginleşmesini sağlamaktadır.34  

28  S Karagöz, a.g.e., s. 101.
29  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 3
30  S Karagöz, a.g.e., s. 101.

31  

32  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 2-3.
33  S Karagöz, a.g.e., s. 101. 
34  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 3.
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Kapudan mahallesi 38 hane ve 235 kişilik nüfusu ile en 
kalabalık Müslüman mahallesidir. Kale görevlilerine cemaat-i 
Kapudan denildiği bilinmektedir.35 1476 tarihinde Mahalle-i 
Kapudan ve cemmat-ı gebran hassa-yı mezkûr şeklinde kaydedilen 
Kapudan mahallesinin has olduğu belirtilmiştir. Cemaat-i gebran 
olarak belirtilen nüfus da Mahalle-i Pop Ağo olarak kaydedilmiştir. 
Muhtemel ki Kapudan ikiye ayrılmış ve her iki mahalle de hem 
Müslüman hem gayrimüslim has arazi statüsündedir.  1538 yılında 
nam-ı diğer Tatarlar olarak kaydedilmiştir. Bu yıla gelindiğinde 
nüfusu 51 hane, 26 mücerred, 1 imam-müezzinden mürekkep 293 
kişiye yükselmiştir.36 İki dönem arasındaki nüfus artışına bakılacak 
olursa göç yolu ile değil de doğal bir nüfus artışının yaşandığı 
izlenmektedir. Diğer mahallelerden farklı olarak has kaydı 
düşülmüştür, mahallede zanaatlar belirtilmemiş, yalnızca hane 
isimleri verilmiştir.37

Gayrimüslim mahalleler

Gayrimüslim mahallelerin ileriki dönemde takibi zorlaşmaktadır. 
Bu mahalleler adını aldığı “pop” yani rahip ile kaydedilmiştir. 
Muhtemeldir ki poplar yani mahalledeki rahip değiştikçe mahallenin 
ismi de değişmektedir. 

Gayrimüslim mahallelere başlanırken “cemaat-i gebran 
hassa-yı mezkûr” ifadesindeki mezkûr Kapudan mahallesini işaret 
etmektedir. Hemen altında ilk gayrimüslim mahalle olan Pop Ağo 
başlamaktadır ve hastır. Mahalle, burada sakin olan aynı adlı rahibin 
ismini almıştır. Rahibin oğlu da kayıtlara ayrı bir hane olarak 
geçmiştir. 11 hane 55 kişilik bir nüfusa sahiptir.38    

Pop Gorgi mahallesinde rahip olarak Dimitr görev yapmaktadır. 
23 hane, 3 bive toplam 130 kişi nüfusuna ulaşılmaktadır.39 Esteryon 

35  S Karagöz, a.g.e.,  s. 102.
36  S Karagöz, a.g.e., s. 101.
37  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 4. 
38  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 4-5.
39  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 5.
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mahallesi de Ağo mahallesi gibi aynı isimli rahipten adını almaktadır 
denebilir. Mahallede Pop Esterton hane olarak da kayıtlıdır. 
Toplam 12 hane, 60 kişi yaşamaktadır.40 Pop David mahallesi 6 
bive, 13 hane ile 85 kişilik nüfusa sahiptir. Mahallede bir neccar/
tüccar, bir kürkçü kaydedilmiştir.41 Pop Mevran? mahallesi 14 
hane ve 4 bive hanesi ile birlikte 90 kişilik nüfusa sahiptir.42 Pop 
Brodan mahallesi 9 hane ile 45 kişilik nüfusa sahiptir. 1530 tarihli 
defterde de görülmektedir.43 Prodan mahallesi 1530 tarihli defterde 
görülmektedir. Pop Koman mahallesi 3 hanesi ile 15 kişi ile en az 
nüfusa sahip gayrimüslim mahallesidir.44 Pop Todor 3 bive, 11 hane 
ile 70 kişiden oluşmaktadır.45 Pop Kulive (1530’da Kulina adlı köy 
var) bir bive ve 5 hane ile toplam 30 kişiden oluşmaktadır.46 Petri 
mahallesi 6 hane, bir bivesiyle toplam 35 kişiden oluşmaktadır.47 
Pop Toros mahallesi 2 bive, 10 hane ile 60 kişidir.48 Pop Drağosin 
mahallesi 5 hane, 6 bive ile 55 kişidir.49 1538 yılında Niğbolu merkez 
mahallesi olarak görülmeye devam eden bu mahalle 10 hane, 2 
mücerred ve 3 bive ile 67 kişi olmuştur. 1476’dan 1538’e gelinceye 
kadar 62 yıllık süreçte nüfusunun fazla artmadığı görülmektedir.50 
Pop Turuşan 4 hane, 3 bive ile 35 kişiden oluşmaktadır.51 Pop İstefan 
mahallesi 21 hane, 2 bive ile toplam 115 kişilik nüfusa sahiptir.52 
Balov mahallesi 30 hane, 2 bive ile en kalabalık mahallelerdendir. 

40  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 5.
41  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 6.
42  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 6. 
43  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 6.
44  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 7.
45  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 7.
46  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 7.
47  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 7.
48  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 8.
49  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 8.
50  S Karagöz, a.g.e., s. 103.
51  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 8.
52  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 8-9.
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Toplam 160 kişilik nüfusu bulunmaktadır.53 1538 yılında Pop 
Dimitri Pareskeva adlı mahallenin Malov veled-i Malov yedinde 
olduğu şerhi düşülmüştür. Bu tarihte nüfusu 11 hane, 8 mücerred 
ve bir bive ile birlikte 68 kişidir. Mahalle Pop Patreseva Malov adlı 
bir başka mahalle ile birlikte kayıtlara geçirilmiştir. Yine merkez 
mahallelerindendir.54 Pop Rasko mahallesi 23 hane ile 113 kişidir.55 
Pop Dimitri adını mahallede oturan aynı adlı rahipten almaktadır. 6 
hane, 30 kişiden oluşmaktadır.56 Pop Dobromir mahallesi beş hane, 
iki bive toplam 35 kişiden oluşmaktadır.57 Pop Bedaniş mahallesinde 
bir terzi olduğu belirtilmişse de bütün mahalleler için geçerli 
olmayan bu tanımlama İstefan adlı kişinin mahallede en temel 
özelliği olmasından dolayı kaydedilmiş izlenimi uyandırmaktadır. 
Rahibin oğlu da bir hane olarak kaydedilmiştir. 17 hane, üç bive ile 
1.000 kişiye ulaşan mahalle kalabalık mahallelerdendir.58 Pop Vasil 
dört hane bir bive ile 25 kişinin yaşadığı bir mahalledir.59 Nenhaf 
mahallesi 4 hanesi ile 20 kişinin yaşadığı ufak bir yerleşimdir.60 Son 
yerleşim olan Balaban mahallesi yine üç hane bir biveden oluşan 20 
kişilik nüfusu ile küçük yerleşimlerden biridir.61

Gayrimüslim mahallerin her birinde bir pop yani rahip 
bulunmaktadır. Diğer meslek erbabı hakkında bilgi verilmemiştir.  
Gayrimüslim mahallelerin sonraki dönemde takip edilememesi 
isimlerinin değişmesi ile ilgili olabilir. Mahalle isimlerinin pop 
yani rahip isimleri ile kaydedilmesi mahallede yeni bir rahip 
göreve başlayınca ona binaen rahibin ismiyle kaydedilebileceğini 

53  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 9.
54  S Karagöz, a.g.e., s. 103.
55  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 10.
56  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 10.
57  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 10.
58  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 11. 
59  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 11. 
60  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 11.
61  BOA, AE.SMMD. II, 1-61, s. 11. 
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düşündürmektedir. Mahalle adlarının Anadolu’da yapılan tahrirlerde 
de farklı isimlerle kaydedildiği durumlar olmaktadır.62  

Mahallelerin meslek dağılımları ve çeşitliliği Tuna kıyısında 
yer alan Niğbolu’nun sosyal ve siyasi yapısı hakkında fikir sahibi 
olunmasını sağlamaktadır. Bir kalesi olması sebebiyle birçok 
meslek grubundan zanaatkârlar bulunmaktadır. Bu zanaatkârların 
bölgeye dikkatli bir seçim sonrası ihtiyaca yönelik yerleştirilmiş 
olması kaçınılmazdır. Kalede yaşayan askerî erbabın kıyafetleri, 
teçhizatlarına yönelik meslek ustalarının burada olmasını 
gerektirmiştir. Bununla birlikte zanaatkârlar savaş zamanında 
ordunun ihtiyaçlarına yönelik orduya çağrılmaktadırlar. İleri tarihli 
bir kayıtta ordunun ihtiyaçları için Niğbolu’nun da içerisinde 
bulunduğu bölgedeki kadılıklardan zanaatkârlar gönderilmesi 
istenmiştir.  6 Cemaziyelevvel 995/ 14 Nisan 1587 tarihli belge 
Rumeli Valisi Vezir Ahmet Paşa’ya gönderilmiştir. “Kadimden 
olageldiği üzre” ibaresi zanaatkârların bölgeden eskiden beri 
temin edildiğini doğrulamaktadır. İvedilikle gönderilmesi istenen 
zanaatkârlar arasında iki kasap, dört ekmekçi, iki başçı, iki aşçı, iki 
bakkal, bir çuhacı, bir attar, iki sarraç, iki pabuççu, iki çizmeci, iki 
terzi, iki gazzaz, iki boyacı, iki berber, iki hallaç, iki nalçacı, iki 
bozacı, bir nalbant, dört arpacı, bir kılıççı, bir yaycı, bir çakşırcı, iki 
mutab, iki semerci, iki iğneci ve iki mumcu bulunmaktadır.63    

Niğbolu’da kaydedilen zanaatkârlar da hem halkın hem 
kaledeki askerî erbabın ihtiyaçlarına yönelik yerleştirilmiş olmalıdır. 
Çermci olarak kaydedilen ve deriden silah torbaları üretmekte olan 
derici, güherçileci, hergeleci, neccar, demirci gibi zanaatkârların 
yalnızca halkın ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik işler yapmadığı 
mahallelerin nüfusunun kalabalık olmamasından da açıklanır. 

62  Ankara ve Kayseri üzerine yaptığı çalışmalar içi bkz.; Suraiya Faroqhi, Men 
of Modest Substance- House Owners and House Property in Seventeen Century 
Ankara and Kayseri, Cambridge,Cambridge UniversityPress, 1987.  
63  BOA, A.DVNSMHM.d. 63-5.
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Mahallelerin meslek dağılımları da farklıdır. Bazı mahallelerde 
aynı meslek grubundan zanaatkârlar olsa da bazı mesleklerin 
her mahallede olmaması mahallelerin birbiri ile işbirliği halinde 
olduğunu işaret etmektedir. Ahirban, güherçileci, tabak, nalcı, 
sabuncu bunlardandır. 

1481 Yılında Niğbolu Merkezinde Mahalleler ve Zanaatkârlar

4 Rebiülevvel 886/ 3 Mayıs 1481 tarihli defter bir önceki deftere 
kıyasla daha az mahalleyi içermektedir. Bundan dolayı bu yılda 
Niğbolu merkezindeki mahalle ve zanaatkârlar hakkında genel bir 
bilgiye ulaşılamamaktadır. Kocakadı ve Ahi mahalleleri kayıt altına 
alınmıştır. Kayıt altına alınan mahalleler az olsa da içerdiği bilgi ve 
öneminden dolayı çalışmada yer verilmiştir.

Kocakadı mahallesi Niğbolu nefsine tabi, Murad Çelebi 
veled-i Firuz Bey’in zeameti olarak görülmektedir. Burada yaşayan 
Müslümanlar hisarı savunmakla görevlidirler ve buna binaen öşür, 
salarlık ve avarız-ı divaniyeden muaftırlar. Mahallede 31 haneden 
mürekkep 155 kişi oturmaktadır. Dört kasap, iki nalbant, iki 
pabuççu, iki sarraç, bir sipah, bir boyacı, iki kılınçcı, bir abdi, bir 
zerd, (zerdûz sırmacı demek), bir hamamcı, bir terzi, bir âhirbân, bir 
nasîl (demir, ok, mızrak gibi şeylerin ucundaki sivri demir) ve bir 
eflâk mahallede bulunan zanaatkârlardır.64  

Ahi mahallesi gayrimüslim ve Müslümanların bir arada 
yaşadığı bir mahalledir. 6 Müslümanın meslekleri ve isimleri 
belirtilirken ayrıca altı bive, sekiz gayrimüslimin yalnızca isimleri 
verilmiştir. Hane olarak ise 63 gösterilmiştir. Hane sayısına 
dayanarak mahallede 315 kişinin yaşıyor olduğuna ulaşılmaktadır. 
İspenç vergisi 1411 akçe olarak kayıtlara geçerken diğer hanelerden 
alınan çift ya da bive vergisi görülmemektedir.65   

64  BOA, AE.SMMD. II, 1-53, s. 1.
65  BOA, AE. SMMD.II, s. 1-2.
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Tablo 2. 1476 ve 1481 Yılında Niğbolu Merkez Müslüman 
Mahallelerinde Meslekler

Meslek 1476 1481
Ahi 1
Ahirban 2 1
Babuçcu 11 2
Başçı 2
Başmakçı 2
Boruzan 1
Boyacı 1
Bozacı 1
Cüllah 3
Çanakçı 1
Çapak 1
Çerçi 1
Çermci 3
Çilingir 1
Çömlekçi 3
Demirci 1
Eskici 1
Ferik 1
Güherçileci 1
Hallaç 1
Hamamcı 1
Helvacı 4
Herekçi 1
İbdacı 1
Karaca 2
Kasap 16 4
Kazancı 3
Kılınççı 1
Kıncı 5
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Köçek 1
Kürekçi 2
Nakip 1
Nalbant 1 2
Nasil 1
Nedim 1
Sabuncu 3
Sarac 4 2
Sipah 1
Tabak 5
Takyacı 1
Tatar 1
Tellak 2
Terzi 10 1
Terzibaşı 1
Zerd 1
Toplam 99 18

 
Tablodaki sayıların birbirinden farklı olması 1476 tarihli 

defterde daha çok mahallenin kaydının tutulmuş olmasıdır. 
Bu nedenle ilk defterin verileri dönemin Niğbolu Müslüman 
mahallelerini anlamada daha etkili olacaktır. 965 nüfusa karşılık 
99 zanaatkâr, 35 meslek bulunmaktadır. Zanaatkârlar nüfusun 
neredeyse yüzde onuna tekabül etmektedir. Kale yerleşimi olması 
ve sınırda bulunması nedeniyle birçok meslek grubu askerî ihtiyaca 
yönelik zanaatlarla meşguldürler. Her mesleğin her mahallede 
görülmemesi mahalleler arası işbölümü ve hareketliliğin olduğu 
sonucuna ulaştırmaktadır.     

Zanaatkârlar ve Mahalle Kültürüne Etkisi

Mahallelerde kayıtlı zanaatkâr ve meslekleri farklılıklar 
göstermektedir. Kethüda Bali mahallesi 18 farklı meslekten 31 
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zanaatkâr ile diğer mahallelerin epey önüne geçmiş durumdadır. 26 
hane, 130 kişi ile Niğbolu’nun ikinci en kalabalık mahallesidir. Buna 
binaen 130 kişiden 31 kişinin zanaatkâr olduğu görülmektedir. Bu 
sayı hane bazında ele alındığında bazı hanelerde birden fazla kişinin 
zanaatkâr olduğu ortaya çıkmaktadır. Kethüda Bali mahallesini 19 
meslek ile isimsiz olarak ilk sırada görülen mahalle, Kasap Mustafa 
ve Şahmelek takip etmektedir. İsmi görülmeyen mahalle 26 hane-
130 kişi, Kasap Mustafa 30 hane-150 kişi, Şahmelek 31 hane-155 
kişilik nüfusa sahiptir. İsimsiz mahallede 11 meslek grubundan 19 
zanaatkâr, Kasap Mustafa ve Şahmelek mahallelerinde 9 meslekten 
19 zanaatkâr bulunmaktadır. Hane bazında ele alındığında her 
hanede bir zanaatkârın yaşamadığı ortaya çıkmaktadır. Tanrıvirmiş 
mahallesinde 13 zanaatkâr 9 mesleğe bölünmüştür. Tanrıvemiş 
mahallesinin hane sayısı 20, nüfusu ise 100’dür. Kethüda Bali 
mahallesindeki 8 pabuççunun mahalledeki 130 kişi için epey fazla 
olduğu kesindir. Kasap Mustafa mahallesindeki yedi kasap, Şahmelek 
mahallesindeki dört kasap 150 ve 150 kişilik nüfustan mürekkep bu 
mahalleler için fazladır. Yine belirtmek gerekir ki, zanaatkâr listeleri 
bu kişilerin aktif olarak mesleklerini icra ettiklerini göstermeyebilir.  
Aynı zamanda zanaatkârlar ikamet ettiği mahallede dükkân açmış 
demek değildir. Bir mahallede kayıtlı iken başka mahallede 
mesleklerini icra ettikleri durumlar olmaktadır. Dükkânı açık olanlar 
ancak izinle kendi faaliyet alanlarında hizmet verebilirlerdi.66 Naip 
Halil beş zanaat ustası ve dört meslek alanı ile nüfusu en az olan 
yerleşim olmasına paralel bir seyir izlemektedir. Hane sayısı 13, 
nüfusu 65 olan bu mahallede beş kişinin zanaatkâr olması ve bu 
zanaatların da iki sarraç ve bir ahırcı şeklinde hayvancılıkla ilgili 
olması sadece mahalle nüfusunun ihtiyacına yönelik olmadıklarını, 
çevresine de iş yaptıklarını göstermektedir. Mahallelerde faaliyet 
gösteren zanaatkârların Niğbolu merkezindeki tüm yerleşimciler 

66  Mehmet Karataş, “XVIII. Yüzyılda Üsküdar Esnafının Meslekî İhlalleri ve 
Uygulanan Yaptırımlar”,  Üsküdar Sempozyumu VIII, 21-23 Kasım 2014, Bildiril-
er, Cilt II, İstanbul 2015, s. 374, 380.
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için çalıştıkları anlaşılmaktadır. Kırsal yerleşmelerden şehir 
merkezine gelenlerin de ihtiyaçlarını karşıladıkları muhtemeldir.   

Tablo 3. 1476 Yılında Niğbolu Merkezde Müslüman Mahallelerde 
Zanaatkârların Dağılımı

Meslek

İsm
i 

O
kunm

ayan

Naip 
Halil

Kasap 
Mustafa

Şahm
elek

Tengrivirm
iş

Kethüda 
Bali

Toplam

Ahi 1 1
Ahurban/

Ahurcu

1 1 2

Babuçcu 4 8 12
Başçı 2 2
Başmakçı 1 1 2
Boruzan 1 1
Bozacı 1 1
Boyacı
Cüllah 2 1 1 4
Çanakçı 1 1
Çapak 1 1
Çerçi 1 1
Çermci 3 3
Çilingir 1 1
Çömlekçi 2 1 3
Demirci 1 1
Eskici 1 1
Ferik 1 1
Güherçileci 1 1
Hallaç 1 1
Hamamcı
Helvacı 3 1 4
Herekçi 1 1
İbdacı 1 1
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Karaca 2 2
Kasap 3 7 4 1 2 17
Kazancı 3 3
Kılınççı
Kıncı 3 2 5
Köçek 1 1
Kürekçi 2 2
Nakip 1 1
Nalbant 1 1
Nasil
Nedim 1 1
Sabuncu 1 2 3
Sarraç 2 1 1 4
Sipah
Tabak 1 2 2 5
Takyacı 1 1
Tatar 1 1
Tellak 1 1 2
Terzi 1 4 2 3 10
Terzibaşı 1 1
Zerd
Toplam 19 5 19 19 13 31 106

Mahalledeki zanaatkârlar hane bazında ele alındığında bu 
dönemde Niğbolu merkezdeki sosyo-kültürel durum daha net 
ortaya çıkmaktadır. İsmine defterin başının eksik olmasından 
dolayı ulaşılamayan mahallede ikamet eden 26 hanede 19 zanaatkâr 
görülmektedir. Naip Halil mahallesinde 13 hanede 5, Kasap 
Mustafa mahallesinde 30 hanede 19, Şahmelek mahallesinde 31 
hanede 19, Tengrivirmiş mahallesinde 20 haneden 13 ve Kethüda 
Bali mahallesinde 26 hanede 31 zanaatkâr görülmektedir. 

Kasap (6 mahalleden beşinde), terzi gibi meslekler hemen 
hemen her mahallede (6 mahalleden dördünde) bulunmaktadır. 
Hamamcı ve bir tellak Kasap Mustafa’da görülürken bir tellak da 
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isimsiz mahallede görülmektedir. Hamamla ilgili mesleklerin bir 
mahallede yoğunlaşması burada bir hamamın da olma ihtimalini 
güçlendirmektedir. Firuz Bey’in vakfına ait bir hamamın olduğu 
bilinmektedir.67

Bazı mesleklerden bir tane bulunmaktadır. Çilingir, köçek, 
nedim bunlardandır. Dikkat çeken mesleklerden biri “başçı”dır. 
Yalnızca Kethüda Bali mahallesinde bulunan ve sayıları iki olan 
başçılar koyun, kuzu, sığır gibi hayvanların başlarını temizleyip çiğ 
ya da pişmiş olarak satan kişilerdir. Meslekleri belirtilmiş nüfusu en 
fazla ve meslek çeşitliliği olan Kethüda Bali mahallesinde görülmesi 
ise tesadüf değildir. Bu mahalle hem diğer mahallelerden hem de 
kırsal bölgeden ihtiyaçlarını karşılamaya gelen halka muhtemelen 
acıktıklarında hazır yemek sağlamaktadırlar.  Nedim, köçek 
meslekleri de Kethüda Bali mahallesinde kayda geçirilmiştir. Nedim 
gibi şairlik mesleğini icra eden kişinin bu mahallede yaşıyor olması 
Kethüda Bali mahallesinin etrafındaki mahallelere göre sosyo-kültür 
seviyesinin daha yüksek olmasından kaynaklanmaktadır denilebilir.    

Mesleklerin ihtiyaca yönelik dağılımı incelendiğinde günlük 
unsurlar ağır basmaktadır. 1476 ve 1481 yıllarında kalede çalışan 
görevliler hakkında defterlerde bilgi bulunamasa da 1483 yılında 
Niğbolu Kale’sinde 18 müstahfızan görülmektedir. 1538 yılında bu 
sayı bir dizdarla birlikte 51 kale merdine yükselmiştir.68 Çalışılan 
yıllarda Niğbolu Kalesi’nde görevli kaç kişinin olduğu bilinemese 
de önemli olan nokta bir meslek grubunda halkın ihtiyacından 
fazla zanaatkâr bulunuyor olmasıdır. Cüllah, çerçi, hallaç, çanakçı, 
çömlekçi, bozacı, başçı gibi meslekler genellikle halkın günlük 
ihtiyacına yönelik işler üretmektedir. Boruzan, güherçileci, kürekçi, 
çapak, tatar, kıncı meslekleri ise askerî ihtiyaçlara yöneliktir. 
Çermci, pabuççu, başmakçı, demirci, ahırcı, terzi meslekleri ise her 
iki gruba yönelik işler üretiyor denilebilir. Çermci, pabuççu gibi 

67  Selçuk Demir, XVI. Yüzyılda Niğbolu Sancağı, Atatürk Üniversitesi, Sosyal 
Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, s. 178. 
68  S Karagöz, a.g.e., s. 65-66
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deriden iş üretimi özellikle geleneksel Osmanlı şehirlerinde önemli 
sayıda zanaatkârı barındırmaktadır.69 Niğbolu’nun fethinin ardından 
sistemli bir iskân politikasının yürütülmüş olacağı aşikârdır. Bu 
anlamda merkezde faaliyet gösteren bu zanaatkârlar belli bir ihtiyacı 
karşılamaya yönelik olarak bilinçli şekilde getirilmiş olmalıdırlar. 
Bu politika mahallelerde yer alan zanaat ustalarının halkın yanında, 
uç noktada bir kalesi ve kalede çalışan askerî erbabı olan bu şehrin 
ihtiyaçlarına yönelik işler yapmaları kaçınılmazdır.           

Grafik 1. 1476 Yılında Niğbolu Merkezde Müslüman Mahalleler 
ve Zanaatkârlar

69  Hasan Babacan, Abidin Temizer, “Niş Sancak Merkezinde Ekonomi ve Mes-
lekler”, Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi, Ed. Zafer Gölen, Birol Çetin, Abidin 
Temizer, Ankara 2018, Gece Kitaplığı, s. 198. 
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1476 yılında Niğbolu merkezde toplam 99 zanaatkâr görülmektedir. 
35 meslek bulunmaktadır. Toplam nüfus ise 965’tir. Bu durumda 
zanaatkârların toplamı, nüfusun %10’undan biraz fazladır. Ayrıntılı 
olarak ele alınırsa 965 sayısının toplam nüfusu ifade ettiği anlaşılır, 
hane sayısı ise 193’tür. Bu da neredeyse hanelerin yarısından 
fazlasında bir zanaatkârın olduğunu göstermektedir.  

Sonuç

Niğbolu; bu dönem itibariyle farklı meslek gruplarının bulunduğu 
bir yerdir. Bunda etkili olan faktör serhat noktasında bir kaleye 
sahip olmasıdır. Aynı zamanda sancak merkezidir ve fetihten 
sonra Anadolu’dan bölgeye Müslüman aktarılmaya başlanmıştır. 
İhtiyaca yönelik bu iskân hareketi neticesinde Niğbolu’nun da 
konumu zanaatkârların burada yoğunlaşmasına sebep olmuştur. Bu 
duruma bakılarak Niğbolu’nun sosyo-ekonomik refah seviyesinin 
de iyi olduğu değerlendirmesi yapılabilir. Bir şairin de burada 
yaşıyor olması ve nedim olarak kaydedilmesi bunun en somut 
örneklerindendir.         

Fethin ardından Niğbolu’da sistemli bir iskân politikası 
yürütülmüştür. Bu anlamda şehir merkezinde faaliyet gösteren 
zanaatkârlar belli bir ihtiyacı karşılamaya yönelik sistemli bir 
şekilde iskân ettirilmiş olmalıdırlar. Bu politikada; zanaat ustalarının 
halkın yanında bir kalesi bulunan ve kalede görevli askerî erbabı 
olan bu şehrin ihtiyaçlarına yönelik işler üretecek kişiler olması 
beklenmektedir. Yine kırsaldan merkeze ihtiyaçlarını karşılamaya 
gelenlere de hizmet sunmaları kaçınılmazdır.

Daha da önemlisi yeni fethedilen bir bölgede Türk-Müslüman 
kültürünü oluşturmada mahallenin sahip olduğu işlevler bu anlamda 
etkilidir. Dönem için kalifiye eleman olarak adlandırılan bu 
zanaatkârlar mahallenin oluşmasında etkili oldukları kadar burada 
inşa edilecek Türk-Müslüman kültürünün tesisi için bilinçli olarak 
bölgeye getirilmişlerdir. Hane ve zanaatkâr bazında ortaya konulan 
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durum bunun en açık ifadesidir. Hanelerin yarısından çoğunda bir 
zanaatkârın olması, bilhassa sonraki dönemde adı Cami-i Bazar 
olarak kaydedilen ve merkez mahalle olduğu anlaşılan Kethüda Bali 
mahallesinde bazı hanelerde birden fazla zanaatkârın görülmesi 
oluşturulmak istenen Türk-Müslüman şehri ile ilgilidir.     
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DEĞERLENDİRME

A General Owerview of the Economic Situation and 
the Avctivites of Vaqfs in the Island of Limnos and Its 

Affliated Areas in the 19th Century

Sabri Can SANNAV*

Öz: Osmanlı Devleti’nde fethedilen bölgelerde hızlı bir imar ve iskan 
siyaseti uygulanmıştır. Limni Adası’nın da fethi sonrasında adada özellikle 
belli köy ve mahallelerde imar faaliyetlerinde bulunulurken diğer taraftan 
da yönetici sınıf tarafından vakıflar tesisi edilmeye başlanmıştır. Bu 
vakıflar hem Müslümanlara ve hem de adanın Gayrimüslim reayasına 
malî ve sosyal alanlarda hizmet etmişlerdir. Adada tesis edilen en önemli 
vakıf Köprülü Mehmed Paşa Vakfıdır. Bundan başka adada bulunan 
vakıflar arasında Melik Mehmed Paşa, Hâdimi-zâde Ahmed Ağa, Alaybeyi 
Ahmed Ağa ve Emir Abdullah Ağa ve Gazi Sultan Süleyman vakıfları 
da bulunmaktaydı. Diğer büyük adalara göre daha az sayıda olan Limni 
ve bağlı mahallerindeki vakıfların ilk tesis edilişi ve işlevleri ayrı birer 
çalışma konusudur. Limni’deki Vakıflar tesis edildikleri tarihten itibaren 
en buhranlı dönemlerde dahi faaliyetlerine devam etmişlerdir. Ancak 
1912 yılında meydana gelen Balkan Savaşları esnasında adanın ve bağlı 
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mahallerinin Yunanistan tarafından işgal edilmesi ile birlikte faaliyetlerine 
son vermek mecburiyetinde kalmışlardır. Biz bu çalışmamızda Arşivden 
tespit edebildiğimiz evkaf defterlerinin ışığı altında Limni ve bağlı 
mahallerinde bulunan vakıfların XIX. Yüzyıldaki gelir ve gider durumlarını 
ele almaya çalıştık.

Anahtar Kelimeler: Limni, Ege Adaları, vakıf. 

Abstract: A General Owerview of the Economic Situation and the 
Avctivites of Vaqfs in the Island of Limnos and Its Affliated Areas in the 
19th Century 

A certain zoning and settlement policy was implemented in the 
conquered regions of the Ottoman Empire. . After the conquest of Limnos, 
while zoning activities were carried out especially in certain villages  
and neighbourhoods on the islands, vaqfs were started to be established 
by the ruling class. These vaqfs served both Muslims and non-Muslims 
people of the island in financial a nd social fields. The most important vaqf 
which was established on the island was Köprülü Mehmet Pasha Vaqf. 
Besides, there were Melik Mehmed Pasha, Hadimi-zade Ahmet Aga and 
Gazi Sultan Süleyman Vaqfs among the foundations  on the island. The 
foundation and functions of the vaqf in Limnos and its affiliated regions, 
which are less in number compared to other large islands, are the subject 
ot another sturdy. Vaqfs in Limnos  continued serving even in the most 
depressive periods since their establishment. However, during the Balkan 
Wars which took place in 1912, they had to end their activities following 
the occupation of the island and its affilinted regions by Greece. This study 
intends to investigate financial activities (i.e total income and expenditure) 
of Vaqfs in and around Limnos  in the 19th century in the light of evqaf 
registers which were able to find in the Ottoman archives.

Key words: Limnos, Agean Island, Vaqf.

Giriş

Anadolu’nun tabiî birer uzantısı niteliğinde olan Ege adaları, ana 
toprağın bütün tarihî, ekonomik ve siyasî fonksiyonlarını bünyesinde 
yaşatan ve hemen hemen hayatî ihtiyaçlarının tamamını ana kıtadan 
temin eden birer toprak parçalarıdır. Türkler Anadolu’ya geldikten 
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sonra hemen denizlere ulaşmışlar ve sahillere yakın adalar üzerinde 
hakimiyet kurmaya çalışmışlardır. Adaların Türk hâkimiyetine 
geçmesi basit bir strateji değildir. Anadolu’nun güvenliği için 
önemli birer fetih girişimleridir. XVII. yüzyılda Girit’in Osmanlı 
topraklarına katılmasıyla bütün Doğu-Akdeniz adalarında Türk 
hâkimiyeti kurulmuş oluyordu. Çalışmamızın konusunu oluşturan 
ve uzun süre Türk hâkimiyeti altında kalan Limni Adası da, coğrafî 
durumu itibariyle ve Çanakkale Boğazı’nın kontrolü bakımından 
diğer adalara nazaran daha önemli bir konuma sahiptir. Akdeniz’de 
önemli bir deniz gücü olan Venedik Cumhuriyeti, bu ada üzerinde 
hâkimiyet kurmak için büyük gayret sarf etmişse de kurduğu 
hâkimiyetler kısa ömürlü olmuş, yine uzun zaman Türk hâkimiyeti 
bu ada üzerinde sağlanmıştır.

Türkler askerî olarak fethetmiş oldukları coğrafyalarda 
hem hakimiyetlerini perçinleyebilmek ve hem de ekonomik ve 
toplumsal düzenin oluşmasına önemli katkılar sunması nedeniyle 
vakıf müesseseleri oluşturmaya özen göstermişlerdir. Vakıfların 
oluşturulmasında Osmanlı Devleti’nin yönetici ve askerî 
sınıfının önemli roller üstlendiği bilinmektedir.1 Bu iki yönetici 
sınıf mensupları sahip oldukları menkul ve gayrımenkulleri 
oluşturdukları vakıflara yönlendirerek yönetici sınıf ile yönetilenler 
arasındaki bağı kuvvetlendirmişlerdir. Köprülü Mehmed Paşa’nın 
önemli vakıflar tesis ettiği Limni Adası ve ona bağlı mahaller de bu 
zaviyeden değerlendirilmelidir. 

XIX. yy.’da Limni Adası ve Bağlı Mahallerinde Vakıfların Gelir 
ve Gider Durumları 

Bilindiği gibi vakıf tahsis olunan şeyler manasına gelen bir 
tabirdir. Bu tabir, cami, mescid, tekke, medrese, imaret gibi dinî 
müesseselerle hayır müesseselerinin masrafı karşılığı olarak 

1  Osmanlı Devleti’nde yönetici sınıfın hayırseverliği hakkında daha fazla bilgi için 
bkz. Ahmet KÖÇ, “Osmanlı Devleti’nde Yönetici Sınıf’ın Hayırseverliği: Ümera 
ve Ulema Vakıfları Üzerine Bazı Düşünceler.”, Balıkesir Universty The Journal of 
Social Sciences Institute, Volume:19-Number: 35, June 2016, s. 303-322).
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muhayyen bir mülkün veya paranın gelirini tahsis etmek manasına 
kullanılırdı. Vakıf olunan şey satılamaz, miras olarak kalmaz, kimse 
tarafından müdahale edilemez ve devletin himayesinde bulunurdu. 
Bu nedenle Osmanlı Devleti’nde vakfiyeler karşılıklı yardımlaşma 
esasına dayanan, medenî birer müessese olarak düşünülmüşlerdir.2 

Osmanlı Devleti dahilinde gerek padişahlardan ve gerekse 
sâir şahıslar tarafından tesis olunmuş pek muazzam vakıflar vardı. 
Bu cümleden olmak üzere Akdeniz adalarının bir çoğunda vakıflar 
mevcut olup, Limni ve bağlı mahallerinde de bazı vakıfların 
bulunduğu görülmektedir. Limni Adası’nda tespit edebildiğimiz bu 
vakıfların en önemlisi Köprülü Mehmed Paşa’nın tesis etmiş olduğu 
vakıftır.3 Köprülü Mehmed Paşa ayrıca Bozcada’da da vakıf tesis 
etmiştir. Limni’de Köprülü Mehmed Paşa’nın inşa ettirdiği eserler 
1 cami, 1 mektep, 34 oda, 1 han, 1 hamam, 1 kahve, 1 ahır, 1 kuyu, 
55 dükkân, 9 değirmen, 1 fırın olarak sıralanmaktadır.4 Bozcaada’da 
Köprülü Mehmed Paşa Vakfı’ndan başka Melik Mehmed Paşa, 
Hâdimi-zâde Ahmed Ağa, Alaybeyi Ahmed Ağa ve Emir Abdullah 
Ağa vakıfları da bulunuyordu. İmroz’da ise Gazi Sultan Süleyman 
vakfı mevcuttu.5 

Limni’de Mustafa Kethuda isimli bir şahsın da kale varoşunda 
tarihi tespit edilemeyen bir cami yaptırdığı bilinmektedir. Ancak 
bu cami geçirdiği bir yangın sonucunda büyük zarar görmüş ve 
kullanılamaz hale gelmiştir. Bundan başka Defter-i Hakanî Emini 
Mustafa’nın da Limni Adası İskelesi’nin önünde bir çeşmesi 

2  Ahmed Akgündüz, İslâm Hukukunda ve Osmanlı Tatbikâtında Vakıf Müessesesi, 
Osmanlı Araştırmaları Vakfı (OSAV), İstanbul 1996, s. 41.
3  15 Eylül 1656’da sadârete getirilen Köprülü Mehmed Paşa, 31 Ekim 1661’de 
Edirne’de vefat ettiğinde Limni, Yanova, Köprü, Osmancık, Merzifon, Akhisar, Bi-
lecik ve daha başka yerlerde zengin vakıflar bırakmıştır (bkz. M. Tayyib Gökbilgin, 
“Köprülüler”, İA, c. VI, s. 897; Vahid Çabuk, Köprülüler, Kültür ve Turizm Bakan-
lığı Yayınları, İstanbul 1988, s. 70). 
4  Cengiz Orhonlu, “1657 Tarihli Bozcaada Tahriri ve Adadaki Türk Eserlerine Ait 
Bazı Notlar”, İÜTD, sa. 26, sene 1972, s. 67-64.
5  Başbakanlık Osmanlı Arşivi (BOA), Evkâf Nezâreti (EV), nr. 15435.
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bulunmaktaydı.6 Limni’de Yunan işgalinden sonraki yıllarda, 7 
Nisan 1914 (11 Cemâziyelevvel 1332)’de adadaki Niyâzi-i Mısrî 
Camii ile dergâhından başka Kornoz Karyesi’nde bulunan cami, 
kasabadaki Hacı Hasan Ağa Camii ve yine kasabadaki Köprülü 
Vakfı’na ait bulunan iki dükkân, Rumlar tarafından yol açmak ve 
kilise yapmak üzere yıkılmışlardır.7

Limni’de bulunan vakıfların, diğer pek çok Osmanlı şehir 
veya kasabalarında olduğu gibi, adadaki sosyal ve ekonomik 
sorunlara ciddî anlamda katkılarının olduğu bilinmektedir. Meselâ 
24 Kasım 1862 (2 Cemâziyelâhir 1279)’de Limni’nin su yollarının 
tamiri için gerekli olan 35.000 kuruşun 25.000 kuruşluk kısmı 
adanın zenginlerince karşılanırken geri kalan 10.000 kuruşluk 
kısmı Köprülü Mehmed Paşa vakfından sağlanmıştır.8 Kayıtlarda 
Limni’de bulunan evkaf komisyonuna dair ayrıntılı bir bilgiye 
tesadüf edilemezken, Bozcaada ve İmroz kazalarındaki evkaf 
komisyonları belirtilmiştir. Buna göre bu komisyonlar birer reis ile 
dörder azadan meydana gelmekteydiler:9 

Tablo-1903’de Limni Sancağı’na Bağlı Olan Bozcaada ve 
İmroz’daki Evkaf Komisyonu Üyeleri

Bozcaada İmroz
Reis Nâib Efendi Reis Kâimmakam Efendi
Aza Banka Muhasebi Kâtibi Hasan 
Efendi

Aza Mahkeme reisi Âşir Bey

Aza nüfus memuru Mehmed Efendi Aza Mal Müdürü Efendi
Aza şer‘iyye kâtibi Râif Efendi Aza İmam Hafız Edhem Efendi
Aza Hafız İbrahim Aza Banka Kâtibi Ali Râgıp Efendi

6  Ömer İşbilir, “Ege Adaları’nda Sosyal Yapı”, Ege Adalarının İdarî, Malî ve So-
syal Yapısı, Ed. İdris Bostan, SAEMK, Ankara 2003, s. 125-126.
7  BOA, Hâriciye Nezâreti-Siyâsi Evrak (HR.SYS), nr. 2056/6, lef: 2.
8  BOA, Bâbıâli Evrak Odası Sadâret Mektubi kalemi Umûm Vilâyât (BEO.A.MKT.
UM), nr. 622/99.
9  Cezâyir-i Bahr-i Sefid Salnâmesi (CBSS), sene 1321, s. 179, 182; 1907 (1325) 
yılında Limni Sancağı evkaf idâresi’nde en düşük ücretli olan odacının aylık maaşı 
20 kuruştu (bkz. BOA, Şurâ-yı Devlet Evrâkı (ŞD), nr. 182/43).
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Diğer büyük adalara nazaran daha az sayıda olan Limni ve 
bağlı mahallerindeki vakıfların ilk tesis edilişi ve işlevleri ayrı 
birer çalışma konusunu oluşturmaktadır. Bununla birlikte arşiv 
çalışmalarımız sırasında karşımıza çıkan bu vakıfların gelir gider 
defterleri çalışmamızın ağırlık noktasını oluşturmuştur. XIX. 
yüzyılın ilk yarısında Limni ve bağlı mahallerindeki vakıflar ile 
ilgili bilgilere ulaşmamız ise mümkün olamamıştır. Bu hususta 
edindiğimiz ilk bilgi 1863 yılında Köprülü Vakfı’na bağlı muhtelif 
tarla, mera, yel değirmeni, dükkân gibi vakıflardan elde edilen 
gelirleri gösteren fakat bunlar hakkında herhangi bir bilgi olmayan 
vesikadır. Bu vesikaya göre Limni’nin Kondiye Karyesi’nde 1279 
yılı Şevval ayı başından (21 Mart 1863) Zilhicce’sinin sonuna kadar 
(16 Haziran 1863) geçen üç aylık süreçte Köprülü Mehmed Paşa 
vakfı’na ait akarâttan ferağ resmi olarak 455 kuruş 30 para, intikâlât 
harcı olarak da 14 kuruş tahsil edilmiştir.10 Bahsi geçen vakıfların 
1882 ile 1907 yılları arasındaki muhtelif ay ve yıllardaki gelirleri ile 
personeline ödenen maaş ve diğer masrafları ise şu şekilde olmuştur: 

1298 Kânun-ı Sâni ayı boyunca (13 Ocak-12 Şubat 1883) 
bir aylık sürede icâre-i müeccele, yani bir vakıf için aylık veya 
yıllık verilen kira bedeli olarak Limni’deki Köprülü Mehmed Paşa 
Vakfı’na ait musakkafâttan* 99 kuruş 30 para kira tahsil olunurken; 
Bozcaada’daki Köprülü Mehmed Paşa vakfına ait olan musakkafâttan 
da 11 kuruş gelir temin edilmiştir. Yine Bozcaada’da aynı vakfa ait 
olan musakkafât ve müstegellât-ı mevkufe** hâsılatından icâre-i 
müeccele 205 kuruş 25 para tahsil edilmiş ve bu gelir Han Camii ile 
Kale Çeşmesi’nin tamiri için sarfedilmiştir. Bozcaada’da bulunan 
Alaybeyi Vakfı’ndan icâre-i müeccele olarak tahsil edilen 205 kuruş 
25 paralık musakkafât ve müstegallât-ı mevkufe hâsılâtı ile Hâdimi-
zâde Vakfı musakkafâtından elde edilen 143 kuruş, Alaybeyi 
Camiinin masraflarına harcanmak üzere tahsis edilmiştir.11

10  BOA, EV, nr. 18282.
*  Musakkafât: Üstü örtülü, tavanlı ev, dükkân ve emsâli gayr-ı menkûller hakkında 
kullanılan tabirdir (bkz. M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri, MEBY, İstan-
bul 1983, c. II, s. 636).
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1298 Şubat’ında (Şubat-Mart 1883) Limni’deki Köprülü 
Mehmed Paşa evkâfına dahil bulunan musakkafât ve arâzi-i 
mevkûfeden 358 kuruş, İmroz’da arazi yoklama hâsılâtından 10.000 
kuruş; Limni’de Köprülü Mehmed Paşa Vakfı’na ait musakkafâttan 
icare-i müeccele 79 kuruş 20 para, bağlardan 14 kuruş 20 
para, tarladan da 3 kuruş 10 para ve Limni’deki musakkafattan 
müstegellât-ı mevkufe hasılatı olarak 163 kuruş 20 para; Han 
Camii’ne ait bulunan üç mağazadan 60 kuruş icar olmak üzere 
toplam 320 kuruş 30 para tahsil edilmiş ve bu para Han Camii ile 
Kale Çeşmesi’nin tamirine sarf olunmuştur. Bozcaada Alaybeyi 
Camii vakfına ait musakkafâttan 66 kr. icâre-i müeccele; Melikpaşa 
vakfına ait musakkafâttan 134 kuruş icâre-i müeccele ve Emir 
Abdullah Vakfına ait musakkafâttan 15 kuruş icâre-i müeccele; 
bağlardan 25 kuruş 20 para; tarlalardan 6 kuruş olmak üzere toplam 
261 kuruş 20 para tahsil edilmiş ve Alaybeyi Camii’nin tamirine 
tahsis edilmiştir.12

1303 Kanun-ı Sâni’sinde (Ocak-Şubat 1888) ferağ ve 
intikâlât harcı olarak; Limni’de Köprülü Mehmed Paşa Vakfı’na 
ait musakkafâttan 1.022 kuruş 3 para; İmroz Kazası Gazi Sultan 
Süleyman Vakfı’na âit musakkafâttan da 780 kuruş olmak üzere 
toplam 1.801 kuruş 43 para tahsil edilmiş ve bu paranın 901 kuruş 
1,5 parası gelir kalemine yazılırken; 901 kuruş 1,5 parası da hazineye 
gönderilmiştir.13  

1310 Teşrin-i Sânisi başından (13 Kasım 1894) 1313 yılı 
başına değin (13 Mart 1897) geçen 3 yıllık dönemde, Limni’de 
Köprülü Mehmed Paşa Evkâfı’na ait arazi-i mevkûfeden ferağ ve 
intikâlât harcı olarak 5.229 kuruş 36 para tahakkuk etmiş, buna 
mukâbil bu miktarın ancak 4629 kuruş 36 parası borçlulardan 

**  Müstegellât-ı mevkufe: Hayır müesseselerinin idâresi için gereken gelir karşılığı 
olmak üzere vakfedilmiş olan musakkafâttan başka, tarla vesâir mal yerinde kul-
lanılır bir tabirdir (bkz. M. Zeki  Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri , c. II, s. 630).  

11  BOA, EV, nr. 25359.
12  BOA, EV, nr. 25373.
13  BOA, EV, nr. 26911.
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tahsil edilebilmiştir. Bozcaada’daki Köprülü Mehmed Paşa 
Vakfı’na ait arâzi-i mevkûfeden 25.154 kuruş17 para, Köprülü 
Mehmed Paşa Vakfı musakkafâtından 1.782 kuruş 30 para; Melik 
Paşa Vakfı musakkafâtından 1.120 kuruş, Hadimi-zâde Ahmed 
Ağa Vakfı musakkafâtından 3.040 kuruş; Alaybeyi Ahmed Ağa 
Vakfı musakkafâtından 1.048 kuruş ve Emir Abdullah Ağa Vakfı 
musakkafâtından da 312 kuruş 20 para olmak üzere toplam 7.303 
kuruş 10 para gelir elde edilmiştir.  

Bozcaada Kazası’nda ferağ ve intikâlât harcı tahsili olarak 
Köprülü Mehmed Paşa Vakfı musakkafâtından 2.862 kuruş 30 para, 
Melik Mehmed Paşa Vakfı musakkafâtından 1.163 kuruş, Hâdimi-
zâde Ahmed Ağa Vakfı musakkafâtından 243 kuruş, Alaybeyi 
Ahmed Ağa Vakfı musakkafâtından 1.050 kuruş ve Emir Abdullah 
Ağa Vakfı musakkafâtından da 79 kuruş 10 para olmak üzere toplam 
5.398 kuruş gelir elde edilmiştir. Ayrıca Bozcaada’da sarfolunan 
icâre-i müeccele varaka ederi 399 kuruş, Melik Mehmed Paşa ve 
Emir Abdullah Ağa musakkafâtından istirdât bedeli olarak da 538 
kuruş tahsil edilmiştir.

İmroz kazası’nda Gazi Sultan Süleyman Vakfı’na ait arazi-i 
mevkûfeden ferağ ve intikalât harcı 17.640 kuruş 4 para, Hamidiye 
Camii imam ve hattabı Hafız Edhem Efendi’ye intihab olunan 
arazi-i mevkûfeden de 440 kuruş icâr alınmıştır.

Böylelikle Limni Sancağı’ndaki evkâfın 1894-1897 yılları 
arasındaki üç yıllık toplam geliri 62.949 kuruş 25 para olmuştur. 
Buna mukâbil aynı süreçte mevcut sandık 36 kuruş 10 para 
olurken, bu miktarın 42.877 kuruş 24 paralık kısmı maaş olarak 
ödenmiş, 5.300 kuruşu Evkaf Nezâreti’ne ve 1.193 kuruş 10 para 
da evkaf muhasebeciliğine irsal edilmiştir. Aynı tarihte Limni’de 
Rodos ile birlikte 13.542 kuruş 21 para şahıslarda zimmet olarak 
gösterilmiştir.14

1313 yılı Kanun-ı Evveli başından Şubat ayının sonuna kadarki 
(13 Aralık 1897-12 Mart 1898) üç aylık süreçte Limni’de Köprülü 
14  BOA, EV, nr. 28208.
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Mehmed Paşa Vakfı’na ait olan arazi-i mevkûfeden 169 kuruş 11 
para ferağ ve intikalât harcı, musakkafâttan 5 kuruş 20 para icâre-i 
müeccele ve buğday satışından da 198 kuruş 30 para icâre-i vahide, 
yani vakıf mütevellisi tarafından ay ve sene gibi kısa bir müddet 
tayiniyle vakıf kirası tahsil edilmiştir. Bu tarihte bir önceki aydan 
devreden 36 kuruş 10 paralık mevcut sandık ile birlikte 410 kuruş 
11 paraya ulaşan toplam gelirin 253 kuruş 10 parası maaş olarak 
ödenmiştir.15 

1316 yılı Martı başından Mayıs ayının sonuna kadarki (14 
Mart-13 Haziran 1900) üç aylık süreçte Limni’de Köprülü Mehmed 
Paşa Vakfı’na ait musakkafâttan 16 kuruş icâre-i müeccele, 62 kuruş 
35 para mukataa ve arâzi-i mevkûfeden de 1.648 kuruş 3 para ferağ 
ve intikâlât harcı olarak alınmıştır.

İmroz’da Gazi Sultan Süleyman Vakfı’na ait arazi-i mevkûfeden 
ferağ ve intikâlât harcı olarak 2.900 kuruş  tahsil edilmiştir.

Bozcaada’daki Alaybeyi Ahmed Ağa Vakfı musakkafâtından 
676 kuruş 23 para ve Emir Abdullah Ağa Vakfı musakkafâtından da 
336 kuruş ferağ ve intikâlât harcı tahsil olunmuştur.

Böylelikle bir önceki aydan devreden 30 kuruş 17 para 
bakiyyeli sandıkla zikredilen dönemin toplam  evkaf geliri 5.669 
kuruş 38 para olarak gerçekleşmiştir ki bu paranın 5.537 kuruş 8 
paralık kısmı ile maaş ödemeleri yapılmıştır.16 

1317 yılı Haziranı başından Ağustos sonuna kadar (14 
Haziran-13 Eylül 1901) geçen üç aylık süre zarfında Limni 
Sancağı’ndaki evkafın gelir ve gider kalemleri şöyle olmuştur:

Limni’de Köprülü Mehmed Paşa vakfı’na ait arsadan icâre-i 
müeccele olarak tahakkuk eden 7 kuruş 10 para ile yine aynı vakfın 
arâzi-i mevkûfesinden tahakkuk eden 359 kuruş 30 para ferağ ve 
intikâlât harcı tahsil edilememiştir.

Bozcaada’daki musakkafât ve müstegellâttan 79 kuruş icâre-i 
müeccele toplanmıştır.

15  BOA, EV, nr. 28993.
16  BOA, EV, nr. 29396.
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İmroz’daki Camii hademesi için evkaf hazinesinden 1317 yılı 
için havâle edilmesi gereken 3.120 kuruş gönderilmemiştir.

Bir önceki aydan devreden 1.208 kuruş 3 para bakıyyeli sandık 
ile birlikte bu dönemin toplam geliri 4.773 kuruş 3 para olarak 
tahakkuk etmesine rağmen bu miktarın sadece 1.286 kuruş 3 paralık 
kısmı tahsil edilebilmiştir.17

1317 yılı Eylülü başından Teşrin-i Sâni sonuna kadar (14 Eylül-
13 Aralık 1901) geçen üç ay zarfındaki gelir ve gider bilançosu 
aşağıdaki gibi olmuştur:

 Limni’de Köprülü Mehmed Paşa Vakfı’na ait arsadan icâre-i 
müeccele olarak 7 kuruş 10 para, aynı vakfa ait arazi-i mevkûfeden 
ferağ ve intikâlât harcı olarak 359 kuruş 30 para ve varaka ederi 
olarak da 10 kuruş tahsil edilmiştir.

İmroz’daki Gazi Sultan Süleyman Vakfına ait arâzi-i 
mevkûfeden 633 kuruş ferağ ve intikâlat harcı ve 1 kuruş 20 para 
icâre-i müeccele varaka ederi tahsil edilmiştir. Burada bulunan 
Cami hademesi için Maliye Nezâreti’nden gönderilmesi gereken 
3.120 kuruşluk miktar bir önceki dönemde olduğu gibi tahsil 
edilememiştir.

Bozcaada arâzi-i mevkûfe icârından olan ve müdür-i sabık 
Mustafa Efendi’nin zimmetinde bulunan 5.493 kuruş 20 para ile 
Ligor Aristo’nun zimmetinde bulunan 23 kuruş 30 para adı geçen 
şahıslardan icra yoluyla alınmıştır. Arâzi-i mevkûfe kirâcılarının 
buğday satışından 5.390 kuruş 12 para icâre-i vâhide, Han Camii 
altındaki dükkânda kirâcı olan Ali Bey’den 89 kuruş 30 para icâre-i 
vâhide olarak tahsil edilmiştir. Yine Bozcaada’da icâre-i müeccele 
olarak Hâdimi-zâde Ahmed Ağa Vakfı musakkafâtından 793 kuruş 
15 para, Melik Mehmed Paşa Vakfı musakkafâtından 316 kuruş 15 
para, Alaybeyi Ahmed Ağa Vakfı’ndan da 278 kuruş 20 para tahsil 
edilmiştir. Adada iki mağazadan icar olarak 2.599 kuruş 15 para 
tahakkuk etmesine rağmen bu miktarın 866 kuruş 15 paralık kısmı 
tahsil edilebilmiştir. 55 kuruşluk varaka ederi ve geçen dönemden 

17  BOA, EV, nr. 29747.
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devreden 11 kuruş 3 para sandık ile birlikte Limni Sancağın’daki 
vakıfların zikredilen dönemdeki geliri 19.182 kuruş 5 para olarak 
tahakkuk etmiş; ancak bu paradan 14.329 kuruş 5 paralık bir kısım 
tahsil edilebilmiştir ki bunun 5.788 kuruş 20 parası maaş ödemelerine 
sarfolunurken 8.036 kuruş tutarındaki para Evkaf Nezaretine irsal 
olunmuştur. Bir sonraki aya devreden mevcut sandıktaki miktar da 
504 kuruş 16 para olarak kayıtlara geçmiştir.18

Limni Sancağı’da 1318 Kanun-ı evveli başından Şubatı sonuna 
kadar (14 Aralık 1902-13 Mart 1903) geçen üç aylık süreçteki gelir 
ve gider bilançosuna göre:

Evkaf müdürü iken vefat eden Mustafa Efendi’nin 
zimmetindeki 3.793 kuruş 26 paranın 1.000 kuruşluk kısmı tahsil 
edilmiştir.

Bozcaada’da Derviş Mehmed’den, ikâmet ettiği Köprülü 
Mehmed Paşa Vakfı’na ait hane için 1.760 kuruş icâr alınmıştır. 

İmroz’da Hamidiye Camii imam ve hattabı için Evkaf 
Nezareti’nden gönderilmesi icap eden 2.240 kuruşun 1.200 kuruşu 
tahsil edilebilmiştir.

İlgili tarihte bir önceki aydan devreden 15.226 kuruş 2,5 paralık 
mevcut sandıkla tahakkuk eden 23.019 kuruş 28 paraya karşılık 
19.186 kuruş 2,5 para tahsil edilebilmiş; bu miktarın 3.518 kuruş 33 
parası maaş olarak ödenirken 3.002 kuruşu Evkaf Nezâreti’ne irsal 
edilmiş ve 12.660 kuruş 9,5 para mevcut sandıkta kalmıştır.19

1323 yılı Eylül’ü başından Teşrin-i Sânî sonuna değin 
(14 Eylül-13 Aralık 1907) geçen üç ay zarfında Limni Sancağı 
evkâfındaki gelir ve gider bilançosu aşağıdaki gibi olmuştur:

Limni’de Köprülü Mehmed Paşa Vakfı’na ait arazi-i 
mevkûfeden ferağ ve intikâlât harcı olarak 1050 kuruş 20 para, 
arsa’dan da icâre-i müeccele olarak 18 kuruş tahsil edilmiştir.

Bozcaada’da Alaybeği Ahmed Ağa Vakfı musakkafâtından 81 
kuruş ve Köprülü Mehmed Paşa Vakfı musakkafâtından da 90 kuruş 

18  BOA, EV, nr. 29794.
19  BOA, EV, nr. 29997.
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15 para ferağ ve intikâlât harcı olarak tahsil edilmiştir. Bu vakfa 
ait hânede kiracı olarak ikâmet etmekte bulunan Balcı Mehmed 
Ağa’dan icar olarak tahakkuk eden 400 kuruş ile Kuyucu Mahmud 
ve Çardaklı Hüseyin’nin zimmetlerinde bulunan 190 kuruş tahsil 
edilememiştir. Yapılan kira mukâvelenâmelerinin bedeli olarak 20 
para gelir kalemine yazılmıştır. Böylelikle zikredilen tarihte geçen 
aydan devreden 4.384 kuruş 31 paralık sandıkla birlikte 7.289 kuruş 
26 para olarak tahakkuk eden toplam gelirin 6.699 kuruş 26 parası 
tahsil edilebilmiş ve bu paranın 1.598 kuruş 14. parası maaş olarak 
ödendikten sonra mevcut sandık olarak kasada 1.916 kuruş 12 para 
kalmıştır.20 

İmroz’da Sultan Süleyman Vakfı arazi-i mevkûfesinden 1.074 
kr. 20 pr. ferağ ve intikâlât harcı olarak tahsil edilmiştir.

Sonuç

Osmanlı Devleti’nde fethedilen bölgelerde hızlı bir iskan siyaseti 
uygulandığı bilinmektedir. Ancak devlet bu siyaseti uygularken 
fethedilen yerlerin nüfus durumlarına, ekonomik değerlerine ve 
jeopolitik konumlarına dikkat ederek sistemli ve planlı bir şekilde 
bu siyaseti uygulama yoluna gitmiştir. Limni Adası’nın Çanakkale 
Boğazı’na hakim bulunması bu adanın ekonomik açıdan çok 
jeopolitik durumu öne çıkartmıştır. Adanın genelinde yoğun bir 
Rum nüfus bulunmakla beraber belli köy ve mahallelerinde Türk 
nüfus da mevcuttu. Özellikle Türklerin çoğunlukta bulunduğu 
bölgelerde yönetici sınıfın oluşturmuş olduğu vakıflar hem 
Müslümanlara ve hem de Gayrimüslimlere malî, iktisadî ve sosyal 
alanlarda hizmet ederek, devlet ve toplum açısından önemli görevler 
ifa etmişlerdir. Bu vakıflar içerisindeki en önemli vakıf Köprülü 
Mehmed Paşa vakfıdır. Bundan başka bizim tespitlerimize göre 
adada Melik Mehmed Paşa, Hâdimi-zâde Ahmed Ağa, Alaybeyi 
Ahmed Ağa ve Emir Abdullah Ağa ve Gazi Sultan Süleyman 

20  BOA, EV, nr. 30841.
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vakıfları bulunmaktaydı. Söz konusu vakıflar gerek Limni de ve 
gerekse bağlı mahallerinde Evkaf Komisyonlarınca denetim altında 
tutulmuşlarıdır. Kayıtlarda Limni’de bulunan evkaf komisyonuna 
dair ayrıntılı bir bilgiye tesadüf edilemezken, Bozcaada ve İmroz 
kazalarındaki evkaf komisyonları birer reis ile dörder azadan 
meydana gelmekteydiler. Limni’deki Vakıflar tesis edildikleri 
tarihten itibaren en buhranlı dönemlerde dahi faaliyetlerine devam 
etmişlerdir. Ancak 1912 yılında meydana gelen Balkan Savaşları 
esnasında adanın ve bağlı mahallerinin Yunanistan tarafından işgal 
edilmesi ile birlikte faaliyetlerine son vermek mecburiyetinde 
kalmışlardır. 
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Key words: Samobor fortress, nahiye, summary census of Sanjak of 
Bosnia of 1468/69, settlements, population.

Öz: Bu makale  1468/69 yılına ait Bosna Sanjağı’nın nüfus sayımına 
dayanarak Yukarı Podrinje’deki (bugünkü Bosna Hersek bölgesi) Samobor 
kalesini ve nahiyesini ele almaktadır. Makalenin ilk bölümünde halenin 
konumu, görünümü ve işlevi incelenmiştir. Osmanlı’nın fethi ve Samobor 
nahiyesinin kuruluşu tanıtılmıştır. İşlevsel ve tipolojik özellikleri ile kale, 
Bosna Sancağı’nın savunma sisteminin bir parçasıydı. Osmanlı askeri 
garnizonu buna yoğunlaşmıştı. Kalenin has ve timar gelirlerini defterdeki 
bilgiler eşliğinde  tespit edeceğiz. Nahiye, bugünün Gornje Goražde, 
Čajniče ve Rudo belediyelerinin toprakları üzerindeki kırsal yerleşimleri 
içeriyordu. Nüfus sayımı verileri, Orta Çağ’da Osmanlı öncesi dönemde 
yerleşimlerin yeniden yapılandırılması ve nüfus yoğunluğu için gerekli 
kaynak eksikliğini önemli ölçüde telafi etmiştir.

Anahtar Kelimeler: Samobor kalesi, nahiye, 1468/69 tarihli Bosna 
Sancağının nüfus sayımı, yerleşim yerleri, nüfus.

Introduction

This paper analyses the town and nahiye of Samobor based on the 
summary census of the Sanjak of Bosnia in 1468/69. This issue 
is important as it reveals the early years of the Ottoman’s rule in 
the Upper Podrinje (Bosnia and Herzegovina). Few studies are 
dedicated to this topic. However, there are a number of studies that 
provide some general data: Hazim Šabanović mentioned in several 
placed the town and nahiye of Samobor.1 Čar Drnda–Hatidža 
and Hatica Oruç mentioned in several places in their papers the 
nahiye and the town.2 Defter of the Sanjak of Bosnia of 1468/69 

1  Hazim Šabanović, Bosanski pašaluk: postanak i upravna podjela (Sarajevo: 
Naučno društvo NR Bosne i Hercegovine, 1959), pp. 44, 139.
2  Hatidža Čar–Drnda, “Oblast hercega Stjepana Kosače prema podacima popisa iz 
1468/69.”, in Zbornik radova: naučni skup herceg Stjepan Vukčić Kosača i njegovo 
doba,  ed. Munib Maglajić (Mostar: Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” and 
Gradsko društvo Mostar, 2005), pp. 64–65, 67; Hatice Oruç, “15. Yüzyılda Bosna 
Sancağı ve İdari  Dağılımı”, OTAM 18 (2006), pp. 262, 264.
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was published in Bosnian language eleven years ago by Ahmed S. 
Alićić.3 However, in the Balkan historiography we do not have a 
single article dedicated to the town and nahiye of Samobor based 
on the census done in 1468/69. Majority of settlements in this area 
and their history begins with this defter, because we have no written 
records dating further back in time. 

Ottomans left behind a very precious political, economic 
and cultural heritage in the Balkans. Renowned Turkish historian 
Ilber Ortajli notes that studying the arrival of the Ottomans to the 
Balkans, their rule based on defter and other written sources would 
lead us to respect ourselves and our history more. 4

The town of Samobor in the Middle Ages was situated in the 
Bosnian county of Pribud, which covered the area of the Drina 
river, from Ćehotina to Prača. The remains of the town today are 
on the territory of the Municipality of Novo Goražde (territory of 
Bosnia and Herzegovina) on the rocky top of the Borovska Planina 
mountain, above the confluence of the Janjina and the Drina5

3  The original Defter manuscript is kept in the Municipal Library of Istanbul as 
Muallim Cevdet Yazmalari No 0097. Аhmed S. Aličić, Sumarni popis sandžaka 
Bosna iz 1468/69. godine (Mostar: Islamski kulturni centar, 2008).
4  Ilber Ortayli, Osmanlije, posljednja imperija (Sarajevo: Connectum, 2013), p. 7.
5  Stevan Delić, “Sаmobor kod Drine”, Glаsnik zemаljskog muzejа IV (1892), 
pp. 255–269; Hamdija Kreševljaković, “Stari bosanski gradovi”, Naše Starine I 
(1953), p. 11; Marko Vego, Naselja bosanske srednjevjekovne države (Sarajevo: 
Svjetlost, 1957),  pp. 97, 103.
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Figure 1: Situacion plan fortress Samobor6

Samobor was most probably built in the second half of the 15th 

century. It was one of the main military and residential towns of 
the Grand Duke Sandalj Hranić (1392–1435) and Herzog Stjepan 
Vukčić Kosača (1435–1466). Contracts from 1423 and from 1435 
were retained by Dubrovnik Archives, stating explicitly that caravans 
from Dubrovnik were to be sent to the fortress of Samobor.. One 
historical source from Dubrovnik, dated 1423 mentions the town 
and its outer bailey (soto Samobor), which, it seems, did not play an 
important economic function.7 

Samobor is the biggest and the largest fortress in the Upper 
Podrinje in Bosnia.8 It was listed in the charter of the King of 
Aragon and Naples Alfonso V (1444, 1454) and the “Roman” 

6  Zdravko Kajmaković, “Novi arheološko–arhitektonski spomenici”, Naše starine 
XIV–XV (1981), p. 142.
7  Desanka Kovačević–Kojić, Gradska naselja srednjovjekovne bosnske države 
(Sarajevo: “Veselin Masleša”, 1978), p. 97; Mihailo Dinić, Srpske zemlje u 
srednjem veku. Istorijsko–geografske studije (Beograd: Srpska književna zadru-
ga, 1978), pp. 197–198; Esad Kurtović, Veliki vojvoda bosanski Sandalj Hranić 
Kosača (Sarajevo: Institut za istoriju, 2009), pp. 241, 340, 391, 411, 437–438; Esad 
Kurtović, “Samobor na Drini (prvi spomen u pisanim vrelima)”, Radovi 1 (2020), 
pp.123–129.
8  Kajmaković, “Novi”, pp. 141–144.
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Emperor Frederick III of the House of Habsburg (1448) as property 
of Stjepan Vukčić Kosača.9 The remains of the fortification are 
visible even today and they consist of a number of distinguishable 
buildings and the defensive wall. In certain places the town was 350 
to 400 m wide. The town had a strong defence system comprising 
three segments: the main fortification, the defence wall and one 
independent defence tower. The southern, northern and the eastern 
parts of the fortification was just partially surrounded by the wall 
because cliffs provided sufficient and effective protection. The 
fortress controlled the medieval road stretching across the Drina 
river valley as well as the local road across the Janjina river valley.10

Figure 2: fortress Samobor

Ottoman’s conquest of the town of Samobor and establishing 
of the nahiye

After the fall of Serbian Despotate in 1459, parts of Bosnia on the 
left bank of the Drina, Podrinje and parts of the Usor area fell under 
the Ottoman rule.11 In the first half of 1463, Sultan Mehmed II Fatih 

9  Dinić, Srpske zemlje, p. 197; Marko Vego, Iz historije srednjovjekovne Bosne i 
Hercegovine (Sarajevo: Svjetlost, 1980), pp. 461, 466, 481.
10  Delić, “Sаmobor”, pp. 255–269.
11  Andrija Veselinović, Država srpskih despota (Beograd: Zavod za udžbenike i 
nastavna sredstva, 2006), pp. 99–109.
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(1451-81) conquered the kingdom of Bosnia which was divided into 
four regions: the King’s land, the land of Herzog Stjepan Vukčić 
Kosača, the area of Pavlovići and Kovačevići. The Ottoman army 
led by the sultan, penetrated Bosnia across Sjenica and the Drina 
and occupied the area of Pavlovići, Kovačevići, the king’s land 
and a part of the Herzog’s properties.12 Sultan Mehmed II made 
a decision to establish on the newly conquered territory a new 
administrative and military unit under the name of the Sanjak of 
Bosnia. The sanjak was formed in the period from May until the end 
of June 1463.13 In the course of 1465, the Ottoman army, under the 
command of the Bosnian sanjak-bey Isa-bey Ishaković (1464–69) 
and his dukes Ismail and Ahmed, occupied the fortress of Samobor 
and then Mileševac, Prilep and other Herzog’s towns in the east.14 
These territories, together with vilayets in the area of Novi Pazar 
were annexed to the Sanjak of Bosnia after the conquest.  

Fernand Braudel, one of the leading authorities on world 
history, designated the Ottoman rule as the liberation of the poor 
country folk with regard to the fact that the oppression of the country 
dwellers by their Christian feudal lords reached such proportions 
that many villagers regarded the Ottoman conquest as liberation in 
a similar way as the Spaniards greeted the Arabs as liberators from 
the Goths. The Ottoman state was orderly, resolute to conquer and 
expand, holding its people and each individual in high esteem. They 
ordered local princes to populate villages, attracted newcomers by 

12  Šabanović, Bosanski pašaluk, pp. 38–39; Sima Ćirković, Herceg Stefan Vukčić-
Kosača i njegovo doba (Beograd: Naučno delo, 1964), pp. 238–261; Sima Ćirkov-
ić, Istorija srednjovekovne bosanske države 

(Beograd: Srpska književna zadruga, 1964), pp. 323–333; Selahattin Tansel, Os-
manlı Kaynaklarına Göre Fatih Sultan Mehmed’in Siyasi ve Askeri Faaliyeti (An-
kara: Türk Tarih Kurumu, 1999), pp. 169–180.
13  Šabanović, Bosanski pašaluk, pp. 39-42.
14  Šabanović, Bosanski pašaluk, p. 44; Dinić, Srpske zemlje, p. 260; Veljan Ata-
nasovski, Pad Hercegovine (Beograd: Narodna knjiga and Istorijski institut, 1979), 
p. 13.
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offering various incentives, tax deductions and, while expanding 
to the north and north-west, they granted special statuses and the 
people followed.15 This is well described both in Turkish chronicles: 
Dursun-bey, Ašik-paşa Zade and Mehmed Nešri.16 The surrender 
of Samobor during the Ottoman’s attack in spring 1465 should be 
regarded in that context. The summary census of the Sanjak of Bosnia 
1468/69 shows that Isa-balija was among those who surrendered the 
fortress of Samobor, converted into Islam and got a timar worth 
2,709 akçes.17 The Ottomans realized the great military and strategic 
importance of the fortress of Samobor and following the conquest 
they deployed their garrison there. A mosque was built within the 
fortress and cannons were placed on the defence walls and towers. 
Since the conquest until 1832 the Ottomans permanently kept in the 
town their garrison led by dizdar.18 

Following the fall of Bosnia under the Ottoman rule, all the 
land was placed under the property of the state. Sultan Mehmed 
II issued an edict - ferman - to carry out the census of the newly 
conquered territory. The summary census (icmâl, mücmel) of the 
Sanjak of Bosnia began on 26 January 1468 and lasted by 12 May 
1469.19 The territorial and administrative division was based on the 
as-is state so the sanjak was divided into: lands of the Bosnian king, 

15  Holm Zundhausen, Istorija Srbije od 19. do 21. veka (Beograd: Clio, 2008), pp. 
40–42; Šerbo Rastoder, “Katak osvrt na proces islamizacije u Crnoj Gori”, Revija 
Forum 7 (2012), p. 51.
16  Dursun Bey, Tarih-i Ebu’l-feth, c. V–VI, sayı 26–38 (İstanbul: Tarih-i Osmanî 
Encümeni Mecmuası,) 1330 (rumi) 1914 (miladi);  Mehmed Neşri, Kitâb-ı Ci-
hân-Nümâ, Neşri Tarihi, c.II, Yay.: Faik Reşit Unat-Mehmet Altay Köymen, 2.Bsk. 
(Ankara: Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1987); Derviş Ahmed Aşikî, Tevârih-i 
Al-i Osman (Ankara: MEB. Yay., 1992); Tansel, Osmanlı Kaynaklarına Göre, pp. 
170–182. 
17  Aličić, Sumarni popis, p. 125.
18  Delić, “Sаmobor”, pp. 255–269.
19  Oruç, “15. Yüzyılda Bosna”, p. 254; Aličić, Sumarni popis, pp. XI–XXV (In-
troduction). 
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Pavlovići, Kovačevići and Herzog Stjepan20 Icmâl defters were the 
cumulative, summary censuses where the name of the settlement 
and the number of houses were recorded as well as distribution 
of feudal income on hassas, zeamets and timars. The census was 
taken by emin Ajs-bey and scribe Ahmed. The census was used to 
determine income, to distribute income among sipahis that used that 
income as salaries for military and other services.21 

Samobor Nahiya and town in the Ottoman Defters of 1468/69

The fortress of Samobor was important for the broader area and 
that is why it became the centre of the nahiye that was named after 
it. The nahiye borders followed the borders of the medieval county 
of Pribud.22 Fortress with the garrison was listed in the census of 

20  There is a considerable number of studies on the Ottoman Censuses of which 
we only present the following selection: Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-i 
Defter-i Sancak-ı Arvanid (Ankara: Türk Tarih Kurumu, 1954); Hazim Šabanović, 
Krajište Isa– bega Ishakovića (Sarajevo: Orijentalni institut, 1964), pp. XXI–LVI 
(Introduction); Ömer Lütfi Barkan, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri 1. Cilt 
(Ankara: TTK,

 1988); Heath W. Lowry, Fifteenth Century Ottoman Realities: Christian Peas-
ant Life on the Aegean Island of Limnos (İstanbul: Eren Yayıncılık, 2002); Amina 
Kupusović, “Defteri Hercegovačkog sandžaka u arhivu Orijentalnog instituta u 
Sarajevu ”, in Zbornik radova: naučni skup herceg Stjepan Vukčić Kosača i njego-
vo doba, ed. Munib Maglajić (Mostar: Bošnjačka zajednica kulture “Preporod” 
and Gradsko društvo Mostar, 2005), pp. 69–74; Oruç, “15. Yüzyılda Bosna”, pp. 
249–269; Hatice Oruç, “Tahrîr defters on the Bosnian Sanjak”, Archivum Ottoman-
icum 25 (2008), pp. 255–282; Ema Miljković, “Osmаnske popisne knjige defteri 
kаo izvori zа istorijsku demogrаfiju–mogućnosti istrаživаnjа, tаčnost pokаzаteljа i 
metodološke nedoumice”, Teme 1 (2010), pp. 363–373; Heath W. Lowry, Studies 
in Defterology: Ottoman Society in the Fifteenth and Sixteenth Centuries (Istan-
bul: The ISIS Press/ Gorgias Pr. Llc., 2012); Ema Miljković, “Ottoman Census 
Books as Sources for Historical Demography: Research Possibilities, Exactness 
and Methodological Doubts”, in Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî, 
Cilt I, ed. Abidin Temizer, Ugur Özcan (Istambul: Libra Kitap, 2015), pp. 71–79.
21  Šabanović, Bosanski pašaluk, p. 120.
22  Šabanović, Bosanski pašaluk, p. 139.
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1468/69.23 Nahiye belonged to Hersek Vilayet which was, from the 
judicial and administrative viewpoint, divided into two kadiluks: 
Drina and Blagaj. Samobor belonged to the Drina kadiluk, covering 
the area of the Upper Podrinje, headquartered in Foča.24 

Most of the properties (hassas) in Samobor were reserved for 
the ruler, his governors and high officials of the state. In this nahiye, 
the sultan’s hass included the market of Čajniče, which was an iron 
ore mine, as well as villages of Mrković, Kluščić and Krdžava, 
where iron ore mines were situated.25The Ottoman government had 
particular interests to occupy Bosnia since the production of iron 
was quite important and in demand in the second half of the 15th 
century.26 Nine rural settlements belonged to the hass of the governor 
of the Sanjak of Bosnia Isa-bey Ishaković in Samobor nahiye. The 
governor granted land (timars) to the military class (sipahi) not as 
ownership but as life estate for their own sustenance and also for 
collection of state taxes. Timars were granted for outstanding merit 
in the battlefield and the primary obligation of their beneficiaries 
was to participate personally, as horsemen with their own arms 
and armours (depending on the size of their property), participate 
in military campaigns and (again, depending on the size of the 
property) to bring with them a number of warriors - horsemen. In 
peaceful times, where necessary, they had the obligation to work on 
building and supplying of the Samobor fortress, to guard the areas 
under risk, and similar.27 
23  Aličić, Sumarni popis, p. 125–127. 
24  Šabanović, Bosanski pašaluk, pp. 136–137, 139, 195, 230. 
25  Aličić, Sumarni popis, 46.
26  Adem Handžić, “Rudnici u Bosni u drugoj polovini XV stoljeća”, Prilozi za 
orijentalnu filologiju XXVI (1978), pp. 9–11. 
27  Nedim Filipović, “Pogled nа osmаnski feudаlizаm (sа nаročitim obzirom nа 
аgrаrne odnose)”, Godišnjаk istoriskog društvа Bosne i Hercegovine IV (1952), 
pp. 35–50; Olgа Zirojević, Tursko vojno uređenje u Srbiji (1459–1683) (Beogrаd: 
Istorijski institut, 1974), pp. 102–105; Halil Inaldžik, Osmansko Carstvo: klasič-
no doba 1300–1600 (Beograd: Srpska književna zadruga, 1974), pp. 149, 152; 
Ömer Lütfi Barkan, “Timar”, İslam Ansiklopedisi, C.XII/I (İstanbul: MEB, 1993), 
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Any Christian could have become a sipahi if he was descended 
from a military family and if he pledged his allegiance to the 
Ottomans. Christian sipahis were given titles that, for the most part, 
matched their earlier statuses. They retained the properties in the 
form of timars of baštinas.28 Members of former domestic feudal 
class were listed in the census as beneficiaries of timars: Duke Hrvaš 
and his sons Stepan and Radonja, Radivoj Zemilić, Vukosav son of 
Radivoje, Stipan Pogubančić, who kept their heritage and property 
by joining the Ottoman’s timar system. Beneficiaries of timars 
were also a number of Christians who converted to Islam in nahiye, 
members of military and administrative service of the Ottoman’s 
administration: Hamza new Muslim and Ajs new Muslim.29 The 
Ottoman government was quite tolerant and allowed inclusion of 
Christians into the timar system. 

The defter provides us with the data on members of the 
garrison of the Samobor fortress, which of the settlements belonged 
to them, the census of households and taxes they collected. The 
military garrison of Samobor was a part of the Ottoman army. 
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 Samokovo, Mustafa Vlah, Ibrahim 
from Toplica, Evrenos from Strumica, Hizir from Prilep, Junus 

pp. 286–333; Miloš Macura, “Osmanski feudalizam”, in Naselja i stanovništvo u 
oblasti Brankovića 1455. godine, ed. Miloš Macura (Beograd: Srpska akademija 
nauka i umetnosti and Službeni glasnik, 2001), pp. 476–484, 515–517; Ema Mil-
jković, “Turski feudalni sistem na Balkanu u prvom veku vladavine”, in Naselja i 
stanovništvo u oblasti Brankovića 1455. godine, ed. Miloš Macura (Beograd: Srps-
ka akademija nauka i umetnosti and Službeni glasnik, 2001), pp. 533–539; Leyla 
Aksu Kiliç, “Osmanlı Tarihi Araştırmalarında Tımar Ve Zeamet Ruznamçe Defter-
leri”, Studies Of The Ottoman Domain 7/12 (2017), pp. 106–137.
28  Halil Inalcik, “Od Stefana Dušana do Osmanskog carstva: hrišćanske spahije u 
Rumeliji u XV vijeku i njihovo porijeklo”, Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju 
jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom 3–4 (1953), pp. 26, 29–34, 45.
29  Aličić, Sumarni popis, pp. 63, 125–127.
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from Trabzon, Iljas from Šehirkoj, Mustafa from Trepča, Jusuf 
from Karaverija, Hamza from Laz, Isa from Ofčepolje, Hamza from 
Timurhisar, Ismail from Serez, Širmerd from Plovdiv, Atmadža 
from Plovdiv, Hamza from Nevgerič, Iljas from Nevgerič and 
Karadža from Menteš, etc.30 Samobor played an important role both 
in terms of defence and attack because of the risk of attack of the 
Hungarian army on Bosnia. The policy that the Ottomans pursued 
was such that members of the garrisons were people who were not 
originating in the area where the fortresses were located. That was a 
precautionary measure for the security of Samobor as an important 
stronghold and a strategic post guaranteeing the security of the 
Empire from external attacks, controlling the surrounding territory 
and keeping the roads and passages safe. For that reason, particular 
care was taken to keep fortress mustahfizes as content as possible 
and to secure their income by granting new timars that were often 
taken away from sipahis. Military and administrative officers in the 
nahiye of Samobor had eight timars at their disposal, while other 
timars in rural settlements of the nahiye were at disposal of: Sokol, 
Dubštica, Bistrica, Goražde, Osanica, Kava and Bukovik.

There were several settlements on the territory of the nahiye 
of Samobor populated by Krstjans (Bogomils) only. Thus, nine 
houses of members of the Bosnian Church were listed in the 
village of Rastok. These data show that followers of the Bosnian 
Church remained even after the church disappeared.31 Smiths and 
carpenters (six persons) were listed in the census for the needs of the 

30  Aličić, Sumarni popis, pp. 63, 121, 125–128, 227–229, 231–234, 237, 240, 244. 
31  Aličić, Sumarni popis, pp. 231. An independent Church in Bosnia, often called 
heretical. Bosnian church belonged to the Dualist movement (spiritual and mate-
rial) widespread on a large area from Asia Minor, through the Balkans and Italy to 
Southern France and Central Europe. It existed in Bosnia from the beginning of the 
thirteenth century until the late fifteenth century. Its members were called krstjans. 
See: Pejo Ćošković, Crkva bosanska u XV. stoljeću (Sarajevo: Institut za istoriju, 
2005), pp. 81, 84, 94, 100, 102.
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fortification. This population category was exempted from paying 
İspençe, haraç and all other state taxes.32

Settlements and population

Defters have given us the opportunity to try to estimate the population 
of villages and nahiyas. They contain information on heads of 
households, males, widows, bachelors, Muslims and monks. These 
data help to determine an approximate population of the area, 
their ethnicity and movement. Such approximations are hampered 
by the fact that people who were relieved of taxation for various 
reasons were not listed (falconers, paramilitary militias – derbenci, 
etc.) and therefore, based on the defters, we can only research the 
listed population and not the total population of a cadastral area. 
Theses censuses did not list the whole Muslim population. The 
list item of a household consisted of married couples, males and 
widows.33 Estimations of the number of household members in the 
Middle Ages vary from author to author: some deem that an average 
number of household members was between 3.5 and 7, while others 
are of the opinion that there were 4 to 5 members. M. Rаšević 
insists on 4.4 members per household.34 Ömer Lutfi Barkan insist 
on 5 member,35 Nejat Göyünc insist 3-5 member per household.36 
The most methodologically acceptable estimation is that the number 

32  Aličić, Sumarni popis, p. 244.
33  Miroslаv Rаšević, “Demogrаfske prilike i stаnovništvo”, in Nаseljа i stаnovništ-
vo u oblаsti Brаnkovićа 1455. godine, ed. Miloš Macura (Beograd: Srpska aka-
demija nauka i umetnosti and Službeni glasnik, 2001), pp. 425–428. 
34  Rаšević, “Demogrаfske prilike”, p. 428; See also: Jusuf Mulić, “Prilog is-
traživanju mogućnosti procjenjivanja broja stanovnika u Bosni i Hercegovini u 
vrijeme osmanske vladavine”, Hercegovina 13−14 (2001), pp. 42–46. 
35  Ömer Lütfi Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devrinin Büyük Nüfus ve Arazi 
Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterler”, İktisat Fakültesi Mecmuası II/1–
2 (1941), p. 21. 
36  Nejat Göyünç, “Hâne Deyimi Hakkında”, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi 
32 (1979), pp. 331–348.
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of members per household was 5 if it was headed by a man and 
2.5 if the household was headed by a widow.37 Bachelors, listed in 
the censuses were multiplied by the coefficient 1. The number of 
monks has been calculated in the same way as bachelors regardless 
of the fact that some of them, before becoming monks, were married 
and had children. This approximation revealed the tendencies in 
the population size and movement.38 The household heads had to 
pay an annual İspençe (tax per capita, personal tax) of 25 akçes 
(Turkish currency). Single-member households paid smaller taxes 
than others and the households headed by widows were relieved 
of any taxation except İspençe, which was 6 akçes per annum. The 
number of widows in the defters was small and therefore it can be 
assumed that, due to unfavourable life circumstances, widowed 
women frequently remarried in order to improve their situation.39

37  Miljković, “Ottoman Census Books”, pp. 74–75.
38  Rаšević, “Demogrаfske prilike”, p. 430.
39  Miloš Jovanović, “Tačnost podataka i kontrola”, in Naselja i stanovništvo u 
oblasti Brankovića 1455. godine, ed. Miloš Macura (Beograd: Srpska akademija 
nauka i umetnosti and Službeni glasnik, 2001), pp. 279–289; Miljković, “Osmаn-
ske popisne knjige”, pp. 367–368.
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Table 1: Summary census of Sanjak Bosnia from 1468/69

Nahiye 
Samobor
Villages

Today’s location

H
ouses

B
achelors

W
idow

s

G
ross revenue

Population

Hass sultan
Pazar Čajniče

Town Čajniče in Eastern 
Bosnia

190 5 / / 955

Mrković
Settlement Markovića 
Kolo in surrounding of 
Čajniče

18 4 / / 94

Kluščić
Settlement Kluščići in 
surrounding of Čajniče

7 / / / 35

Kržava
Village in surrounding 
of Pljevlja

88 14 / / 454

Hass Isa-beg
Upper Blizna

Today’s village Upper 
Blizna in surrounding 
of Rudo

32 26 / 5280 186

Vran Potok
Settlement Vran Potok 
in surrounding of 
Goražde

10 2 / 1883 52

Podkalac
Village Kalac in 
surrounding of Goražde

4 2 / 240 22

Kolibka
Settlement Kolijevke in 
surrounding of Goražde

11 3 / 1450 58

Malin Potok Unknown location 16 14 / 2729 94
Upper Lušca Unknown location 40 35 / 7954 235
Lower Lušca Unknown location 9 2 / 1387 47

Miljena
Settlement Miljeno in 
surrounding of Čajniče

10 4 / 1520 54

Prgovišta 
(Prigošta)

Settlement Prgovišta in 
surrounding of Goražde

22 5 / 1698 115

Timar’s 
settlements
Lower Kamen

Settlement Kamene in 
surrounding of Goražde

6 / / 347 30
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Upper Bateva
Settlement Upper 
Batevo in surrounding 
of Čajniče

6 2 / 645 32

The part of 
Bateva

Settlement Upper 
Batevo in surrounding 
of Čajniče

7 4 / 801 39

Upper Kamen
Settlement Upper 
Kamen in surrounding 
of Čajniče

4 / / 200 20

Kaoštica
Settlement Kaoštica in 
surrounding of Goražde

14 5 / 3861 75

Popov Dol
Settlement Popov Dol in 
surrounding of Goražde

6 / / 332 30

Middle 
Bogoševac

Settlement Middle 
Bogoševac in 
surrounding of Goražde

2 / / 100 10

Dvorišta
Settlement Dvorišta in 
surrounding of Čajniče

/ / / / /

Ska Unknown location 11 / / 550 55

Terbosilje
The same settlement 
name in surrounding of 
Rudo

/ / / 620 /

Bezdani Unknown location 4 / / 328 20

Middle Bučina
Village Bučje in 
surrounding of Goražde

5 / / 288 25

The part of  
Bilin

Settlement Biljin in 
surrounding of Goražde

3 3 / 225 18

Upper Šušnk(ć)
Settlement Šovšići in 
surrounding of Goražde

3 2 / 525 17

Lower Bateva
Settlement Lower 
Batevo in surrounding 
of Čajniče

10 3 / 545 53

The part of  
village Meleni

Settlement Melin in 
surrounding of Goražde

/ / / 40 /



98     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Odska
Settlement Odska in 
surrounding of Goražde

/ / / / /

Fortress’ 
garrison of 
Samobor, timar’s 
settlement
Lower Blizna

Village Blizna in 
surrounding of Rudo

5 1 / 200 26

Upper Crnetina
Settlement Crnetići 
in surrounding of 
Ustikolina

2 / / 100 10

Icka (cka) Unknown location 7 3 / 500 38

Međureč
Village Međurječje in 
surrounding of Rudo

30 8 / 3041 158

Dubrva
Hamlet Dubrava in 
surrounding of Rudo

8 / / 934 40

Lower Bučja
Village Bučje in 
surrounding of Goražde

20 4 / 1581 104

Zakalje
Hamlet in surrounding 
of Goražde

14 12 / 1458 82

Crna Niva
Hamlet Velika Njiva in 
village Borobići in Rudo

10 3 / 707 53

Lower 
Medošević

Village Medoševići in 
surrounding of Čajniče

6 / / 525 30

Lower Bezujna
Village Bezujno in 
surrounding of Čajniče

22 6 / 2409 116

Upper Bezujna
Village Bezujno in 
surrounding of Čajniče

4 2 / 398 22

The part of  Klak
Village Klak in 
surrounding of Čajniče

11 3 / 987 58

Vrnjak
Hamlet Vrnjak in the 
territory of Borik in 
Goražde

8 2 / 779 42

G(o)lužino
Village Gložin in 
surrounding of Čajniče

3 / / 175 15
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Borjana Unknown location 10 2 / 629 52

The part of Klak
Village Klak in 
surrounding of Čajniče

12 2 / 554 62

Lower 
Njegoševica

Unknown location 6 2 / 350 32

Bilino
Village Biljin in 
surrounding of Goražde

4 1 1 838 23

Batova
Village Batovo in 
surrounding of Čajniče

5 2 / 594 27

Rastok Unknown location 9 / / 630 45
The part of 
Kložin

Unknown location 4 2 / 412 22

Slavopodnica Unknown location 4 1 / 685 21

Zapotočje
Hamlet in the village 
Mazoče in surrounding 
of Foča

6 1 / 705 31

Slatina
Village Slatina in 
surrounding of Goražde

14 5 / 1164 75

Upper Kopač
Place Kopači in 
surrounding of Goražde

18 2 / 2481 92

Ustuprača
Place Ustiprača in 
surrounding of Goražde

5 1 / 687 26

Brezovica
Village Brezovica in 
surrounding of Čajniče

4 2 / 397 22

Lower Kopač
Place Kopači near 
Goražde

19 6 / 2839 101

Upper 
Bogoševac

Settlement Bogušiči 
near Goražde

18 2 / 1013 92

Upper Kopač
Local territory Kopači 
near Goražde

5 6 / 1510 31

Craft settlements
The part 
of Lower 
Bogoševac

Settlement Bogušići 
near Goražde

/ 2 / / 2
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The part of 
Upper Bučja

Village Bučje in 
surroundings of Goražde

/ 2 / / 2

The part of 
village Rudnik

Unknown location / 2 / / 2

Total: 62 
villages
1 pazar

831 222 1
62.830
akçes

4.379

According to the defter, settlements of the Samobor nahiye 
included a number of the villages in Goražde, Čajniče and Rudo. 
The nahiye included 60 populated villages, two unpopulated 
villages and one market. The following were listed by the census: 
831 households, 222 unmarried members of age and one Muslim. 
The census shows that smaller rural settlements (6-20 houses) 
formed the network of settlements in this area. The total population 
was 4,379 and the total income 62,830 akçes.

Conclusion

This paper analyses the fortress and nahiye of Samobor based on 
the summary census of Bosnia sanjak in 1468/69. The position, 
appearance and the function of the fortress is analysed in the first 
segment of the paper. The Ottomans occupied Samobor in 1465 
and established a nahiye borders of which followed the borders of 
the medieval county of Pribud. From the census 1468/69 we learn 
that Isa-balija was among those who surrendered the fortress of 
Samobor in 1465. Christian mustahfizes of the town of Samobor 
and landowners knew that the Ottomans would verify their statuses 
and properties so they had not opposed that change much. That 
was one of reasons of surrendering Samobor and quick conquest of 
Bosnia. With support of the defter were presented the distribution of 
feudal income to hassas and timars. In the nahiye, the following iron 
ore mines belonged to the sultan’s hass: market Čajniče, villages of 
Mrković, Kluščić and Krdžava. Nine rural settlements belonged to 
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the hass of the governor of the Sanjak of Bosnia Isa-bey Ishaković 
in the nahiye. 

The Ottomans realized the great military and strategic 
importance of the fortress of Samobor and following the conquest 
they deployed their garrison there. Dizdar of the fortress was 
Timurtašev, and his deputies were Isa and Kara Ishak. The fortress’ 
garrison comprised 69 mustahfizes from different parts of the Empire. 
Military and administrative officers in the nahiye had eight timars at 
their disposal, while other timars in rural settlements of the nahiye 
were at disposal of: Sokol, Dubštica, Bistrica, Goražde, Osanica, 
Kava and Bukovik. Samobor nahiye included rural settlements on 
the territory of today’s municipalities of Gornje Goražde, Čajniče 
and Rudo. A map showing a large number of rural settlements that 
have been continuously populated since medieval times is presented 
as an annex to this article. The census data compensated to a 
significant extent for the lack of sources needed for reconstruction 
of the settlements and population density in the pre-Ottoman period 
of the Middle Ages. The nahiye included 60 populated villages, 
two unpopulated ones and one market. The following were listed 
by the census: 831 households, 222 unmarried members of age 
and one Muslim. The census shows that smaller rural settlements 
(6-20 houses) formed the network of settlements in this area. The 
population in this area was 4,379, while the total income amounted 
to 62,830 akçes. 

This defter was one of the most important historical sources 
for studying medieval history of Bosnia. It contains a whole range 
of data on settlements and villages of the fortress and nahiye of 
Samobor. The data studied provide a sound basis for establishing 
of basic factual premises for the early years of the Ottoman rule in 
Bosnia. 
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Appendix
NAHIYE SAMOBOR IN THE SUMMARY CENSUS OF THE 

SANJAK OF BOSNIA 1468/69
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LEPOGLAVA LACE - GUARDIAN OF THE 
TRADITION OF NORTHERN CROATIA

Kristina DILICA* &  Emina BERBIĆ KOLAR**

Abstract: Lacemaking tradition is one of the traditions represented in 
the Republic of Croatia. Several Croatian regions preserve this tradition, 
and the lacemaking tradition of northern Croatia is particularly interesting 
and internationally recognised. Lepoglava, a city that has played a crucial 
role in the historical development of education in the Republic of Croatia, 
now preserves and nurtures the lacemaking tradition, the Lepoglava lace, 
inscribed on the UNESCO list of intangible cultural heritage. Thus, the 
tradition received recognition and the possibility of preserving it from 
oblivion. Lepoglava lacemaking has its own unique features that will be 
described in this paper. Today, more than ever, it is necessary to present 
and nurture such traditions because, in the modern environment and due to 
some new interests, there is often no interest in traditions that require a lot 
of time and patience to create.

Key words: Lepoglava lace, lacemaking tradition, intangible 
heritage, northern Croatia

Introduction

Open, hollow, weblike handiwork as a specific textile handicraft, 
known as lace, records its birth on the territory of Western Europe 
and the Mediterranean. Lace was created during the Renaissance 
when clothes were made with simpler and more uniform colours, 
mainly white. Thus, lace enriches the white colour with its patterns 
and brings charm to the clothes of that time, which, unlike the 
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Middle Ages, which focused on bright colours and layering, strove 
for simplicity. Lace, and therefore lacemaking, is divided, according 
to the creation and interweaving of threads, into two categories, i.e., 
two techniques – needle lace and bobbin lace. Needle lace originated 
in the territory of the Republic of Venice, today’s Venice, and bobbin 
lace has its roots in the area around Antwerp in Belgium. Although 
it was created during the Renaissance, lace experienced its heyday 
during the Baroque period, when in all areas of art, including clothing 
and decoration, there was a tendency towards rich decoration and 
even excessive embellishment in the Rococo period. Then the 
wealthy nobles recognised the beauty of lace, which, as an expensive 
decoration, adorned their clothes, primarily the clothes of men who 
were the prominent supporters of wearing lace details on clothes 
such as oversized ruffles on collars or sleeve edges. Such lace-
embellished clothing was a symbol of high social class and wealth 
because only the wealthiest could afford that fine, handmade detail. 
While the European lace heritage is associated with the wealthy 
classes, the Croatian lace tradition has a somewhat different path, 
but no less important and rich tradition with a legacy and history 
that competes with its beauty with European lace, which UNESCO 
confirmed by placing the Croatian lace tradition under its protection.

Lacemaking Tradition In Croatia

Lacemaking in Croatia has a different development than European 
lacemaking because it is associated with ethnographic heritage, and 
thus within the framework of rural production and with the rural 
population more than the upper class. Lace was made as a decoration 
of women’s clothing, which we see today on numerous preserved 
costumes, but also as decoration on furniture and household items 
such as pillowcases or bedspreads and towels. Today in Croatia, 
there are three main centres of lacemaking. These centres are the 
guardians of a long lace tradition – the island of Pag, where lace is 
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made using a needle, the island of Hvar, where lace is made from 
the agave plant and the only city in northern Croatia, Lepoglava 
in Hrvatsko Zagorje where lace is made using bobbins. While the 
influence of Venice on our islands, where the lace tradition is present, 
is not unexpected considering that the islands were under Venetian 
rule and that Italy left a rich mark on the development of numerous 
cultural areas of Croatian history,  the arrival of lacemaking using 
bobbins from Belgium to the territory of northern Croatia, is an 
indeed exciting story that has been preserved even today.

Lepoglava – The Guardian of The Lacemaking Tradition of 
Northern Croatia 

The tradition, i.e., the culture of lacemaking in northern Croatia, is 
preserved by the city of Lepoglava. Traditionally viewed, Lepoglava 
is placed in Hrvatsko Zagorje, although some geographers place the 
town in Podravina. It is a town located by the River Bednja, at the 
foot of the Ivančica mountain, and not far from the two routes of 
the European highways Zagreb - Vienna and Zagreb - Budapest. 
Lepoglava is an important city, not only for northern Croatian 
history but for Croatian history and the development of culture in 
general, because a Pauline monastery was built there in 1400. With 
the arrival of the friars of the Pauline Order (Paulines), popularly 
known as the White Friars, the region’s educational, cultural and 
religious development began, lagging behind the development of 
the Dalmatian area. The foundations of education and schooling in 
Croatia are linked to the Pauline monastery in Lepoglava (Petrović 
Leš, 2008), the first secular high school and the first university 
in Croatia with the right to award academic titles were founded 
there. With all this cultural development, it is believed that it was 
the Paulines who brought the culture of lacemaking, which soon 
came to life among the then inhabitants of that region and became 
part of the tradition. Moreover, lacemaking meant the possibility 
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of additional financial income, especially for the small and poor 
estates in families where women made lace items. Lace was made in 
the former surrounding villages and in today’s parts of Lepoglava: 
Lepoglavska Ves, Budim, Sestrinac, Čret, Borje and Rinkovac 
(Albus, 1994). Apart from the lacemaking, today is Lepoglava 
recognisable for the baroque church in the centre of the town and, 
unfortunately, the empty monastery. The geological monument 
of nature “Gaveznica-Kameni Vrh” is nearby, and the finds of 
semi-precious agate stone. In addition to the aforementioned, 
Lepoglava is also recognisable by the Lepoglava Penitentiary, 
the oldest Croatian prison for male prisoners. A small part of the 
population is still engaged in the traditional production of ceramic 
objects, basketry and straw products. This region of Croatia has 
become more and more attractive due to its rich gastronomic offer, 
various manifestations, ethno houses and recreational facilities 
such as cycling and hiking. Although there is an event dedicated 
to Lepoglava lace, which we will refer to later, a single event is not 
enough to preserve this heritage and tradition. What is more, the 
increase in tourist interest certainly creates new possibilities.

Picture 1: an example of round Lepoglava bobbin lace
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Picture 2: an example of oval Lepoglava bobbin lace

Historical Development of Lacemaking In Lepoglava

According to numerous studies, the art of lacemaking in Lepoglava 
was brought by Pauline friars from the most important centres for 
making bobbin lace, the so-called “klepana čipka” (Eng. clapped/
clawed lace). The Pauline monastery in Lepoglava was founded in 
1399. That year is also considered the beginning of the lacemaking 
development in that area. It is believed that in the beginning, the 
Pauline friars used lace exclusively for decorating church clothes and 
other church decorating purposes. The Museum of Arts and Crafts in 
Zagreb keeps five pieces of lace originating from Lepoglava, i.e., from 
the “Pauline Era in Lepoglava”. Zlata Šufflay collected them for the 
Museum and described them in Katalog zbirke čipaka i čipkarskih 
radnja (Eng. Catalogue of the Lace Collection and Lace Crafts) of 
the Museum of Arts and Crafts in Zagreb in 1920. (Petrović Leš, 
2008) These examples prove that the first lace items were made for 
the needs of the church, modelled after the Dutch and Flemish laces 
that were the basis of Lepoglava lace. Years later, lace production 
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was accepted by the local population as additional income in difficult 
social conditions, so it was recorded that at the end of the 19th century, 
lace was made by rural women of this region. The most frequently 
made items were lace ribbons sewn along the edges of traditional 
peasant linen clothes and attire as a decoration. Lacemakers sold 
their handicrafts at fairs or exchanged them for food and household 
goods. Following the example of European lacemaking, which 
was present and popular in the upper classes, the question arises 
as to what and how significant role Croatian nobility played in 
the development of lacemaking in the Lepoglava region. Tihana 
Petrović Leš, the author of the only complete book that describes 
in detail the development of Lepoglava lacemaking, states: “Druga 
pretpostavka govori o ulozi lokalnoga plemstva. Kakvu je i koliku 
ulogu ono imalo u razvoju čipkarstva u ovome dijelu Hrvatskoga 
zagorja, napose Draškovići iz Trakošćana i Klenovnika – Lepoglavi 
susjednih posjeda, imamo malo potvrda. Plemkinje su odgajane uz 
poduku raznih ručnih radova pa su vjerojatno podučavane i u izradi 
čipke. Svoje su uratke često darivale crkvama i samostanima kao 
zavjetne darove, poput pokrovca za kalež iz 1661. godine koji je 
lepoglavskoj crkvi darovala poznata kolatorica, hrvatska plemkinja 
Judita Balagović Japranska (Pavičić, 2001). Hrvatsko je plemstvo 
slijedilo modu renesanse i baroka za vrijeme kojih se obilno koristila 
čipka za urešavanje odjeće. Tumačeći renesansne utjecaje u kroju 
ženskoga seljačkog oplećka s područja Bednje, etnolog Vitomir 
Belaj, još šezdesetih godina prošloga stoljeća pretpostavlja da su 
seljanke mogle preuzeti takav kroj prema odjeći svojih gospodarica 
plemkinja. “1 (Petrović Leš, 2008)

1  Translator’s note: Translation by Željka Starčević: “The second assumption 
speaks of the role of the local nobility. What role and to what extent it played in 
the development of lacemaking in this part of Hrvatsko Zagorje, especially the 
Draškovići from Trakošćan and Klenovnik - the Lepoglava’s neighbouring estates, 
we have only a few confirmations. As part of their upbringing, the noblewomen 
were taught various handwork lessons, so they were probably also taught lace-
making. They often gave their handiworks to churches and monasteries as votive 



LEPOGLAVA LACE - GUARDIAN OF THE TRADITION . . .     113

In 1878, in the magazine Vijenac, the first written evidence of 
the existence of lacemaking in the Lepoglava region was preserved. 
Izidor (Iso) Kršnjavi, art historian, politician, painter and writer and 
as such, an important figure in the Croatian history, wrote a text in 
which he emphasised that lacemaking should be modernised by the 
introduction of lacemaking education and by this not only improve 
but also preserve this handicraft of the rural people. For this reason, 
Kršnjavi founded Društvo umjetnosti (Eng. Art Society) in 1868 
as a basis for their actions. (Maruševski, 1986, p. 44) He started a 
lacemaking course in Lepoglava in 1892, which lasted until 1990. 
He wished to bring art and artistic craft alive and succeeded by 
using tested work and organisation methods borrowed from Vienna, 
while in theory, he followed Gottfried Semper. (Maruševski, 1986, 
p. 44) In 1930, the Chamber of Trade, Crafts and Industry in 
Zagreb, under the leadership of teachers Danica Brösller and Ivanka 
Spetić, organised a new, expanded lacemaking course. In 1936, the 
Banovina lacemaking school was active in Lepoglava. The school 
developed and improved the production of bobbin lace further 
by creating various fashion details, lace by the meter, placemats, 
tablecloths and other at that time popular items. This development 
is due to the lacemaking teacher, Danica Brösller, who in the 20th 
century was the most important name of the Lepoglava lace tradition 
and the voice of the poor rural people. There is a well-known photo/
poster in which Danica poses in national costume with lace in her 
hands with the caption: “Pomozite zagorskoj sirotinji! Kupujte 
krasne lepoglavske čipke! Narudžbe i aplikacije izvodi brzo i jeftino 

offerings, such as the chalice cover (Pall) from 1661, which was donated to the 
Lepoglava church by the famous collator, Croatian noblewoman Judita Balagov-
ić Japranska (Pavičić, 2001). The Croatian nobility followed the fashion of the 
Renaissance and Baroque, during which lace was abundantly used to decorate 
clothing. Interpreting Renaissance influences in the cut of “oplećak” (Eng. a fe-
male peasant shirt) from the region of Bednja, ethnologist Vitomir Belaj, back in 
the 1960s, assumed that the peasant women could have taken such a cut  after the 
clothes of their noblewomen.”
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Čipkarski tečaj Lepoglava.” (Eng. “Help the poor of Zagorje! Buy 
beautiful Lepoglava lace! Lacemaking Course Lepoglava receives 
orders and makes applications quickly and cheaply).” It was a cry 
for help, not only for the rural people but also for the survival of the 
school, which fell into a time of crisis, which Danica reported in 
letters to Vladimir Tkalčić, a Croatian museologist, cultural worker 
and one of the most important figures of our cultural scene in the 
first half of the 20th century,  citing the problems with lighting the 
space and heating it in the winter months. As for the development of 
ornamentation, Danica left a significant mark. Namely, she introduced 
the features of famous European laces into the school programme 
and mixed decorative elements from all over Croatia with them. The 
exciting patterns and introduced characteristics made Lepoglava 
lace recognisable and different from other European bobbin laces. 
Danica Brösller received many international awards for her work, 
efforts and contributions to the lace tradition. Regardless of the 
success of the lace school, World War II also affected this region, so 
the school ceased to operate. Among other things, Tihana Petrović 
Leš states about the time of World War II as follows: “U Muzeju 
za umjetnost i obrt čuva se zbirka čipaka otkupljena u Lepoglavi 
21. i 29. prosinca 1942. godine. Čipke je, vjerojatno, otkupio 
Vladimir Tkalčić, tadašnji ravnatelj Muzeja za umjetnost i obrt, od 
Upraviteljstva Državnog čipkarskog tečaja u Lepoglavi. Upravo 
nas ovaj podatak o otkupu čipaka krajem 1942. upućuje na potrebu 
daljih arhivskih istraživanja kako bismo utvrdili što se zapravo 
dogodilo s Banovinskom čipkarskom školom koja je nastankom 
NDH (Nezavisne Države Hrvtske) postala Državna čipkarska škola, 
uz koju je djelovao poseban odjel za narodno drvorezbarstvo (Lukas, 
1990, str. 736). U ratnom razdoblju lepoglavski zatvor postaje logor, 
a u okolici je jačao partizanski pokret što je sigurno utjecalo na život 
u mjestu i rad škole (Dizdar, 1990, str. 93-94). Sama će D. Brössler 
nekoliko godina pred smrt ogorčeno ukratko opisati kako je državna 
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ustanova „Domrad“ preuzela školu. “2 (Petrović Leš 2008) Lace 
was produced less and less frequently at that time, but the craft of 
making it never died out. The tradition continued to be passed down 
from generation to generation, so the art of lacemaking was saved 
from irreversible oblivion. In her historical research, Tihana Petrović 
Leš also referred to the post-war period and stated: “Čipkarstvo je 
u Lepoglavi nakon Drugoga svjetskog rata, u socijalistički uređenoj 
državi, bilo organizirano na principu zadruge koja je okupljala 
proizvođače, davala materijal, otkupljivala i nadgledala rad čipke 
te dalje prodavala. Čipka se prodavala u turističkim središtima, ali 
se i izvozila bez vidljive oznake podrijetla proizvoda.”3 (Petrović 
Leš, 2008). Failure to declare lace handicrafts is a big omission; 
it is extremely important for preserving tradition and directing 
customers to the country where such beautiful and unique items are 
created. The period of the Independent Republic of Croatia after 
1990 represents a new era, and we dare to divide it into two parts: 

2  Translator’s note: Translation by Željka Starčević:”The Museum of Arts and 
Crafts houses a collection of lace purchased in Lepoglava on December 21 and 
29, 1942. The lace was probably bought by Vladimir Tkalčić, the then director of 
the Museum of Arts and Crafts, from the Administration of the State Lacemaking 
Course in Lepoglava. It is this information about the purchase of lace at the end of 
1942 that points us to the need for further archival research in order to determine 
what actually happened to the Banovina Lace School, which became the State Lace 
School with the establishment of the NDH (Nezavisna država Hrvatska, Eng. In-
dependent State of Croatia), with a special department for folk woodcarving. (Lu-
kas, 1990, p. 736). During the war, the Lepoglava prison became a camp, and the 
partisan movement grew stronger in the area, which undoubtedly affected life in 
the town and the work of the school  (Dizdar, 1990, pp. 93-94). A few years before 
her death, D. Brössler herself will bitterly, briefly describe how the state institution 
“Domrad” took over the school.” 
3  Translator’s note: Translation by Željka Starčević “Lacemaking in Lepoglava, 
after World War II, in a socialist-regulated state, was organised on the principle of 
a cooperative that gathered manufacturers, provided material, bought and super-
vised the lace production and sold it further. Lace was sold in tourist centres but 
was also exported without a visible label of the product’s origin.”
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First, the war and post-war period, which we can call somewhat 
euphoric for “our”, “domestic”, and “autochthonous” due to the 
strong need to portray Croatian and Croatianness. In that period, 
lacemaking was nurtured as an “old tradition”, and in 2003, 
lace production was again organised within cooperatives. Two 
companies, “Rukotvorine” from Zagreb and “Zagorjeplet” from 
Lepoglava, also took care of the organisation of production and 
sales. This climax was followed by the decline of such companies, 
privatisation and the decline of the textile industry that was 
developed in Yugoslavia on the territory of Croatia, and generally, 
it was the period of decline of handicrafts as something valuable. 
The political situation in the country for the previous 20 years had 
also contributed to this, as well as the penetration of cheap foreign 
textile industry, affordable for everyone. Consequently, handicrafts 
and items made by individual artisans could not have competed 
with the market. Čipka je ostala dodatni izvor zarade za manji 
broj starijih čipkarica koje su nastavile s radom u svojim kućama, 
a otkupom su se sve više bavili razni preprodavači. Zanimljivo 
je da se izrada čipke u kontinentalnoj Hrvatskoj zadržala samo u 
Lepoglavi iako se u 19. i početkom 20. Stoljeća radila i drugdje u 
Hrvatskoj, posebice u Međimurju, Posavini i Moslavini.4 (Petrović 
Leš, 2008) In that period, after 2000, the lace was preserved from 
oblivion by the Lepoglava Lace Cooperative, founded on January 
24, 2003, at the initiative of the  Lepoglava City government to 
restore the tradition of making Lepoglava lace, which was in danger 
of extinction. It was mostly made by older women, as the younger 
generations of girls were not interested. The knowledge of creating 
lace was passed down from generation to generation but exclusively 

4  Translator’s note: Translation by Željka Starčević : Lace remained an additional 
source of income for a smaller number of older lacemakers who continued to work 
in their homes while various resellers more and more dealt with the purchase. 
Interestingly, lacemaking in continental Croatia remained only in Lepoglava, al-
though in the 19th and early 20th  centuries, it was also present in other parts of 
Croatia, especially in Međimurje, Posavina and Moslavina.
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within a narrow circle of women. In 2018, the lace Society “Danica 
Bresler” published a manual for creating master motifs of Lepoglava 
lace. The Society contributed significantly to including Lepoglava 
lacemaking on the UNESCO list of intangible cultural heritage, 
where it has been since 2009. Moreover, the members of the Society 
have contributed to the preservation and presentation of Lepoglava 
lacemaking with numerous activities. In addition to being included 
on the UNESCO’s list, in 2009, Lepoglava lace won the Gold lace 
award in Estonia, and in 2011 it won first place at the lace festival in 
Vologda, Russia. Along with earlier awards, the gold medal in Paris 
in 1937 and the bronze medal in Berlin in 1939, these awards prove 
the uniqueness of Lepoglava lace and its importance as part of the 
intangible cultural heritage of the Republic of Croatia.

Lepoglava Lace Today

The Lepoglava Lace Cooperative is still active today, as far as 
the overall political situation and country’s interests allow. The 
Lepoglava city council formulated the “Lepoglava lace” programme, 
which received financial support from the Varaždin County 
government. The programme was also financially supported by the 
former Ministry of Crafts, Small and Medium-sized Enterprises. The 
programme aimed to educate young lacemakers through a six-month 
course to make high-quality lace of appropriate fineness. Also, they 
needed to learn about product promotion and marketing activities 
necessary for the formation and preservation of the Cooperative, 
which will gather lacemakers, procure the necessary thread, market 
the product and take care of the standard quality of the product, now 
with the obtained label, “ORIGINAL CROATIAN”. The programme 
was implemented, and the conditions were created for lace, apart 
from being a rare ethnographic value, to come to life as a product that 
will support economic activity and provide income for the women 
of this region. A new generation of lacemakers has been taught, so 
the Cooperative today counts 78 members. The produced laces are 
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regularly purchased and marketed as high-value handmade products. 
Moreover, the Presidential Office is a frequent customer of laces, 
which serve thus as gifts on official presidential trips. All of the above 
is the good side of the story of heritage preservation for the last 10 to 
15 years. However, a visit to Lepoglava and the Cooperative reveals 
the other side of the story. The Cooperative, and thus the lace gallery, 
do not have adequate space to become a lace museum. Numerous 
projects have been delayed due to the lack of interest in providing 
the Cooperative with a larger space and turning the small gallery 
into a museum worthy of such a cultural treasure. There is a room 
above the small gallery where lectures are held for students who visit 
Lepoglava on school trips. There are school visits, but as the president 
of the Cooperative, Karmen Šoštarić, states, too few because schools 
in northern Croatia do not popularise the cultural heritage nearest to 
them. Lepoglava lace deserves a museum. Moreover, it also deserves 
a more prosperous programme at the International Lace Festival-an 
event held continuously in early September in Lepoglava every year 
since 1997. Although poor, the programme is interesting. However, 
if we want to attract the interest of both foreign and local people, 
collectors and tourists, we need to enrich the festival’s programme 
and popularise lace modelled on similar foreign events. Italy could 
be the best example. This year marks the 25th year of the event, and 
the Varaždin City Museum is also scheduled to host an exhibition 
about Danica Brössler, the most famous teacher of the Lepoglava 
lace school. Thus, we remain hopeful that the programme will indeed 
be rich and worthy of the tradition it represents. Today, various 
smaller projects and courses try to awaken the interest in lacemaking 
among young generations. Also, it is interesting that Ante Starčević 
Elementary School in Lepoglava has implemented lacemaking as 
an extracurricular activity within the Student Cooperative Stezica. 
The lace section has 47 members and stands out for its longest and 
most successful work. The group is entitled Dubravka. It got its name 
from the lace that the Lepoglava lacemakers, so-called Lepoglavčice, 
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usually make, round lace with a floral motif. Lace group Dubravka 
makes lace items of smaller sizes that are more popular for sale, but 
they also make lace jewellery (earrings, necklaces, brooches enriched 
with Swarovski crystals and beads). The lace group is attended by 
female students from grades 2 to 8 who work up to three school hours 
a week and make lace for personal use but also for sale. The money 
from selling lace and lace products is used to buy new raw materials. 
Small lacemakers often perform in many local, national and regional 
competitions, where they often win awards for their work. (Bajsić, 
2011.) Thus, earrings made of Lepoglava lace and Swarovski crystals 
were declared the best product at the National Festival of Student 
Cooperatives of the Republic of Croatia in Opatija in 2011. The 
Kindergarten in Lepoglava, which promotes the preservation and 
education of cultural heritage in preschool education, can boast about 
such an age-adjusted activity. In both educational institutions, the 
educators and teachers leading these activities are also lacemakers 
who want to instil the love of lacemaking in future generations from 
an early age. Numerous Croatian designers, with  Etno butik Mara i 
Chypka (Eng. Ethno boutique Mara and Chypka) standing out, often 
use lace motifs on their clothing and other items, but more often Pag 
and Hvar lace than Lepoglava lace. The reason lies in the fact that 
Lepoglava lace is more expensive and significantly more demanding, 
even for reproduction and imprinting on garments. Although there is 
a dress and a coat in the Cooperative made of Lepoglava lace, such 
garments would be extremely expensive due to the complexity of 
their production.

How is Lepoglava Lace Created?

Lepoglava lace is made using the bobbin lace technique. Today’s 
prominent and developed technological features of Lepoglava lace 
are due to Danica Brösller, whose ideas and proposals were carefully 
listened to by the Lepoglava lacemakers who, finally, created the end 
product. The basic tools for making bobbin lace are “dedeki”, hard 
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pillows and “bateki”, wooden bobbins, and indispensable thread, 
which is considered to be of exceptional quality in order to avoid 
frequent breakage. Dedek is a hard, cylindrical pillow placed in a 
woven basket, and bateki are wooden bobbins with a wound thread 
for knitting. The pictures show a dedek and bateki, a basket and a 
tool for making bobbin lace (Pictures 3 and 4).

Picture 3

Picture 4
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Lace is made with an even number of bobbins, a maximum of 68,  
which are used to interweave the thread and thus create wider and 
narrower strips. These are fixed onto the pillow with pins to create 
additional specific motifs. The lace can also differ in thread density, 
which is achieved by tightening the threads more or less tightly 
when interweaving. The flax or cotton thread, in white or beige, 
is used to make Lepoglava lace. The most commonly used plant 
motifs are the snail, tulip, rose, oak leaf, rose leaf, flower with a 
leaf, acorn, vine, clover, et cetera, and the most common animal 
motifs are the lion, butterfly, bird, eagle and turkey. The motifs on 
the lace are interconnected by a mesh base which, depending on the 
lacemaker’s wish, can have larger or smaller, circular or elongated 
eyelets (holes). (Echel, 2012) To make lace with a diameter of 
fifteen centimetres, a skilled and experienced lacemaker must work 
eight hours a day for three weeks.

Pictures 5 and 6 show the lacemaking process.

Picture 5
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Picture 6

All pictures show the art of making Lepoglava lace, 
nurtured by lacemakers who are members of the Lepoglava 
Lace Cooperative. In addition to applying the basic bobbin lace 
technique, the lacemakers create lace exclusively according to 
Danica Brösller’s designs, thus being a unique characteristic of 
the Cooperative. They also published Katalog lepoglavske čipke 
(Eng. Lepoglava Lace Catalogue), consisting of 46 samples, all 
made by Danica Brösller designs. The Cooperative houses a sales 
exhibition of lace that can be viewed daily, as well as samples 
Danica left as a legacy.

Conclusion

U Lepoglavi je čipka na neki način simbol života koji se koristio u 
svim prigodama. Tek rođenoj ženskoj djeci na poklon se darivao 
drveni batić koji je simbolizirao njezinu budućnost čipkarice. Zvuk 
batića pri izradi čipke često je služio kao dječja uspavanka. Žene 
su svakodnevno međusobno razmjenjivale ideje, nacrte i uzorke. 
Čipka se darivala i kao zavjetni dar te je krasila crkveni tekstil. 
Lepoglavska čipka smatrala se određenim simbolom života jer je 
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na neki način pratila čovjeka od njegova rođenja pa sve do smrti.5 
(Echel, 2012, p. 83)

Lacemaking, and thus lace as a product, is one of the most 
beautiful traditions that nurture intangible cultural heritage. 
Lepoglava lace tells the history of a people, a region, the story of 
the struggle for survival of a poor village man, as well as the story 
of the effort invested in making such delicate and fine lace items 
that thus, with their beauty, make a unique decoration. In Croatia, 
lacemaking has survived famines, wars, and riots and is thus an 
even more important part of intangible cultural heritage that should 
be nurtured and preserved from oblivion in every possible way. 
Although there are events, schools, courses and a kind of investment 
in the preservation of a tradition, what needs to be encouraged is the 
interest among the younger generations, who generally do not have 
enough heritage sensibility. Moreover, it is precisely this lack that, 
regardless of every effort, can lead not only lacemaking but also 
any other heritage tradition at risk of oblivion. Popularisation is the 
key element that should be developed, aiming to preserve the rich 
intangible heritage.
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faaliyetlere yeni bir alan yaratmıştı. Batılılar, Osmanlı coğrafyasında eski 
eser arayarak müzelerini zenginleştirmeye çalışırken, Yunanistan gibi yeni 
kurulan devletler de egemenlik alanlarını kadime dayandırmak istiyorlardı. 
Osmanlılar ise Batı’nın eski eser politikasına müzeler açarak ve asar-ı atika 
nizamnamelerini yürürlüğe koyarak cevap vermeye çalıştı. 

Bu çalışma Osmanlı Devleti’nin eski eserleri koruma çabasını Yanya 
vilayeti örneğinde ele almaktadır. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı 
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a new space for imperial activities. While the Westerners were trying 
to enrich their museums by searching for antiquities in the Ottoman 
geography, newly established states such as Greece wanted to base their 
sovereignty on the ancients. The Ottomans, on the other hand, tried to 
respond to the antiquities policy of the West by opening museums and 
enforcing the asar-ı atika regulations.

This study deals with the Ottoman Empire’s efforts to protect 
ancient artifacts in the example of the province of Yanya. The study, 
which was prepared based on the documents of the Ottoman Archives of 
the Directorate of State Archives, reveals the mental transformation of 
the Ottoman bureaucracy on ancient artifacts and the solutions produced 
against financial inadequacies.

Key words: Ottoman Empire, Artifact, Museum, Ioannina Province

Giriş

Arkeolojinin, amacı ve ortaya koyduğu eserler dikkate alındığında 
politik bir araç olduğuna dair yaygın kanaat vardır. Her ne kadar 
Rönesans dünyasında önem kazansa da, arkeolojik araştırma ve eski 
eser toplama Batı’nın bir kimlik yaratma, sömürgeci ve emperyalist 
hareketlerine meşruiyet kazandırma işlevini görmüştür. Geçmişten 
yer edinme ve gelecek tasavvuru, milliyetçilik çağında kolonyalist 
devletlerin eski eserlere yönelimlerini arttırırken, kurulan devasa 
müzeler hem tarihî bağlantıyı hem de dünya hâkimiyetini sembolize 
ediyordu.1 

XV. yüzyılda ortaya çıkan müzeler, XVIII. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren yaygınlaştılar. Eserler, müzeciliğin ilk 
dönemlerinde bir tasnif yapılmaksızın sergileniyordu.2 XIX. 
yüzyıldan itibaren kraliyet koleksiyonları da halka açık müzelere 
dönüştürüldü. Özel ve sanatsal hazinelere devletçe el konuldu. 
Napolyon’un biriktirmesine rağmen Louvre Müzesi, 1815 yılı 
1  Ayşe Boren, “Arkeolojinin Politikası ve Etiği”, Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün 
Yapılandırılması, Derleyen: Ayşe Boren, İstanbul 2019, s. 7-21.
2  Krzysztof Pomian, “Çağdaş tarih Yazımı ve Çağdaş Müzeler”, Müzecilikte Yeni 
Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, İstanbul 2000, s. 17-18.
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sonrasında mevcut eserlerin beşte dördünü kaybetse de Fransa’nın 
en önemli simgelerinden birisi kalmaya devam etti. 1852’de 
Nürnberg’de inşa edilen Cermen Ulusal Müzesi, Alman yurtseverlik 
ruhunu ortaya koyuyordu. ABD’de ise servet sahiplerinin maddî 
desteğiyle müzecilik faaliyetleri Avrupa ile yarışır duruma gelmişti.3

Batılılar, yarışırcasına müzeciliğe yöneldikleri yıllarda, 
Osmanlı topraklarında XVII. yüzyıldan itibaren Yunan ve Roma 
uygarlıklarına ait eski eserleri toplamaya başladılar. Avrupalı 
olmayan milletlerin tarihi eserlerin kıymetini bilmedikleri ve onları 
korumadıkları, diğer bir ifadeyle barbarlardan atalarının mirasını 
kurtarma propagandası Batılıların Doğu’daki antik eserleri talan 
etmelerine gerekçe olarak gösterildi. Batı müzelerinde yer alan 
Yunan uygarlığına ait eserler, kendilerine kalan doğal bir mirasın 
sergilenmesi olarak ifade edildi.4 

Osmanlılarda ise XVIII. yüzyılın sonlarına kadar antik 
dünyaya dair farkındalık oluşmamıştı. Klasik eserlere ilgi Batı’da 
Rönesans sonrası oluşan boyutta değildi.5 Avrupa’da eğitim gören 
Osmanlılar bu konuda öncülük yaptılar. Ancak özellikle Rum isyanı 
ve Yunan bağımsızlığı esnasında Yunan-Roma mirasının ideolojik 
bir aygıt olarak kullanılması Osmanlıların, kendilerini yaşadıkları 
topraklarda egemenlik bilincinden hareketle Helen dünyasının 
mirasçısı olarak görmesine yol açtı.6 

1869’da Müze-i Hümayun’un açılması, 1874, 1884 ve 
1906 yıllarına ait Asar-ı Atika nizamnameleri hem Batı’ya tepki 
hem de Osmanlı coğrafyasındaki eserleri Batılılardan koruma 
kaygısının bir tezahürüydü. Batılılar, bir taraftan Osmanlıların 

3  Jürgen Osterhammel, Dönüşen Dünya: Küresel 19. Yüzyıl Tarihi, Çev.: Mustafa 
Tüzel, İstanbul 2022, s. 15-19.
4  Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği Müzeler, Arkeoloji ve Tarihin Gör-
selleştirilmesi, Çev.: Esin Soğancılar, İstanbul 2004, s. 27-30.
5  İbrahim Serbestoğlu, Turan Açık, “Osmanlı Devleti’nde Modern Bir Okul Proje-
si Müze-i Hümâyûn Mektebi”, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 6/12, 2013, s. 157-
172.
6  Wendy M. K. Shaw, Osmanlı Müzeciliği Müzeler, s. 93-96.
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eski eserleri korumadığı propagandası yaparken diğer taraftan da 
koruma tedbirlerini Vandalizm olarak ilan ediyorlardı. Yunan-Roma 
eserlerinin Türkler için önemsiz olduğuna, Yunan uygarlığının 
mirasçısı olan Avrupa’nın anıtları geri alma sorumluluğu 
bulunduğuna vurgu yapıyorlardı.7 

A. Yanya Eyaleti’nde Antik Kentler

Özellikle XIX. yüzyılın ikinci yarısında “geçmişe hücum”, antik 
eserleri referans alıp tarih ve toprak üzerinde hâkimiyet kurma 
mücadelesinin ifadesidir.8 Batı, hem müzelerini doldurma hem de 
emperyalist arzularına meşruiyet arayışına girmişken, Yunanistan 
gibi yeni kurulan devletler antik dönemden kalma önemli merkezlere 
sahip Balkan topraklarından ulusal kimliklerini devşirmeye 
çalışıyorlardı.9 Batılıların ve Yunanistan’ın hedefindeki sahalardan 
birisi de Yanya idi.

Yanya, antik dönemden itibaren bir yerleşim yeridir. 
Ortaçağ’da St. Ioannis Prodromos Manastırı civarında gelişen şehir, 
VII. yüzyıldaki kayıtlarda piskoposluk merkezi olarak geçmektedir. 
XI. yüzyılda Sicilya Normanları, yarımadanın kuzey tepesinde 
ikinci Akropolis’i tahkim ederken, birinci Akropolis Osmanlılar 
tarafından iç kale olarak kullanılan güney tepesiydi. Osmanlılar 
döneminde kalenin dışında yerleşim alanlarıyla gelişen Yanya, 
Müslüman, Hristiyan ve Yahudiler gibi farklı kültürlere ev sahipliği 

7  Zeynep Çelik, Asar-ı Atika Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti, Çev.: 
Ayşen Gür, İstanbul 2016, s. 63-69.
8  Bu konuda farklı yazarlara ait pek çok örnek için bkz.: Geçmişe Hücum Osmanlı 
İmparatorluğu’nda Arkeolojinin Öyküsü, 1753-1914, Ed: Zainab Bahrani, Zeynep 
Çelik, Edhem Eldem, İstanbul 2011.
9  Neil Asher Silberman, “Vaat Edilmiş Topraklar ve Seçilmiş Halklar: Arkeolojik 
Anlatının Politika ve Poetikası”, Arkeoloji: Tarihin ve Kültürün Yapılandırılması, 
Derleyen: Ayşe Boren, İstanbul 2019, s. 23-27. (ss.23-49); hem bağımsızlık süre-
cinde hem de bağımsızlık yıllarında Yunanistan’da arkeolojik çalışmalar ve eski 
eserlere dair uygulamalar ulusal kimliğin oluşturulmasında önemli bir paya sahipti. 
Bkz: Yannis Hamilakis, Ulus ve Harabeleri: Yunanistan’da Antikite, Arkeoloji ve 
Ulusal İmgelem, Çev.: Ayşe Boren, İstanbul 2020. 
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yapıyordu. XIX. yüzyılın ilk yarısında şehirde antik döneme dair 
kitapların satılıyor olması ve canlı bir edebi ortamın varlığı ulusal 
kimliğin altyapısı açısından önemlidir. Ayrıca Avusturya ve İtalya 
ile gelişmiş bir ticaret ağına sahip olması Avrupa ile canlı bağlantıya 
işaret ediyordu.10 

Osmanlılar, 1867 yılında Arnavutluk’un güneyi ile Epir 
bölgesinde Yanya vilayetini teşkil ettiler. Yunanistan’ın emellerine 
karşı mücadele etmek amacıyla Tırhala sancağının, 1878’de 
Yanya’dan ayrılarak müstakil sancağa dönüştürülmesi bölgede 
siyasi, askeri ve kültürel mücadelenin boyutlarının göstergesidir.11

Bağımsızlığını kazanmasının ardından Yunanistan, arkeolojik 
miras üzerinden hem kimlik politikası ortaya koyuyor hem de ülkenin 
topraklarına katacağı bölgeleri belirliyordu. 1833 yılında kurulan 
Yunan Devlet Arkeoloji Dairesi, Avrupa’nın en eski ulusal arkeoloji 
birimiydi. Üniversiteler, Atina Arkeoloji Derneği ve yabancı 
okullar da kazı çalışmalarına denetim adı altında destek veriyordu. 
Helenizm’in bir parçası olduğu düşünülen “kurtarılamamış 
topraklar” için antik eserler bir kanıt olarak sunuluyordu.12 

Yanya’da antik dönemden kalma ve tanrı Zeus’a adanmış 
olan Dodoni Antik Kenti gibi yerleşim yerlerinin yanında Osmanlı 
döneminden kalma pek çok eser bulunuyordu.13 Buralardan 
çıkartılan tarihi eserler yalnız kadim kültürlere ve tarihe ışık tutmakla 
kalmıyor, sergilendikleri müzelere prestij kazandırıyorlardı.

10  Machiel Kiel, “Yanya”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 43, İstanbul 2013, s. 
317-321.
11  İlkay Erken, Yanya Sancağı, İdari Yapı ve Yerleşim Birimleri (1867-1913), An-
kara 2021, s. 65-66.
12  Yannis Hamilakis, Ulus ve Harabeleri, Yunanistan’da Antikite, Arkeoloji ve 
Ulusal İmgelem, s. 82- 103.
13  https://blog.campandtravel.com/gezilecek-yerler/cinar-agaclari-altinda-bir-se-
hir-ioannina-yanya/228 (e.t. 13.08.2022)
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Yanya körfezinde antik kentler14

B. Hukuk ve Şüphe: Kazı Talepleri ve Bürokratik Tavır

Yanya’daki kazı ruhsatı talepleri ve antik kentleri incelemek için 
müracaatta bulunanlara karşı Osmanlı bürokrasisinin hukuka vurgu 
yapması ve talep sahiplerine “şüpheli” gözüyle bakması dikkat 
çekicidir. Bürokrasinin temkinli tavrı, ruhsat taleplerine verilecek 
cevabın gecikmesine, hatta yılları aşan bir süreyi bulmasına neden 
oluyordu. İzinler verilirken de ruhsat sahibinin yapacağı işlere ve 
sorumluluklara ve asar-ı atika nizamnamesine vurgu yapılarak 
14 https://www.academia.edu/19710411/Ancient_sites_in_Ioannina_Greece_ba-
sin
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dikkat çekiliyordu.15 Özellikle mülk arazide arama yapılacaksa asar-ı 
atika nizamnamesinin üçüncü maddesine göre arazi sahibinden 
muvafakat alınması gerektiği, arazi sahibine ulaşılması mümkün 
değilse doğacak hukuki sorumluluğun kazı sahibinin ve kefilinin 
kabul etmesine vurgu yapılıyordu.16 Ayrıca arazinin statüsüne 
bakılmaksızın çıkartılacak eserlerin devlete, kazı sahibine ve arazi 
sahibine taksim edilmesi zorunluluğu hatırlatılıyordu.17 Kazı alanına 
ait bir harita başvuru dosyasında yer almalıydı.18 Özel veya devlet 
arazisi fark etmeksizin kazı alanlarının haritası yoksa ruhsat talepleri 
reddediliyordu.19 Kazı ruhsatları genellikle bir yılla sınırlandırılıyor 
ve mahalli hükümetten bir memur görevlendiriliyordu.20 Dikkat 
çeken bir durum eğer kazı alanı manastır arazisi ise başrahipten 
alınan senet, Preveze’de olduğu gibi metropolit ve mahalli 
meclis tarafından onaylanmalıydı.21 Bazen de tüm bu prosedürler 
sonucunda ruhsat sahiplerinin, kazı sahasına gittiklerinde izinsiz 
kazı yapanlarla karşılaştıkları oluyordu. Yetkililere haber verilmesi 
üzerine gerekli tedbirler alınmaya çalışılıyordu.22

15  BOA, MF.MKT.34/40, H.15.02.1293 / 12 Mart 1876.
16  Preveze sancağında Kasopya antik kenti dâhilinde Kamariya keryesi civarında 
3 km2 lik alanda eski eser aramak için Niyaki Perasyo Efendi talepte bulunmuştu. 
Arazinin, mülk statüsünde olmasından dolayı asar-ı atika nizamnamesinin üçüncü 
maddesine göre muvafakat senedi alınması gerekiyordu. Ancak mülk sahibi Yani, 
başka memlekette olduğundan izin alınması gecikeceğinden Yani efendinin dava 
etmesi durumunda da her türlü mesuliyeti Niyaki Perasyo’nun kabul etmesi şartıy-
la kazının başlatılmasına karar verildi. Yani efendinin dönüşüyle alınacak muva-
fakat senedi Maarif Nezaretine gönderilecekti. Kostaki Karapano Efendi de Niyaki 
Perasyo Efendi’ye kefil olmuş ve kefalet senedi imzalamıştı. Çıkartılacak eserlerin 
1/3’ü Niyaki’ye, 1/3’ü arazi sahibine ve 1/3’ü de devlete ait olacaktı. Kazı süresi 
ise bir yıldı. Bkz: BOA, MF.MKT.34/57, 27 Mart 1876.
17  BOA, MF.MKT.32/128, H.04.12.1292 / 1 Ocak 1876.
18  BOA, MF.MKT.32/91, H.24.11.1292 / 22 Aralık 1875.
19  BOA, TS.MA.e.1411/1, H.02.05.1297 / 12 Nisan 1880; BOA, TS.MA.e.1411/2, 
H.14.05.1297 / 24 Nisan 1880.
20  BOA, ŞD.207/41, H.13.01.1292/ 19 Şubat 1875.
21  BOA, MF.MKT.43/110, H.6.10.1293/ 25 Ekim 1876.
22  BOA, MF.MKT.34/7, H.19.01.1293 / 15 Şubat 1876.
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Zaman zaman kazılar sonucunda ortaya çıkan eserlerin 
kaybolduğu görülmektedir. Eski eserler, ruhsat sahibi, kazının 
yapıldığı arazinin sahibi ve devlet arasında taksim ediliyordu. Bu 
süreçte ruhsat ve arazi sahibine bırakılacak eserlerin yer aldığı 
bir defter hazırlanıp, onay için İstanbul’a gönderiliyordu. Değerli 
eserler İstanbul’a, Müze-i Hümayuna’a gönderilirken, bazı eserlerin 
yerel idadilerde bulunan özel mekanlarda sergilenmesi ve korunması 
yoluna gidiliyordu.23

Kazı ruhsatı taleplerinin incelenmesinin uzun sürmesinin 
bir sebebi de definecilerdi. Kazılarda elde edecekleri eski eser, 
meskûkât ve zikıymet eşyaların yarısını Müze’ye teslim edeceklerini 
belirtip, ruhsat istiyorlardı. Oysa eski eserler nizamnamesine göre 
define araştırması ve çıkartılacak eserlerin yarısının kazı yapanlara 
ait olacağına dair herhangi bir madde yoktu. Nizamname genel 
olarak eski eser araması yapacakların çıkartacakları eserlerin yalnız 
resim ve/veya kalıplarını alabileceklerini, eserleri ise doğrudan 
doğruya Müze-i Hümayun’a teslim etmelerini hükme bağlamıştı. 
Maarif Nezareti, ruhsat talebinde bulunanlara nizamnameye riayet 
etmeleri şartıyla izin verilebileceğini beyan ediyordu. Nitekim bu 
doğrultuda talepte bulunan Armodiyo, Dimitri ve Kostanidi adlı 
şahıslara, Maarif Nezareti, nizamnameye riayet etmeleri şartıyla 
izin verilebileceği cevabını vermişti. Bunun üzerine Armodiyo 
vermiş olduğu dilekçesinde yalnız nukuta dair arama yapacaklarını, 
bulacakları altın ve gümüş meskûkât ile çubuk, parça ve adetlerde 
23  Yanya’nın Çırakoviste nahiyesinde Alpahor çiftliğinde eski eser arama izni 
almış olan Kostaki Efendi’nin vekili Esperotkaca marifetiyle yapılan kazıda bazı 
eserler ortaya çıkartılmıştı. Mahalli komisyon tarafından paylaşılan ve müzeye 
ait olan parçalarla kazı ve arazi sahiplerine ait parçaların özelliklerini havi defter 
Divan-i İstinaf-i Ticaret azası Daviçof Efendi’ye teslim edilmişti. Maarif Tamirat 
Müdürü Kadri Efendi’nin söylemlerinin aksine Daviçof Efendi kendisine bir şey 
teslim edilmediğini belirtmişti. Bu olay yaklaşık 5 sene evvel Yanya civarında 
Paramidya’da çıkartılmış olan antika mermer mezar taşına dair de acilen tahkikat 
yapılması emrini beraberinde getirmişti. Bkz: BOA, MF.MKT.48/48, H.21.04.1294 
/ 5 Mayıs 1877; BOA, MF.MKT.57/52, H.14.06.1295 / 15 Haziran 1878.
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kıymetleri kaç kuruş olursa olsun bedelinin kendilerine verilmesi, 
bu mümkün değilse ayni olarak kendilerine teslimi şartıyla yeni bir 
ruhsat talep etmişlerdi. İkinci dilekçenin incelenmesi neticesinde 
taliplerin define araması yapacakları ve neticesinde asar-ı atikadan 
olmayan meskûkât ile külçe altın, gümüş ve mücevherat gibi 
zikıymet eşya bulunursa yarısının kendilerine yarısının da hazineye 
verilmesi Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesince uygun görülmüştü.24

Yanya vilayetinde antik kentlerin varlığı ve vilayetin kadim 
kültürü Batılı bilim insanlarını ve eski eser toplayıcılarını da 
cezbediyordu. Pek çok ülkeden araştırmacılar ve ziyaretçiler, tarihi 
eserlerin bulunduğu alanlarda inceleme yapmak, gezmek hatta 
kazı için izin talep ediyorlardı. İçlerinde Rusya25, Yunanistan26, 

24  BOA, DH.MKT.2300/55, H.29.09.1317 / 31 Ocak 1900; BOA, BEO. 
1503/112665, H.13 Safer 1318 / 12 haziran 1900; BOA, MF.MKT.488/48, 
H.29.10.1317 / 2 Mart 1900; BOA, DH.MKT.2314/41, H.04.11.1317 / 6 mart 1900; 
BOA, ŞD. 216/53, 29 Şevval 1318 / 19 Şubat 1901; BOA, DH.MKT.2395/51, 
29.04.1318 / 15 Ağustos 1901.
25  BOA, HR.MKT.635/20, H.22.07.1285 / 8 Kasım 1868.
26  BOA, MF.MKT.54/36, H.14.03.1295 / 18 Mart 1878.
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Almanya27, Fransa28, Avusturya29 ve İtalya30 vatandaşlarının 
bulunduğu yabancılara çoğunlukla şüpheyle bakılıyordu. Yazı ve 
tasvirlere zarar vermemeleri, alacakları resimlerin birer adedini 
Müze-i Hümayun’a göndermeleri, kale ve istihkâm gibi askeri 
yapılara müdahale etmemeleri vurgulanarak izin veriliyordu. 
İzinlerle beraber yerel idarecilerin ilgili şahısları dikkatle takip 
etmeleri isteniyordu.

Bu geziler sırasında ilginç olaylar da yaşanıyordu. 
Yerel yetkililerin ya haberdar olmadığı ya da tarihi niteliğini 
algılayamadıkları eserler yabancıların incelemesi sonrası Osmanlı 

27  Almanya’nın Bonn Üniversitesi hocalarından Doktor Alfred Kilipson’un Yan-
ya, Manastır, Selanik ve Kosova’da coğrafya ve jeoloji alanlarında çalışma izni 
başvurusu ve Almanya sefaretinin kolaylık gösterilmesine dair talebi Asar-ı Atika 
Nizamnamesi’ne uyması şartıyla kabul ediliyordu. Bkz: BOA, DH.MKT.13/10, 
H.12.10.1310 / 29 Nisan 1893; Almanya’nın Laipzig Üniversitesi hocalarından 
Dr. Garthausen, Preveze ve çevresinde bazı eski yazıları inceleyip, resimlerini ve 
kalıplarını almak için bölgeye gelmişti. Dr. Garthausen’in alacağı resimlerin birer 
adedinin Müze-i Hümayun’a gönderilmesi, yazı ve tasvirlere zarar verilmemesi, 
kale ve istihkâmlar gibi askeri yapılara müdahale edilmemesi şartlarıyla izin ver-
ilmişti. BOA, MF.MKT.198/62, 13.09.1311/ 20 Mart 1894.
28  Sorbonne Üniversitesi talebelerinden rahip Patifol, Fransa Maarif Nezaretince 
Yanya vilayetinde eski eser aramakla görevlendirilmişti. Paris sefareti Patifol’a 
seyahatinde kolaylık gösterilmesi için gelen talebi İstanbul’a bildiriyordu. BOA, 
HR.TH.56/6, M.25.03.1885.
29  Avusturya vatandaşı ve Viyana üniversitesi mezunlarından eski eser uzmanı 
Doktor Şarl Paç ve yardımcısı kazı yapmaksızın yalnız yüzey araştırması yapmak 
ve eski eserleri incelemek üzere gelecek Nisan ayında Yanya, İşkodra ve Manastır 
vilayetlerini gezeceklerdi. Avusturya sefaretinin yardımcı olunması talebi Osmanlı 
makamlarınca “ziyaret edecekleri asar ve mebani-i atikaca asla hafriyat ve taharri-
yatta bulunmamak, yazılı ve resimli velhasıl asar-ı atikadan madud taşlardan hiçbir 
parçasını ihraç ve istishab eylememek ve hiçbir bahane ile yerlerinden oynatmamak 
ve yalnız meydanda görecekleri asar-ı atika üzerinde tedkikat ve tetebbuat-ı fen-
niyyede bulunmak üzere” izin verilmişti. BOA, MF.MKT.397/28, H.07.01.1316/ 
28 Mayıs 1898; BOA, MF.MKT.494/9, H.16.11.1317 / 18 Mart 1900; BOA, 
İ.HR.366/38, H.05.12.1317 / 6 Nisan 1900; BOA, BEO.1469/110136, H.08.12.1317 
/ 9 Nisan 1900; BOA, DH.MKT.2331/30, H.09.12.1317 / 10 Nisan 1900.
30  BOA, DH.MKT.482/22, H.08.01.1320 / 17 Nisan 1902; BOA, HR.İD.2122/67, 
M.22.05.1902; BOA, DH.MKT.750/1, H.17.05.1321 /  11 Ağustos 1903.
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bürokrasisi tarafından değerlendirmeye alınıyordu. Bu duruma 
somut bir örnek, Avusturyalı Dr. Şarl ve iki arkadaşının Berat’taki 
eski eserleri incelemesiyle Osmanlıların ilgilenmeye başlamasıydı. 
Dr. Şarl, kaledeki kilisede bulunan deri üzerindeki incilerin ve 
Berat’taki Yunan harabesinden vaktiyle nakledildiği düşünülen ve 
metropolithanede korunan taş sandık ve içindeki taştan yapılmış 
başın, Rum mektebi duvarında duran 5 adet başın ve kalede 
Anderya Salobanda’nın evinde bulunan bir adet lahit üzerindeki 2 
başın fotoğraflarını ve karakalem resimlerini almıştı. Bu inceleme 
yerel idarecilerin dikkatini çekmiştir. Tarihi eserlerin devlete ait 
olduğundan hareketle metropolitlikteki sandığın ilmühaber ile Polis 
idaresine teslimi, mektep duvarındaki baş resimlerinin muhafazası 
için metropolitliğe tebligat gönderilmişti. Anderya Salobanda’nın 
evindeki lahidin de hükümet konağına nakli için de Polis dairesine 
talimat verilmişti. 

Berat’ta yaşanan gelişmeler ve alınan önlemler İstanbul 
tarafından takdir ediliyordu. Tarihi eserlerin başkalarının eline 
geçmesine fırsat verilmemesinin önemine dikkat çekiliyordu. Vilayet 
merkezine nakilleriyle “Müze-i Hümayun’un bir şubesi hükmünde 
bulunan Mekteb-i İdadi-i Mülki” bahçesinde muhafazaları ve bunlar 
hakkında özel bir defter tutulması, söz konusu taşların hangi devre 
ait oldukları ve önemlerinin tespiti için fotoğraflarının İstanbul’a 
gönderilmesi isteniyordu.31

Yanya’da çıkartılan tarihi eserlerin bir kısmının kazı alanlarının 
vilayet merkezine uzak olması nedeniyle nakillerinin “ziyadece 
masrafa muhtaç” olduğu, bu nedenle öncelikle vilayet maarif 
müdürlüklerinden nezarete bilgi verilmesi yolu tercih edilmişti. 
Merkezlere nakilleri 100 kuruşa kadar masraf çıkartan eserler için 
izin almaksızın Mekteb-i İdadi’ye götürülmesi ve nev ve eşkali 
hakkında tutulacak kayıtların İstanbul’a gönderilmesine dair maarif 
müdürlüklerine 23 Eylül 1895 tarihinde talimat gönderilmişti. 
Yalnız Berat’ta ortaya çıkartılan, üzerinde iki çehre ile altında 
31  BOA, MF.MKT.514/27, H.17.03.1318 / 15 Temmuz 1900.
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beş satır Yunanca yazı bulunan taşın masraflarının mahalli maarif 
tahsisatından karşılanarak İstanbul’a gönderilmesi isteniyordu.32

Yanya vilayetinin Yunanistan ve İtalya ile yakınlığı eski 
eser kaçakçılığının önlenmesini zorlaştırıyordu. Yanya maarif 
müdürlüğü, yerel bürokrasinin yetersizliğine dikkat çekiyordu. 
asar-ı atika nizamnamesi Rumca ve Arnavutça basılıp, dağıtıldığı 
halde kaçakçılığa karşı tepki oluşturulamamıştı. Müdüriyet, bir 
çözüm olarak bu ülkelerle bağlantısı olan kıyı liva ve kazalarda 
uygun kişilerin fahri memur olarak görevlendirilmesini teklif 
ediyordu. Müze-i Hümayun müdüriyeti, Yanya maarif müdürünün 
teklifi üzerine gerekli mevki ve sair mahallerde olduğu gibi 
birer fahri müze-i hümayun memuru tayinini uygun görüyordu. 
Bununla birlikte acil olarak öncelikli iki-üç mahallin tespitiyle, 
oralarda görevlendirilecek memurların kim olacağının bildirilmesi 
isteniyordu. 

Bu talimatta belirtilen mevkiler aslında doğal olarak tespit 
edilebiliyordu. Çünkü Yanya vilayeti dâhilinde Yunan eski eserlerine 
dair başlıca mevkiler Dodoni, Bobanbolca şehirleri olup, bunlardan 
Dodoni harabelerinde, gelecekte Yunanistan’ın Bahriye nazırı 
olacak Karapano tarafından kazı yapılarak mabet ve tiyatrosu ortaya 
çıkartılmıştı. Pazar mahalli ve kabristanının kazısına başlanacağı 
sırada kazı ruhsatı iptal edilmişti. Berat sancağı dâhilindeki 
Bobanbağı Apollonu’na henüz el sürülmemişti. Çiftçiler toprakla 
uğraşırken birçok adi bakır meskûkât ile önemsiz kırık taşlar 
çıkartmışlar ve ziyaret için gelen yabancılara satmışlardı. Tarlaları 
kazarken sabanın ucuna takılan heykel ve sair eserler de yine 
yabancıya satılırken Evkaf-ı Mevkufe Müdürü ve tercüman-i sadr-i 
Ali Hayreddin beyin babası Nedim Bey tarafından ihbar edilmiş 
ve el konulmuştu. Berat mutasarrıflığına teslim edilen heykel önce 
Zabtiye dairesinde koruma altına alınmış, ardından da sergilenmek 
üzere Mekteb-i İdadi’ye naklettirilmişti. Bu olay üzerine Nedim 

32  Aynı belge.



KADİM KÜLTÜRÜ KORUMAK: OSMANLI İDARESİNİN . . .     139

Bey, Berat sancağında Müze-i Hümayun’un fahri memuru olarak 
görevlendirilmişti.33

Yanya’da ortaya çıkartılan eski eserlerin çizimleri

C. Yerel Güç Sahibi Dinozade Hüseyin Paşa ve Eski Eser 
Kaçakçılığı

Dinozadeler, Arnavut kökenli olup Preveze’de pek çok çiftliğin 
sahibiydiler. Ailenin atası kapıcıbaşı Ahmed Ağa vefat ettiğinde 
varislerine Loroz, Balyaforoz, Lipogo ve Kastro karyelerindeki 
çiftlikler intikal etmişti. Ancak köylülerle Dinozadeler arasında 
çiftliklerin intikali esnasında mülkiyet tartışması yaşanmıştı. 
Tapu kayıtlarının incelenmesiyle Dinozadelerin haklılığı ortaya 

33  BOA, MF.MKT.777/29, H.18.02.1322 / 4 Mayıs 1904.
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konulmuştu.34 Hüseyin Bey de Dinozadelerin 1890’lı yıllardan 
itibaren öne çıkan bir üyesidir. Atalarından kalan çiftliklerdeki 
muhtarlarla anlaşmazlık yaşıyordu. Bir süre İstanbul’a gidince ortam 
sakinleşmişti. Geri döndüğünde ise Yanya valisine göre laubali 
davranışlarına devam ediyor, Reji idaresinde görevlendirildiğini 
söylüyordu. Vali, Dinozade Hüseyin beyin başka mahalde maaşına 
muadil bir memuriyetle görevlendirilmesini veyahut bir müddet 
daha vilayet dışında gayri resmi olarak tutulmasını İstanbul’a 
öneriyordu.35 Yapılan yazışmalar neticesinde Dinozade Hüseyin 
beyin Reji İdaresiyle herhangi bir irtibatının bulunmadığı iddia 
ediliyordu.36 Hüseyin Bey ise hakkında bir karalama kampanyası 
başlatıldığını söylüyor, suçlamaları kabul etmiyordu.37 Aradan geçen 
üç yılda ne değişti veya suçlamaların akıbeti ne oldu bilinmez ama 
Yanya valiliğinin “Preveze eşrafından izzetli Hüseyin Bey Dino’nun 
hizmet ve haysiyetinden dolayı” taltif edilmesi teklifini İstanbul, 
üçüncü rütbeden bir kıta Osmanlı nişanı ile “münasip” görmüştü.38

1897 Türk- Yunan savaşı günlerinde Hüseyin Bey yine 
gündemdeydi. Bu defaki suçlama casusluktu. Yanya valiliği, 
Hüseyin Bey ile Loroslu Fuad ve biraderi zaptiye süvari mülazımı 
Hayri beylerin, Preveze’nin Hristiyan köyleri ahalisini isyana 
teşvik ettikleri, İtalya bandırası altına iltica etmeye zorladıklarına 
dair Binbaşı Gani beyin yazısı üzerine Mabeyn-i Hümayun 
kâtiplerinden Kamil beyin telgrafı nedeniyle tutuklandıklarını 
bildiriyordu. Yanya jandarma kumandanı Esad Paşa ile Gani beyin 
kardeş olmaları ve Yanya’da bulunmaları yargılamanın adaletli 
bir şekilde yapılamayacağına dair kanaat oluşturuyordu. Cezayir-i 
Bahr-i Sefid valisi olan Abidin Paşa, Hüseyin bey ile anne bir 

34  BOA, C.ML.108/4758, H.21.06.1260 / 8 Temmuz 1844; BOA, ML.EEM.65/34, 
H.26.04.1298 / 28 Mart 1881; BOA, ML.EEM.92/73, H.06.07.1303 / 10 Nisan 
1886; BOA, ML.EEM.103/81, H.18.07.1304 / 12 Nisan 1887.
35  BOA, DH.MKT.1747/47, H.16.12.1307 / 3 Ağustos 1890.
36  BOA, DH.MKT.1789/136, H.25.04.1308 / 8 Haziran 1890.
37  BOA, Y.PRK.AZJ.16/96, H.28.10.1307 / 17 Haziran 1890.
38  BOA, DH.MKT.140/47, H.17.03.1311 / 28 Eylül 1893.
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baba ayrı kardeştiler. Hüseyin beyin, çiftliklerinin yakıldığını, 
zahirelerinin yağmalandığını, Yunan ve İtalyan casusluğuyla 
suçlandığından 10 gündür tevkif edildiğini söylüyor, kardeşinin 
İstanbul’da yargılanmasını talep ediyordu. Yanya valisi Ahmet 
Hıfzı Paşa da, Dinozade Hüseyin beyin kefaletle salıverilmesi 
yönünde görüş bildirdi.39 Divan-i Harp’te yargılanan Hüseyin Bey 
affedilerek serbest bırakıldı. Halk arasında suçlu olduğuna dair 
yaygın kanaate rağmen Yunan hudut kumandanı Ömer Neşet Paşa, 
aradan yaklaşık iki yıl geçmişken Hüseyin beyin taltif edilmesini 
teklif etti. Yanya valiliğinin terfi-i rütbesinin yanlış olacağına dair 
Seraskerliğe görüş bildirdiği halde, sonraki yıllara ait belgelerde 
bey yerine paşa unvanı kullanması Dinozade Hüseyin’in sorunun 
üstesinden geldiğini gösteriyordu.40

1906 yılında Dinozade Hüseyin Paşa bu defa Eski Preveze’de 
7 kilometrelik bir yolun yapımını üstlenen bir girişimci olmanın 
yanında, yol çalışmaları esnasında çıkartılan tarihi eserleri yurtdışına 
kaçırmakla suçlanan bir kaçakçı olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Hüseyin Paşa, yol inşaatını 3 ayda tamamlamak üzere ihalesini 
aldığı halde 17 aydır bitirememişti. Çalışmaların bitirilmemesinden 
maksadının istihdam edilen ameleler vasıtasıyla ruhsatsız asar-ı 
atika çıkarması olduğu iddia ediliyordu. Dinozade Hüseyin 
Paşa’nın da tedavi bahanesiyle Avrupa’ya giderken iskele veya 
pasaporthaneye uğramayıp, bir römorköre eski eserleri yükleyip 
Yunanistan’dan Avusturya’ya, oradan diğer Avrupa ülkelerine 
geçtiği, daha önce yaptığı bu kaçakçılığa rağmen herhangi bir 
işleme tabi tutulmamasının verdiği cesaretle Ayayani kilisesi 
civarında yeni kazılar yapmaya başladığı, buradan çıkarttığı 12 adet 
heykel ile kaidelerini Viyana veya Peşte müzelerine sattığı iddia 
ediliyordu. Yapılan soruşturmada ihbarların doğru olduğu tespit 
edilmişti. Tahkik heyetinin raporunda kazı yapılan alanda birçok 
hazirenin varlığı, oyma yazılı ve renkli birkaç adet kırık mermer 

39  BOA, BEO.962/72125, H.09.01.1315 / 10 Haziran 1897.
40  BOA, BEO.1530/114702, H. 10.04.1318 / 7 Ağustos 1900.
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sütun parçaları ve bir mermer sütunun bulunduğu ifadelerine yer 
veriliyordu. 

Hüseyin Paşa, eski eser araması yaptırmadığını hatta eski eser 
çıkartıldığından dahi haberi olmadığını söylüyordu. Çiftliğinden 
römorkörle hareket etmesinin nedenini ise vapura yetişmek çabası 
olarak cevaplıyordu. Yol yapım çalışması uhdesinde olan amelenin 
kendi başlarına eski eser araması yapamayacakları, vapura ise 
limandan hareket ederek binmenin daha kolay olduğu, çıkartılan 
eserlerin yıkatılıp temizlendikten sonra Hüseyin Paşa’ya teslim 
edildiği amele tarafından ifade edilmişti. Tüm bu tespitlere rağmen 
yerel mahkemeye intikal etmiş dosya aylarca sonuçlandırılamamıştı. 
Özellikle bu işte Hüseyin Paşa ile birlikte şüpheli olan Apostol 
adındaki kabzımalın tutuklanması talebi Yanya valisi tarafından 
Preveze mutasarrıflığa bildirildiği halde Apostol, bilgi verilmeksizin 
serbest bırakılmıştı. Eski Preveze mevkii ve Ayayani kilisesi 
kasabanın yakınında olup, kazılardan yerel idarecilerin haberdar 
olmaması da mümkün görülmemekteydi. Yanya valisine göre 
Preveze mutasarrıfı da işin içinde olup, Hüseyin Paşa’yı koruyordu. 
Üstelik soruşturma devam ederken Hüseyin Paşa, Yunan vapuru ile 
İstanbul’a kaçmıştı.41 

Bir taraftan Hüseyin Paşa ve adamları üzerinden soruşturma ve 
yargılamaları devam ettirmeye çalışan Osmanlı bürokrasisi içindeki 
çekişmeler gün yüzüne çıkıyor, diğer taraftan da Yanya valisinin 
talebi üzerine Viyana ve Peşte müzelerinin kayıtlarında heykeller ile 
plakaların izi bulunmaya çalışılıyordu.42 Viyana sefaretinden gelen 
cevapta Viyana ve Peşte müzelerine son zamanlarda şarka dair eski 
eser satın alınmadığı gibi Viyana’daki Avusturya müze müdürü 

41  BOA, DH.MKT.516/40, 3 Mart 1906; BOA, BEO.3019/226398, H.11.02.1325 
/ 26 Mart 1907; BOA, BEO. 2986/223919, H.07.12.1324 / 22 Ocak 1907.
42  BOA, BEO.2986/223878, H.12.12.1324 / 27 Ocak 1907; BOA, DH.Ş-
FR.375/62, R.21.11.1322 / 3 Şubat 1907.
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ile Peşte’de Macar Milli Müzesi müdürü söz konusu eserlerin 
kendilerinde olmadığı beyanatlarına yer veriliyordu.43

Dinozade Hüseyin Paşa ise hakkındaki suçlamaları bir kez daha 
reddediyor ve Yanya valisi Seyfullah Paşa’yı suçluyordu. Paşa’ya 
göre vali, bilgisizce suçlamalarda bulunuyordu. Yol çalışması 
mukavelesinde Nikopolis antik kentinden taş çıkartılması maddesi 
yer aldığından taşeron müteahhit çalışma yaparken vali, asar-ı atika 
çıkartılıyor diye bir komisyon kurmuş ve soruşturma başlatmıştı. Yol 
mühendisini yaklaşık 3 ay tutuklatmış, konu adli makamlara intikal 
etmesi gerekirken gücünü kullanan vali, Dinozade Hüseyin Paşa’ya 
karşı garazkârane davranışlar sergilemeye başlamıştı. Üstelik 
Hüseyin Paşa hakkında dava dahi açılmamıştı. Paşa, kendisini 
küçük düşüren bu durumun ortadan kalkması için savcılığın gerekli 
incelemeleri yapmasını talep ediyordu. 

Vali Seyfullah Paşa, Dinozade’nin sözleri karşısında, ailesinin 
Yanya’ya gelişi esnasında iki baş hayvanının telef olması üzerine 
geçici olarak Hüseyin Paşa’dan hayvan aldığını ancak bunları iade 
ettiğini belirtiyordu. Hüseyin Paşa’nın bölgedeki etkisi ve gücünü 
kullanarak yirmi yıldır kömür işiyle uğraşmasının getirdiği birikimle 
adeta kanun tanımadığından hareketle “Preveze’de vücudu halen ve 
istikbalen muzır olan” Paşa’nın İstanbul’dan Preveze’ye dönmesine 
izin verilmemesini istiyordu. Seyfullah Paşa, Preveze’de otorite 
kurmuş olan Hüseyin Paşa’nın asar-ı atika kaçakçılığı hakkındaki 
evrakın mahkemeye gönderildiği halde yalnız firari usta Miço’ya 
bir ay hapis ve 10 lira para cezası verilmişti. İstanbul, valinin 
taleplerine, hukuk çerçevesinde hareket edilmesini hatırlatarak 
karşılık veriyordu.44 Hüseyin Paşa’nın yol çalışmasında çıkarttığı 
heykelin resmi İstanbul’a gönderildiği halde kendisinin Yanya’da 
muhafaza edilmesine kararına varılarak konu kapatılmıştı.45

43  BOA, HR.İD.2122/102, 15.03.1907.
44  BOA, BEO.3019/226398, H.11.02.1325 / 26 Mart 1907.
45  BOA, MF.MKT.981/54, H.19.01.1325 / 4 Mart 1907; BOA, BEO.3012 / 
225841.
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Dinozade Hüseyin Bey tarafından ortaya çıkartılan heykel

D. Ödenek Sıkıntısı ve Eski Eserlerin Nakliye Sorunları

Savaş ve tarım ekonomisinden sanayi ekonomisine dönüşümünü 
gerçekleştirmekte zorlanan Osmanlı Devleti, XIX. yüzyılın ikinci 
yarısında adeta borçlarla ayakta kalıyordu. Mali yapının bozulması 
hemen her kurumda olduğu gibi Müze-i Hümayun’u da etkilemiş, 
kazılardan gün yüzüne çıkartılan tarihi eserlerin naklini ve 
korunmasını güçleştirmiştir. Müze, eleman sıkıntısını fahri müze 
memurları, güvenliği de kısmen zaptiyelerle çözdüğü halde ödenek 
sorununu çözmek çok daha zordu.46 Öyle ki Osmanlı müzesinin eski 

46  BOA, DH.MKT.2470/119, H.21.12.1318 / 11 Nisan 1901.
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eserleri satışa çıkartacağı söylentisi üzerine Amerikalılar beklemeye 
geçmişti.47

Osmanlıların eski eserleri satışa çıkartacağı söylentisinin 
altında müzenin, kazılardan çıkartılan eserleri uzun yıllardır 
nakletmekteki ödenek sorunu yatıyordu. Bu sorundan Yanya vilayeti 
de nasibini almıştı. Çıkartılan gayet makbul ve muteber heykeller 
ile sair eserlerin müzeye gönderilmesinde hassasiyet gösterilmesi 
talimatı veriliyordu.48 Özellikle yol çalışmalarında bulunan ve 
Müze-i Hümayun’da sergilenmeye değer eserlerin nakledilmesi 
kararı alınmıştı. Sıradan eserler Mekteb-i İdadi’de muhafaza 
edilecekti.49 Böylece boşuna nakliye ücreti ödenmeyecekti.50

Müze-i Hümayun’un ödenek sorununa bir çözüm olması için 
4 Ağustos 1906 tarihinde yürürlüğe giren karara göre asar-ı atikadan 
sayılan tarihi binaların muhafazasıyla Müze-i Hümayun’un 
idame-i intizamı için kullanılmak üzere dülger, taşçı ve emsali 
esnaf tezkereleriyle, 30 bin kuruştan fazla tutan inşaat ve tamirat 
tezkerelerinden vergi alınacaktı.51 Taşra belediye dairelerince52 
ebniye kalfalarından tezkireleri itibariyle yıllık 10, 20 ve 30 kuruş; 
dülger ve taşçı ve emsali esnaf tezkirelerinden yıllık 5; rençber 
tezkirelerinden 1 kuruş; 30 bin kuruş ve üstünde olan inşaat ve tamirat 

47  Zeynep Çelik, Asar-ı Atika Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji Siyaseti, s. 
31-33.
48  BOA, MF.MKT.83/8, 27.05.1301 / 25 Mart 1884.
49  BOA, MF.MKT.558/16, 11 Nisan 1901; BOA, MF.MKT.1160/29, H.08.09.1328 
/ 13 Eylül 1910. Yanya’da Mekteb-i İdadi binasıyla müze kulübesinin genişletil-
erek tamir edilmesi kararı alınmıştı. Bkz: BOA, ML.EEM.879/14, R.03.10.1327 
/ 16 Aralık 1911.
50  BOA, MF.MKT.93/85, H.15.07.1304 / 9 Nisan 1887; BOA, MF.MKT.103/23, 
H.06.03.1306 / 10 Kasım 1888; BOA, MF.MKT.104/11, H.02.04.1306 / 6 Aralık 
1888.
51  BOA, MF.MKT.970/67, H.16.11.1324 / 1 Ocak 1907.
52  Alınacak harçlar için hazırlanan makbuz koçanları vilayetlerde maarif 
müdürleriyle muhasebe memurlarına zimmetleniyordu. Maarif müdürlükleri de 
vilayet merkez ve mülhakat belediyelerine zimmetliyordu. Bkz: MF.MKT.1018/44, 
H.20.08.1325 / 28 Eylül 1907.
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tezkirelerinden tezkire harcının %5’i oranında harç alınacaktı. 
Yanya vilayeti bu harçların bölgede bulunan Yunan ve ecnebi esnaf 
için de geçerli olup olmadığında kararsız kalınca, herkes için geçerli 
olduğu ifade edilmekle birlikte Şura-yı Devlet’ten görüş alınmasına 
karar verilmişti.53 Şura-yı Devlet, bina inşaatı ruhsatından alınacak 
vergilerin inşaat sahibinin hangi devlet tebaasından olursa olsun 
herkesi kapsadığı; diğer alanlarda toplanacak vergilerin ise İran, 
Yunanistan, Karadağ ve Sırbistan vatandaşlarından hemen; 
Romenlerden ise, Romanya ile konsolosluk mukavelenamesi 
imzalanmasının ardından alınabileceği kararını bildirmişti.54

Sonuç

Osmanlı müzeciliği, Batılıların arkeolojiyi emperyal bir silah 
olarak kullanmasına tepki olarak doğmuştu. Arkeolojik eserlerin 
Batılıların ve yeni kurulan devletlerin sömürü ve topraklarını 
genişletmelerinde araç olarak kullanılmaya çalışılması, Osmanlıları, 
eski eserler konusunda tedbirler almaya itmişti. XIX. yüzyılın ikinci 
yarısından itibaren hayata geçirilen hukuki düzenlemeler ve müze 
gibi kurumlar bu zorunluluğun sonucudur. İlk yıllarda müzeciliğin 
başında yabancılar bulunduğu halde özellikle Osman Hamdi beyin 
çalışmalarıyla Osmanlı arkeolojisi ve müzeciliği bağımsız bir 
karaktere sahip olmuştur. 

Osmanlı arkeolojisi ve müzeciliği, devletin bağımsızlığının 
ve toprakları üzerindeki kontrolün bir göstergesi olmakla birlikte 
maliyetli bir alandı. Ekonomik olarak zor günler yaşayan Osmanlılar, 
tüm zorluklara rağmen tarihi eserleri korumaya çaba gösterdiler. 
Paha biçilemez gördükleri eserleri İstanbul’da Müze-i Hümayun’da 
sergilemeye çalıştılarsa da sıradan eserler çıkartıldıkları, tıpkı 
Yanya vilayetinde olduğu gibi, Mekteb-i İdadilerin özel alanlarında 
teşhir edildiler. Böylece hem nakliye masrafları azaltıldı hem de 
eski eserler konusunda yerel düzeyde bilinci arttırmaya çalıştılar. 

53  BOA, MF.MKT.1017/59, H.15.08.1325 / 23 Eylül 1907.
54  BOA, HR.HMŞ.İŞO.194/69, H.01.01.1327 / 23 Ocak 1909.
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Nakliye maliyetinin yanında eski eserlerin korunması ve 
kaçakçıların eline geçmemesi için Müze-i Hümayun ile bağlantılı 
fahri memurlar görevlendirildi. Böylece devlet memurluğunda 
istihdam maliyetinin de önüne geçilmiş oluyordu. Yanya vilayetinde 
ilk etapta Yunanistan, Avusturya ve İtalya ile yakın antik kentlerde 
fahri müze-i hümayun memurları çalışmaya başlamıştı.

Dünya genelinde müzeciliğin bir prestij göstergesine 
dönüşmesine bağlı olarak eski eserlere de ilgi artmıştı. Osmanlı 
coğrafyasının bu konuda zenginliği yerli ve yabancı pek çok 
kişinin dikkatini çekiyordu. Bazı devletler Osmanlı topraklarında 
arkeologları konsolos olarak görevlendirirken bazı devletler de 
bilim insanlarını kazı ve ziyaret için destekliyorlardı. Osmanlılar, 
yabancıların çalışmalarına bir taraftan izin verirken diğer taraftan 
da şüpheli addederek takip ettiriyordu. Ancak zamanla Osmanlı 
vatandaşlarının da tarihi eser kaçakçılığına bulaştığı görüldü. 
Özellikle yerel güç sahipleri imkânlarını ve itibarlarını kullanarak 
kaçakçılıkta yer aldılar. Yol yapım çalışmaları esnasındaki kazılar 
da eski eserlerin ortaya çıkartılmasında araç olarak kullanıldı ve bu 
durum yerel güçlerle idarecileri karşı karşıya getirdi.

Kaynakça

A. Devlet Arşivleri Başkanlığı Osmanlı Arşivi
B. Kitap ve Makaleler
Boren, Ayşe, “Arkeolojinin Politikası ve Etiği”, Arkeoloji: Tarihin 

ve Kültürün Yapılandırılması, Derleyen: Ayşe Boren, İstanbul 
2019, s. 7-21.

Çelik, Zeynep, Asar-ı Atika Osmanlı İmparatorluğu’nda Arkeoloji 
Siyaseti, Çev.: Ayşen Gür, İstanbul 2016.

Erken, İlkay, Yanya Sancağı, İdari Yapı ve Yerleşim Birimleri (1867-
1913), Ankara 2021.

Hamilakis, Yannis, Ulus ve Harabeleri: Yunanistan’da Antikite, 
Arkeoloji ve Ulusal İmgelem, Çev.: Ayşe Boren, İstanbul 2020.



148     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Kiel, Machiel, “Yanya”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt: 43, İstanbul 
2013, s. 317-321.

Osterhammel, Jürgen, Dönüşen Dünya: Küresel 19. Yüzyıl Tarihi, 
Çev.: Mustafa Tüzel, İstanbul 2022.

Pomian, Krzysztof, “Çağdaş Tarih Yazımı ve Çağdaş Müzeler”, 
Müzecilikte Yeni Yaklaşımlar Küreselleşme ve Yerelleşme, 
İstanbul 2000, s. 15-25.

Serbestoğlu, İbrahim -  Turan Açık, “Osmanlı Devleti’nde Modern 
Bir Okul Projesi Müze-i Hümâyûn Mektebi”,  Gazi Akademik 
Bakış Dergisi, 6/12, 2013, s. 157-172.

Shaw, Wendy M. K., Osmanlı Müzeciliği Müzeler, Arkeoloji ve 
Tarihin Görselleştirilmesi, Çev.: Esin Soğancılar, İstanbul 
2004.

Silberman, Neil Asher, “Vaat Edilmiş Topraklar ve Seçilmiş Halklar: 
Arkeolojik Anlatının Politika ve Poetikası”, Arkeoloji: Tarihin 
ve Kültürün Yapılandırılması, Derleyen: Ayşe Boren, İstanbul 
2019, s. 23-49.

C. İnternet
https://blog.campandtravel.com/gezilecek-yerler/cinar-agaclari-

altinda-bir-sehir-ioannina-yanya/228 (e.t. 13.08.2022)
https://www.academia.edu/19710411/Ancient_sites_in_Ioannina_

Greece_basin)



149

ERKEN TUNÇ ÇAĞI MİMARİ 
GELENEĞİNDE ANADOLU-BALKAN 

ETKİLEŞİMLERİ

Anatolıan-Balkan Interactıons in Early  
Bronze Age Archıtectural Tradıtıon

Şükrü ÜNAR*

Öz: Stratejik konumu sebebiyle kültürlerin kavşak noktasında yer alan 
Anadolu, Prehistorik Dönemden günümüze pek çok topluluğa ev sahipliği 
yapmış ve yine bu sebeple çevre kültürlerle yoğun bir sosyo- ekonomik, 
politik ve kültürel etkileşim içinde yer almıştır. Yakın geçmişe değin 
şahit olduğumuz Anadolu-Balkan kültürel ilişkilerinin kökeni Prehistorik 
Döneme kadar uzanmaktadır. En belirgin şeklide Neolitik Dönemden 
itibaren karşımıza çıkan kültürel etkileşime dair bulgular Erken Tunç 
Çağında yoğunluk kazanmaktadır. Söz konusu etkileşim en yoğun şekilde 
mimari geleneklerde görülmektedir. Söz konusu bu mimari gelenekler 
Balkanlar-Kuzeybatı Anadolu ile Kıta Yunanistan ve Kıyı Ege –Batı 
Anadolu arasındaki kültürel ilişkiler ekseninde ele alınacak ve mimari 
yapılar onları şekillendiren unsurlar açısından değerlendirilecektir. Zaman 
içinde mimari yapılarda meydana gelen değişimlerin sosyo-ekonomik 
ve kültürel ortamdan ve toplumsal yapıdaki değişimlerden ne derece 
etkilendiği arkeolojik veriler çerçevesinde tartışılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Erken Tunç Çağı, Balkanlar, Mimari 
Gelenekler, Kültürel Etkileşim.

Abstract: Anatolia, which is at the crossroads of cultures due to 
its strategic location, has hosted many communities from the Prehistoric 

* (Dr. Öğr. Üyesi), Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Burdur, Türkiye, e-mail: 
sunar@mehmetakif.edu.tr
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Period to the present, and for this reason, it has been in an intense 
socio-economic, political and cultural interaction with the surrounding 
cultures. The origin of Anatolian-Balkan cultural relations, which we 
have witnessed until the recent past, goes back to the Prehistoric Period. 
Evidences of cultural interaction, which has emerged most prominently 
from the Neolithic Period, intensify in the Early Bronze Age. The subject 
interaction is most commonly seen in architectural traditions. These 
architectural traditions will be discussed in the axis of cultural relations 
between the Balkans-Northwest Anatolia, Continental Greece and Coastal 
Aegean-Western Anatolia, and architectural structures will be evaluated in 
terms of the elements that shape them. The extent to which the changes in 
the architectural structures over time are affected by the socio-economic 
and cultural environment and the changes in the social structure will be 
discussed within the framework of archaeological data.

Key words: Early Bronze Age, The Balkans, Architectural 
Traditions, Cultural Interaction.

Giriş

Bulgaristan’ı ikiye bölen dağ silsilesinden adını alan Balkan Yarım 
adasının batı, güney ve doğu sınırı hakkında fikir birliği olduğu 
halde kuzey sınırı hakkında tartışmalar mevcuttur1. Coğrafyacılar 
Balkan Yarımadasının kuzey sınırı olarak Tuna ve Drava Nehirleri 
ya da Karpat Dağlarını kabul etmektedirler. Avrupa kıtasının 
güneydoğusunda yer alan bu bölgenin sınırları kabaca Romanya, 
Bulgaristan, Bosna-Hersek, Sırbistan, Karadağ, Makedonya, Batı 
Trakya (Yunanistan) ve Doğu Trakya (Türkiye) gibi ülkelerin içinde 
yer aldığı geniş bir alanı kapsamaktadır. Bu bölge Asya ile Avrupa 
kıtaları arasında jeopolitik, coğrafi ve kültürel geçiş bölgesidir. 

Balkan Yarımadası Dinar, Karpatlar, Rodoplar ve Balkan 
Dağları gibi sıradağlar ile çevrili zorlu bir bölgedir. Sava, Drava, 
Morava, Dirina, Olt, Prut ve Tiza gibi Tuna ile birleşen; Vardar, 
Struma-Karasu, Mesta-Karasu, Meriç ve Drin gibi nehirler 

1  Kemal Karpat, “Balkanlar”, Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi, Cilt. 5, Türkiye 
Diyanet Vakfı Yayınları, İstanbul 2012, s. 25.
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Balkanlardaki önemli akarsulardır2. Balkan bölgesindeki kültürlerin 
şekillenmesinde bu dağ ve nehirler etkili bir rol oynamıştır. 

Anadolu ve Balkan Coğrafyası tarihin her döneminde karşılıklı 
ilişki içinde olmuştur. Neolitik Dönemde ticaret, göç ve çatışmalar ile 
başlayan bu kültür transferi günümüze kadar gelmiştir. Balkanlarda 
Neolitik Dönemde, Bulgaristan’da “Karanova Kültürü”; Sırbistan 
merkezli “Starchevo ve Vinça Kültürü” Arnavutluk, Romanya, 
Moldova, Sırbistan, Bosna, Slovania ve Hırvatistan’da yaygın 
olarak görülmektedir. Macaristan ovasında “Körös Kültürü”;   
Romanya’da “Hamangia kültürü” karşımıza çıkmaktadır (Tablo 
1). Neolitik Dönemden itibaren Balkan coğrafyasında çeşitli 
kültür bölgeleri güçlü şekilde karşımıza çıkmaktadır. Bu dönemde 
Anadolu-Balkan ilişkileri çanak-çömlek, çeşitli idol ve figürün, 
obsidyen benzerlikleri ile görülmektedir. Kalkolitik Dönemde 
Romanya’daki “Gumelnitsa ve Tripoli / Cucuteni Kültürü” bölgenin 
geliştirdiği önemli bir kültürdür. Balkanlarda gelişmiş olan bu 
kültürler Anadolu ile kültürel etkileşim içinde olmuşlardır (Tablo 1). 

Marmara Bölgesinde yer alan Aşağı Pınar, Toptepe, 
Yarımburgaz, Pendik, Ilıpınar, Aktopraklık ve İç Anadolu Bölgesinde 
yer alan Orman Fidanlığı gibi Neolitik Döneme ait yerleşim 
yerlerinde ele geçirilen çanak çömlekler ve açığa çıkartılan bazı 
mimari öğeler Balkan-Anadolu ilişkisi hakkında bilgi vermektedir3. 
Göller yöresine özgü olan kırmızı astar üzerine boya bezemeli 
seramikler, sürtme taş, kemik ve yontma taş aletler, kemer tokası, 
kaşıklar, taş kaplar ve kadın figürleri gibi pek çok buluntu Anadolu-
Balkan etkileşimi hakkında fikir vermektedir4. 

2  Davut Yiğitpaşa-Osman Öztürk, “Erken Tunç Çağı Anadolusu’nda Balkan Etkil-
eri”, X. Balkan Tarihi Kongresi, Editör: Mehmet Yavuz Erler, Samsun Mübadele 
Ve Balkan Türk Kültürü Araştırmaları Derneği Kültür Yayınları Serisi: 12, Samsun 
2017, s. 245.
3  Eylem Özdoğan, “Marmara Bölgesi’ndeki İlk Çiftçi Köy Toplumlarının 
Gelişimi”, Marmara Araştırmaları Sempozyum Bildirileri, Editör: Burcu Erciyas,  
İstanbul 2008, s. 2. 
4  E. Özdoğan, a. g. m., s. 2.
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Anadolu Neolitik Dönem ’den itibaren sürekli gelişen ve 
ilerleyen kendine has bir mimari tarz oluşturmuştur. Bu mimari 
özellik Erken Tunç Çağı’na gelindiğinde değişik yöresel farklılıkları 
olan karakteristik bir yapıya bürünmüştür. Erken Tunç Çağında 
Anadolu-Balkan ilişkilerinin Troia, Kaynaklar,  Kanlıgeçit, Bakla 
Tepe, Liman Tepe, Karataş-Semayük, Demircihöyük, Küllüoba ve 
İkiztepe gibi yerleşim yerlerinde gerek mimari unsurlarla gerekse 
de çanak çömlek buluntuları ile güçlü bir şekilde devam ettiği 
anlaşılmaktadır. 

Erken Tunç Çağında (MÖ. 3300/3200- MÖ. 200/1900) Balkan-
Anadolu İlişkilerinin Mimariye Yansımaları adlı çalışmamızda 
Marmara Bölgesi, Kıyı Ege Bölgesi ve Kara Yunanistan, Ege Denizi 
Adalarında yer alan bazı yerleşimler üzerinden konumuzu ele almaya 
çalışacağız. Çanakkale Troia, İzmir Liman Tepe ve Bakla Tepe, 
Tekirdağ Toptepe, Çanakkale Yenibademli, Eskişehir Keçiçayırı, 
Afyon Kusura, Denizli Beycesultan, Antalya Bağdemağacı, Limni 
Poliochni, Midilli/Lesbos Thermi gibi yerleşim yerlerinde açığa 
çıkartılan mimari öğeler üzerinden Balkan-Anadolu etkileşimi 
üzerinde değerlendirme yapılacaktır. Makalemizin içinde yer alan 
İç Anadolu ve Ak Deniz Bölgelerinde yer alan yerleşimler Balkan-
Anadolu etkileşimi hakkında daha fazla örnekleme amacı ile yer 
almıştır. 

2.  Erken Tunç Çağı Anadolu Yerleşimleri

Batı Anadolu’da açığa çıkartılan mimari yapılara bakılarak kutsal ve 
profan yapı tipinin Homeros’un İlayda destanında anılan “Megaron 
/Uzun ev” ile aynı olduğu görülmektedir5.  Megaron, dar bir girişi 
olan, ortasında ocağı bulunan, iki-dört odadan oluşan bağımsız bir 
yapıya sahip evdir. Megaron yapının ilk örnekleri Yunanistan’da 
M.Ö. 5300 tarihlerinde Hellas, Sesklo ve Dimini şehirlerinde ortaya 

5  Ekrem Akurgal, “Batı Anadolu’da Konut, Yerleşme ve Kent Planlaması (MÖ 
3000-30)”, Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Edt. Yıldız Sey, 
Tarih Vakfı Yayınları, İstanbul 1999, s. 122.  
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çıkmış; Anadolu’da ise Troia I/II/III/V/VI/VII, Demircihöyük, 
Beycesultan, Semahöyük ve Kültepe’de görülmüştür6. 

Orta Anadolu ile Batı Dünyası Ege Denizi ya da Balkan 
Coğrafyası ile bağlantı kurmuştur. Erken Tunç Çağın’da Batı 
Anadolu’daki en önemli yerleşim yeri Troia kentidir. Batı Anadolu 
Bölgesindeki araştırmaların yetersizliği, bazı yerleşimlerin Ege 
Denizi tarafından yutulması veyahut Ege Bölgesindeki akarsu 
alüvyonlarının altında kalması, bölge hakkındaki bilgilerimizi 
kısıtlamaktadır7. 

Troia: Çanakkale Boğazı’nın kenarında yer alan Troia antik 
kenti Balkanlar ile Anadolu arasında M.Ö. 3. Binyıldan itibaren 
bir köprü görevi üstlenmiştir8. Troia Erken Tunç Çağı I evresinde 
(Resim 1), “Schliemann yarması”nda yan yana inşa edilmiş uzun 
evler açığa çıkartılmıştır9. Bu yapılardan bir tanesi erken dönem 
Megaronu olarak dikkat çekmektedir. Troia Erken Tunç Çağı II 
evresinde teras üzerinde batıya bakan yan yana inşa edilmiş, 18.8 x 
5.4 m. boyutlarında ortasında bir ocak olan, 1 m. taş duvar ve çamur 
harcı kullanılarak balık kılçığı tekniğiyle inşa edilen “Megaron” 
yapı açığa çıkartılmıştır10.  Diğer yapılara bakarak oldukça büyük 
olan Megaron yapıda bir yönetici beyin yaşadığı düşünülmektedir. 
Troia II. katında 330 m. uzunluğunda 4 m. genişliğinde bir sur 
ve surun güneydoğu kesiminde “Bastiyon” şeklinde yapı tespit 
edilmiştir (Resim 2)11. 

6  E. Akurgal, a.g.m, s. 122. 
7  Hayat Erkanal, “Eski Tunç Çağı’nda Batı Anadolu Sahil Kesiminde Kentleşme”, 
Tarihten Günümüze Anadolu’da Konut ve Yerleşme, Edt. Yıldız Sey, Tarih Vakfı 
Yayınları, İstanbul 1999, s. 70. 
8  H. Erkanal, a.g.m., s. 71. 
9  Manfred Korfmann, “Tarih Öncesi Yerleşim Yeri, Hisarlık Tepesi”, Düş ve 
Gerçek TROİA, Çeviren: S. Bulgurlu Gün, Homer Kitabevi, İstanbul 2001, s. 347.
10  Deniz Sarı, “İlk Tunç Çağı ve Orta Tunç Çağı’nda Batı Anadolu’nun Kültürel 
ve Siyasal Gelişimi”, MASROP e-dergi S. 7, 2012, s. 117; H. Erkanal, a.g.m., s. 71. 
11  H. Erkanal, a.g.m., s. 72. 
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Erken Tunç Çağı III evresinde Troia artık aşağı ve yukarı 
şehirleri olan bir kent görünümü kazanmıştır. Bu evrede aşağı ve 
yukarı kentlerin etrafları tahkimatla surlar ile çevrilmiştir12. Yukarı 
şehirde yan yana birbirinden bağımsız beş adet Megaron yapı 
tespit edilmiştir. Bu yapı topluluklarının bir beye ait saray olduğu 
düşünülmektedir.   

Troia yerleşiminde görülen bu megaronlar Balkan kökenlidir. 
Troia ’da açığa çıkartılan bu mimari öğeler Poliochni ve Thermi 
yerleşimindeki yapılar ile benzerlik göstermektedir. 

Kanlıgeçit: Kırklareli’nin 3 km. güneyinde yer alan Balkanlar 
ile Anadolu arasında Erken Tunç Çağında ilişkiler kurulmasında 
etkili olan bir höyüktür. Höyükteki yerleşim hafirler tarafından iki 
ana evreye ayrılmaktadır.  Birinci evre MÖ. 3000 yılların başına 
tarihlendirilen yoğun Balkan etkilerinin görüldüğü dönemdir. 
Bulgaristan Ezero Kültüründe karşımıza çıkan ahşap evler ve siyah 
kaba çanak çömlekler Kanlıgeçit Höyüğünün bu evresinde açığa 
çıkartılmıştır13. 

Anadolu mimari özelliklerinin görülmeye başladığı ikinci 
evrede, sur duvarı ile çevrelenmiş iç kale yapısı karşımıza 
çıkmaktadır. Kazı çalışmaları sonucunda bu evreye ait üç adet taş 
temelli Megaron açığa çıkartılmıştır14.  Kanlıgeçit Höyüğünün bu 
evresindeki mimari yapı planı Troia I ile benzerlik göstermektedir15

Kanlıgeçit yerleşiminde yürütülen kazı çalışmaları sonucunda 
Megaron evresi olarak da adlandılar alanda açığı çıkartılan 
yapıların ön ve arka kısımlarında birer ante tespit edilmiştir (Resim 
12  M. Korfmann, a.g.m., s. 350; D. Sarı, a.g.m., s. 126. 
13  Eylem Özdoğan, “Trakya’da Bir Tunç Çağı Yerleşimi: Kanlıgeçit”, Türk Es-
kiçağ Bilimleri Enstitüsü Haberler, Sayı 9, 2005, s. 27; Eylem Özdoğan, “23. Yılın-
da Kırklareli Projesi: Aşağı Pınar ve Kanlıgeçit Yerleşimleri”, Arkeoloji ve Sanat 
Dergisi, Sayı 152, 2016, s.24. 
14  E. Özdoğan, a.g.m., s. 28. 
15  Eylem Özdoğan, “Kanlıgeçit-an Anatolian Model of an Urban Center in East-
ern Thrace: an Overview”, Early Bronze Age Troy:  Chronology, Cultural Devel-
opment and Interregional Contacts, Editör: Ernst Pernicka, Sinan Ünlüsoy and 
Stephan W. E. Blum, Bonn 2016, s. 199. 
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3). Höyüğün güney alanında 27.5x12 m. boyutlarında büyük bir 
megaron tespit edilmiştir16. 1 m. kalınlığında duvarlara sahip olan 
megarona 2-3 metre aralıklarla 75-85x60-90 cm boyutlarında 
payandalar yerleştirmemiştir17. Höyüğün güneyinde tespit edilen 
ve diğer megaronlara göre daha büyük olan bu yapının önünde 
adak çukuru yer alması, bu megaronun kamusal bir yapı olduğunu 
düşündürmektedir18. Bu evre güçlü bir yangın ile sona ermiştir. 

Erken Tunç Çağı III olarak adlandırılan dönemde Kanlıgeçit 
Höyüğünde görülen megaron yapıları Troia II ile benzerlik 
göstermektedir19. Bu evrede Kanlıgeçit Höyüğü ve Troia’daki 
mimari özellikler Anadolu İlk Tunç Çağı yerleşim modeli esas 
alınarak yapılmıştır. 

Toptepe: Balkan Anadolu ilişkisi açısından bir başka örnek ise 
Tekirdağ ile Marmara Ereğlisi arasında yer alan Toptepe höyüktür. 
Bu höyükte yürütülen kazı çalışmaları sırasında Balkanlar’da olduğu 
gibi dal örü yapı tipi ile inşa edilmiş konutlar açığa çıkartılmıştır20. 
Yoğu tahribata uğrayan höyükte Kuzey Bulgaristan ve Romanya’da 
bilenen Gumelnitsa Cucuteni Kültürü görülmüştür.  

Yenibademli: Çanakkale Gökçe ada ilçesinde yer alan 
Yenibademli Höyükteki mimari özellikler Anadolu-Balkan 
etkileşimine bir başka örnektir. Yenibademli Höyükte dikdörtgen 
planlı, taş ve kerpiç duvarlarla güçlendirilen ahşap dikmeli yapılar 
karşımıza çıkmaktadır21. Höyükte yürütülen kazılar sonucunda açığa 
çıkartılan seramik ve mimari buluntular ışığında Troia I, Liman Tep 

16  Eylem Özdoğan vd., “Kırklareli Höyüğü 2008 Yılı Çalışmaları”, 31. Kazı 
Sonuçları Toplantısı, 2. Cilt,  İsmail Aygül Ofset Matbaacılık, Ankara 2010, s. 362. 
17  E. Özdoğan, a.g.m., s.25. 
18  E. Özdoğan, a.g.m., s. 366.
19  D. Sarı, a.g.m., s. 127. 
20  Mehmet Özdoğan ve Eylem Özdoğan, “Tarih Öncesi Dönemde Trakya”, Aktüel 
Arkeoloji Dergisi, Sayı 3, 2007, s. 18. 
21  Halime Hüryılmaz, “Gökçeada-Yenibademli Yerleşimcilerinin Erken Bronz 
Çağı’nda Deniz Aşırı İlişkileri”, Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi C.5 S.17, 2006, 
s. 2. 
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ve Bakla Tepe; Limni’de Poliochni ve Myrina gibi yerleşim yerleri 
ile kültürel etkileşim halinde olduğu anlaşılmaktadır. 

Liman Tepe: İzmir ili Urla ilçesinde yer alan Liman Tepe 
yerleşimi M.Ö. üçüncü binyılda Kıta Yunanistan ve Ege’de şehir 
devletlerinin kurumsallaştığı süreci temsil etmektedir22. Erken Tunç 
Çağı’nda Batı Anadolu ile Kıta Yunanistan’ı ve Ege Adalarında 
bir birleri ile yakın ilişkiler kuran yerleşimlerin güçlü savunma 
duvarlarıyla çevrili olduğu tespit edilmiştir (Harita 1)23.

Erken Tunç Çağı I evresinde Liman Tepe’de güçlü bir savunma 
sistemi inşa edilmiştir. Savunma duvarına yaslanmış, bir birlerine 
paralel ortak duvar kullanılan “uzun evler” Doğu Ege Adaları ve 
Batı Anadolu’da sıklıkla karşımıza çıkan mimaridir (Resim 4)24. 
Liman Tepe Erken Tunç Çağı I evresindeki yapılar Troia I, Beşik 
Tepe, Bakla Tepe, Demircihöyük, Thermi, Lesbos I-III, Samos’ta 
Heraion IV’te karşımıza çıkmaktadır25.

Liman Tepe uzun evlerde hem günlük yaşam sürdürülmüş, 
hem de evlerin içerisinde çeşitli üretim faaliyetleri yapılmıştır. Uzun 
evlerin olduğu Erken Tunç Çağı I evre bölgede yaşanan depremler 
sonucunda büyük bir tahribata mazur kalmıştır26. 

Liman Tepe Erken Tunç Çağı III evresinde mimari olarak 
karşımıza “koridorlu ev” olarak adlandırılan yapılar çıkmaktadır27. 
Kıta Yunanistan’daki Koridorlu ev anlayışı ile aynı olan bu yapılar, 
plakalar halindeki kireç taşından yapılmıştır. Liman Tepe Erken 

22  Müge Bahçeci, “Arkeolojik Alanların Yönetiminde Uygun ve Yaralı Bir Araç 
Olarak Arkeolojik Alan Sunumu; İzmir Urla, Liman Tepe Yönetim Modeli”, Ha-
yat Erkanal’a Armağan Kültürlerin Yansıması, Edt. Betül Avunç, Homer Kitabevi, 
İstanbul 2006, s. 121.
23  M. Bahçeci, a.g.m., s. 121. 
24  Hayat Erkanal-Vasıf Şahoğlu, “Liman Tepe (1992-)”, DTCF Arkeoloji Bölümü 
Tarihçesi ve Kazıları (1936-2011), Editör: Orhan Bingöl, Aliye Öztan, Harun 
Taşkıran, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2012, s. 222. 
25  Hayat Erkanal vd., “2001 Yılı Liman Tepe Kazıları”, 24. Kazı Sonuçları To-
plantısı, 1. Cilt, T.C. Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2003, s. 424. 
26  H. Erkanal-V. Şahoğlu, a.g.m., s. 222.
27  D. Sarı, a.g.m., s. 
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Tunç Çağı III evresinde açığa çıkartılan koridorlu evin resmi ve dini 
yapıları içinde barındıran bir kompleks olduğu anlaşılmaktadır28. 

Bakla Tepe: İzmir ilin Menderes ilçesinde 80 m. çapında bir 
kayalık zemine kurulmuş olan Bakla Tepe yerleşiminde uzunlukları 
20 m. genişlikleri 4-5 m. olan, içerisinde ocak ve ambar bulunan 
“uzun evler” açığa çıkartılmıştır29. Bakla Tepe yerleşiminde açığa 
çıkartılan uzun evlerin benzerleri Çanakkale Troia ETÇ I/II; Midilli 
Thermi ETÇ I/II; Limni (Lemnos) Poliochni; Sisam (Samos) 
Heraion ve Sakız (Khios) Empori yerleşim yerlerinde karşımıza 
çıkmaktadır30.

Erken Tunç Çağı I evresinde Bakla Tepedeki mimari yapı 
“Anadolu Yerleşim Modeline uygun olarak inşa edilmiştir31. Erken 
Tunç Çağı I Bakla Tepe yerleşimi 80-90 m çapında olup, güçlü bir 
sur sistemi ile çevrilmiştir32. Bu evredeki megaron yapılar 4-5 m 
genişlikte, 23 m. üzerinde ortak duvarları olan uzun evler şeklinde 
inşa edilmiştir. Erken Tunç Çağı I megaronlarının içinde ambar ve 
ocak yer almaktaydı. Bakla Tepe Erken Tunç Çağı yerleşimi radyal 
plandadır. 

Beycesultan: Denizli ili Çivril ilçesinde yer alan Beycesultan 
Höyüğünde Erken Tunç Çağı I evrede yerleşim yerinin etrafı bir 
sur ile çevrelenmiş, tuğladan örülen, iki odalı megaron yapılar 
karşımıza çıkmaktadır33. Erken Tunç Çağı I. evreye ait bu megaron 
yapının içerisinde silo ve bir ocak bulunmaktadır.  
28  D. Sarı, a.g.m., s. 128. 
29  D. Sarı, a.g.m., s. 115; H. Erkanal, a.g.m., s. 74. 
30  M. Bahçeci, a.g.m., s. 122; H. Erkanal, a.g.m., s. 75-76. 
31  Rıza Tuncel, “Tunç Çağı Öncesi Batı Anadolu”, Karşıdan Karşıya: MÖ 3. 
Bin’de Kiklad Adaları ve Batı Anadolu, Editör: Vasıf Şahoğlu, Sakıp Sabancı 
Müzesi, İstanbul 2011, s. 126.
32  Hayat Erkanal, “Erken Tunç Çağı Batı Anadolu Sahil Kesimi Yerleşim Mod-
elleri ve Konut Mimarisi”, Karşıdan Karşıya: MÖ 3. Bin’de Kiklad Adaları ve Batı 
Anadolu, Adaları ve Batı Anadolu, Editör: Vasıf Şahoğlu, Sakıp Sabancı Müzesi, 
İstanbul 2011, s. 130.
33  Eşref Abay, “Beycesultan”, Ege Üniversitesi Arkeoloji Kazıları, Editör: Altan 
Çilingiroğlu, Zeynep Mercangöz, Gürcan Polat, Arkadaş Matbaacılık, İzmir 2020, 
s. 42. 



158     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Beycesultan’da Erken Tunç Çapı II evresinde tapınak olarak 
kullanıla A ve B yapıları karşımıza çıkmaktadır. A yapısında ön 
tarafta sunak odası, arka tarafta rahip odası olan iki odalı bir mimari 
düzen vardır. Bu evredeki megaron yapılar içlerinde depo yapıları 
olan ve birbirine bitişik şekilde inşa edilmiştir34. Erken Tunç Çağı 
III evrede megaron yapılar Beycesultan Höyüğünde varlığını 
sürdürmeye devam etmiştir35. 

Kusura: Afyonkarahisar ili Sandıklı ilçesinde yer alan Kusura 
Höyükte Erken Tunç Çağı II evresine tarihlendirilen içerisinde ocak, 
fırın bulunan uzun megaron yapılar tespit edilmiştir36. 

Demircihöyük: Eskişehir ili Çukurhisar ilçesinde yer alan 
Demircihöyük yerleşiminde Erken Tunç Çağı I evresine ait alanda 
Anadolu yerleşim Planının öncüsü olan ev yapıları tespit edilmiştir. 
Ön ve ark tarafında birer oda olan bu evler, radyal plana uygun 
şekilde inşa edilmiştir37. Erken Tunç Çağı II evrede yerleşim planı 
ve ev mimarisinde değişim olmamıştır. Radyal plana uygun olarak 
merkezi bir avludan söz etmek mümkündür.

Keçiçayırı:  Eskişehir ili Seyitgazi ilçesinde yer alan 
Keçiçayırı Höyükte Erken Tunç Çağı II evreye ait tabakada şehir 
suruna dayalı, tek odalı ve sundurmalı evler tespit edilmiştir38. Sur 
duvarına dayalı evlerden bazıları kendi duvarını bazıları ise surun 
duvarını kullanmışlardır39.  

Karataş-Semayük: Antalya ili Elmalı ilçesinde yer alan 
Karataş-Semayük’te Erken Tunç Çağı I evreye ait yerleşimde bir 
birinden bağımsız şekilde inşa edilen megaronlar ve apsisli yapılar 
Batı Anadolu’daki en eski örneklerdir. Karataş-Semayük’te görülen 

34  D. Sarı, a.g.m., s. 121.
35  E. Abay, a.g.m., s. 43. 
36  D. Sarı, a.g.m., s. 122. 
37  D. Sarı, a.g.m., s. 118.
38  Erkan Fidan, “Keçiçayırı: An Early Bronze Age II Fortified Hilltop Settlement 
(Northwest Anatolia)”, Mediterranean Archaeology and Archaeometry, Vol. 16, No 
1, s. 97-98.
39  D. Sarı, a.g.m., s. 123.



ERKEN TUNÇ ÇAĞI MİMARİ GELENEĞİNDE ANADOLU-BALKAN . . .     159

bu yerleşim tarzı Anadolu’dan ziyade Samos Erken Tunç Çağı 
III’teki yerleşim planına benzemektedir40. 

Erken Tunç Çağı II evrede höyükteki ev yerleşimleri dağınıklık 
göstermekle birlikte, evler dikdörtgen megaron şeklinde inşa 
edilmeye devam edilmiştir. Karataş-Semayük Erken Tunç Çağı III 
evredeki megaron tarzındaki evler, bir önceki evresinin özelliklerini 
taşımaktadır41. 

Bağdemağacı: Antalya ili Döşemealtı ilçesinde yer alan 
Bağdemağacı Höyük Erken Tunç Çağı II evresinde ince uzun 
dikdörtgen şekilli, giriş kapısı dar tarafa açılan ve genellikle tek 
odalı megaronlar açığa çıkartılmışlardır42. Yan yana höyüğün 
etrafını çeviren taş döşemenin arkasına inşa edilmiş olan megaron 
ya da megaronumsu evlerin temeli taş kullanılarak inşa edilmiştir43.  

Batı Anadolu’nun sahil kesiminde alt yapı malzemesi 
taş, üst kısımları kerpiç ya da ağaç malzeme ile inşa edilmiş üç 
yerleşim biçimi karşımıza çıkmaktadır44. Troia I’deki yapılar Kıta 
Yunanistan’ında görüle koridorlu evlerle benzerlik göstermektedir. 
Bakla Tepe, Karataş, Demircihöyük ve Beycesultan gibi yerleşim 
yerlerinde görülen “radyal planlı” yapılar Ege Denizindeki adalar 
ile büyük benzerlik göstermektedir45. Liman Tepe yerleşiminde 
karşımıza çıkan büyük koridorlu evi Kıta Yunanistan’ında ya da Ege 
Adlarındaki yerleşim yerlerinde görememekteyiz. 6 hektarlık bir 
alan üzerine kurulan şehirdeki bu ev siyasi ve ekonomik otoriteyi 
temsil etmektedir. 

40  D. Sarı, a.g.m., s. 119.
41 http://www.tayproject.org/TAYages.fm$Retrieve?CagNo=1678&html=ages_
detail_t.html&layout=web 
42  Refik Duru, Burdur-Antalya Bölgesi’nin Altıbin Yılı, Suna-İnan Kıraç Akdeniz 
Medeniyetleri Araştırma Enstitüsü, Antalya 2008, s. 148.
43  D. Sarı, a.g.m.,s. 124.
44  H. Erkanal, a.g.m., s. 79. 
45  H. Erkanal, a.g.m., s. 80. 
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3.  Erken Tunç Çağı Yunanistan Yerleşimleri

Kıta Yunanistan’da Lerna ve Askitario; Ege Adaları’nda Agina’da 
Kolona ve Skyro’da Palamari, Kiklad Adalarında Melos’da 
Phlanopi, Syros’da Kastri, Naxos’da Panormos; Limni’de Poliochni, 
Midilli’de Thermi, Sakız’da Emporio ve Sisam’da Hearion gibi 
yerleşim yerlerinde güçlü sur yapıları açığa çıkartılmıştır46. Erken 
Tunç Çağında Yuanistanda ele alacağımız yerleşim yerlerinden 
bazıları Thermi, Poliochni, Tsoungiza, Lerna ve Heraio’dur. 

Thermi: Midilli (Lesbos) adasındaki Erken Tunç Çağı I evreye 
ait alanda taş temelli, uzun evler tespit edilmiştir (Resim 5). Thermi 
yerleşim yerinde açığa çıkartılan radyal planlı ev mimarisi ile Bakla 
Tep Tunç Çağı I/II Dönemi yerleşiminde tespit edilen radyal planlı 
ev yapısı mimari açıdan büyük benzerlik göstermektedir. Thermi 
yerleşiminin V. Tabakasında görülen bastiyonlu yapıların benzerleri 
Liman Tepe yerleşiminde karşımıza çıkmaktadır47.

Poliochni: Limni (Lemnos) adasında yer alan, Erken Tunç 
Çağı I evrede Poliochni ’de şehrin etrafını çeviren toprak kaymasını 
engellemek için inşa edilen bir sur ve bir birine yaslanmış dikdörtgen 
evler açığa çıkartılmıştır48. Erken Tunç Çağı II evrede bir birine 
bitişik evler ve insula yapılar görülmektedir. Poliochni Erken Tunç 
Çağı III evrede merkezinde megaron evlerin olduğu çok odalı insula 
yapılar karşımıza çıkmaktadır49.

Tsoungiza: Anakara Yunanistan’ında Neama vadisinde yer 
alan Tsoungiza yerleşiminde Erken Helladik I evresinde koridorlu 
evler açığa çıkartılmıştır50. Tsoungiza Erken Helladik II evresinde 
koridorlu evler ve surlar güçlendirilerek kullanılmaya devam 
46  M. Bahçeci, a.g.m., s. 121. 
47  M. Bahçeci, a.g.m., s. 122. 
48  D. Sarı, a.g.m., s. 117.
49  D. Sarı, a.g.m., s. 115. 
50 Pınar Durgun, “ The Genesıs Of Early State Formatıon In The Aegean Prehıstorıc 
Cultures: Liman Tepe And Bakla Tepe As A Case Study”,  A Thesıs Submıtted To 
The Graduate School Of Socıal Scıences Of Mıddle East Technıcal Unıversıty,  An-
kara 2012, s. 22-23; http://www.vizin.org/projects/tsoungiza/solution_early.html 
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edilmiştir. Bu koridorlu evlerin benzerleri Messenia’daki Akovitika 
ve Boeotia’daki Thebes yerleşimlerinde karşımıza çıkmaktadır51. 

Lerna: Anakara Yunanistan’da Argolis körfezinin kuzeybatı 
bölgesinde yer alan Lerna IIIC yerleşiminde “House of the Tiles/
Çinili ev” olarak adlandırılan 12x25 metre, üst katına ahşap 
merdiven ile çıkılan koridorlu ev açığa çıkartılmıştır52.

Heraion: Sisam (Samos) adasında yer alan Heraion yerleşim 
yerinde megaron yapılar açığa çıkartılmıştır. Bu megaronların 
benzerleri Kıyı Egede Bakla Tepe’de görülmektedir (Resim 6). 
Heraion yerleiş yerinin etrafı güçlü savunma sistemi ile çevrilmiştir. 
Bu yerleşimde inşa edilen Erken Tunç Çağı megaronları bir 
birinden bağımsız şekilde inşa edilmişlerdir53. Heraion yerleşiminde 
bazı yapılar savunma duvarı oluşturur şekilde yapılmışlardır. 
Savunma duvarı oluşturan bu yapılar İç Batı Anadolu’da yer alan 
Demircihöyük ile benzerlik göstermektedir. 

Sonuç

Tarih pek çok döneminde ticaret, göç ve savaşlar gibi farklı 
etmenlerden dolayı Kıta Yunanistan, Bulgaristan, Ege Kıyıları ve 
Ege Adaları arasında yoğun bir kültür alış verişi olmuştur. 

Erken Tunç Çağı Mimari Geleneğinde Anadolu-Balkan 
Etkileşimleri adlı bildirimizde Anadolu-Balkan ilişkilerini mimari 
etkileşim üzerinden ele almaya çalıştık. Çalışmamızda Troia, 
Kanlıgeçit, Toptepe, Liman Tepe, Bakla Tepe, Demircihöyük, 
Beycesultan Höyüğü, Thermi ve Poliochni gibi yerleşimleri anahtar 
model olarak kullandık. 

51  Hetty Goldman, Excavations at Eutresis in Boeotia, Harvard University Press; 
London 1931, s. 35.
52  Martha C. Wiencke, “Early Helladic Clay Sealings from the House of the Tiles 
at Lerna”, The Journal of the American School of Classical Studies at Athens Vol. 
27, No. 2, 1958, 83-85.
53  Jak Yakar, The Later Prehistory of Anatolia, British Archaeological Reports 
International Series, England 1985, s. 48.
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Tunç Çağında Anadolu-Balkanlar arasında yoğun bir kültürel 
etkileşim olmuştur. Çünkü Tunç Çağında Balkanlar- Yunanistan- 
Kiklad Adaları- Anadolu- Suriye arasında yoğu bir şekilde kara 
(Büyük Kervan Yolu) ve deniz ticareti yapılmaya başlanılmıştır.  

Erken Tunç Çağı Troia ve Kanlıgeçit yerleşimleri coğrafi 
yakınlık ve ana ticaret yollarının üzerinde yer almaları gibi 
sebeplerden dolayı Balkan kültürleri ile daha yakın ilişkiler 
kurmuşlardır. Erken Tunç Çağında Balkan kökenli olan megaron 
tarzındaki evleri Kıyı Ege ve Trakya’daki yerleşimlerde görmekteyiz. 
İç Ege, Orta Anadolu ve Akdeniz bölgesinde ise Anadolu Tarzı ev 
mimarisi karşımıza çıkmaktadır. 

Erken Tunç Çağında Batı Anadolu coğrafyasında mimari 
öğeler ve yapı malzemelerinde farklılık olsa da ortak bir mimari 
birliktelikten söz edilebilir. bu benzerlikler Troia, Poliochni, Thermi, 
Liman Tepe, vb. gibi yerleşim yerlerinde karşımıza çıkmaktadır. 
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SÖNMEYEN SAVAŞLAR BÖLGESİ 
BALKAN SİNEMASINDA KADIN VE 

ÇOCUK

Women and Children in The Balkan Cinema,  
Region of Never Ending Wars

Azize Serap TUNÇER*

Özet: Bulgar antropolog Zhelyazkova’nın, “kurbanın kasaba 
dönüşmesi”nin kaçınılmazlığı bölgesi olarak tanımladığı Balkanlar, 
yüzyıllardır savaşın gölgesinde ayakta duran bir coğrafyadır. Bu 
coğrafyada sürekli kurban durumunda olan kadınlar ve çocuklar 
ise yüklenmek zorunda kaldıkları acı nedeniyle kasap olmaktan da 
kurban olmak kadar korkmaktadırlar. Bu duyguyu en yakıcı şekilde 
verebilen sanat dalı olan sinema, Balkan kadını ve çocuğunu savaş 
koşullarında anlatan çok sayıda filme sahiptir. Balkanlarda, Sırplar ve 
Bosnalılar’ın talepleriyle Slovenya’nın varsıllık birikiminin çalındığını 
düşünüldüğünü; Sırpların Slovenleri “ayrımcılık”la suçladıklarını; 
Slovenler’in Sırpların onları yutacağından ve ulusal kimliklerini 
yitireceklerinden korktuklarını ileri süren Zizek, bu zincirde neden 
barış olmadığını bir perspektiften açıklamakta; öte yandan batılı bakış 
açısında gömülü önyargılara da dikkat çekmektedir. Gemeinschaft’tan 
Geselschaft’a evrilme sürecinde yavaş bir geçiş süreci izlemiş olduğu 
iddia edilen Balkan toplumlarındaki etnik popülizmin beslediği sürekli 
çatışma ortamı, filmlerde de ana tema olarak belirmektedir. Benjamin’in 
sinemanın “mikroskobik gücü”ne dair teorileştirmesine uygun şekilde 
sinema, bu felaketleri yakın çekimle sunmakta ve “kültürün sürekli 
melezleşmesi”ne dair yaptığı katkı ise savaş filmlerinde öne çıkmaktadır. 

* (Prof. Dr.), Çankırı Karatekin Universitesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Sosyal 
Hizmet Bölümü, e-mail: serap@seraptuncer.com
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Bu çalışmada Balkan sinemasında savaşın nasıl ele alındığı, savaşın 
özellikle kadın ve çocuklara etkisinin nasıl sunulduğu ve genel olarak 
savaş sonrası travmatik sürecin atlatılmasında bu filmlerden sosyal 
çalışmacılara hangi dersler çıkarılabileceği konusu ele alınmaktadır. 
Filmler hem görsel materyaller olarak olgu sunumu hem de içerdikleri 
diyaloglar ile içerik çözümlemesi ile değerlendirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, sinema, savaş, kadın, çocuk

Abstract: The Balkans, defined by the Bulgarian anthropologist 
Zhelyazkova as the region of the inevitability of the “victim turning into 
a town”, is a geography that has stood in the shadow of war for centuries. 
Women and children, who are constantly in the position of victims in this 
geography, are afraid of being a butcher as much as being a victim because 
of the pain they have to bear. Cinema, which is the art branch that can 
give this feeling in the most burning way, has many films about Balkan 
women and their children in war conditions. In the Balkans, it is thought 
that Slovenia’s wealth of wealth has been stolen with the demands of the 
Serbs and Bosnians; Serbs accuse Slovenes of “discrimination”; Claiming 
that Slovenes fear that the Serbs will swallow them and lose their national 
identity, Zizek explains from a perspective why there is no peace in this 
chain; On the other hand, it also draws attention to the prejudices embedded 
in the western perspective. The constant conflict environment fueled by 
ethnic populism in Balkan societies, which is claimed to have followed 
a slow transition process in the process of evolving from Gemeinschaft 
to Geselschaft, appears as the main theme in the films. In line with 
Benjamin’s theorizing about the “microscopic power” of cinema, cinema 
presents these disasters in close-up, and its contribution to the “continuous 
hybridization of culture” comes to the fore in war films. In this study, it 
is discussed how the war is handled in Balkan cinema, how the effects of 
war are presented especially on women and children, and what lessons can 
be learned from these films for social workers in overcoming the post-war 
traumatic process in general. The films will be evaluated with both case 
presentations as visual materials and content analysis with the dialogues 
they contain.

Key words: Balkans, cinema, war, women, children
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Giriş

Her sanat dalının insana ve topluma katkıları, ortak bir perspektifte 
ama farklılık taşıyan boyutlarda gelişir. Şiir feodal çağın, roman 
sanayileşmenin ve aralarında sinemanın da olduğu görsel sanatların 
gelişimi de sanayi sonrası toplumunun içinden çıkmıştır (İlhan, 
2002: 357). 

Görsellik, teknolojik gelişmenin bir katkısı olsa da kültür 
ürününe erişimi olacak kadar eğitim almamış kişilerin de 
yararlanmasını sağladığı için sinemayı diğer sanat dallarına göre 
daha demokratik bir araç olarak anmak mümkündür (Fiske, 2014: 
107; İllich ve Sanders, 2015: 116). 

Ancak konuya 1930’ların Goebbels yönetimindeki Nazi 
propagandasındaki rolü, Sovyetler Birliği’nin devrimci bir 
devletten Stalinci bir dikta rejimine geçiş sürecindeki etkisi ve 
sömürü sistematiği yeni bir boyut kazanırken Hollywood’la 
yayılan hayal alemi işlevlerine bakıldığında, her araç gibi 
sinemanın da demokrasinin gelişmesi yönünde kullanılabileceği 
gibi baskı ve otorite kurmanın aracı da olabileceği şeklindeki çifte 
kullanım özelliği açığa çıkar. Yine de Benjamin’in savunduğu gibi 
“toplumsal devrimle kopmaz bir bağı olduğu” kabul edilir (Murray, 
2009: 66).

Tıpkı fotoğrafçılıkta olduğu gibi sinemanın da “ayırıcı ve 
mikroskobik güçleri” vardır. Bu gücü somutlaştıran öge, felaketin 
gerçekleştiği anı gösteren ‘yakın çekim’ olanağıdır. Sinemadaki bu 
“yakınlık sanatı”, “daha önce benzeri görülmemiş bir şekilde, tarihsel 
olayın algısına içsel ve duygusal bir derinlik kazandırır” (Roberts, 
2013: 79). Televizyon ekranlarında uzaktan bir atış ve patlama 
görüntüleri olarak bize yansıyan olgunun, kopan koldan akan kan 
seli ve kolunu kaybeden kişinin gözlerinin donarak yuvalarından 
uğraması görüntüleri üzerinden, gerçekle yüzleşmemizi sağlar. 

 “Felaketin gerçekleştiği an”a dair bu bilgi, gerçeklik olgusunu 
pekiştirir. Ancak bu gerçeklikle yüzleşme, sonuç olarak tarihsel 
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bağlamından kopuk olarak, zaman/mekan gerçekliği dışında ve 
sanatın estetik kollarında yaşandığı için aynı etkiyi yine de yapmaz. 
Görsellik bugün, gözlemin hareket alanını ortadan kaldıran ve 
tıpkı sinema perdesinden dev gibi büyüyerek üzerimize gelen 
tehditkar araba gibi, herşeyi burnumuza sokan reklam dünyasının 
egemenliğindedir. Sonuç olarak “nesnellik”in işi bitmiştir. 
Benjamin’e (2001: 72) göre bu durumun örneği: “kendilerine 
hiçbirşey dokunmayan, hiçbir şeye aldırmayan insanların 
sinemalarda ağlamayı yeniden öğrenmeleri”; “devasa imgeler 
karşısında duygusallıklarının sağlığına kavuşması ve Amerikan 
usulü özgürleşmesi” olarak tanımlanabilir.

Sonuç olarak, “tarihsel durgunluk koşullarında sinemayı 
kritik olarak önemli yapan şey sadece sosyal kapsayıcılığı değil, 
aynı zamanda günlük yaşamdaki görünüşlerin matlığına dikkat 
çekebilme gücüdür”. Böylece “gündelik dünyanın yabancılaştırılmış 
ve somutlaştırılmış içeriği korunur” (Roberts, 2013: 83).

Öte yandan sinemanın, bir hız sanatı olabilme avantajı, onun 
“düşündürme” işlevini gölgeleyen bir boyuttur. Sinema perdesiyle 
tuval resmine bakan kişi farklı çekimlere muhataptır. “Resim 
izleyiciyi derin düşünceye davet eder; çünkü durağandır. Oysa 
izleyici bir film izlerken sahneler üzerinde yeterince yoğunlaşamaz; 
çünkü her kare yerini sürekli bir başka kareye bırakır. Kitleler 
kendilerini oyalayacak bir şey ararlar. Sinema onların bu istemini 
çok iyi karşılar” (Adorno, 2015: 207). 

Sinemanın bu avantajlarına popüler kültür açısından da ek 
yapmak olanaklıdır. Günümüzde popüler kültür, kitle kültürünün 
tektipleştirici etkisi yerine yerellikleri de içeren bir “melezleşme” 
süreci yaşamaktadır. “Popüler müzik, sanat ya da sinema 
literatürü alanında farklı geleneklerden gelen konuların birlikte 
kaynaşması”ndan oluşan “kültürün sürekli melezleşmesi” olgusu 
(Thompson, 1995: 311) dünya sinemasının farklı örneklerine 
duyulan ilgiyi de açıklamaktadır.
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Bunlardan biri olan Balkan sineması, bu çalışmada savaş 
olgusu ve savaştan etkilenen kadın ve çocuklar perspektifinden 
değerlendirilmektedir.

Savaşta Kadın Ve Çocuk

Bu çalışmada, Balkan savaşlarına dair öznel koşullar verilmekle 
birlikte, savaş olgusu ve savaşın yarattığı mağduriyetler, dünyanın 
hemen her köşesinde benzer şekilde yaşanmaktadır. Gerek toplumsal, 
gerek tarihsel ve hatta dinsel gerekçeler, savaşta acımasızlığı 
olumladıkça, her tür zor koşulların temel mağdurları olan kadın ve 
çocuklar, en ağır baskılarla yüzleşmek zorunda kalmaktadır. 

Örneğin insanlık tarihinin en naif karakterlerinden biri olarak 
bilinen Mevlana’nın Mesnevi’sinde, “bütün hayvanları insan için 
öldür; fakat bütün insanları da bir akıllı kişi için öldür” denildikten 
sonra hayvanların kanının mübah olduğu belirtilir ve sonra şöyle ek 
yapılır: “Hülasa oklar ve süngüler önünde kafirlerin kanı mübahtır… 
Onların karıları ve çocukları da esir sayılır. Çünkü akılları yoktur, 
merdut ve aşağılık kişilerdir” (Mevlana, 2018: 198-199).

Yine tarih boyunca talan harekatları sırasında savaşçıların, 
esir elde edebilme mücadeleleri, esirlerin “en iyilerinin 
büyük bir özenle seçilmesi; bazen bir yerleşme yerinin bütün 
halkının kılıçtan geçirilirken kendi ihtiyaç ve zevkleri için, 
ama daha çok satış için, sadece genç kadın ve çok genç erkek 
çocukların hayatta bırakılması; eğer fırsat çıkarsa, bu insan 
sürüsünü alıcıların, satıcıların kim olduklarına aldırmadan Batı 
pazarlarına bile sürmekten çekinmedikleri” bilinen gerçeklerdir 
(Bloch, 2005: 37).

Özellikle “Norman Vahşeti” olarak tanımlanan, Normanların 
“güçlü ve vahşi duyumsal iştahları ile kan dökme ve tahrip 
zevklerini” ve bir kuzey efsanesinde (saga) Batıdaki seferlere 
katılan bir İzlandalıdan, arkadaşları arasında yaygın bir adet olan, 
çocukların boğazını kargıyla delme eğlencesine katılmadığı için, 
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“çocuk seven adam” olarak söz edilmesi” örneklerini de eklemek 
mümkündür (Bloch, 2005: 48). 

Osmanlı döneminde Balkan coğrafyasında özellikle genç 
erkeklerin konu edildiği devşirme olgusu ise savaş ortamlarından 
daha farklı etkilenmeleri ele almayı gerektirmektedir. 16. yüzyılın 
başlarında, Osmanlı İmparatorluğu’nun ihtişamının doruğunda 
olduğu ve Bizans’ın başkenti İstanbul (Konstanstinapolis)’in 
1453’te Türklerin eline geçtiği; Osmanlı ordularının 1576’da Mohaç 
Muharebesi’nde Macaristan’ı fethettiği ve ardından 1529’da yeniden 
Viyana kapılarına dayandığı dönemden örnek veren Fukuyama 
(2016: 189-190), o dönemde yılda yaklaşık 3000 çocuğun devşirme 
olarak ailelerinden alındığı tahminini bildirmektedir1. 

İmparatorluğun Balkan Vilayetlerine dağılan bir grup 
görevlinin, 12 ile 20 yaş arasındaki erkek çocukları ve delikanlıları 
zorla topladıkları bu sistemde, seçilen erkek çocukları İstanbul ve 
Edirne’deki saraylarda hizmet verip, İslam dünyasında mevcut 
en iyi eğitimi alan %10 kadarının, yaşamlarının geri kalanında 
imparatorlukta üst düzey yöneticiliğe hazırlanmaları sözkonusu 
iken; kız çocuklarının ise akınlarda esir alınarak köle pazarlarında 
satıldıkları ve satın alınanların, yüksek rütbeli Osmanlı görevlilerin 
eşleri ve cariyeleri olarak hizmet ettiklerini ve kızların da 
tıpkı erkekler gibi yetişmelerini ve eğitimlerini denetleyen son 
derece kurumsallaşmış kurallar çerçevesinde saraydaki haremde 
yetiştirildikleri bilinmektedir (Fukuyama, 2016: 189-190).

1 Tıpkı futboldaki yetenek avcıları gibi, genç erkeklerin fiziksel ve akli potansiyeli-
ni ölçmekte usta görevlilerce seçildiğini belirten Fukuyama (2016: 189-190) şöyle 
ekler: “Bir görevli köye geldiğinde Hristiyan papaz orada vaftiz edilen tüm erkek 
çocukların listesini çıkarmak zorundaydı ve uygun yaştakiler incelenmek üzere 
görevlilerin huzuruna getiriliyordu. İçlerinden en fazla gelecek vadeden çocuklar 
zorla ailelerinden koparılıyor ve 100-150 kişilik gruplar halinde yola koyuluyordu. 
İsimleri hem köylerinden ayrıldıklarında hem de İstanbul’a vardıklarında kütüğe 
dikkatle kaydediliyor ve kütükler karşılaştırılıyordu; Çünkü aileler para karşılığın-
da çocuklarını alıkonulmaktan kurtarmaya çalışıyordu”. 
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Her ne kadar bazı savaşlarda da çocukların savaş alanlarından 
tahliyesi yoluyla korunmaları uygulamaları olsa da bunları birer 
istisna olarak kabul etmek gerekir2. Üstelik bir çocuğun hayatta 
kalması güvenli bir barınak ve yemek sahibi olması önemli olsa da 
anne baba güveninden uzak yaşamaya çalışması da ikincil kabul 
edilemeyecek bir gereksinmedir.

Aytmatov (1980: 31, 32), “Toprak Ana” isimli eserinde, bir 
ana gözüyle savaşı mükemmel gözlemlerle aktarır. Önce savaşın 
bilgisi gelir, kendi somutluğuyla henüz yüzleşilmemiştir ama tüm 
olumsuz duygu ve korkular bu bilgiyle zaten gelirler. “O andan sonra 
yeni bir yaşam, savaşla yüz yüze bir yaşam başladı. Gerçi savaşın 
gürültüsünü duymadık, ama yüreklerimizin çarpıntısı, insanlarımızın 
çığlıkları hiç eksik olmadı” diye anlatır bu korku iklimini. Sonra 
bütün çaba ve emeğiyle sürdüğü yaşamının huzurunu çalan savaş 
nedeniyle karıncaları kıskanır ve karıncalardan utanır. Aslında insan 
olmaktan utanır. Savaş bilmeyen karıncalar çalışıp dururlar: “Bir ara 
dizi dizi giden karıncalara takıldı gözlerim. Onlar da çalışıyorlar, 
yuvalarına çer çöp taşıyorlardı. Fakat yanlarında kendileri kadar, 
belki kendilerinden daha çalışkan, dertli bir insanın oturduğuna 
aldırdıkları bile yoktu. Bu küçücük yaratıklara imrendim o anda. 
Acı-tasa bilmeden işlerini yapıyorlardı. Savaş olmasa karıncaları 
kıskanır mıydım hiç? Bir insan olarak utandım bundan”. 

Kadının yürek çarpıntısı, kulaklarında insanların çığlıkları ile 
savaş sürer. Savaş açlıktır. Toprak ana onu ekip biçerek doyup mutlu 
olmak yerine savaş çıkarıp açlığa yol açanları “baş düşmanı” sayar: 
“Benim için bir tarlanın ekilmeden bırakılması dinmeyen bir acıdır. 
Şu savaş yüzünden kaç tarlanın çorak kaldığını biliyor musun? 
Onun için savaşı çıkaranları baş düşmanım sayıyorum” (Aytmatov, 
1980: 75) der. 

2 Lenin Dönemi, açlık bölgelerinden çocukların başkente taşınarak saraylarda ve 
bir zamanlar zenginlere ait olan güzel köşklerde çocuklar için yatakhaneler yapıl-
ması uygulamaları bir örnektir. (Prilezhayeva, 1977: 199-200)
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Son bir nokta olarak savaşın tarihsel bir gerçeklik olduğu ve 
her zaman kaçınmanın olanaklı olmadığı bu yıkım periyodunun, 
mümkün olan etik çerçevesinin kurulması gerektiği de 
vurgulanmalıdır. Chomsky (2002: 143), bu koşulları şöyle özetler: 
“Barış savaşa tercih edilir. Ama bu mutlak bir değer değildir. Ve 
bu nedenle her zaman “nasıl bir barış?” sorusunu sorarız. Eğer 
Hitler dünyayı fethetmiş olsaydı barış olurdu, ama bu bizim görmek 
istediğimiz türden bir barış olmazdı”. 

Günümüz savaşlarının ise ekonomik, politik vb boyutlarının 
bulunması, savaş mağduriyetleri konusunun daha geniş ele 
alınmasını gerektirir3.

Balkan Coğrafyası

Sinemada Balkan coğrafyasına bakıldığında, her toplumun tarihi ve 
kültürünün sanatına yansıması genel kuralına uygun şekilde, benzer 
bir gerçeklikle karşılaşılır. 

Dünyanın savaş dolu tarihinin bir parçası olarak, Balkanlarda 
da pek çok savaş ve çatışma yaşanması doğal olsa da günümüz 
demokrasilerinin kurulması sürecindeki barışçıl havanın Balkanlarda 
uzun süre kurulamaması, bir üzücü ayrıksı durum olarak kabul 
edilmektedir.

Küresel ekonomik hasılanın, 1970’den sonraki 40 yıl içinde 
yaklaşık 4 kat artması (16 trilyon dolar’dan 61 trilyon dolar’a) 
sürecinde, dünya çapında temsili demokrasilerin sayısının da 3 kat 
artması (40’tan 120 civarına) şeklindeki paralelliğe dikkat çeken 
Fukuyama (2018: 52); bu geçişlerin genel olarak barış içinde 

3 Sanayileşme dönemini de bir ekonomik savaş olarak tanımlamak mümkün ola-
bilir. “1841’de maden kömürü sanayini incelemekle görevli bir Krallık Komisyonu 
raporunun, kömür madenlerindeki korkunç ilkelliği açıklayarak bütün İngiltere’yi 
şaşkına çevirmesi: Kadın ve çocukların çalıştırılması, zulüm derecesine varan 
uzun çalışma saatleri, güvenlik önlemlerinin yokluğu ve başkaldırıcı sağlık ve 
ahlak koşullarının yaygınlığı” örnekleri de yine zorlu koşulların asıl mağdurlarının 
kadınlar ve çocuklar olduğunu gösterir (Sabıne, 1991: 93).
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yaşanmasına karşın, Romanya ve Balkanlar’da şiddet içerdiğini 
ekler.

Bölgedeki çatışmalar çok boyutludur. Ancak 1994 Savaşı 
hem tüm Batı için hem BM için hem de taraflar için acı bir 
sınav olmuştur. Genel yargı, uluslararası müdahalenin gecikmiş 
olduğu şeklindedir. Öyle ki Zizek (2006: 215), Yugoslav 
krizine Batılı erteleme tavrının ve (aşırı) tepkinin kasvet veren 
sonucunun, 2000’de, orta Balkanlar’da büyük bir bölgede “hukuk 
egemenliğinin geniş ölçüde askıya alınması, politik iktidarın açıkça 
organize suçlarla bağlantıları, kaçakçılığın doğrudan devlet eliyle 
örgütlenmesi, cinayetin politik bir silah olarak hoş görülmesi” 
olduğunu belirtir. Kısacası, burası “politik haydutluğun doğrudan 
yönetimi altına girmiştir” diyerek, Batı’nın süreçteki rolüne vurgu 
yapmıştır.

Maalouf (2009: 41), Batı’nın bu suçunu, “Batının Duvarları” 
olgusu ve metaforu içinde açıklar. Batı’nın, komünizme karşı 
kazandığı zaferden bütünüyle yararlanamamasının nedeninin, 
refahını kültürel sınırlarından öteye taşıyamaması olduğunu belirten 
düşünür; İrlanda, İspanya, Portekiz ve Yunanistan için gerçekleşen 
mucizevi Avrupa Birliği desteğinin, “bir türlü, incecik Cebelitarık 
Boğazı’ndan geçip Akdeniz’in öteki yakasına ulaşamadığı” 
eleştirisini yöneltmektedir. Bu sorunu açıklamada, bölgenin İslam 
unsurlarının bir gerekçe oluşturduğu açıktır.

Nitekim Bin Ladin’in, “Müslümanların kanı, dünyanın 
gözlerinde en ucuz kan haline gelmiştir; zenginlikleri düşmanlarının 
elinde yağmalanmıştır” diyerek, dünyanın Müslüman 
coğrafyasındaki acımasızlıklarını sıraladığı ve diğer birçok 
Müslüman ülkede olduğu gibi Bosna’da tüyler ürperten, vicdanı 
sarsan katliamlar gerçekleştirilirken; bütün dünyanın bunları izlemiş, 
duymuş olmasına karşın, bu kıyımlara cevap vermedikleri ve üstelik 
“günahkar Birleşmiş Milletler’in kalkanı altında …insanların 
kendilerini savunacak silahları edinmelerinin engellendiği”ne dönük 
sözlerini anan Castells (2006: 149, 152) de sonuçta “El-Kaide’nin, 
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para, silahlar ve gönüllülerle özellikle Bosna’da, Müslümanların 
mücadelelerini desteklediğini” belirtmiştir.

Buna karşın sorunun sadece dini kökenli olmadığını ekleyen 
Maalouf, Doğu Avrupa’daki Hristiyan ögelerin varlığına karşın, 
ayrımcı yaklaşımın bulunduğunu vurgular. Benzetme açıkça 
çarpıcıdır, çünkü komünist dünyanın “duvarı”nı yıkmakla övünç 
duyan Batı, kendi duvarlarını da Güney Amerika’da gerçek olarak, 
Avrupa’nın doğu yakasında ise metaforik olarak korumaktadır.

Müdahale konusundaki isteksizliği, aynı dönemde 
Amerika’nın Somali’deki başarısızlığı ve geri çekilmesi üzerine, 
Balkanlar ve Ruanda’ya kara birlikleri göndermede tereddüt 
edilmesi ile açıklayan görüşler de bulunmaktadır. “Yakın savaş” 
konusundaki bu isteksizlik, “1995 yılında insansız sistemlerin GPS 
ile entegre edildiği ve Predator ve Global Hawk gibi dronların 
Balkan Savaşları’nda Sırp hava savunması ve mülteci akınları 
bilgilerini vererek sahneye çıktıkları” dönemde aşılmış olur (Sınger, 
2009: 77, 79).

Bütün bunlara ek olarak sorunun kökeninde, Batı’nın “algı 
yanlışı” bulunduğu da ileri sürülebilir4. Osmanlı döneminde birarada 
yaşamayı başarabilmiş bu toplumların, bugün Batı tarafından 
olumsuz algılarla yaftalanmaları ilgi çekicidir. 

Zizek, “Balkanların Batı Avrupalı algısı ve son 150 yıla ait 
“Balkan” imgesi arasındaki yarık kesinlikle nefes kesici” dedikten 
sonra, Balkanlarda “Türklerin kimseyi Türk gibi yaşamaya 
zorlamadıklarını”; “bir camiyle sinagog arasında bir kilise, bir 
Kapuşin keşişinin yanında bir dervişin görülebildiğini”; bu kadar 

4 “Algı sorunu”na dikkat çeken bir diğer düşünür olan Chomsky (2002: 56) ise 
Batının henüz müdahaleyi düşünmediği bir sırada, İran’ın katliamları önlemek için 
Bosna’ya müdahale etmeyi teklif ettiğinde, teklifin gülünç bulunarak dikkate alın-
madığını hatırlatır ve İran’ın iyi niyetinin sorgulandığı koşullarda ABD’nin benzer 
teklifinin neden daha “güvenilir” olacağını sorgular. “İran’ın müdahale ve terör 
sicilinin ABD’ninkinden daha mı kötü olduğunu ve bütün devletleri uluslar arası 
hukuka uymaya çağıran bir Güvenlik Konseyi kararını veto eden biricik ülkenin 
nasıl olup da “iyi niyetli” görüldüğü sorularını yöneltir.
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karşıt olan dinlerin kucaklanmasının şaşırtıcı olmakla kalmayıp, bu 
hoşgörü ruhunun genel olarak halk arasında da yaygın olmasının; 
“Türkleri, Yahudileri, Katolikleri, Ermenileri, Yunanları ve 
Protestanları, iş ya da zevk gibi konuları, sanki aynı ülkeden ve 
dindenmiş gibi uyum ve iyi niyetle konuşmalarının” şaşırtıcılığına 
dikkat çeker. Bu durumda soru şudur: “O halde Batılıların, genellikle 
“Balkan sözcüğüyle ilişkilendirdiği özellikler (hoşgörüsüzlük 
ruhu, etnik şiddet, tarihsel travmalara yönelik saplantı vb) nereden 
geliyor?” Yazar yanıtı yine kendi verir: “Bunun tek bir yanıtı var. 
Batı Avrupa’nın kendisinden”. (Zizek, 2014: 376-377).

Kuşkusuz bölgedeki iç dengelerde önemli çatlaklar mevcuttur. 
Laclau’ya (2007: 218-219) göre: “Doğu Avrupa popülizmlerinin 
temel saiki, özgül toplulukların, ulusal değerlerinin tikelciliğini 
artırmaya çalışan etnik popülizmidir… Voyslav Seselj tarafından 
idare edilen Sırp milliyetçileri, kırsal bölgelerde terörist eylemlere 
başvuruyorlardı. HOS -aşırı milliyetçi bir Hırvat parti- Bosna’nın 
Hırvatistan’a ilhakını talep ediyordu. Buna karşılık Ali İzzetbegovic 
tarafından yönetilen Müslüman Demokrat Hareket Partisi, 
Müslüman olmayan gruplara karşı aynı ölçüde uzlaşmaz bir tavır 
sergiledi”.

Sürecin sonucunda ortaya çıkan durum Castells’e (2006: 75) 
göre, “Bosnalı Sırpların 1994’de gerçekleştirdiği etnik temizlik” 
olarak adlandırılmalıdır. Zizek (1993: 235, 408) ise olgunun dini 
perspektifine dikkat çekmiş ve Sırplar’ın kendilerini Müslüman 
Arnavutlarla Bosnalıların temsil ettiği köktendinci tehlike karşısında 
“Hristiyan Avrupa’nın son savunma hattı olarak gördüklerini” 
belirtmiştir. 

Balkan Sinemasında Savaş Kadın Ve Çocuk

Balkan toplumu, şiddetin toplumu olarak özetlenebilirse de 
sinemasının en belirgin örneklerinde mizah ögesi öne çıkmaktadır. 
Esasen mizah gücü yüksek toplumların, demokrasi sorunu yaşayan 



186     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

toplumlar olmaları ilginç bir olgudur. Hicvi, alayı, mizahı, 
“kahramanca” tanıyan toplumların eleştiri yapamamaları, eleştirel 
dilin bir tür aşındırılması ile ilgili gibi görünmektedir. Gerçek 
demokrasinin temeli olan hoşgörüden uzak olmak bakımından 
İspanya ve Rusya’nın benzerliğine dikkat çeken Paz (2017: 61); 
eleştirel dilin perdelenmek zorunda kaldığı toplumlarda mizahın 
yükselişini örneklemektedir.

Şiddetin en üst düzeyindeki en yıkıcı örneklerini içeren savaş 
olgusuyla yüzleşmek konusunda da sanatın mizaha başvurması 
doğal gibi görünmektedir. Bu çalışmada, Balkan sinemasında 
savaşın ele alınmasında kadın ve çocukların etkilenmelerine dair 3 
temel film irdelenmektedir.

Ko To Tamo Peva

Ele alacağımız ilk film, “Kim Şarkı Söylüyor Orada?” isimli 
1980 yapımı Sırp filmi. Emir Kustica’nın Underground filminin de 
senaristi olan Dusan Kovacevic ve Yönetmen Slobodan Sijandan’ın 
filmine Balkan kara mizahı demek mümkün. 

Film faşist Mihver Devletlerinin Yugoslavya’yı işgal ettiği 
6 nisan 1941 tarihinde başlar. Vahşeti kabullenebilmenin yolu, 
güldürüselleşmekte yatar. 
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Kuşkusuz evrensel özelliklerine ek olarak yerel kültürden en 
fazla beslenen sanat dalı komedidir. Kuzey sinemasının komedilerini 
“soğuk” bulan toplumların güldükleri şeyler ise diğer bir gruba garip 
gelebilir. İçinde doğup büyüdüğümüz kültürün imge ve ikonları bizi 
güldürürken, yabancılara anlaşılmaz gelir. 

Filmin öyküsünde, başkent bombalanmadan bir gün evvel, 
Belgrad kırsalından bir kaç kişi otobüsle Belgrad’a ulaşmaya 
çalışmaktadır. Bu kişiler bir savaş gazisi, iki çingene, bir şarkıcı, bir 
Nazi sempatizanı, bir hastalık hastası, bir avcı ve yeni evli bir çiftten 
ibarettir. Otobüs yolcularının maceraları, savaştan kaçmanın ve 
huzura ulaşmanın olanaksızlığını simgeler. Ülkenin tüm karmaşık 
dokusunun temsil edildiği bu küçük evren, içerideki gereksiz 
çatışmaları da dışarıdaki büyük tehdidi de ele alır. Toplumun farklı 
kesimlerini temsil eden bireylerin, olaylar karşısında verdikleri 
tepkilerin ve önceliklerin ayrışmasını ve savaşın acımasızlığı 
karşısında sığındıkları dayanışmayı da aynı bütünlükte verir. Filmin 
kırık dökük otobüsü de aslında kurumları yıpranmış, yolunu şaşırmış 
devleti ve çılgın otoriter şoförü de o devletin yöneticilerini simgeler. 
Bu yönüyle salt komedi değil; politik ve kültürel bir filmdir. 

Her ne kadar filmin kahramanları, ilk bakışta sadece kırsal 
bölgeyi temsil ediyorlar gibi görünseler de konuyu Balkan 
özelinde almak gerekmektedir. Şehirleşme sürecinin sanayileşme 
paralelinde olması ve bu sistematik nedeniyle toplumsal yapının 
özellikle Batı Avrupa ülkelerinde Gemeinschaft’tan Geselschaft’a 
(cemaatten topluma) evrilme sürecinin gerçekleşmesine karşın; 
Balkanlarda “şehirleşmenin sanayileşme ile eşgüdümlü değil de 
köylerin şehirlere göç ile beraber (Gemeinschaft’a dokunmadan) 
yürütüldüğü”nü ifade eden Fukuyama (2018: 99) bu nedenle 
buradaki şehirlerin “köylüler şehri” olarak adlandırılabileceğini 
belirtmektedir. Dolayısıyla filmdeki taşralılık, kentliliğe uzak bir 
kırsallık olarak alınamaz.

Filmin müziği iki çingene gencin, bölgenin müzikal simgesi 
olan akordeon ve ağız kopuzu eşliğinde söyledikleri bir şarkı ve diğer 
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şarkılardan oluşmaktadır. Sözleri anlamadan da insanın içine işleyen 
bu müziği yaparken itilip kakılırlar, ancak yine de her kötü sonun 
hemen ardından müzikleri ile hayatın devamına ve yine de umuda 
davet ederler. Nitekim filmin belki de en önemli sahnesi, filmin 
sonunda bütün minibüstekilerin çingeneleri dövmeye başlamışken, 
minibüsün üzerine işgalci faşist güçlerin bomba yağdırmasıdır. 
Yugoslav halkları kendi içinde birbirilerini yerken öldürücü darbe 
yine dışarıdan gelir. Mağdurun yaşadığı şiddeti hazmetmesinin ve 
bu utançla başa çıkmasının yolu, herkesin gücünün yettiğini ezmesi 
ve arınma yolunu bu şekilde bulması olarak tezahür eder.

Aşağıdaki uzun alıntıda Zizek (1993: 375), Balkan dünyasının 
bu iç hor görme silsilesini şöyle aktarır:

“Deyimlere konu olan tembellikleri, Balkanlara özgü 
yolsuzlukları, kirli ve gürültülü keyifleriyle “Güneyliler” (Sırplar, 
Bosnalılar vb) Slovenleri keyiflerinden mahrum etmektedir. 
Çünkü bu insanlar sonu gelmeyen ekonomik taleplerde bulunarak 
Slovenya’nın çoktan bazı Avrupa düzeyini yakalamasını sağlayacak 
değerli varsıllık birikiminden çalmaktadır. Öte yandan Slovenlerin 
kendileri de söylenene göre, Slovenlere özgü hiç de doğal olmayan 
çalışkanlık, katılık ve bencilce hesaplamalarıyla Sırplardan 
çalmaktadır… Slovenler Sırpların onları yutacağından ve ulusal 
kimliklerini yitireceklerinden korkar. Bu arada Sırplar da Slovenleri 
“ayrımcılık”la suçlar; oysa bunun taşıdığı anlam, Slovenlerin 
kendilerinin Sırpların bir alt türü olduğunu kabullenmeyi 
reddetmesidir. Slovenlerin “Güneylilerle” farkını vurgulamak için 
yakın tarihlerde Slovenya popüler tarihçiliği Slovenlerin aslında Slav 
değil, Etrüsk kökenli olduğunu kanıtlama peşindedir; öte yandan 
Sırplar da Sırpların nasıl bir “Vatikan-Komintern komplosu”nun 
kurbanı olduğunu gösterme konusunda uzmanlaşmaktadır.”

Balkan coğrafyasını, “dibi bucağı görünmeyen bir barut fıçısı” 
olarak tanımlayan Bauman, etnik ve diğer türdeki düşmanlıkları 
araştıran etnolog Antonina Zhelazkova’nın şu yorumunu aktarır: 
“İnsanların kurban olduktan sonra katil olma arzusuyla mücadele 
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edebilecek durumda olduklarını sanmıyorum. Normal insanlardan 
çok şey istiyorsunuz siz. Kurbanın kasaba dönüşmesi sıradan bir 
durumdur.” Üstelik Zhelazkova daha ilginç bir benzetmeyle, 
buradaki “kurban” olma durumunun, sadece savaşa özgü olmadığını, 
yardım edilen, iyilik yapılan kişinin durumunda da aynı çelişkinin 
doğallaştığını belirtir. Ona göre: “Yoksul insan, tıpkı yardım 
ettiğiniz zekâsı kıt kişi gibi sonunda sizden nefret eder… Acıdan ve 
aşağılanmadan nasıl kaçılır? Doğal yöntem ya cellâdınızı ya da size 
iyilik yapanı öldürmek veya aşağılamaktır. Veyahut sizden daha 
zayıf birini bulur ve üzerinde zafer kazanırsınız” (Aktaran Bauman, 
2003: 123). 

Kuşkusuz etnik farklılaşma üzerine kurulu çatışmanın da 
kökleri inkar edilemez. Politik temsiliyetin toplumsal kesimleri tam 
olarak yansıtmadığı durumlarda demokrasinin tıkanan kanallarının, 
çatışmaya itmesi kaçınılmaz olmaktadır. Laclau’nun (2007: 214, 
218) verdiği bilgilere göre, “1914’de Macar Parlamentosu’nda 413 
sandalyenin 407’si Magyarlarca ele geçirilmişti. Oysa Hırvatlar 
ya da Slovaklar neredeyse temsil edilmiyordu. Bosna Hersek’de 
sorun özellikle karmaşıktı. Çünkü 1991 sayımına göre ülkenin 
nüfusu %43.7 oranında Müslümanlardan, %31.4 Sırplardan, %17.3 
Hırvatlardan ve %5.5 oranında Yugoslavlardan oluşuyordu. Sonuç 
olarak, politik yelpaze etnik çizgiler boyunca bölündü ve savaş 
kaçınılmaz oldu”. 

Bu perspektiften bakıldığında Balkan coğrafyası hem ilk 
anlamda hem de ikinci anlamda “kasaba dönüşen kurban” rolünün 
geçerli olduğu yerdir. Çatışmayı süreğenleştiren koşullar, haklı/
haksız ikilemini de perdeleyen bir toz duman ortamı yaratır. 

Bu sahnede, otobüsteki tek kadın yolcu olan Mlada’nın 
çocuklara vurulmasına karşı çıkması da şiddet karşısında kadın 
duyarlığına yapılmış bir atıftır.

Böylece savaşın her durumda asıl mağduru olan gençlik, her 
yıkımdan sonra müzikle ve sanatla ayakta kalsalar da geleceğe 
hüzünle bakar ve içlerindeki “kasaba dönüşebilir kurban” olma 
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haliyle yaşamayı öğrenirler. Filmin sonunda bu iki kardeşin otobüs 
halkı tarafından dövülmesi ve o iki kardeşin yine müzik yapmaya 
devam etmesi bu ironiyi sergilemektedir. Film boyunca gayet 
sempatik bir şekilde şarkı söyleyen iki kardeş filmin sonunda 
dövüldüklerinde o sempatikliği yitirmişler ve hüzünlü yüzleri ve 
şarkılarıyla yaşama devam etmek zorunda kalmışlardır.

Underground

Ele alacağımız ikinci film ise Emir Kusturica’nın 1995 yapımı 
Underground, “Yeraltı” filmidir.

1954’te orta sınıf bir ailenin çocuğu olarak, Bosna-Hersek’in 
başkenti Saraybosna’da dünyaya gelen ve Balkanların Fellini’si 
olarak kabul edilen Emir Kusturica, Balkan sinemasının belki de 
en önemli ismidir. Eğlenceye, müziğe, dansa olan tutkularıyla 
bilinen çingenelerin arasında büyüyen Kusturica’nın, sinemasını da 
farklılıklarına sahip çıkıp asimile olmayı reddettikleri için haksızca 
aşağılanan bu toplumu anlatmaya odaklaması, sinemasını, renkli, 
çarpıcı ve etkili kılar.
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Bu tür haksız algılarla mücadele hemen her toplumda 
yaşanmakta ve bugün dilimize “o toplumun çingeneleri” deyimi, 
dışlanmışları anlatan bir kavram olarak yerleşmiş bulunmaktadır5. 
Çingenelerin dışlanması tarihte sadece hor görme şeklinde olmaz, 
Nazi döneminde soykırım aşamasına da ulaşır. Bauman (2008: 74-75) 
soykırım olgusunu değerlendirirken, soykırımı en şiddetli ve kanlı 
çatışmadan ayıran şeyin, kurbanlarının sadece “monolojik tabiatı” 
olduğuna vurgu yapar. Böylece “soykırımda, şiddetin müstakbel 
hedefleri tek taraflı olarak tanımlanır ve bu hedeflere karşılık verme 
hakkı tanınmaz”. Buna göre, Nazilerin “Neue Ordnung” [Nasyonal-
sosyalist yeni düzen] ülküsüne göre, Çingenelerin hayatları da 
Yahudiler, eşcinseller, akıl hastaları ve zeka özürlülerin hayatları 
ile birlikte, “unwertes leben”dir, yani “yaşanmaya layık olmayan” 
hayatlardır”.

Kusturica filmlerini acısıyla tatlısıyla böylesine “içli” 
yapan en önemli faktör, arka planda sürekli duyduğumuz Balkan 
ezgileridir. Auteur kimliğinin yanı sıra, Balkan-Punk tarzlarıyla 
dünya turnesine çıkan No Smoking Orchestra grubunun bas gitarı 
da olan Kusturica, kimi filmlerinin müziklerini de bestelemektedir. 
Balkan toplumunun düğün ve cenazeyi aynı canlılıkla karşılayan 
yapısı, hüzün ve neşenin içiçe geçtiği müziklerinde ve doğrudan 
hayatlarında görünürleşmektedir. 1988 yapımı efsanevi Time of 
the Gypsies “Çingeneler Zamanı” sonrasında yönetmenin çektiği 
Underground filmi, aşağıda ele alınmaktadır.

3,5 yıl süren ve resmi rakamlarla 10 binden fazla insanın 
hayatını kaybettiği savaş tarihinin en uzun kuşatması kabul edilen 

5 Hugo’nun (1971: 49, 292) “Notre Dame’ın Kamburu”nda da sadece öykünün ana 
kahramanlarından 16 yaşındaki güzel Çingene kızı Esmeralda’ya değil, Paris’de 
o dönemde yaşayan tüm Çingenelere değinilir. Çingeneler, “Deliler Bayramı”nın 
en önde gelen grubu olup, suç ve şiddet dolu kendi mahallelerinde yaşarken, zor 
durumda olanı koruyan kendi etik ilkeleri ile de romanda yer alırlar. Kral kendisine 
karşı ayaklanan Çingeneleri aynı bölgede yaşayan serserilerle bir tutarak o bölgeyi 
“Haşarat Yatağı” olarak tanımlasa da iç dayanışmaları ile onlar bir toplumsal ve 
siyasal güç olarak da vardırlar.
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Saraybosna Kuşatması’nın etkisi, yönetmenin sinemasına da yansır. 
Tüm filmlerinden daha yoğun ve güçlü bir olay örgüsüyle bir 
ülkenin 30 yıllık tarihini ele aldığı bu filmiyle vatanına geri döner. 

2. Dünya Savaşı döneminde Belgrad’da geçen hikâyesiyle film, 
savaş ve komünizme bol bol gönderme barındırır. Savaş, onların 
ülkesine hiç uğramayacakmış gibi yaşayan ve o kara güne kadar tek 
dertleri aynı kadına âşık olmak olan iki dostun şehri kuşatan Almanlara 
karşı yeraltında kendi silahlarını üretme hikâyelerini anlatan film, 
Cannes’da yönetmene ikinci Altın Palmiye’sini kazandırır.

Filmdeki ana yaklaşımı nedeniyle “Sırp Milliyetçisi” ilan 
edilen yönetmen, sinemayı bırakma kararı verecek kadar zorlansa 
da yoluna devam eder.

Açılış sahnesi ile verdiği ilk mesaj, savaşın yarattığı kaostur. 
Bu sahnede, Belgrad’ın bombalanmasını takiben hayvanat 
bahçesinden kente akın eden aslanlar, kaplanlar, yaralı, kanlar 
içindeki maymunların yıkıntıların yarattığı kaosunun içinde dolanıp 
durmaları gösterilir.

Kurgu olarak pek ilgisi olmamasına rağmen bir yandan da ünlü 
Good by Lenin filmini anımsatır. Bu filmde de Doğu Almanya’nın 
artık olmadığı ve bir sistemin çoktan tarihe gömüldüğü bir yatalak 
hastaya anlatılamaz; diğer filmde ise bir mahzen dolusu insan 
vardır ve savaşın bitişinden sonraki 20 yıl boyunca, yerüstünde hala 
savaşın sürdüğüne inandırılırlar. 

Filmde absürdizm ve realite iç içedir ve yoğun bir sembolizm 
ve göndermelerle bezenmiş bir hikaye anlatılır. Görüntüler, 
müzikler, espriler, hayvanlar, karakterler, diyaloglarla tam bir 
görsel şölen yaşanırken, savaş ve siyasi ve ekonomik iktidar da türlü 
açıdan yerilir. Savaş koşulları yine aşka ve diğer pek çok duygunun 
romantizmine engel olamaz.

Hayatın denge halinde olduğu mutlu, güzel günlerde, güçlü 
zayıf üzerinde gücünü göstermeye gerek görmez. Ancak savaş, her 
tür denge durumunu bozar. Bir evlilik, kıskançlık hikayesi, ülkeler 
ve iktidarların çatışmaları temsiliyle verilir.



SÖNMEYEN SAVAŞLAR BÖLGESİ BALKAN SİNEMASINDA KADIN . . .     193

Sürreal filmde, yeraltında 2. Dünya Savaşı’nın kasten 
uzatılmış paranoyası altında yaşayan Yugoslavya’nın kendisidir. 
Halkı kullanan siyasilerin politik başarılar elde etmesi, halk 
kahramanı yaratılarak mitleştirilmesinin taktikleri, düzensizlik 
durumunda toplumsal ilişkilerin nasıl kurulduğu, savaşın yarattığı 
ekonomik çöküntü ve filmin savaşla ilgili o meşhur sözü: “kardeş 
kardeşi vurmayıncaya dek, hiç bir savaş, savaş değildir”. Söz 
bir yandan da Habil ve Kabil’den beri varolan bir maceraya atıf 
yapmaktadır. Alegorik sahnelerle komünizm eleştirisi, yerin altında 
ve üstündekilerin farklı vatan ve siyaset algıları, bunun bir toplumsal 
tabakalaşmayı da sunması gibi unsurlarla, film güçlü bir siyasi hiciv 
kategorisine oturmaktadır.

Filmin sürreal ögeleri, sadece bölgesel olmaktan öte 
modern insanın yaşam ortamının bir tür açıklaması olarak da 
değerlendirilebilir. Her sanat biçiminin tekniğe indirgenebildiği 
bir çağda, makinenin erişemediği tek yer çılgınlıktır ve “mekanik 
dünyanın tuhaflığı, bir çılgınlık estetiği” olmak zorundadır (Ellul, 
1964: 419). Film bu görüşü doğrular bir kurguya sahiptir. 

İktidar çatışması sonrası halk yeraltındaki bir sığınağa 
kilitlenir ve emekleri bir soğuk savaş perdesi altında sömürülür. 
Yaratılan kahramanlar üzerinden sömürünün duygusal altyapısı 
da sağlamlaştırılır. Halk iktidarı siyasilere bırakmış, anavatanı ve 
cumhuriyeti ile ilgilenmektedir.

Yeraltında Berlin ve Atina yönündeki tabelalar, yol ayrımını 
ve ikiye bölünmüşlüğü simgeler. Vatan üzerindeki hakimiyet, 
Nazilerden vatanseverlere ve oradan da komünizme geçer. Yeraltı 
sığınağına atılan bir füze, yirmi seneden fazla süredir sadece işçilik 
yapan vatansever kitlenin, dünya yüzeyine çıkmasına neden olur. 
Filmin sonunda karadan kopan ve adaya dönüşen toprak parçası 
üzerinde hala eğlenceye devam eden grup, bu topraklar dağılırken 
insanların durumun farkına varamadıklarını gösterir.

Ancak filmin Balkanlara dönük oryantalist önyargıcı 
bakışı sürdürerek, bölgedeki savaşları nedenlerinden soyutlayıp 
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o coğrafyadaki irrasyonel insanlara özgü, artık kanıksanmış, o 
toprakların doğasından gelen bir olgu gibi sunması eleştirilmiştir.

Film 1995 yılında Cannes Film Festivali’nde Altın Palmiye 
Ödülü almıştır.

Grbavica

İnceleyeceğimiz son film, Bosna-Hersek, Avusturya, 
Hırvatistan ve Almanya ortak yapımı Grbavica: Esma’nın Sırrı, 
Bosnalı yönetmen Jasmila Žbanić filmidir. 2006 yapımı film, başta 
Berlin Film Festivali’nde Altın Ayı olmak üzere aynı sene içinde 
birçok ödül ve adaylık almıştır. 

Sanatçı, toplumun dalgalanmalarını kaydeden bir sismograftır 
aslında (Ellul, 1964: 419). Savaş sonrası Bosna-Hersek’i anlatan 
filmde de yönetmen, tek bir savaş sahnesi göstermeden savaşın 
etkilerini son derece yalın ve iddiasız bir şekilde gözler önüne 
sermektedir.

Film adını, Saraybosna’nın Grbavica semtinden almaktadır, 
esasen Grbavica; “kambur kadın” anlamına gelmektedir. Bu 
dokundurma, Bosnalı kadınların kamburunu, diğer bir deyişle 
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acısını, hüznünü anlatır. Diğer filmlerde de olduğu gibi yine büyülü 
Balkan müziği filme eşlik eder.

Bir kadın hikayesi olan filmin ilk sahnesi, bir araya gelmiş 
Bosnalı kadınların ağıtları ile başlar ve aslında bu tüm kadınların 
hikayesidir. Kamera acılı kadınların yüzlerinde tek tek gezer ve 
en son Esma’nın yüzüne odaklanır. Savaştan önce tıp öğrencisi 
olan Esma, savaş sonrası Saraybosna’nın Grbavica semtinde 12 
yaşındaki kızı Sara ile birlikte mütevazı bir hayat sürmektedir. 

Esma, bir yandan evini geçindirmeye, kızının ihtiyaçlarını 
gidermeye çalışırken; Sara ise ergenlik sancıları ile boğuşmaktadır 
ve kafasındaki sorulara annesinden cevap almaya uğraşmaktadır. 
Bu sorulardan en önemlisi babasıdır. Annesi babasının cephede 
Sırp güçleri tarafından şehit edildiğini söylese de, elim bir tesadüf 
gerçeği açığa çıkarır.

Esma kızı Sara’nın okul gezisi için para biriktirebilmek için 
bir gece kulübünde işe girmeye razı olmuşken, Sara, şehit çocukları 
için okul gezisinin ücretsiz olduğunu, resmi makamdan alınacak 
bir şehitlik sertifikası ile bunu kanıtlayabileceklerini söyler. Esma 
hem üstünü kapattığı gerçeklerle yeniden yüzleşmek hem de bu 
gerçekleri kızına açıklamak zorunda kalır.

Esma ve Sara özelinde Bosnalı kadınları anlatılır. Savaş 
sonrası parçalanan aileler, savaşın üzerinden yıllar geçmiş olmasına 
rağmen toplu mezarların açılmasıyla yakınlarının cesetlerini teşhis 
etmeyi bekleyen insanlar ve hayatta kalmalarına karşın ayakta 
kalma mücadelesi veren kadınlar vardır.

Filmin en çarpıcı repliklerinden biri de savaş sırasında yaşanan 
bir olayın hatırlatılması üzerine, “Her şeyi hatırlar isem kendimi 
öldürürdüm” diyen Pelda’nın sözüdür.

Yukarıda değinilen BM müdahalesinin gecikmesinin diğer 
bir boyutu ise sistemli şekilde tecavüze uğrayan kadın sayısının 
ve dolayısıyla dünyaya getirilen sorunlu çocukların sayısının 
artmasıdır. Barbarlıkla ilgili modern örneklerin –soykırım, ya da 
Gulag gibi - Roma İmparatorluğu ya da Cengiz Han’ın savaşlarıyla 



196     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

karşılaştırıldığında önemsiz kaldığı şeklindeki yaygın görüşe itiraz 
eden Mestrovic (2004: 56-57); 1992 yılında Bosna’da ortaya çıkan 
savaşta sergilenen vahşetin, “artık uygar Batı’nın başına bela 
olmayan ilkel kabilecilik örnekleri olarak” kategorize edilmesine 
karşı çıkar. Uygar Batı’nın olup bitenlere gereken cevabı vermek için 
yeterli zamanı olmasına karşın, Bosna yönetiminin yakarışlarının 
aylarca görmezden gelinmesinin, Veblen perspektifinden “kısmen 
barbarlık (quasi-barbarism) örneği” olduğunu belirtir. Aynı şekilde, 
“dolaylı barbarlık (vicarious barbarism)” iddialarının da modern 
tartışmalarda yer almamasını eleştirir. Kolektif bir şekilde gündeme 
gelen zorbalığına rağmen, bir toplumun acı çekmesinin böylesine 
soğukkanlı bir şekilde ele alınması açıkça barbarlıktır.

Aytmatov’un (1980: 63-64), “Toprak Ana”sının, savaşanlara 
çağrısı ile bu bölümü bitirmek uygun olacaktır: “İnsanlar her savaşa 
kalkıştıkça, “Durun, kan dökmeyin!” diye karşı çıktım. Şimdi 
de aynı şeyleri söylüyorum: “Ey denizlerin, dağların ötesinde 
yaşayanlar! Ey, bu dünyanın insanları! İstediğiniz nedir sizin? 
Toprak mı? İşte toprak karşınızda, benim. Yalnız, hepiniz içinim 
ben, bence sizler birbirinize denksiniz. Benim yüzümden kavgaya 
gerek yok. Sizin dostluğunuzu, emeğinizi istiyorum. Sürülmüş 
tarlanıza bir tohum atın, size yüz tane vereyim. Dikeceğiniz bir 
dalcıktan size koskoca çınar yetiştireyim. Bağ-bahçe yapın, meyve 
yağdırayım. Sürü edinin ot bitireyim. Ev yapın duvarı ben olayım. 
Üreyin, çoğalın, yerleşmeniz için kucağımı açayım. Erişilmez 
yüksekliklerin ulaşılmaz derinliklerim vardır; sonsuz sınırlarımla 
hepinize yeterim” 

Sonuç

Balkan coğrafyasının tarihsel ve toplumsal koşullarının genel 
çerçevesi içindeki şiddet olgusunu çözümlemeyi, bu olgudan 
toplumun görece en güçsüz kesimi olan kadın ve çocukların nasıl 
etkilendiklerini, şiddetin hemen her türünü en vahşi ögeleri ile 
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içinde barındıran savaştan etkilenme durumlarının sanata nasıl 
yansıdığını anlamaya odaklanan bu çalışma, 3 örnek film üzerinden 
bir değerlendirme yapmayı amaçlamıştır. 

Varılan sonuçlar, kültürel kodların, tarihsel alışkanlıkların, 
etnik milliyetçiliklerin, politik vatandaşlığın zor bir karmasını 
içeren “biraradalık” halinin savaşlarla kesintiye uğramasının, 
insanlığın bir gerçeği olduğu şeklindedir. Ancak mücadele alanında 
pür bir haklı dengenin kurulmasının çok güç olduğu; bu dengeyi 
ortak yaşam kültürü içerisinde kuramayan toplumların, savaşlarla 
kurmasının da olanaklı olmadığı anlaşılmaktadır.

Kaldı ki toplumun en güçsüz kesimi olan kadın ve çocukların, 
bu eril çözüm aracının en mağdur kıldığı kesimler olması, özellikle 
bu kesimlerin savaş seçeneğine karşı durmaları gerektiğini 
algılamaları ile mümkündür. Politikacılar, halklarının hayat ve 
refahları üzerinden savaşı pazarlık aracı olarak kullanamamalı, 
diplomatik yolu ve dili bulmaya çalışmalıdırlar. 

Özellikle kadın ve çocuk mağdurlar ile çalışan bir alan olan 
sosyal hizmetler alanı ise gerek iklim değişikliği sonucu oluşan 
kuraklık-yetersizlik-çatışma-savaş çemberi içinde ortaya çıkan 
göç üzerinden ya da doğrudan savaş mağdurları üzerinden bu 
sorunun çözümü için işlev taşıyan bir meslek alanıdır. Dolayısıyla 
bu alandaki çözüm modelleri içerisinde gözlem ve deneyimleri 
ile katkı sunabilecek kesimleri oluşturmaktadırlar. Sanat ise bu 
tür deneyimleri ikinci elden de olsa yaşatan alanlardır. Sorunlara 
estetik ama etkileyici ve dikkat yöneltici bir boyutla bakmayı 
sağlamaktadır. Dolayısıyla sosyal hizmet alanında çözüm üretirken, 
sinema sanatının sunduklarından yararlanmak, eğitim materyali 
olarak bu olanağı kullanmak, yararlı, işlevsel ve etkili olacaktır.

Balkan coğrafyasında yaşanan gerçeklere dair, sinema 
sanatı çok değerli katkılar sunmaktadır. Hem toplumsal yapının 
çözümlenmesi hem de sosyo-politik koşullarının -mizah 
süzgecinden geçirilmiş de olsa- değerlendirilmesi açısından bu 
mesajların alınması ve aktarılması önemlidir. İnsanoğlunun kültürel 
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kodları ne denli farklılaşsa da insani temel değer ve koşullar aynıdır. 
Bu nedenle mekânsal bağlamından öte mesajların da alınması 
gerekmektedir. 

Çalışmanın ele aldığı örnekler üzerinden verdiği temel 
mesajlardan biri de politik eleştirel dilin serbest olmadığı koşullarda, 
metaforik imgeler ve ince espriler üzerinden mesaj verilmesinin 
işlevselliğine dair tartışmadır. Kuşkusuz tamamen kabullenip 
boyun eğmeye alternatif oluşturan bir “söylemselleştirme ve 
görünürleştirme” çabası takdire değerdir. Ancak olağan muhalefet 
kanallarının düz söylemlerinin açılması için mücadele vermek daha 
büyük bir değer taşıyacaktır. Bu durumda sinema sanatının Balkan 
sinema örnekleri, içerdikleri canlılık, neşe, müzik, görsellik ve ironi 
cümbüşü ile kültürel melezleşmenin ve Dünya Sineması’nın en 
renkli parçalarından biri olmaya devam edecektir.
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20. YÜZYILIN İKİNCİ YARISINDAN 
SONRA TÜRK-YUNAN İLİŞKİLERİNDE 

BİR YAKINLAŞMA ARACI OLARAK 
MÜZİK

Music as a Tool of Approach ın Turkish-Greek 
Relations After the Second Half of 20th Century

Sevilay ÖZER* & Ramazan BAŞ**

Öz: Güzel sanatların bir kolu olan müzik, insan üzerinde bıraktığı etkiyle 
insanın duygusal durumunu etkiler. Çoğu zaman toplumlar arasındaki 
iletişimi de kolaylaştırır. Zira müzik insanları bir araya getirebilmenin 
kolay bir yoludur. Ayrıca müzik toplumlar arasındaki önyargıların 
azalmasında da etkilidir. Dolayısıyla bu işlevi sayesinde barış ve dostluk 
ortamının oluşmasına katkı sağlar. Uluslararası ilişkilerde, ilişkilerin iyi 
olduğu dönemlerde, ilişkileri korumak ve geliştirmek adına da bir araç 
olabilir. Müziğin uluslararası ilişkilere etkisi ile ilgili bir başka durum, 
ilişkilerde siyasi çözümün tıkandığı zamanlarda, kültürel diplomasi ve 
yumuşak güç ögelerinden biri olarak kullanılabilmesidir. Bu çalışmada 
bu olgular Türk-Yunan ilişkileri üzerinden irdelenmiştir. Özellikle 20. 
yüzyılın ikinci yarısından sonra Kıbrıs meselesi nedeniyle ilişkilerin 
çoğunlukla gergin geçtiği, birçok kez siyasi çözümün tıkandığı, devletlerin 
zirvesi gibi halkların da birbirine karşı gergin olduğu dönemlerde, müzik 
aracının ne ölçüde kullanıldığı, ne gibi faaliyetler yapıldığı ve bunların ne 
kadar etkili olduğu gibi durumların, tarih metodolojisi yardımı ile tespiti 
araştırmanın amacı olmuştur. Bu amaca ulaşabilmek için de literatür 
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sozer@mehmetakif.edu.tr **(Dr.), Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bur-
dur, Türkiye, e-mail: benramazanbas@hotmail.com
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taraması, arşiv çalışması ve süreli yayınlardan yararlanılmıştır. Sonuçta 
müziğin, Türk-Yunan ilişkilerinde iki toplumun birbirine yakınlaşmasında, 
birçok sebepten dolayı bir araç olabildiği görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: Türkiye, Yunanistan, Müzik, Uluslararası 
İlişkiler.

Abstract: Music, which is a branch of fine arts, affects the emotional 
state of people with its effect on people. It also generally facilitates 
communication between communities. Because music is an easy way of 
bringing people together. In addition, music is also effective in reducing 
prejudices between societies. Therefore, thanks to this function, it 
contributes to the formation of an atmosphere of peace and friendship. 
In international relations, it can be a tool to protect and develop relations 
during periods of good relations. Another situation related to the effect 
of music on international relations is that it can be used as one of the 
elements of cultural diplomacy and soft power when the political solution 
in relations is blocked. In this study, these phenomena were examined 
through Turkish-Greek relations. Especially after the second half of the 
20th century, relations were generally tense due to the Cyprus problem. 
A political solution was often blocked. The aim of the research is to 
determine to what extent the musical instrument was used, what kind 
of activities were carried out and how effective it was, with the help of 
historical methodology, in these periods when peoples were tense against 
each other. In order to achieve this aim, literature review, archive work and 
periodicals were used. As a result, it has been seen that music has been a 
tool for the convergence of the two societies in Turkish-Greek relations for 
many reasons.

Key Words: Turkey, Greece, Music, İnternational Relations.

Giriş

Toplumla en iç içe sanat dalı olan müzik, insan ruhunda derin 
etkiler bırakabilmektedir.1 Ayrıca insanları kolayca bir araya 
1 Emel Funda Türkmen, “Kültürler Arası İlişkilerde Müziğin Rolü Ve Önemi Karol 
Szymanowski’de Anadolu İzleri”, E-Journal of New World Sciences Academiy, C. 
7, S. 2, s. 3.
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getirebilmekte, “yabancı” kavramını ortadan kaldırabilmektedir.2 
Müzik bu özellikleri sayesinde başka kültürlerle etkileşimde ve 
iletişimde büyük öneme sahiptir.3 Bu bağlamda düşünüldüğünde 
toplumların birbirine yakınlaşmasına, dostluk ve barış ortamının 
oluşmasına ve önyargıların azalmasına katkı sağlayabilmektedir.4 

Müziğin tarihsel süreçte toplumların birbiri ile olan ilişkilerine 
etkisi ile ilgili çalışmalar literatürde oldukça azdır. Bu durumun birçok 
nedeni olabilir. Ancak en muhtemel nedeni metodolojik güçlükler 
olsa gerektir. Çünkü müzik daha çok duygu ile ilgilidir. Duygunun 
ölçülebilmesi ve gözlenmesi zordur. Fakat müzik uluslararası 
ilişkilerde bir yumuşak güç elemanı veya kültürel diplomasinin 
bir aracı olabilmektedir.5 Bu bağlamda bu çalışmada uluslararası 
ilişkilerde müziğin bir araç olarak kullanılmasının tarihsel sürecine 
bir örnek teşkil etmesi adına Türk-Yunan ilişkilerine odaklanıldı. 
Tarihsel süreç içerisinde genelde gergin geçen Türk-Yunan 
ilişkilerinde müzik aracının ne ölçüde kullanıldığı araştırmada tespit 
edilmeye çalışıldı.

Günümüzde Türk-Yunan toplumları gerek coğrafi yakınlık, 
gerek tarihsel ortak bağlar, gerekse iletişimin kolaylaşması gibi 
durumlardan dolayı giderek artan bir şekilde müzik faaliyetleri ile 
bir araya gelmekte, ortak çalışmalar yapmakta ve çeşitli şekillerde 
müzikal alışverişte bulunmaktadırlar. Bu çalışma bu noktadan yola 
çıkarak bunun tarihsel sürecinin bir kesitini, 1950 sonrasını ortaya 
koyma amacındadır. Çünkü 1954 sonrası Kıbrıs meselesi nedeniyle 
iyi ilişkiler bozulmuş, birçok defa siyasi bağlar kopmuştur.  
 
2 Evrim Kaşıkçı, Batı Trakya’da Müziğin Türk-Yunan Kültürel Bağlamında İnce-
lenmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, Edirne 2012, s. 119.
3 E. F.Türkmen, a.g.m., s. 3.
4 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 119.
5 Yumuşak güç kavramı, istediklerimizi zorlama veya karşılığını ödeme yerine ca-
zibe yoluyla elde etme becerisi olarak tanımlanabilir. Bkz. Joseph S. Nye, Yumuşak 
Güç Dünya Siyasetinde Başarının Araçları, çev. Rayhan İnan Aydın, BB101 Yayın-
ları, Ankara 2020, s. 12. 
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Böyle dönemlerde toplumların birbirlerine olan düşmanlığı iyice 
derinleşebilmektedir. İşte bu durumu engelleyebilmek adına veya 
ilişkilerin yeniden inşa süreci için gerekli olan zeminin oluşması için 
kültürel ögeler kullanılabilir. Türk-Yunan ilişkileri için bu kültürel 
ögelerden en başta geleni müziktir. Zira Türk ve Rum toplumları 
Osmanlı İmparatorluğu içerisinde birlikte yaşamış olmasından 
dolayı birçok benzer ortak değere sahiptir. Bu ortak değerlerden 
biri de benzer bir müzikal yapıya sahip olmalarıdır. Ayrıca aynı 
ezgilere sahip iki dilde çok fazla ortak şarkı da mevcuttur.6 Türk 
ve Yunan toplumlarının müziğinin birbirine çok yakın ve benzer 
olması, insanların diğerinin müziğine karşı bir kulak aşinalığına 
yol açmaktadır. Bu da çoğu zaman olumlu yönde bir iletişimi 
kolaylaştırmaktadır.7 Osmanlı müziği adı altında Türk ve Rum 
bestekârların eserlerinin icra edilmesi, aynı ezgilere sahip Türkçe 
ve Yunanca ortak anonim eserleri barındıran çalışmalarla sıkça 
karşılaşılmaktadır”8

Osmanlı İmparatorluğu içerisinde birlikte yaşamış Türkler ve 
Rumların ortak bir tarihî geçmişi olmasına rağmen, bugün her iki 
toplum geçmişle ilgili bütünüyle farklı imajlara sahiptir.9 Herkül 
Millas, “Yunanlılar 1821-1829 yıllarında ulusal devletlerini kurmak 
için “Türklere” karşı savaştılar. Türkler yüz yıl sonra, 1919-1922 
yıllarında aynı hedef için Yunanlılara karşı savaştılar. Tarihte 
belki de ilk kez iki ulusal devletin kurulması, birinin “ötekine” 
karşı savaşmasıyla gerçekleşti ve karşı taraf –karşılıklı- “ulusun 
düşmanı” olarak görüldü.”10 demiştir. Aslında Türkler için durum 
tam bu şekilde değildir. Türk tarafında her iki olay da başta İngiltere 
olmak üzere Batılı devletlerin emperyalist amaçlarına ulaşabilmek 
için Yunanları kullanması olarak görülmüştür. Yunanistan için 

6 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. iii.
7 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 119.
8 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 52.
9 Herkül Millas, Daha İyi Türk-Yunan İlişkileri İçin Yap-Yapma Kılavuzu, Tarih 
Vakfı Yayınları, İstanbul 2002, s. 19.
10 H. Millas, a.g.e., s. 21. 
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Yunan ulus kimliğinin inşasında, ulusal birliğin sağlanmasında, 
Türk nefreti bir araç olarak kullanılmıştır. Ulusal birliğin güçlenmesi 
“biz” olgusunu da güçlendirmiştir. Bu olgunun karşısına lazım olan 
“öteki” Türkler olmuştur. Türkler yani öteki düşmandı. Dolayısıyla 
Türkler ve Yunanlar asla beraber düşünülemezdi.11

Günümüzde stereotiplerin değişmezliği düşünüldüğünde 
toplumların birbirine karşı olan olumsuz imajları kolay kolay yok 
olmamaktadır. Ama giderek küreselleşen bir dünyada oldukça 
hızlanan küresel alışveriş nedeniyle önyargıların esnemesi veya 
kısmen de olsa değişmesi mümkün olabilmektedir.12 Yunan 
toplumundaki olumsuz Türk imajına rağmen, Ağustos 1999 
depreminde çeşitli şekillerde Türk toplumuna yardım etmesi ile ilgili 
değerlendirmesinde Damla Demirözü şu sonuca varmıştır: “Öteki 
artık yalnızca istenmeyen bir güç, bir yönetim şekli değil kendisi 
gibi normal, acı çekebilen bir insandır. Her iki tarafın da birbirlerini 
doğal afetler sonucu değil de iletişim aracılığı ile tanınmasının bu 
soyut, kötü, öteki kavramını değiştireceğine şüphe yoktur.”13 Bu 
kötü öteki kavramının değişebilmesi için toplumların iletişime 
geçmesi gerekmektedir. Toplumların iletişime geçerek birbirine 
yaklaşması ve kaynaşması araçlarından biri müzik olabilmektedir. 
Müziğin böyle bir işlevi vardır.14

Anadolu’da 1919-1922 arasında Yunanistan’ın işgali ile 
yaşanan Türk-Yunan savaşı sonrası iki ülke aralarındaki sorunları 
çözmek için diyalog seçeneğini tercih etmiştir. Mustafa Kemal’in 
ve Venizelos’un büyük gayretleri sonucunda 30 Ekim 1930’da 
Türk-Yunan Dostluk, Tarafsızlık, Uzlaştırma ve Hakemlik 

11 Esra Özsüer, Türkokratia Avrupa’da Türk İmajı, Kronik Kitap, İstanbul 2018, 
s. 243-247.
12 E. Özsüer, a.g.e., s. 327. 
13 Damla Demirözü, “Ağustos 1999 Depremi’nin Yunan Milli Kimliğinin ‘Öte-
ki’ İmajı Üzerinde Yarattığı Sarsıntı”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, C. 43, S. 2, 2003, s. 194.
14 E. F. Türkmen, a.g.m., s. 12.
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Antlaşması imzalanmıştır.15 Bu antlaşmanın hemen sonrası Türkiye 
ve Yunanistan arasında müzikal bir diyalog da oluşmuştur. Türk 
konsolosluğunun desteğiyle Atina’da bir konser düzenlenmiştir. 
Bu konserde Safiye Ayla, Hafız Burhan Sesyılmaz, kanto şarkıcısı 
Makbule Enver Hanım, Kemani Ahmed Cevdet Çağla yer almıştır. 
Münir Nurettin, Safiye Ayla, Hafız Burhan gibi sanatçıların plakları 
Yunanistan’da basılıp satılmıştır. Benzer şekilde Yunan plakları da 
bağlı bulundukları firmalar tarafından Türkiye’de yayınlanmıştır.16

Mustafa Kemal Atatürk Balkan ülkeleri ile kültürel faaliyetler 
aracılığıyla dostluk ve barışı geliştirmek ve pekiştirmek istemişti. 
Bu amaca yönelik olarak onun isteğiyle 1935 yılı Ağustos’unda 
İstanbul’da ‘Beylerbeyi Sarayı Balkanlılar Festivali’ yapılmıştır. Bu 
festival Türkiye’de düzenlenen ilk milletlerarası festival olmuştur. 
Festivale Balkan ülkelerinden halk oyunları ekipleri katılmıştır. 
Arnavutluk, Bulgaristan, Romanya ve Yunanistan halk oyunları 
ekipleri ortak bir melodinin eşliğinde hora tepmişlerdir. Böylece 
kültürel bir etkinlik vesilesi ile Atatürk, Balkan ülkeleri arasında 
sevgi ve dostluk köprüleri kurmaya çalışmıştır. Festivalde Atatürk 
tarafından yazdırılıp okutulan nutukta şöyle denilmiştir: 

Huzurunuzda konuştuğum Balkanlılar, Bulgarlar, 
Helenler, Romanyalılar, Türkler, Yugoslavyalılar! Siz 
hepiniz ne kadar birbirinizden ayırt edilmez insanlar 
olduğunuzu, birbirine girmiş candan arkadaşlık ve 
samimi yaşayışınızla bir defa daha göstermiş, ispat 
etmiş bulunuyorsunuz. Biz Türklerin bu temiz insanlık 
camiasiyle beraber oluşu, beraber olduğumuzu 
göstermeye yarayan her vaziyetten ne kadar büyük 

15 BCA (T.C. Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı Cumhuriyet Arşivi), 
Fon Kodu: 30.18.01.02, Yer Kodu: 15.71.01.
16 Eylül Doğan, Mübadele Sonrası Yunanistan’da İki Dilli Küçük Asya Şarkıları, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Enstitüsü, İstanbul 2017, s. 42-43.
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saadet duyduğumuzu söylemeye hacet yoktur. Beşeriyette 
saadet, işte böyle insanoğullarının birbirlerine 
yaklaşması, insanların birbirini sevmesi, hepsinin temiz 
his ve düşüncelerini birleştirmesiyle olacaktır.17 

Balkan Antantının da bir sonucu olarak Balkanlarda oluşan 
barış ortamı ve Balkan ülkeleri arasında Atatürk’ünde isteği 
doğrultusunda kültürel kaynaşma oluşturulmaya çalışılmıştır. 
Bunun da temeli 1930’larda oluşturulan Türk-Yunan dostluğudur. 
Türk-Yunan dostluk ilişkileri İkinci Dünya Savaşı yıllarında ve 
Soğuk Savaş’ın başlangıcında da devam etmiş ve Demokrat Partiye 
devredilmiştir. 

1. Demokrat Parti Dönemi

14 Mayıs 1950’de Demokrat Parti’nin iktidara gelmesi Türkiye’de 
yeni bir dönemi başlatmıştır. Bu dönemde birçok değişim ve gelişme 
yaşanmıştır. Fakat Türk-Yunan ilişkileri başlangıçta değişmemiş iyi 
ilişkiler devam etmiştir. Hatta konumuzla ilgili olarak 1951’de iki 
ülke bir kültür antlaşması dahi imzalamıştır. Bu antlaşma süreci şu 
şekilde gerçekleşmiştir: 

 5 Kasım 1949’da Paris’te Avrupa Konseyi’nin üye devletlerinin 
kendi aralarında kültür antlaşmaları imzalaması hususunda karar 
alınmıştı. Bu karara istinaden Türkiye ile Yunanistan arasında 
bir kültür anlaşması yapılması için görüşmeler başlamıştır.18 Bu 
görüşmelere istinaden 7 Şubat 1951’de Bakanlar Kurulu, Dışişleri 
Bakanlığına icabında Yunanistan ile bir kültür antlaşması yapması 
için yetki vermiştir.19 Türkiye ile Yunanistan arasındaki müzakereler 
sonucu Türk-Yunan Kültür Antlaşması 20 Nisan 1951’de Ankara’da 

17 Şahin Efe Yılmaz, “Atatürk ve Beylerbeyi Balkan Festivali”, Anka Strateji Der-
gisi, S. 12, Mart- Nisan 2019, s. 33. 
18 “Türk-Yunan Kültür Anlaşması”, Akşam, 21.04.1951, s. 2.
19 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.02, Yer Kodu: 124.106.03.
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imzalanmıştır.20 Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı 
arasında imzalanan Kültür Anlaşması, 12 Mayıs 1952’de TBMM’de 
görüşüldükten sonra onaylanmıştır.21 

17 Mayıs 1952’de Resmi Gazetede yayımlanan Türk-
Yunan Kültür Antlaşmasının on ikinci maddesine göre, Türkiye 
ve Yunanistan’ın birbirlerinin kültürünü daha iyi tanıması için 
birbirlerine karşılıklı yardımlarda bulunacaklardır. Bu yardımların 
içeriğinde müzikle ilgili karşılıklı konserler vermekte antlaşmada 
yer almıştır.22

Türk-Yunan Kültür Antlaşmasının imzalanması ile birlikte bir 
takım müzikal faaliyetlerde gerçekleşmeye başlamıştır. Örneğin, 
Yunan uyruklu Joseph Stavridis’in Ankara Etimesgut Körler Okulu 
ve Yetiştirme Yurduna müzik öğretmeni olarak çalıştırılmasına 
Bakanlar Kurulu tarafından 7 Mart 1952’de izin verilmiştir.23 
Ücreti Milli Eğitim Bakanlığının 1952 bütçesinden ödenmek 
üzere Stavridis’e aylık 350 lira ödenmesi kararlaştırılmış ve 
Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmıştır.24 23 Temmuz 1952’de 
Yunanistan’daki körler okulunun müzik şefi Striglis Türkiye’yi 
ziyaret etmiştir. Bu ziyaretin amacı, Türkiye ve Yunanistan’daki 
körler okulları arasında müzik yolu ile bir münasebet kurmaktır. 
Striglis, Eylül ayında Yunanistan’dan Türkiye’ye getireceği kör 
talebelerine konser verdireceğini belirtmiştir.25

1952 yılı içerisinde Türk-Yunan ilişkilerinde önce; Yunanistan 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sofokles Venizelos’un 

20 “Türk-Yunan Kültür Anlaşması”, Akşam, 21.04.1951, s. 2.
21 TBMM TD (Türkiye Büyük Millet Meclisi Tutanak Dergisi), D: 9, C: 15, İ: 71, 
12.05.1952, s. 181-206.
22 T.C. Resmi Gazete, “Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Krallığı Arasında 
İmzalanan Kültür Anlaşmasının Onanması Hakkında Kanun”, Kanun No: 5932, S. 
8112, 17.05.1952, s. 3618.
23 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.02, Yer Kodu: 128.19.11.
24 BCA, Fon Kodu: 30.18.01.02, Yer Kodu: 129.51.02.
25 “Yunanistan’daki körler okulu şefi geldi”, Milliyet, 24.07.1952, s. 3. 
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ziyareti,26 arkasından Başbakan Menderes’in Yunanistan 
ziyareti,27 daha sonra Yunan Kralı Pavlos’un Türkiye ziyareti,28 
son olarak da Türkiye Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın Yunanistan 
ziyareti gerçekleşti.29 Her biri kendi içerisinde tarihî öneme sahip 
ziyaretlerdi. Bu ziyaretler dünya basınında ziyadesiyle yer almıştır. 
Örneğin Alman basını, Başbakan Menderes’in Yunanistan ziyareti 
sonrası Yunanistan Başbakanı’nın, Yunanistan ve Türkiye’nin pek 
uzak olmayan bir zamanda federal bir devlet halinde birleşecekleri 
ümidini taşıdığı açıklamasına yer vermiştir”30 Aslında Türk-
Yunan yakınlaşmasından Batı’da övgüyle bahsedilmesinin nedeni, 
Batı’nın Türkiye ve Yunanistan’ın aralarına Yugoslavya’yı da alarak 
Balkanlarda bir pakt kurmaları isteğidir. 

Batı’nın bu isteği doğrultusunda 28 Şubat 1953’te 
Ankara’da imzalanan Dostluk ve İşbirliği Antlaşması ile Türkiye, 
Yunanistan ve Yugoslavya’nın kültür sahasında da iş birliğine 
gitmesi kararlaştırılmıştı.31 Bu duruma paralel olarak her senenin 
sonbaharında sırasıyla Atina, Belgrat ve Ankara’da Balkan Müzik 
Festivallerinin organize edilmesi kararlaştırılmıştır.32 

17 Mayıs 1954’te Türkiye’nin Hariciye Vekâletinde toplanan 
komisyon, Balkan Müzik Festivallerinin programlarını hazırlayarak 
teknik organizasyonunu rasyonel bir şekilde yürütecek bir 
teşkilatın kurulmasına karar vermiştir. Bu teşkilat Güzel Sanatlar 
Genel Müdürlüğü bünyesinde oluşturulmuştur. Bir üye Hariciye 
Vekâletinden olmak üzere on bir üyeden ibaret olmak üzere Balkan 

26 “Venizelos Dün Şehrimize Geldi”, Milliyet, 30.01.1952, s. 1.
27 “Türk-Yunan İşbirliği Sağlam Temele Oturuyor”, Akşam, 28.04.1952, s. 1.
28 “Dost Elen Hükümdarları Ankara’da Muhteşem Tezahüratla Karşılandılar”, 
Milliyet, 10.06.1952, s. 1.
29 “Bütün Pire Atina Bir Bayram Havası İçinde Bayar’ı Karşıladı”, Milliyet, 
28.11.1952, s. 1. 
30 BCA, Fon Kodu: 30.01.00.00, Yer Kodu: 102.634.7.
31 BCA, Fon Kodu: 30.10.00.00, Yer Kodu: 146.45.08.
32 BCA, Fon Kodu: 30.10.00.00, Yer Kodu: 146.45.08.
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Müzik Festivalleri Daimî Komitesi teşekkül etmiştir.33 9 Haziran 
1954’te Balkan Müzik Festivali Türkiye Komisyonunun Raporunda 
Atina’da toplanacak olan Festival Komisyonuna teklif edilecek Türk 
eserlerine yer verilmiştir. Festival hakkında bir fikir edinebilmek 
adına bu eserler aşağıda gösterilmiştir:

“Orkestra Eserleri:
Ulvi Cemal Erkin, Köçekçe, 10 dakika;
Ulvi Cemal Erkin, Piyano Konçertosu, 25 dakika;
Adnan Saygun, Senfoni, 25 dakika;
Cemal Reşit Rey, Çağrılış, 18 dakika;
Necil Akses, Ballad, 22 dakika;
Ferit Alnar, Prelüd ve İki Dans;
Ferit Alnar, Viyolensel Konçertosu, 25 dakika;

Koro Eserleri:
Adnan Saygun, Oratoryo, 75 dakika;
Cemal Reşit Rey, Çayır İnce, 3 dakika;
Ulvi Cemal Erkin, 7 Halk Türküsü, 15 dakika;
Necil Akses, Dağlar;
Adnan Saygun, Ağıtlar;

Oda Müziği Eserleri:
Cemal Reşit Rey, Yaylısazlar Kuarteti, 25 dakika;
Adnan Saygun, Viyolonsel Sonatı, 20 dakika;
Ulvi Cemal Erkin, Piyanolu Kentet, 25 dakika;
Ulvi Cemal Erkin, Yaylısazlar Kuartet;
Necil Akses, Yaylısazlar Kuarteti, 25 dakika;
Ferit Alnar, Keman Süiti,16 dakika olarak 
planlanmıştır.”34

33 BCA, Fon Kodu: 30.10.00.00, Yer Kodu: 146.45.08.
34 BCA, Fon Kodu: 30.10.00.00, Yer Kodu: 146.45.08.
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Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya arasındaki müzik 
münasebetlerinin gelişmesi için bir başlangıç olacak olan 
bu teşebbüse Türkiye 300 kişilik bir heyetle iştirak etmeyi 
kararlaştırmıştır. Fakat bunun için gerekli olan 491.800 liralık 
bütçenin ne Maarif ne de Hariciye Vekâleti bütçelerinden temini 
mümkün olmadığından Maliye Vekâletine başvurulmuştur. Ancak 
Maliye’den de gerekli bütçe sağlanamamıştır.35 

1928’de başlayan Türk-Yunan yakınlaşması ve arkasından 
dostane ilişkiler 1954 yılına kadar neredeyse çeyrek asırlık bir 
dönemde iyi geçmişti. Fakat Yunanistan, belki de bu iyi giden 
ilişkilerden cesaret alması sonucu, 1954 Ağustos’unda Kıbrıs 
konusunu Birleşmiş Milletler Genel Kuruluna götürmüştür. 
Birleşmiş Milletlere Kıbrıs’ın Yunanistan’a ilhakını sağlamak amacı 
ile başvuran Yunanistan’ın hesapları doğru çıkmamıştır. 1954-1960 
döneminde Türk-Yunan ilişkilerinde Kıbrıs belirleyici olmuş ve 
özellikle 1955’ten başlayarak Kıbrıs sorunu ilişkilerin bütününü 
etkilemiştir.36

1955 sonrası Türk-Yunan ilişkileri bozulsa da yine de azda 
olsa kültürel faaliyetler anlamında müzikal bir takım etkinlikler de 
yapılmıştır. Örneğin Türk tiyatrosunun unutulmaz oyuncularından 
Muammer Karaca, Türk-Yunan ilişkilerinin yeniden gelişmesi 
için Ağustos 1959’da sahnesini, tanınmış Yunan Müzikal Grubuna 
vermiştir. Büyük bir üne sahip sahne sanatçıları sayılan Anna ve 
Maria Kalita kardeşlerin de içinde yer aldığı Yunan Müzikal 
Grubu komedi müzikal tarzı ile İstanbul’da sahne almıştır. Basına 
yansıdığına göre İstanbul halkının beğenisini kazanmış ve ilgi 
uyandırmıştır. Bunun da nedeni geniş kadrosu ile orkestranın 
oyunlardaki başarısı olmuştur. Orkestra müzikleri, şarkıları ve 
dansları ile ilgi uyandırmıştır.”37 1959 yılı içerisinde Yunan Halk 

35 BCA, Fon Kodu: 30.10.00.00, Yer Kodu: 146.45.08.
36 Şenol Koray Sakınmaz, Kıbrıs Tuneli Türk-Yunan İlişkileri, C. 1, Akademi 
Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 2007, s. 76-77.
37 Selmi Andak, “Yunan Trupu’nun başarılı komedi müzikal temsilleri”, Cumhuri-
yet, 08.05.1959, s. 4.
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Tiyatrosu Ankara ve İstanbul’da birçok piyes oynamıştır. Yine benzer 
şekilde Ankara Devlet Tiyatrosunun da Atina’da 1959 sonbaharında 
veya 1960 yazında temsiller vereceği duyurulmuştur.38 Bu yıllarda 
Türk-Yunan kültür ilişkileri daha çok tiyatro faaliyetleri üzerinden 
olmuş, bunlar da çoğunlukla müzikaldir.

Demokrat Parti döneminde Türk-Yunan ilişkilerinde müzik 
organizasyonları çok fazla gündeme gelmemiştir. Daha çok kültürel 
işbirliği sağlamak adına devlet adamları tarafından düşünülmüştür. 
O da Batı müziği etkinlikleri yapmak şeklinde olmuştur. Yine de 
iki ülke arasında müzikal tiyatro gösterileri yapılmıştır. Burada dil 
bilinmemesine rağmen, orkestralar, müzikler ve danslar sayesinde 
oyunlar ilgi çekmiş ve halkın beğenisini kazanmıştır. Bu dönemle 
ilgili bir başka tespit uluslararası ilişkilerde, ilişkilerin iyi olduğu 
dönemlerde, ilişkileri korumak ve geliştirmek adına müziğin bir 
araç olarak düşünülmüş olmasıdır.  

2. Kıbrıs Barış Harekâtına Kadar (1960-1974)

Yukarıda bahsedildiği gibi 1950-60 arası dönemde Türk-Yunan 
ilişkilerinde müzik ile ilgili pek fazla faaliyet yoktur. Bunun 
birçok nedeni vardır. İletişim araçlarının henüz gelişmemiş ve 
yaygınlaşmamış olması, müzik piyasasının yeterince oluşmamış 
olması, Yunanistan’da rebetiko gibi Anadolu’yu veya Osmanlı 
dönemini hatırlatan müzik tarzının dışlanması, Türkiye’de pop 
müziğin henüz ortaya çıkmaması gibi. Fakat 60’lı yıllar tüm dünyada 
birçok alanda değişimin yaşandığı yıllar olmuştur. Müzik alanı da bu 
değişimlerden nasibini almıştır. Örneğin 1960-61’de Yunanistan’da 
Yunan sanatçı Stelios Kazantzidis tamamı Türkçe şarkılardan 
oluşan “Anadolu Şarkıları (Ta Tragoudia Tis Anatolis)” albümünü 
çıkardı. Stelios 29 Ağustos 1931 tarihinde Atina yakınlarındaki Nea 
İonia’da doğmuş, ailesi Türk-Yunan nüfus mübadelesi sürecinde 

38 Selmi Andak, “Yunan Halk Tiyatrosunun Temsilleri”, Cumhuriyet, 18.10.1959, 
s. 1,5.
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Ordu’dan göç etmiştir. Stelios Yunanistan’da “Tüm zamanların en 
iyi halk sanatçısı” olarak tanınmış, 14 Eylül 2001’de öldüğünde 
cenaze töreni ulusal kanallardan canlı yayınlanmış biridir. Albümün 
Yunanistan’da yayınlandığı tarihlerde Türkiye’deki gazeteler bu 
albüm ve Kazantzidis ile ilgili birçok habere yer vermiştir. 39 

1960’lı yıllarda Kazantzidis İstanbul’a gelmiş konserler 
vermiştir. Örneğin 1962 Mart ayında Lale Sinemasında Marinella 
ile birlikte konser vereceği Türk basını tarafından; “Tatlı sesi ve 
plakları ile şöhret kazanan büyük sanatçı Kazantzidis” şeklinde 
duyurulmuştur.40 Hatta bu konserlerden birini dinlemeye gelen Zeki 
Müren, Kazantzidis şarkı söylerken duygulanmış ve ağlamıştır.41

Bu dönemde yine müzikal tiyatro etkinlikleri devam etmiştir. 
1962 yılı Aralık ayında Türkiye’ye gelen Pire Tiyatrosu, iki gün 
Ankara’da, sekiz gün İstanbul’da kalmış, üç piyes oynamıştır. 
Muhsin Ertuğrul, Pire Tiyatrosunun korosunun insanları büyülediğini 
ifade etmiştir. Elbette dil bilmeden bir tiyatro oyununu izlemek 
zor olabilir. Ama Muhsin Ertuğrul bu oyunlardan duygulanmak 
için dil bilmenin gerekmediğinden bahsetmiş ve koronun oyunları 
başarılı kılan en önemli faktör olduğunu ifade etmiştir.42 Bu durum 
toplumlar dil bilmeden müzik sayesinde karşı tarafa duygularını 
aktarabileceğini göstermektedir. Zira müzik sayesinde insanlar 
verilmek istenen duyguyu alabilmektedir.

İkinci Balkan Paktı Türk- Yunan ilişkileri bozulması sonucu 
devam etmese de, bu Paktın kuruluşunda öngörülen kültürel işbirliği 
Balkan Müzik Festivalleri gibi organizasyonlarla çeşitli şekillerde 
ve çeşitli zamanlarda devam etmiştir. Örneğin 2-3 Eylül 1964’te 
Belgrat’ta gerçekleştirilen 10. Balkan Millî Melodiler Festivali 
gibi. Türkiye ve Yunanistan’ın dışında Yugoslavya, Romanya ve 
Bulgaristan’ın da katıldığı festivalde Türk ekibi büyük bir takdir 

39 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 97.
40 “Lale Sinemasında Kazancidis”, Milliyet, 16.03.1962, s. 5.
41 E. Doğan, a.g.t., s. 54.
42 Muhsin Ertuğrul, “Büyük Ders”, Cumhuriyet, 23.12.1962, s. 2,7.
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toplayarak birinci gelmiştir.43 Bu festival Türkiye için birçok 
açıdan tarihî öneme sahiptir. Türkiye’ye birincilik getiren Tülay 
German’ın söylediği parçalar arasında olan ‘Burçak Tarlası’ adlı 
eser bir Anadolu türküsüdür. Türkünün formu bozulmamış, ezgisine 
sadık kalınmış, fakat Batı enstrümanı ve düzenlemeleriyle yepyeni 
bir müzik açılımı getirmiştir. Bu bir anlamda Anadolu Popun ortaya 
çıkışı olmuştur.44 

1965 yılında Balkan Millî Melodiler Festivali Bulgaristan’da 
yapılmıştır. Burada Türkiye, Türkiye’deki saygın müzisyenlerden 
oluşan orkestra ile Ayla Dikmen, Erol Büyükburç ve Başar 
Tamer’in söylediği şarkılar ile yine birinci olmuştur.45 Balkan Millî 
Melodiler Festivali Türkiye’de çoksesli müziğin ve Anadolu Popun 
yükselişinde etkili olmuştur.46

1960’lı yılların sonlarına doğru Türkiye ile Yunanistan’ı 
müzik aracılığıyla birbirine yaklaştıran bir başka organizasyon 
Yunanistan’ın Atina’da düzenlediği geleneksel Apollonia Müzik 
Yarışmasıdır. Yunanistan dışından bazı ülkelerin de davet edildiği 
yarışmaya Türkiye de davet edilmiş ve katılmıştır. Apollonia 
Müzik Yarışması 26-28 Temmuz 1968’de düzenlenmiş ve 120 
bin kişi izlemiştir.47 Bu yarışmada Yunanlar tarafından büyük 
ilgi gören Ajda Pekkan finale kalmıştır.48 Finalde Ajda Pekkan 
dördüncülük kazanmıştır.49 Türk basınına “Melodi Olimpiyatları” 
diye yansıyan yarışmaya besteci Selçuk Başar’ın “Özleyiş” eseri ile 
katılan Ajda Pekkan’ı finalde 60 bin Yunan seyirci izlemiş, Yunan 

43 “Heyecan İçinde Gittiler Birincilik Alıp Döndüler”, Ses Dergisi, S. 38, 
12.09.1964, s. 21.
44 Ozan Eren, “Türkiye’de 1960’larda Müzik Alanı ve Protest Müziğin İlk Nüvel-
eri: Anadolu Pop Akımı”, Sosyoloji Dergisi, C. 38, S. 1, s. 146.
45 O. Eren, a.g.m., s. 160.
46 O. Eren, a.g.m., s. 145.
47 Doğan Şener, “Melodi Olimpiyatlarında Yeni Yıldızlar Doğdu”, Milliyet, 
04.08.1968, s. 2.
48 “Ajda Eller Üstünde”, Hürriyet, 29.07.1968, s. 1. 
49 “Neefs Ajda Pekkan’la Düet Yapmak İstiyor”, Milliyet, 31.07.1968, s. 6.
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televizyonundan da yayınlanan yarışmada Türk bestesi büyük 
beğeni kazanmıştır. Yine aynı yarışmada Türkiye Selmi Andak’ın 
bestesini seslendiren “Ve Ben Yalnız” adlı eseri de katılmış fakat 
dereceye girememiştir. Eseri dünyaca ünlü Türk sanatçısı Sevinç 
Tevs seslendirmiştir.50 

Türkiye aynı yarışmaya 1969’da yine katılmıştır. 27 Haziran 
1969’da başlayan yarışmaya Türkiye, Ajda Pekkan ve Tayfun 
ile yarışmıştır. Ajda Pekkan yine Yunanlar tarafından büyük ilgi 
görmüş, Yunan televizyonuna çıkarılmıştır. Ayrıca Yunanistan’dan iş 
teklifleri de almıştır.51 Bu yarışmada Pekkan yine dördüncülük elde 
etmiştir.52 Fakat 1970 yılındaki Apollonia Müzik Yarışmasına şeref 
konuğu olarak katılması beklenen Ajda Pekkan davet edilmemiştir. 
Basına yansıyan haberlere göre, Yunan Cunta Yönetimi aleyhinde 
konuştuğu için, Yunan Hükümeti tarafından kara listeye alınmıştır. 
Bu nedenle festival komitesi çağırmama kararı almak zorunda 
kalmıştır.53 Bu yarışmalar sayesinde Ajda Pekkan’ın Yunanistan’da 
tanınırlığı artmıştır. Ajda Pekkan 1970’de Yunanistan’da dört 
Yunanca şarkı söylediği iki 45’lik kaydetmiş, bu plaklar dönemin 
ünlü firmalarından olan Philips etiketiyle yayınlanmıştır. Fakat bu 
45’likler o zaman için Türkiye’de yayınlanmamıştır.54 

Bu dönemle ilgili değinilmesi gereken bir başka durum 
Yunanistan’da Türk filmlerinin zaman zaman gösterilmiş olmasıdır. 
Zira bu filmlerde kullanılan müzikler sayesinde Yunanlar o dönemin 
Türk müzik ezgilerine aşinadır. Özellikle Yunanistan’ın Cunta 

50 Doğan Şener, “Melodi Olimpiyatlarında Yeni Yıldızlar Doğdu”, Milliyet, 
04.08.1968, s. 2.
51 Doğan Şener-Yener Süsoy, “II. Apollonia Melodi Olimpiyatı”, Milliyet, 
27.06.1969, s. 8.
52 O. Eren, a.g.m., s. 161.
53 George Lutikow, “Yunan Cunta Hükümeti Aleyhinde Konuşan Ajda Pekkan 
Boykot Edildi”, Saklambaç, 09.04.1970, s. 1.
54 Deniz İnceoğlu, “40 Yıllık Ajda 45’lik ile Geliyor”, https://www.hurriyet.com.
tr/kelebek/40-yillik-ajda-45likle-geliyor-14470261, erişim tarihi: 22.06.2022.
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Döneminde bu filmler daha yoğundur. Öne çıkanlar ise Zeki Müren 
ve Türkan Şoray filmleri olmuştur.55 

Sonuç olarak 1960 sonrası dönemle ilgili Türk ve Yunan 
sanatçılar daha çok festival ve yarışmalar aracılığıyla bir araya 
gelmiştir. Ortak çalışmalar veya ortak müzik kültürünü hatırlatan 
çalışmalar nadirdir. Bu çalışmaların ortaya çıkabilmesi için 80’li 
yılları beklemek gerekmiştir.  

3. 1974 Sonrası 

1954’ten beri olduğu gibi 1974 sonrası da Türk-Yunan ilişkilerinde 
Kıbrıs konusu en başta gelen sorun olmuştur. Ancak 1974’ten 
sonra Türkiye ve Yunanistan arasındaki sorunlar Ege ve Batı 
Trakya Türklerinin sorunları gibi durumlarla daha da yaygınlaşmış, 
çeşitlenmiş ve artmıştır. İlişkiler iyice karmaşık bir hal almıştır.56 
80’li ve 90’lı yıllarda Ege’de iki devleti savaşın eşiğine getiren 
durumlar olmuştur. Siyasi olarak gergin ilişkilerin her iki topluma 
da yansıması kaçınılmazdı. Fakat bu gergin durumun toplumlarda 
derinleşmemesine, sanatçılar tarafından çeşitli şekillerde bilinçli 
veya bilinçsiz müdahale edilmiştir. Bilinçsizden kasıt, müzikal 
alışverişin, işbirliğinin veya ortak çalışmaların birçoğu Türk-
Yunan dostluğunu tahsis etmek amacıyla başlatılmamıştır. Daha 
çok tanınırlık veya ticari sebeplerle yapılmıştır. Fakat ortaya çıkan 
sonuçlar az çok Türk-Yunan ilişkilerinin iyi yönde gelişmesine 
zemin teşkil ettiği de görülmüştür. 

Bu çalışmada da gösterildiği gibi 1974 öncesi az olan müzikal 
alışveriş ve ortak çalışmalar, 1979’dan itibaren büyük bir ivme 
kazanarak hızlanmıştır. Bunu da başlatan Maria Farandouri ve Zülfü 
Livaneli olmuştur. Dünyaca ünlü Yunan sanatçı Maria Farandouri 11 

55 Erhan Bayram, Bosphoros Topluluğu’nun 1985-2000 Yılları Arasında Türkiye 
ve Yunanistan’daki Etkileri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul 2011, s. 40-41.
56 Şükrü S. Gürel, Tarihsel Boyutları İçinde Türk Yunan İlişkileri (1821-1993), 
Ümit Yayıncılık, Ankara 1993, s. 65-66.
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Eylül 1979’da İstanbul’a gelmiş, Sinematek Gecesinde bir konser 
vermiştir. Farandouri Konserinde son birkaç şarkıyı Livaneli’nin 
eserlerine ayırmış ve bu eserleri Livaneli ile beraber söylemiştir. 
Maria Farandouri sahneye Livaneli’nin şu sözleri ile sunulmuştur: 
“Ege’nin iki yanında iki ulusun yaklaşmasına ve dostluğuna engel 
olan yabancı güçleri aşarak iki halkın barışa ulaşmasını diliyorum. 
Bu gece şarkıların silahlardan daha güçlü olduğunu kanıtlayacak.” 
Maria Farandouri ise bunun bir başlangıç olduğunu belirtmiş ve 
şarkılarını gelecekteki Türk-Yunan dostluğuna adamıştır.57 Livaneli 
büyük bir işbirliğinin başlangıcı olmuş olan konser gecesi için şöyle 
demiştir: “Şan Tiyatrosu’ndaki konserde benim parçaları birlikte 
söyledik. Sahnedeki birliktelik seyircinin çok hoşuna gitmişti. Ertesi 
gün olay Türk basınında olumlu biçimde yankılandı. Türk Yunan 
dostluk ilişkilerinin tabu sayıldığı bir dönemden söz ediyorum.”58 
Ertesi gün Cumhuriyet gazetesine göre konser bir müzik olayı 
olmaktan çıkmış, Türk ve Yunan uluslarının müzik aracılığıyla 
yakınlaşmasına dönüşmüştür.59

Maria Farandouri bu olayın hemen arkasından Livaneli’yi 
konuk sanatçı olarak Atina Yaz Festivaline davet etmiştir. Türk-
Yunan ilişkilerinin gergin olduğu bir dönemde Yunan seyircinin 
Livaneli’ye ne tepki vereceği merak konusu olmuştur. Livaneli 
anılarında bu durumu şöyle anlatmıştır: “Likavitos tepesine çıkarken 
iki yanımızdan sel gibi akan kalabalığa bakıyor ve biraz sonra ne 
tepki vereceklerini düşünüyordum. Tıklım tıklım dolu tiyatroda 
konser başladı ve bir süre sonra Maria Farandouri bir konuşma 
yaparak beni çağırdı.(…) İlk şarkı bittiğinde birdenbire patlayan 
alkışlar ve seyircinin müthiş ilgisi, bir dostluk zaferi kazandığımı 
gösteriyordu.(…) Zeybek ritmindeki Marmara şarkısını söylerken 

57 Atilla Dorsay, “Faranturi Zülfü Livaneli ile Birlikte Söyledi”, Cumhuriyet, 
12.09.1979, s. 8.
58 Ömer Zülfü Livaneli, Sevdalıyım Hayat, Remzi Kitabevi, İstanbul 2007, s. 222.
59 Atilla Dorsay, “Faranturi Zülfü Livaneli ile Birlikte Söyledi”, Cumhuriyet, 
12.09.1979, s. 8.
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karşımdaki kitle heyecandan kendini kaybetmişti.”60 Livaneli 
konserden sonra çok büyük ilgi gördüğünü, “Herkes Turco’yu 
görmek istiyordu” sözüyle de belirtmiştir. Livaneli’yi görmeye 
gelenler arasında yüksek bir makama sahip, herkesin saygı duyduğu 
bir rahip Livaneli’ye şöyle demiştir: “Çok acı çekmiş bu iki halk 
için öyle önemli bir şey yapıyorsunuz ki, tarihimizde yer tutacak.”61 

Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri yakınlaşması daha sonra 
da devam etmiştir. 1981’in yaz mevsimi boyunca Yunanistan’ın 
birçok yerinde çok sayıda konser vermişlerdir. Halk büyük ilgi 
göstermiş, kendilerinden beraber plak yapmaları isteği sıklıkla 
dile getirilmiştir. Bunun üzerine iki sanatçı bu konuda anlaşmıştır. 
Livaneli 2 Ocak 1982’de kendisi ile röportaj yapan Yunan 
televizyonuna meşhur Yunan sazı buzikinin Türk müziğindeki 
bozuk düzen makamından geldiğini söylemiştir. Livaneli bu durumu 
uygulamalı olarak Yunan televizyonunda, sazının akordunu bozuk 
düzene göre ayarlayarak göstermiştir. Bu durum Yunan seyircileri 
hayretler içinde bırakmıştır.62 

Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri 8 Aralık 1982’de 
Livaneli’nin 13 bestesinden oluşan bir plak yapmışlar ve plağı 
Atina’da bir basın toplantısı ile tanıtmışlardır.63 Hemen arkasından 
piyasaya çıkan plak Yunanistan’da satış rakamları ile Yunan 
kamuoyunun dikkatini çekmiştir. Plakla ilgili bir Yunan müzik 
eleştirmeni şunları söylemiştir: “Yunan müziği Mikis Theodorakis ile 
Manos Hacidakis gibi iki dev bestecinin yıllardır tekeli altındaydı. 
Livaneli, bu tekeli özgün müziğiyle kırarak büyük bir başarıyla 
aradan sıyrıldı. Livaneli, Türk müziğinin yalnızca gazel ve göbek 

60 Ö. Z. Livaneli, a.g.e., s. 223.
61 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 223.
62 Özgen Acar, “Zülfü Livaneli Yunan Sazı Buzikinin Bozuk Düzen Makamından 
Geldiğini Söyledi”, Milliyet, 03.01.1982, s. 18. 
63 “Livaneli ve Faranduri: Plağımız Gerçek Moratoryum”, Cumhuriyet, 
09.12.1982, s. 9.
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havası olduğu yolundaki genel inancı yıkarak Yunanistan’da 
Livaneli türü müziği yaratmayı da bildi.”64 

Livaneli Cumhuriyet gazetesinden Stelyo Berberakis’e 
göre, Yunanistan’da Türk müziği ile ilgili ön yargıları yıkmıştır. 
Livaneli’nin besteleri diğer Yunan sanatçıların da repertuvarlarında 
yer almaya başlamıştır. Örneğin, Haris Aleksiu’da bu besteleri 
söylemeye başlamıştır.65 Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri’nin 
verdiği bazı konserler Yunan televizyonundan yayınlanmıştır. 
Örneğin 27 Mart 1983 Atina konseri Yunan televizyonundan naklen 
yayınlanmıştır.66 Bu durumla ilgili Livaneli şöyle demiştir: “İki 
saatlik konserin tümünü naklen yayınlayan televizyon ve ertesi gün 
şoförden balıkçıya, tavernacıdan ev kadınına kadar yüzlerce insanın 
kutlamaları(…)”67

Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri’nin 1982’de Atina’da 
kaydedilen albümü Yunanistan’da yılın plağı ödülünü almıştır. Yine 
1983’te Federal Almanya’da Uluslararası Folk Müziği dalında yılın 
plağı ödülünü de almıştır.68 Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri 
birlikteliği ses getirmeye devam etmiştir. 20 Şubat 1984 tarihli 
Fransız gazetesi Le Matin’de “Ege Üzerinde Bir Köprü” başlıklı ve 
Jean Philippe Von Gastrow imzalı makalede şöyle denmiştir: 

“Yunanistan’da çağdaş halk müziği doğu kökenlidir. 1922-
24 yıllarında Atina ve Selanik gecekondularına yerleşen 

64 Stelyo Berberakis, “Zülfü Livaneli’nin Son Plağı Atina’da Bir Haftada 8500 
Sattı”, Cumhuriyet, 16.12.1982, s. 4.
65 Stelyo Berberakis, “Zülfü Livaneli’nin Son Plağı Atina’da Bir Haftada 8500 
Sattı”, Cumhuriyet, 16.12.1982, s. 4.
66 “Zülfü Livaneli Yunan Televizyonuna Çıktı”, Cumhuriyet, 29.03.1983, s. 5; 
“Livaneli’nin Konseri Yunan TV’sinden Naklen Yayınlandı”, Milliyet, 28.03.1983, 
s. 9; “Yunan TV’si Livaneli’nin Konserini Naklen Yayınladı”, Günaydın, 
28.03.1983, s. 1.
67 “Livaneli: Bilmeyen ne bilsin bizi bilenlere selam olsun”, Milliyet, 29.04.1983, 
s. 5.
68 “Livaneli Farandouri Albümü F.Almanya’da da Ödüllendirildi”, Cumhuriyet, 
10.10.1983, s. 4.
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Rum göçmenleriyle Anadolu’dan Yunanistan’a gelmiştir. 
“Rebetiko” adlı bu müzik köklerinde ilk çağlardan bu 
yana Anadolu’da yaşamış tüm uygarlıkların etkilerini 
taşır. Uzun süre aydınlar ve kentsoylular tarafından 
küçümsenen bu müziğin hak ettiği yeri bulabilmesi için, 
Albaylar Cuntası döneminde Teodorakis’in direnişçi 
şarkılarını bestelemesi gerekmişti. Türkiye’de hâlâ 
çok canlı bir halk müziği geleneği vardır. Bu müziğin 
özellikle Türkiye’ye özgü yanı kendini saz çalıp söyleyen 
“aşıklar” da kendini gösterir. Özellikle Zülfü Livaneli 
gibi genç besteci ve müzisyenler, yaratılarında bu 
şiirsel ve müzikal mirası sahiplenmişlerdir. Livaneli 
ve Farandouri’nin 1983 yılında Atina’da satışa çıkan 
plakları Atina Basını tarafından yılın plağı seçilmiştir 
ve ülkedeki tüm satış rekorlarını kırmaktadır. Ege Denizi 
üzerinde bir güneş ışını diye buna denir.”69 

Livaneli’nin belirttiğine göre başka bir dergide Türk ve Yunan 
basının birleştiği tek olayın Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri 
birlikteliği olduğu yer almıştır.70 Yunanistan’da Ethnos gazetesi 
Livaneli için, “Yunan müziğinin içinde bulunduğu krize çözüm  
Livaneli’den geldi” şeklinde çarpıcı bir ifadeye yer vermiştir. 
PASOK Partisi seçime girerken Livaneli’nin “Hiroşima” adlı 
parçasını seçim müziği olarak kullanmıştır. “Yunan Müziğini En 
Çok Etkileyen Besteciler Töreninde bir döneme damgasını vurmuş 
besteci olarak Livaneli’ye de ödül verilmiştir. Sıralamada yer alan 
ve Yunan olmayan tek sanatçıdır.71 Ancak 80’li yıllar Türk-Yunan 
ilişkileri için zor bir dönemdi. Türk-Yunan ilişkileri siyasi olarak 
çok kötü durumdaydı. Livaneli, kendisinin de belirttiği gibi 1975’ten 

69 “Livaneli Farandouri İkilisine “Le Matin” Geniş Yer Ayırdı”, Cumhuriyet, 
23.02.1984, s. 4.
70 “Livaneli Farandouri İkilisine “Le Matin” Geniş Yer Ayırdı”, Cumhuriyet, 
23.02.1984, s. 4.
71 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 242.
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beri Yunanistan ile yakın ilişkiler kurmuş ve gözlemler yapmıştır. 
Bu deneyimlerine dayanarak 80’li yıllarda Türk-Yunan ilişkilerinin 
çok kötüleşmesinin sebebini Andreas Papaendreu’ya bağlamış 
ve şöyle demiştir: “Onun doğuda bir düşman yaratma politikası 
sonucunda Yunanistan gece gündüz bir Türk saldırısı beklemeye 
koyuldu. Ne yazık ki Yunan aydınlarının büyük bir bölümü, Türkiye 
konusunda hükümetlerine muhalefet etmeyi bıraktı ve onun bu 
konuda söyledikleri hakkında kuşku duymaz hale geldi.”72

Yunanistan için Yunanistan hükümetinin düşman olarak 
belirlediği Türklerden birinin kendi sanatçıları ile yaptığı albüm, 
Yunanistan’da yılın en çok satan albümü olmuştu. Avrupa’nın her 
yerinde ses getirmişti. Yunanistan’da yılın plağı ödülünü kazanmış, 
her yerde Türk müziği rüzgârı estirmişti. Livaneli’ye göre Yunanistan 
Başbakanı Andreas Papandreu, Kültür Bakanı Melina Mercuri ve 
PASOK Partisinin şoven politikacıları bu ilişkiden hoşnut değildi ve 
bu nedenle Maria Farandouri’ye baskı yapmaya başladılar. Örneğin 
konserlerde Kıbrıslı Rumların resmi görüşünü yansıtan bir bildiriyi 
okumasını istemişlerdir. Maria Farandouri’nin kendi deyimiyle 
ona, “vatan haini muamelesi” yapılmaya başlanmıştı.73 Sonuçta 
bu işbirliği sona erdi. Burada da politikanın bir müzik olayını 
bozduğunu görüyoruz. Fakat Livaneli- Farandouri birlikteliği 
zaman zaman ortak konserler ile kendini hatırlatarak günümüze 
kadar gelmiştir. 

Livaneli İskandinav ülkeleri, Batı Almanya, Fransa gibi pek 
çok ülkede çalışmaları olmasına rağmen neden Yunanistan’da çok 
ilgi gördüğünü şöyle açıklamıştır: “Yunan halkında bulunan Türk 
Müziğini dinlemeye yatkınlık, buradaki çalışmalarımın çok büyük 
boyutlara ulaşmasında başlıca etken oldu.”74 Zülfü Livaneli ve 
Maria Farandouri birlikteliği iki halkın birbirlerinin ezgilerine aşina 
olduğunu göstermişti. Dolayısı ile bundan sonra müzikal anlamda 

72 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 246.
73 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 296-297.
74 Stelyo Berberakis, “Livaneli Yeni Plağını Yıl Sonuna Doğru Türkiye’de 
Dolduracak”, Cumhuriyet, 11.08.1983, s. 4.
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birçok işbirliği ortaya çıkmıştır. Bu işbirliklerinin amacı bazen 
ticari, bazen Türk-Yunan yakınlaşması, bazen de Türk ve Yunan 
müziklerinin köklerini araştırmak için olmuştur. İşte Türk ve Yunan 
müziklerinin köklerini araştırmak için yapılan müzik faaliyetlerine 
bir örnek 1985 yılında kurulan Bosphorus Topluluğu’dur. 

Bosphorus75 Topluluğu Yunan asıllı Nikiforos Metaksas 
tarafından İstanbul’da kemençe sanatçısı İhsan Özgen ile görüşmeleri 
sonucunda oluşturulmuştur. Bosphorus Topluluğu’nun kapsamı 
Rum bestekârların araştırılması ve icra edilmeyen eserlerinin 
ortaya çıkartılması olsa da temel amaç Türk ve Yunan müziklerinin 
köklerini araştırmak olmuştur. Bosphorus 1985 yılından 2000 yılına 
kadar 6 albüm ve 50’yi aşkın konser vermiştir. Fakat topluluk 
Türkiye’den daha çok Yunanistan’da tanınmıştır. Yunan müzik 
çevrelerinde isminden daha çok söz ettirmiştir. Bosphorus’un 
çalışmaları Yunanistan geleneksel müzik tarihi içerisinde kaynak 
olarak gösterilmektedir.76 

Bosphorus’un kuruluşundan itibaren otuz civarı sanatçı bu 
gruba katılmıştır. Repertuarında daha önce icra edilmemiş eserlerin 
bulunması dikkat çekicidir. Bosphorus, sadece repertuar bağlamında 
değil, aynı zamanda Türk müziği ve çalgılarının yaygınlaşması 
doğrultusunda da güvenilir bir kaynak olmuştur. Yunanistan’da 
seçkin ve oldukça kalabalık izleyici kitlesi önünde konserler 
gerçekleştirmiştir. Erhan Bayram “Bosphoros Topluluğu’nun 1985-
2000 Yılları Arasında Türkiye ve Yunanistan’daki Etkileri” adlı 
tezinde Bosphorus Topluluğu’nun faaliyetleri ile ilgili şu sonuca 
varmıştır: “Türkiye’yi ve Türk Müziğini başarılı şekilde temsil 
etmiştir. Türkiye ve Yunanistan’ın geçmişte yaşadığı politik kaynaklı 
birçok problemin karşısında, barış ve dostluk sembolü olarak 
tarihte yerini almıştır. Bu sebeple 1992 yılında Abdi İpekçi Dostluk 
ve Barış Ödülü’ne layık görülmüş, günümüzde iki ülke arasında 
özellikle müzik alanındaki yakınlaşmanın temellerini atmıştır.”77

75 “Bosphorus” Boğaziçi anlamına gelmektedir.
76 E. Bayram, a.g.t., s. 15.
77 E. Bayram, a.g.t., s. 15.
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Müzik aracılığıyla Türk-Yunan ilişkilerinde yakınlaşmaya 
en güzel örneklerden birisi hiç kuşkusuz Zülfü Livaneli ile Mikis 
Theodorakis’in dostluğu olmuştur. 1983 yılında tanışan ikili 1986 
yılında beraber “Güneş Topla Benim İçin” adlı albümünü yapmıştır. 
26 Mart 1986’da bir basın toplantısı ile tanıtılan albüm için Livaneli, 
“Yaptığımız çalışma ufakta olsa, iki ülke halkları arasında barış 
getirilmesine katkı da bulunuyor” demiştir. Theodorakis’de; “Bu 
çalışmalar, Türk Yunan işbirliği ve halkları arasındaki ilişkilerde 
bahar kırlangıcı uçursun” demiştir. 1986 Dünya Barış Yılı 
dolayısıyla Abdi İpekçi’ye ithafla çıkan plak, Türkiye ve Yunanistan 
dışında Federal Almanya, İsveç, Fransa, Hollanda, İtalya ve 
Amerika’da yayınlanacağı duyurulmuştur.78 Bu ortak albüm için 
Livaneli anılarında şöyle demiştir: “Mikis’le ortak albümümüz, 
Güneş Topla Benim İçin adıyla yayınlandı ve büyük ilgi gördü. 
İlk haftalarda firma, plak ve kaset yetiştirmekte güçlük çekiyordu. 
Sokaklarda dolaştığımızda hep bu plağı duyuyordunuz. Müthiş bir 
satış patlaması yaşanıyordu.”79

Livaneli’nin de belirttiği gibi albüm büyük ilgi görmüştür. 
13 Eylül 1986’da iki sanatçıya İstanbul’da Altın Plak Ödülü 
verilmiştir.80 Ödülün verildiği akşam bir kutlama yapan Livaneli 
ve Theodorakis birlikte Türkiye ile Yunanistan arasında bir dostluk 
derneği oluşturma fikrini konuşmuşlardır. Bu durumu Livaneli şöyle 
anlatmıştır. “Bu yeni düşünce ikimizi de heyecanlandırmıştı. Hemen 
kolları sıvayıp iki ülkede de birer dostluk derneği oluşturduk.”81 
Profesör Ekrem Akurgal derneğe başkanlık etmiştir. Türkiye’deki 
derneğin komitesinde Yaşar Kemal, Aziz Nesin, Demirtaş Ceyhun, 
Zeynep Oral, Ersin Salman, Oğuz Aral, Bülent Tanla ve daha birçok 
kişi katılmıştı. Atina’da da benzer çapta bir komite oluşturulmuştu.82 

78 “Livaneli Theodorakis İşbirliğinin Yeni Ürünü Güneş Topla Benim İçin”, Milli-
yet, 27.03.1986, s. 10.
79 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 312.
80 “Yunanlı Sanatçıya Altın Plak Verildi”, Milliyet, 14.09.1986, s. 2.
81 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 313.
82 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 313.
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Aslında 34 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında bir 
dostluk derneği kurulmuştu. Türkiye ve Yunanistan 1950’li yılların 
ilk yarısında oldukça iyi ilişkiler geliştirmiş ve bu iyi ilişkilerin 
bir sonucu olarak, 1952 yılında Türk Ellen Dostluk Derneğini 
kurmuştu. O dönem derneğin başkanlığını İstanbul Valisi ve 
Belediye Başkanı Fahrettin Kerim Gökay’ın yapmış olması, 
Türkiye’nin bu derneğe verdiği önemi göstermiştir. Fakat ilişkilerin 
Kıbrıs meselesi nedeniyle bozulması sonrası dernek sessiz sedasız 
ortadan kaybolmuştur.83 İşte benzer bir dernek 1986 yılında bir 
müzik işbirliğinin sonucu olarak tekrar oluşmuştur. Fakat ilginç 
olan bu kez ilişkiler bozuk olmasına rağmen böyle bir dernek 
oluşmuştur. Bir başka farklı durum, 1952’de kurulan dernek devlet 
adamları ve siyasi kişilikler tarafından kurulmuştur. Fakat bu kez 
dernek sanatçıların öncülüğünde meydana gelmiştir. 

Mikis Theodorakis ve Zülfü Livaneli’nin müzik alanındaki 
işbirliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan Türk-Yunan Dostluk 
Derneği ile çeşitli etkinliklerin düzenlenmesi sayesinde iki ülke 
arasında bir dostluk köprüsünün kurulması amaçlanmıştır.84 Bu 
durumla ilgili Erhan Bayram şu tespitte bulunmuştur: “Dünyada 
barışçıl amaçlar taşıyan pek çok organizasyonda yer alan 
Theodorakis, Türkiye’de Zülfü Livaneli ile bu bağlamda iletişime 
geçmiş ve iki ülke sorunlarının çözümüne katkı sağlamak yolunda 
önemli adımlar atılmıştır. Theodorakis’in aynı zamanda bir siyasetçi 
olması sebebiyle, diplomatik yolların da bu süreçte kullanılması, 
hedeflenen kitlenin yakalanması konusunda ivme kazandırıcı 
olmuştur.”85

Türk-Yunan Dostluk Derneği çalışmaları ile uzun süre yararlı 
işler yapmıştır. Dernek aracılığıyla her iki ülkedeki yöneticiler, 

83 Bu dernek ile ilgili ayrıntılı bir çalışma için bkz. Meryem Orakçı, “Türk Yunan 
İlişkilerinde Kısa Ömürlü Bir Girişim: Türk Ellen Dostluk Derneği (1952)”, Belgi 
Dergisi, S. 22, 2021, s. 531- 554.
84 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 70; E. Bayram, a.g.t., s. 45.
85 E. Bayram, a.g.t., s. 45.
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Türk-Yunan yakınlaşmasının sağlanması için ziyaret edilmiştir. 
Örneğin, Türkiye’de Başbakan Turgut Özal ile iki buçuk saatlik bir 
görüşme gerçekleştirilmiştir. Mikis Theodorakis’in de bulunduğu bu 
görüşmede her iki ülkede vize zorunluluğunun kaldırılması talebinde 
bulunulmuştur. Başbakan Turgut Özal bu durumu olumlu bulmuş 
ve Yunanlara vize zorunluluğu kaldırılmıştır. Fakat Yunanistan aynı 
şeyi Türklere yapmamıştır.86 

Burada bahsedilmesi gereken bir başka durum “Rebetiko” 
diye adlandırılan müzik türüdür. Rebetiko, rebetisler tarafından 
çalınıp söylenen müzik türüdür. Rebetis etimolojik olarak, birbirini 
etkileyebilen, asi ve kural tanımayan anlamında Türkçe “rebet”ten 
türemiştir.87 Rebetiko müziği 18. yüzyılın sonu 19. yüzyılın başında 
ortaya çıkmıştır. Osmanlı İmparatorluğu içinde daha çok Ege 
kıyılarında Rum nüfusun yoğun yaşadığı yerlerde icra edilmeye 
başlamıştır. İzmir, İstanbul ve Selanik’te Rum halkı tarafından icra 
edilmiştir. Anadolu’da doğan rebetiko Anadolu halk müziğinden 
yoğun şekilde etkilenmiştir.88 Rebetikonun çalgıları dönemsel ve 
yöresel olarak değişmiş olmasına rağmen genelde Buziki, bağlama, 
lût, ud, santur, keman, tef, dümbelek, zil, gitar kullanılmıştır. 
Dansları ise Zeybekikos (zeybek Havası), Hassapikos (Kasap 
Havası) ve Çiftetelli olmuştur.89 

Rebetiko müziği 1922 Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi ile 
Yunanistan’a gitmiştir. Rebetiko acıların, hüsnün, sevincin ve 
Rumların Anadolu özleminin müziği olmuştur.90 Rebetikonun 
Yunanistan’daki ilk on yıllık gelişim süreci çoğunlukla “İzmir 

86 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 313.
87 Dimitris Kourzakis, “Rebetikonun Kökenleri”, çev. Battal Odabaş, İletişim 
Fakültesi Dergisi, S. 17, 2012, s. 469-470.
88 Kübra Bıçak, “Beyoğlu Kültürel ve Eğlence Yaşamında Rebetikonun İncelen-
mesi”, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Bilgi Üniversitesi Lisansüstü 
Proğramlar Enstitüsü, İstanbul 2020, s. iv.
89 D. Kourzakis, a.g.m., s. 473-474.
90 K. Bıçak, a.g.t., s. iv.
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Stili” olarak adlandırılmıştır.91 Yunanistan’a Anadolu’dan gelen 
mübadillerin yerel halk tarafından dışlanması durumu, Anadolu’dan 
getirilen rebetiko müziğinin de dışlanmasına sebep olmuştur.92 
Esrar ve suç ile ilişkilendirilmiş, avam kültürünün temsilcisi olarak 
görülmüş ve 1950 yılına kadar dışlanmış ve çeşitli şekillerde 
yasaklanmıştır.93 Örneğin 1936’da İktidara gelen Ioannis Metaxas 
bazı rebetiko şarkıların söylenmesini dahi yasaklamıştır. Bu 
yasaklardan rebetikonun en karakteristlik çalgısı olan buziki de 
“doğu” çalgısı olması nedeniyle nasibini almıştır. İkinci Dünya 
Savaşı sonrası ise Yunanistan’ın yaşadığı değişim ve dönüşümler 
rebetikoya da yansımış, değim yerindeyse kabuğundan çıkmış 
ve özellikle Yunanistan’ın eğlence mekânları olan tavernalara 
yayılmıştır.94 

Rebetikonun Yunan kültürüne ait olup olmadığı tartışılmaya 
başlanmıştır. Bu ortamda Yunanistan’ın önde gelen müzisyenlerinden 
Mikis Theodorakis ve Manos Hadzidakis rebetikodan yana tavır 
almıştır. Dünyaca ünlü bir film olan 1964 yapımı “Zorba The 
Greek” filminin müziğini yapan Mikis Theodorakis burada rebetiko 
müziğini kullanmıştır.95 Aslında filmin uyarlandığı romanda dans 
edilen müzik bir Balıkesir türküsü olan İki Keklik Bir Kayada 
Ötüyor adlı türküdür.96 Rebetiko’yu tüm dünyada popülerleşmesi ise 
1983’te yapılan Costas Ferris’in “Rembetiko” adlı filmi olmuştur. Bu 
filmde rembetler dünyası ve tarihi anlatılmıştır.97 Filmde “Ödemiş 
Kavakları” adlı eser Türkçe olarak söylenmiş ve Anadolu özlemine 

91 D. Kourzakis, a.g.m., s. 472.
92 K. Bıçak, a.g.t., s. 61.
93 K. Bıçak, a.g.t., s. 4.
94 Hasan Münüsoğlu, “Ötekileştirilmiş Bir Grubun Müziğinden Turizm ve 
Kültürel Miras Unsuruna Dönüşen Rembetiko”, İdil Sanat ve Dil Dergisi, S. 79, 
2021 Mart, s. 383-384.
95 H. Münüsoğlu, a.g.m., s. 383-384.
96 Nikos Kazancakis, Zorba, çev. Ahmet Angın, Can Yayınları, İstanbul 2000, s. 
287.
97 H. Mümüsoğlu, a.g.m., s. 384.
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vurgu yapılmıştır.98 Bu film 1984’de Berlin Film Festivali’nde 
“Gümüş Ayı” ödülünü almıştır. Türkiye’de, İstanbul’da Sinema 
Günlerinde gösterilmiştir. Film resmi ve özel televizyonlarda 
birkaç kez yayınlanmasının ardından Rebetiko müziğine ilgi artmış 
ve 1992’de Yeni Türkü Grubu, “Aşk Yeniden” albümüne Türkçe 
sözlü ilk Rebetiko örneği olan “Yedikule” şarkısını katmış ve 
Türk kamuoyu Rebetiko ile tanışmıştır.99 Arkasından 1994 yılının 
Ağustos ayında “Külhani Şarkılar” ismi ile yayınlanan albümde bir 
anonim şarkı dışında Yunan bestecilerin eserlerinin Türkçe sözler 
yazılarak yayınlandığı ilk rebetiko albümü gelmiştir.100   

1980-97 yılları arasında Yeni Türkü’nün üyesi olmuş olan Fuat 
Oburoğlu “Külhani Şarkıların Varolma Nedenlerine Bir Bakış” adlı 
makalesinde Rebetiko müziğinden şu şekilde söz etmiştir: 

“Bu müziğin enstrümanları arasında ud, kanun, santur 
vardır. Bunlar Doğu Akdeniz müzik geleneğinin sevilen 
çalgılarıdır. Rebetiko icrasında kullanılan başlıca 
çalgılar olan bağlama ve buzuki (bozuk düzen saz) 
ise; Türkçe adlarından da anlaşılabileceği gibi; Yunan 
Anakarasına değil, Anadolu kültür çevresine aittir. 
Akord karşılığı olarak bile “Duzenia” (düzen) kelimesi 
kullanılmaktadır. Rebetiko müziğindeki Tsifteteli 
(Çiftetelli), Hasapiko (Kasap havası), Zeibekiko (zeybek 
havası), sirto, karşılama çok iyi bildiğimiz müzikal 
tavırlardır. Bunlar eşliğinde oynanan oyunlar ise hem 
Yunanistan’da hem de tüm Ege Bölgesinde bilinmektedir. 
İçinde Slav kökenli oyunlara ait figürlerin bile 
görüldüğü söylenmektedir. Taximia (Taksimler) doğu 
müziğindeki doğaçlama (emprovizasyon)lara karşılık 
gelir. Müzik makamsal yapıdan etkilenmiştir. Sevilen 

98 Costas Ferris (Yapımcı/Yönetmen), Rembetiko (Sinema Filmi), 1983.
99 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 84.
100 E. Kaşıkçı a.g.t., s. 85.
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makamlar rast, huzam (hüzzam), kürdili hicazkar, 
hicaz, saba ve usak (uşşak)tır. Şarkıcılar doğaçlama 
yaparken, zaman kazanmak için “aman aman” geçişini 
kullanırlar. Özellikle ilk dönem olmak üzere; Rebetiko 
şarkılarının birçoğunda “teke” (tekke), “yanıyorum 
ben”, “güzel hanım”, “dert”, “meraklı”, “Allah !”, 
“haydi”, “belalı”, “okka”, “gel”, “kayıkçı”... gibi pek 
çok Türkçe söz, deyim ve nida geçer.”101 

Türkiye’de Türk-Yunan ortak müzik kültürünün tanınmasına 
Yeni Türkü’nün çalışmaları önemli katkı sağlamıştır. Daha sonra 
yapılacak benzer çalışmalara da zemin hazırlamıştır. 1990’lı yıllarda 
Yeni Türkü’nün bu çalışmaları dışında iki taraf arasındaki siyasi 
nedenlerden dolayı ilişkilerde sıkıntı yaşandığında müzik akla 
gelerek kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin Türkiye ve Yunanistan’ı 
savaşın eşiğine getiren Kardak krizi bu duruma bir örnektir. Kardak 
krizi 1974 sonrası Türk-Yunan ilişkilerinin en ciddi krizi olmuştur.102 
Bu kriz sırasında Mikis Theodorakis ve Zülfü Livaneli savaşa 
karşı beraber imza kampanyası başlatmışlar ve herkesi uyarmaya 
çalışmışlardır. Kriz yatışır gibi olduğunda da Kardak’a en yakın ada 
olan Kalimnos (Kilimli) adasında bir barış konseri vermişlerdir.103 
9 Ağustos 1996’da verilen konserde Türk-Yunan dostluğu ana tema 
olmuştur.104 Konseri binlerce kişi izlemiş, konser Yunan devlet 
televizyonundan da naklen yayınlanmıştır.105 

2000 yılında TRT İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği 
Sanatçısı Melihat Gülses “İstanbul’dan Atina’ya Türküler” albümü 

101 Fuat Oburoğlu, Külhani Şarkıların Varolma Nedenlerine Bir Bakış, http://rebe-
tikoral.blogspot.com/p/kulhani-sarkilar.html, (22.10.2011) den naklen, E. Kaşıkçı, 
a.g.t., s. 84-85.
102 Richard Clogg, Modern Yunanistan Tarihi, çev. Dilek Şendil, İletişim Yayın-
ları, İstanbul 1997, s. 265.
103 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 317.
104 “Theodorakis ve Livaneli Konseri”, Milliyet, 10.08.1996, s. 22. 
105 “Ege’de ‘Barış’ Şarkıları”, Milliyet, 11.08.1996, s. 2.
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çıkarmış, Türkçe ve Yunanca türküler söylemiştir. 16 Eylül 2000 
tarihli Milliyet gazetesinde bu albümün tanıtımında Sibel Eray şu 
ifadelere yer vermiştir: “Türk-Yunan dostluğunun iyice pekiştiği 
şu günlerde Rumca şarkılar da yavaş yavaş hayatımıza giriyor. 
Yunan sanatçılarla düetler, Türkçe şarkıların Yunancaya, Yunan 
şarkılarının Türkçeye çevrilmesi gibi etkinlikler sayesinde sanat 
anlamında bu dostluk doruk noktasına ulaşmıştır.”106 

9 Eylül 2001’de Yorgo Kırbaki’nin “Dostluk Yunan Popunu 
Böldü” başlıklı haberinde müzik ile oluşan Türk-Yunan dostluk 
köprüsünden rahatsız olan Yunan müzisyenlerin Türkiye’de 
konserler veren Yunan müzisyenlere bir “hain” demedikleri kaldığını 
belirtmiş ve şöyle devam etmiştir: “Yunanistan’da sanatçılar, 
Türkiye ile ilişkiler konusunda iki cepheye ayrıldı. Bir cephede, iki 
halkın arasında ortak pek çok yön bulunduğunu ve müziğin halkları 
birleştirdiğini söyleyenler var. Diğer cephedeyse yakınlaşmaya 
karşı çıkanlar, ilişkilerde yaşanan geçmişin unutulmamasını 
savunanlar.”107

Ünlü Yunan ses sanatçısı Lefteris Pandazis 2003’te bir ilke imza 
atmak istemiş ve KKTC’de konser vereceğini açıklamıştır. Yorgo 
Kırbaki bu durumu şöyle anlatmıştır: “Pandazis Rum Kesimi’nde 
KKTC’ye geçerek konser vereceğini açıklayınca kıyamet koptu. 
Rum yetkililer, Yunan sanatçıya KKTC’ye gidip konser vermemesini 
söylediler. KKTC’ye geçip konser vermesi halinde aleyhinde yasal 
işlem bile yapılacağını bildirdiler.”108 Rum yönetimi sözcüsü 
Kripros Hrisostomidis de bir açıklama yaparak şöyle demiştir: 
“Ünlü Yunan sanatçıların siyasi gerçekleri görmezlikten gelmeleri 
ve işgal rejiminin serbest dolaşımı sınırlı şekilde kaldırmasının 
yaratabileceği siyasi sonuçlara aldırmamaları üzücüdür.”109 Rum 
106 Sibel Eray, “Rumca Türkülere Devam”, Milliyet, 16.09.2000, s. 14.
107 Yorgo Kırbaki, “Dostluk Yunan Popunu Böldü”, Milliyet, 09.09.2001, s. 3.
108 Yorgo Kırbaki, “Rum’lar KKTC’de Şarkı Söyletmedi”, Milliyet, 07.07.2003, 
s. 16.
109 Yorgo Kırbaki, “Rum’lar KKTC’de Şarkı Söyletmedi”, Milliyet, 07.07.2003, 
s. 16.
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basınında da Pandazis’in işgal altında olan bir yerde konser vereceği 
ile ilgili yayın yapılmıştır. Pandasiz yine de bu tepkilere rağmen 
orkestrası ile birlikte 5 Temmuz 2003’te KKTC’ye geçti. Ancak 
telefonunun defalarca aranması sonrası konseri iptal etmek zorunda 
kalmıştır.110

2003 yılında Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri Kıbrıs’ta 
Türk ve Rumlara Yeşil Hat üzerinde bir konser vermek için 
anlaşmıştı. Ancak Rumların tutumu nedeniyle süreç oldukça 
sıkıntılı geçmiştir. Zira Livaneli’nin konserden sonra KKTC’ye 
geçip Ercan Havalimanından dönmesine Rumlar konserin hemen 
öncesi izin veremeyeceklerini söylemişlerdir. Bunun üzerine 
Livaneli konseri iptal edeceğini Rumlara bildirmiştir. Uzun bir 
diplomasiden sonra Rumlar kabul etmek zorunda kalmışlardır.111 
11 Temmuz 2003 akşamı gerçekleşen konser özel televizyonlardan 
da yayınlanmıştır.112 Güzel bir konserden sonra ertesi gün Livaneli 
ve ekibi bir ilke imza atarak Kıbrıs Rum Kesiminden KKTC’ye 
geçmiştir.113   

Müzik Türk-Yunan ilişkilerinde sadece siyasi sıkıntılı 
dönemlerde değil, 1999 yılında her iki ülkede de yaşanan depremler 
sonrasında da akla gelmiş ve kullanılmıştır. Birçok ünlü Türk ve Yunan 
müzisyenleri Türkiye ve Yunanistan’ın büyük şehirlerinde ortak 
çalışmalar yapmış, beraber yardım konserleri gerçekleştirmiştir. Bu 
depremler sonrası yaşananlar Türk-Yunan ilişkilerinde bir yumuşa 
başlatmıştır.114 Depremler sonrası Türk ve Yunan sanatçıların 
verdikleri konserler iki halkın sevilen sanatçılarının diğer tarafa 
olumlu baktığı mesajını vererek halka örnek olmuş, Türk ve Yunan 
halklarının yakınlaşmasında olumlu bir rol oynamıştır.115 Müzik 

110 Yorgo Kırbaki, “Rum’lar KKTC’de Şarkı Söyletmedi”, Milliyet, 07.07.2003, 
s. 16.
111 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 317.
112 “Kıbrıs’ta Dostluk Konseri”, Milliyet, 11.07.2003, s. 14.
113 Ö.Z. Livaneli, a.g.e., s. 317.
114 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 127. 
115 E. Kaşıkçı, a.g.t., s. 122-123.
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sayesinde oluşan bu yakınlaşma ve yumuşama, siyasetçilerin Türk-
Yunan ilişkilerinin geliştirilmesi için, bir araya gelmesi için gerekli 
ortamın oluşmasında etkili olmuştur.  

Sonuç

Bu çalışmanın sonucunda görüldü ki Türk ve Yunan toplumları 
arasında yakınlaşma araçlarından biri müziktir. Bunun nedeni 
iki ulusun birbirlerinin ezgilerine aşina olmalarıdır. Zira her iki 
ulusun müzik makamları, dansları, müzik aletleri birbirine çok 
yakındır. Bunun da sebebi Osmanlı İmparatorluğu içerisinde 
yüzyıllarca beraber yaşamış olmalarıdır. Durum böyle olunca 
Osmanlı döneminden beri birçok ezgi iki dilli olmuştur. Bu durum 
kültürel diplomasi ve yumuşak güç ögelerinden biri olan müziğin 
Türk-Yunan ilişkilerinde bir yakınlaşma aracı olarak kullanılmasını 
kolaylaştırmıştır.

1950’li yılların ilk yarısında Türk-Yunan ilişkilerinin iyi olduğu 
dönemde, ilişkileri korumak ve geliştirmek adına devlet adamları 
tarafından müzik bir araç olarak düşünülmüştür. 60’lı yıllarda ise 
dünyadaki siyasi ve sosyal değişimlerden müzikte etkilenmiştir. Bu 
dönem daha çok Türk ve Yunan sanatçılar Balkanlardaki festivaller 
ve yarışmalar aracılığıyla bir araya gelmiştir. Ancak ortak çalışmalar 
yapmak ve müzikteki ortak bağların yeniden keşfi 80’li yıllarda 
olmuştur. Burada Zülfü Livaneli ve Maria Farandouri’nin çalışmaları 
iki halkın birbirinin müziğine aşina olduğunu ortaya çıkarmıştır. 
90’lı yıllarla birlikte iki dilli ezgiler daha çok bilinir hale gelmiştir. 
Bir ülkede sevilen ezgiyi alıp diğer ülkede söyleme, Türk ve Yunan 
sanatçıların diğer ülkede konserler vermesi veya ortak konserler 
verme gibi müzik faaliyetleri artmıştır. Bu faaliyetlerin bilinçli veya 
bilinçsiz Türk-Yunan ilişkilerine olumlu katkısı olmuştur. Burada 
bilinçsizden kasıt bu müzik faaliyetleri çoğunlukla Türk-Yunan 
dostluğuna katkı sağlamak adına değil, halk tarafından beğenildiği 
için yapılmıştır. Yani ticari boyutu vardır. Ama bütünüyle böyle 
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görmekte yanlış olur. Örneğin Livaneli ile Theodorakis Türk-Yunan 
dostluk derneği kurup, bazı sorunların çözümü için siyasilerle 
görüşmüşlerdir. Yine Kardak krizinde, Kıbrıs meselesinde çeşitli 
faaliyetlerde bulunmuşlardır. Ya da birçok Türk ve Yunan sanatçılar 
meydana gelen depremler sonrasında yardım konserleri vermiştir. 
2000’li yılların başı itibarı ile bu ve benzeri durumlar ister istemez 
Türklerin ve Yunanların içini ısıtmış, bir yakınlaşma ortamı 
oluşturmuş, müzikteki ortak bağlar daha fazla gün yüzüne çıkmıştır.    

Günümüzde Türk-Yunan ilişkilerinde siyasi anlamda birçok 
çetin sorunu çözmek zor görünmektedir. Öncelikle bu sorunları 
çözmek için oluşturulmuş bir zemin lazımdır. Bu da zaten hali hazırda 
var olan kültürel ögelerin kullanılması ile mümkündür. Dolayısıyla 
kültürel ögelere odaklanmakta fayda vardır. Müzik de bu ögelerden 
biridir. Zira müzik uluslararası düzeyde kullanıldığında bir iletişim 
aracına dönüşerek, “öteki” olarak görülen diğer halkın kamuoyunda 
yer edinerek “öteki” ile ilgili önyargıları azaltabilmektedir. Bu da 
halkların birbirlerinin zihnindeki değişmez gibi görünen imajını 
değişim için zorlayabilmektedir. 
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M. Kemal Altınkaya and His Mission to Revive of 
Rumeli Türküs

Onok BOZKURT*

Öz: Üsküp’te doğup büyüyen yazar, müzisyen, derlemeci M. Kemal 
Altınkaya Belgrad, Ankara ve İstanbul’da uzun yıllar çeşitli görevlerle 
devlet memurluğu yapmıştır. Belgrad Konsolosluğu’ndaki görevi esnasında 
büyük ceddi Leskofçalı saz şairi aşık Hüseyin’den, büyükannesi Gülsüm 
Hanım’dan ve babası Mustafa Efendi’den dinlediği unutulmaya yüz 
tutmuş Tuna ve serhat türkülerini ihya etmeye karar verir. Bu janrın 600’e 
yakın örneğini toplar. İlk tanıtım girişimi 12 eserin 03.04.1939’da Ankara 
Radyosu’nda Tuna Gecesi adı altında sunulmasıyla olur. 15.11.1939’da bu 
programın ikincisi gerçekleştirilir. Ancak bu tarihten sonra türküler büyük 
ilgi görmesine rağmen radyoda yuvalanmış Altınkaya’nın Klik adını 
verdiği bir menfaat şebekesi tarafından türkülerin yayınlanmasının önüne 
geçirilir. Yıllar içinde kısa süreli olarak Tuna Gecelerinin tekrarı olabilse 
de bu sabotajların devamı neticesinde 1949 tarihinde memuriyet hayatına 
tamamen son verilir. Böylelikle Rumeli Türküleri’nin ihyasının kesin 
olarak önüne geçilmiş olur. Altınkaya’nın ailesi vasıtasıyla bugüne kadar 
ulaşmış onun derlemiş olduğu 67 adet Serhat, Tuna ve Rumeli Türküsünün 
notaları bulunmaktadır. Bu türkülerin yarısı bilinmekte, diğer yarısı 
ise tarihin tozlu yaprakları arasında unutulmuştur. Bu değerli hazinenin 
yanında Altınkaya’dan bize 4 basılmış kitap, birçok basılmamış kitap, 
beste, araştırma, mektup, yazışma, gazete ve dergi kupürleri kalmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Kemal Altınkaya, Tuna-Serhat ve Rumeli 
türküleri.
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Abstract: Born and raised in Skopje, writer, musician, compiler 
M. Kemal Altınkaya served as a civil servant for many years in Belgrade, 
Ankara and Istanbul. During in Belgrade consulate, he decided to revive 
Tuna and serhat türküs, which he had heard from his ancestors. He collects 
nearly 600 examples of this genre. His first publicity attempt was made on 
03.04.1939, on Ankara Radio under the name Danube Night. The second 
one is carried out on 15.11.1939. However, after this date, although the folk 
songs received great attention, they were prevented from being broadcast 
by a clique which was nested in the radio. As a result of the continuation 
of its sabotages, his civil service life was completely terminated in 1949. 
In this way, the revival of the Rumelian Folk Songs is definitely prevented. 
There are notes of 67 Serhat, Tuna and Rumeli Folk Songs compiled by 
Altınkaya, which have reached today through his family. Half of these folk 
songs are known, while the other half is forgotten among the dusty leaves 
of history. In addition to this valuable treasure, we have 4 published books, 
many unpublished books, compositions, research, letters, correspondence, 
newspaper and magazine clippings from Altınkaya.

Key words: Kemal Altınkaya, Tuna-Serhat and Rumelian Türküs.

Kemal Altınkaya Kimdir? 

(Ekim 1895 Üsküp – Şubat 1956 Ankara) Üsküp’te doğup çocukluk 
yıllarını bu şehirde geçiren Mustafa Kemal Altınkaya gençlik 
yıllarında İstanbul’a gelip Galatasaray lisesinde devam ettirdiği 
eğitimiyle edindiği Fransızca yanında Sırp-Hırvat dillerini konuşup, 
okuyup, yazıp, tercüme edecek derecede bilir. Slav dillerinden 
bazılarını da Makedonca, Bulgarca, Slovakça ve Rutence’de daha iyi 
olmak kaydıyla diksiyoner yardımıyla okumakta ve anlamaktadır. 
Kendini muharrir olarak tanımlayan Altınkaya’nın basılmış roman 
ve hikâye kitapları şunlardır; Bizim Mahalle, Dalga Geçen Adam, 
Adam Sen De, Ha Gayret Hasip Efendi. Bunların dışında Üçüncü 
Laval Kabinesi’nin siyasi platformu halkında bir etüt çalışması, 
“Balkanlarda Türklük ve Türk Medeniyeti” adlı Memleket 
Gazetesi’nde tefrika olarak çıkmış, Basın ve Yayın Genel Müdürlüğü 
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tarafından satın alınmış fakat neşredilmemiş bir çalışması da vardır. 
“Serhat ve Tuna Türküleri” adı altında eski Türkçe olarak kaleme 
alınmış kitap, Sırpça ve Türkçeyi karşılaştıran sözlük mahiyetinde 
bir çalışma, daha birçok hikaye ve araştırma basılmamış olarak 
bulunmaktadır. Radyoculuk ve fotoğrafçılıkla uğraşmıştır. Bütün 
bunların yanında 1925 yılında Belgrad’daki Türk konsolosluğunda 
mütercim olarak başlayan memuriyet hayatı uzun yıllar boyunca 
çeşitli görevlerle 1949 yılına kadar devam etmiştir.

Kemal Altınkaya ney üfler; zamanın tanınmış neyzenleriyle, 
Süleyman Erguner, Refik Fersan, Neyzen Tevfik Kolaylı ile 
arkadaştır. Fakat kendisini enstrümantalist olarak addetmez. 
Müzikle olan alakasını, Garb ve Türk musikisiyle iştigal eden bir 
kişi ve derlemeci olarak görür. Bu derlemeciliğinin meyvesi olarak 
bu zamana kadar 67’si ulaşabilmiş, bunlardan yarısı bugün tamamen 
unutulmuş, 600’ü aşkın serhat, Tuna, Tuna Yalısı ve Rumeli türkü 
ve oyun havasını toplamıştır. Bu türküleri tanıtıp milli kültürümüze 
kazandırmayı hayatının misyonu haline getirmiştir. Bunlardan 
ayrıca Üsküp’ün dergâhlarında dinleyip notaya aldığı 41 tekbir-ilahi 
ve kendi besteleri de bulunmaktadır. 

Kemal Altınkaya ile ilgili bu bilgilerin çoğuna kendisinden 
kalan ve ailesinin geri kalanları tarafından bir hazine gibi korunan 
3 bavul dolusu kaynaktan ulaşılmaktadır. Bu kaynaklar yukarıda 
bahsedilen 67 Türkünün, 41 ilahi ve tekbirin, bestelerinin notalarının 
yanı sıra toplamda yüzlerce adet, binlerce sayfa olan Türkçe 
ve Osmanlıca olmak üzere mektuplar, yazışmalar, evraklar, hiç 
basılmamış kitaplar, yazılar, fotoğraflar, gazete ve dergi kupürleridir. 
Tecrübeli bir devlet memuru olan Altınkaya tüm bu belgeleri büyük 
bir titizlik ve özenle saklamış ve bizim için çok kıymetli bir kaynağın 
bugüne kadar bizlere aktarılabilmesini sağlamıştır.1

1 Onok Bozkurt, The Lost Türküs of Rumelia, M. Kemal Altınkaya’s Life and Mis-
sion, Istanbul Technical University Institute of Social Sciences, M.A. Final Project, 
İstanbul 2016, s.5.
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Kemal Altınkaya’nın Ceddi 

Kemal Altınkaya’nın babası Avukat Mustafa Altınkaya 
Leskofça’dan, validesi Sadiye Hanım Vranya’dandır. Babasının 
babası Altınoğlu İslam Ağa, Tuna Vilayetinin Niş sancağının Ürküp 
şehri ahalisindendir. Babaannesi Gülsüm Hanım’ın babası Leskofça 
saz şairlerinden Âşık Hüseyin aslen Yozgat’ın köylerinden birinin 
halkından, Bektaşi Tarikatı’na ve Yeniçeri Ocağı’na mensup biridir 
(Şekil 1). 1826’da II. Mahmud’un Yeniçeri Ocağı’nı dağıtması 
üzerine İstanbul’dan kaçarak Leskofça’ya yerleşir Validesinin 
memleketi Vranya’nın ahalisinin büyük bir çoğunluğu Odessa 
yakınlarındaki Akkerman muhacirlerindendir. Yukarıda adı 
geçen yerler bugün güney Sırbistan’da yer almaktadır. Altınkaya 
notlarında, “Onlardan evvel cedlerim Tuna serhaddında yaşamış 
ve Osmanlı İmparatorluğu’nun gerilemesi seyrince yukarıda adı 
geçen yerlere, 1878 Rus Harbi’ni mütaakip de Üsküp’e göç edip 
yerleşmişlerdir” diye belirtmektedir.2

93 harbi olarak bilinen 1877-1878 Osmanlı Rus savaşı 
Balkanlar’ı baştan aşağı değiştirmeye yetmiştir. Savaş sonucunda 2 
özgür, 2 de özerk devlet kurulmuş, Osmanlı nüfusu oldukça azalmış 
ve bölgede Rusların etkisi artmıştır. Bu savaşın sonuçları Müslüman 
– Türk kesimleri için çok etkili olmuştur. İşgal edilen topraklardan 
kaçan Türk ve Müslüman halklar daha güvenli olarak düşündükleri 
topraklara göç etmişlerdi.3 Kemal Altınkaya’nın büyükleri de bu 
savaş sebebiyle memleketlerinden Üsküp’e göç etmek zorunda 
kalmışlardır.

Vardar nehrinin ikiye ayırdığı Üsküp şehrinin bir yakasına 
‘Üsküpiçi’, diğerine ‘Hamidiye’, yahut ‘Muhâcir Mahâllesi’ 
derler. Savaştan canını kurtaranlar bu mahalleye yerleşir. Bu 
muhâcirler burada kendi âlemlerinde kendi örf ve âdetleri, folklorik 
varlıkları içinde yaşarlar. Bu örf ve adetlerle folklorik varlıklar 
2 O. Bozkurt, a.g.t., s.4. 
3 Derya Derin Paşaoğlu, “Muhacir Komisyonu Mazuratı’na Göre (1877-1878) 
Harbi Sonrası Muhacir İskanı”, History Studies, 5(2), 2013, ss. 347-386.
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Üsküplülerinkinden farklı değildir; yalnız, serhat ve Tuna’dan 
gelmiş bazı hususiyetlere sahip bulunurlar. Çünkü Leskofça ve 
Vranya’nın Türk ve Müslüman ahâlisinden çoğu Tuna serhaddından 
veyahut Kırım havalisinden hicret etmiş olan kimselerdi.4

İlk Yıllar

1895 yılının Ekim ayında annesi Sadiye Hanım ve babası Avukat 
Mustafa Bey’in oğulları Kemal dünyaya gelir. Küçük yaşlarda 
kaybettikleri Eşref adında bir erkek kardeşi dışında Fitnat adında 
bir ablası vardır. Onlar böyle bir ortamın içine doğar, bu kültürün 
türküleriyle, düğünleriyle büyürler. Çocukluğunu Aşık Hüseyin’in 9 
kızından biri olan babaannesi Gülsüm Hanım’ın kucağında geçiren 
Kemal bazıları hamasi, bazıları âşıkane, bazıları da horon havası 
olan ezgileri dinleyerek büyür. Babası Avukat Mustafa’nın da 
çok dokunaklı bir sesi vardır. Ondan ve babaannesinden dinlediği 
serhat, Tuna ve Rumeli şiir ve musiki edebiyatı hafızasında yer eder. 
Vranya oyun havalarını validesi vasıtasıyla öğrenir. Mahalle arası 
çocuk toplantılarında ve bilhassa düğünlerde hep bunları işitir. Bu 
türküler birer birer bütün hususiyetiyle kulağında yer eder.5

Kemal İlkokul çağına geldiğinde Mekteb-i Edeb’e başlar.6 
Sonra Selanik’te bugünün ortaokuluna denk gelen rüştiyeye 
gider. Rüştiyeden sonra da lise eğitimi için İstanbul’a Galatasaray 
Lisesi’ne gelir. Ancak lise eğitimi esnasında Balkan Savaşı’nın 
patlak vermesi üzerine Üsküp’e döner. Savaştan sonra da yarım 
kalan eğitimini İstanbul’da Fransız Frerler mektebinde tamamlar.7

Balkan Savaşları’yla başlayıp I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş 
Savaşı’yla devam eden dönemle ilgili Kemal Altınkaya hakkında 

4 O. Bozkurt, a.g.t., s.36.
5 O. Bozkurt, a.g.t., s.36.
6 H. Yıldırım Ağanoğlu, 1896 (Hicri 1314) Kosova Vilayeti Salnamesi (Üsküp, 
Priştine, Prizren, İpek, Yenipazar, Taşlıca), Rumeli Türkleri Kültür ve Dayanışma 
Derneği Yayınları, İstanbul 2000.
7 “Kemal Altınkaya’yı kaybettik”, Anayurt, 15 Şubat 1956.
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bir bilgimiz yok. Sadece 1912’den 1924’e kadar olan bu 12 senenin 
4 senesi Paris’te yaşadığına dair akrabalar arasında bir söylenti 
mevcut. Bu 4 senenin de hangi döneme denk geldiği muğlak.8

Sonrasında Üsküp’te “Hak” ve “Rehber” gazetelerinin tahrir 
heyetinde yer aldığını biliyoruz.9 Savaştan sonra Üsküp’ün tabi 
olduğu Sırp, Hırvat ve Sloven Kraliyeti 12 Aralık 1924’te Kemal 
Altınkaya’ya ilkokul öğretmenliği yapmasına dair bir tasdikname 
veriyor. Ancak 1 Şubat 1925’te Türkiye Cumhuriyeti’nin Belgrad 
Siyasi Mümessilliği’ne mütercim olarak tayin olur. Bu görevde 18 
Mart 1933’e kadar 8 sene kalır.10 

Rumeli Türkülerini İhya Çalışmaları

Kemal Altınkaya, Belgrad’da yaşadığı yıllarda türküleri ihya 
etmeye karar veriş hikâyesini Ulus Gazetesi’nde anlatır. Bir gün 
Sırp hukukçu dostu Sladkov ile Belgrad’ın en meşhur salonlarından 
birine giderler.

Şabatz, yani Böğürdelen Çingenelerinden İbrahim 
Tzitzvariç namında ihtiyar, beyaz pala bıyıklı, iri yarı bir 
viyolonistin idaresi altında yirmi beş kişilik bir çalgıcı 
grubu bazı sürükleyici şeyler çalıyor ve okuyorlardı.
Dostum kadehini dikti:
- Sağlığına… Bu dinlediğimiz sözler ve ezgiler hep 
sizin, hep Türklerindir dedi. Sizden bize miras kalmış…
Sonra, garsonlardan biri vasıtasıyla, İbrahim’i çağırdı. 
İhtiyar gelince beni gösterdi ve:
- Gospodin Türktür, dedi, bize güzel bir şey çal.
İhtiyar sarsıldı, irkildi, dudakları titredi. Yanıma oturttum 
ve çaldığı eserlerin Türk olup olmadığını sordum.

8 O. Bozkurt, a.g.t., ss.37-8.
9 “Kemal Altınkaya’yı kaybettik”
10 O. Bozkurt, a.g.t., s.38.
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- Evet beyim, dedi, Sırplar Şabatz’ı alınca bütün ahaliyi 
kılıçtan geçirmişler. Kaçan kurtulmuş, kalan ölmüş. 
Bizi, kemanımız için öldürmemişler. 
İbrahim’den güzel bir şey çalmasını istedik.
- Size bir Cengarb çalayım! dedi.
Ve İbrahim Cengarb’ı vurunca koca salon “hayda!” 
naraları içinde kaldı. Bu, en temiz hicaz nağmeleriyle 
başlayan, çok dikkate değer bir eda ile segâha giren ve 
cidden asil bir akışla rastta dolaşıp sol’da karar kılan bir 
ezgi şelalesi idi.
Farkında olmadan tüylerim ürpermişti.
Vay canına ne olsa bu Cangarb.
Bir aralık beynimde bir şimşek çaktı. Şabatz’lı Çingene 
İbrahim’in 25 arkadaşıyla vecd içinde çaldığı şey bir 
Ceng-i harp idi.
… Bir tarihi vaka tespit etmiştik, bizde tamamen 
unutulmuş olan Çeng-i harp mefhumunun, kemanları 
sayesinde kılıçtan kurtulan birkaç Çingene çalgıcının 
ağzına ve tellerine sığınmak zorunda kalmış olduğu 
vakası. Bu ezgiler hala, ne olduklarını bilmeyen Sırpları 
tehyiç ediyorlardı.
Büyük ceddim Leskofçalı saz şairi aşık Hüseyin’den, 
büyük anam Gülsüm Hanımdan ve kalender babam 
rahmetli Leskofçalı Mustafa efendiden bana yadigar 
kalan Tuna ve serhat türküleri gözümde gittikçe 
ehemmiyet kesbetmeğe başlamıştı. O zamandan beridir, 
Tuna ve serhat türkülerini canlandırmak sevdasına… 
Tunamani’ye tutulmuş bulunuyorum.11

Kemal Altınkaya’nın dostu şair ve yazar Nurettin Artam bir gün 
kendisiyle şakalaşırken, onun Tuna ve serhat türkülerine bağlılığını 

11 “Tuna Ezgilerine Dair”, Ulus, 4 Ekim 1948. 
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“Tunamani” yani Tuna cinneti olarak adlandırır.12 Bu terim böylece 
Altınkaya’nın bu sevdasını anlatmak için ortaya atılmış olur. 

Kemal Altınkaya Belgrad’taki görevi sona erdikten sonra 
1933’te İstanbul’a gelir ve ‘Vakit’ gazetesinde muharrir, mütercim 
ve gece sekreteri olarak çalışmaya başlar.13 15 Eylül 1934’de 
Dâhiliye Vekâleti Matbuat Umum Müdürlüğü’ne tayini çıkması 
üzerine Ankara’ya taşınır. 

Kemal Altınkaya’nın türküleri ihya konusundaki ilk ses 
getiren girişimi 1939 senesinde olur. O yılın başlangıcında Tamburi 
Refik Fersan ile 25 tane türküyü notaya alırlar ve bunları Ankara 
Radyosuna sunarlar. Ankara Radyosu bu eserlerden 12’si ile 3 
Nisan 1939 gecesi Birinci Tuna Gecesi’ni tertip eder. Programı 
Ulus gazetesi duyurur: “Bu akşam 20.15’te bir Tuna edebiyatı saati 
hazırlanmıştır. Tuna ve serhad türkülerinin en seçme numuneleri 
Ankara radyo sanatkarları tarafından dinletilecek, ………. Üsküplü 
Kemal Altınkaya’dan alınan müzik malzemesiyle tertip edilen bu 
programı Mesut Cemil idare edecektir”.14

Program devam ederken yurdun her köşesinden tebrik 
telgrafları gelmeğe başlar. 5 Nisan’da Ulus Gazetesi’nde Yaşar Nabi 
bu program için şöyle yazmaktadır:

B. Mesut Cemil, ……. Şimdiye kadar hiç tanımadığımız 
yepyeni Tuna ve Rumeli türküleri dinletti. Matbuat 
Umum Müdürlüğü müşavirlerinden dostum Kemal 
Altınkaya’nın musikiye karşı beslediği derin alakanın 
mahsulü olarak kendisi tarafından itina ile toplanmış ve 
muhafaza edilmiş zengin bir koleksiyonun bir kısmını 
teşkil eden bu türküler hiçbir sanat kıymetine malik 
olmasalardı bile, sırf tarihi birer hatıra ve vesika olmak 
bakımından hatırı sayılır bir kıymet taşırlardı. Halbuki 

12 C Müftüoğlu, “Tuna ve Serhad Türküleri”, Her Hafta, 25 Aralık 1948.
13 “Kemal Altınkaya’yı kaybettik”
14 “Ankara Radyosunda Tuna Edebiyatı”, Ulus, 3 Nisan 1939.
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dinlediğimiz o türküler bir zamanlar Tuna kıyılarında at 
oynatmış olan akıncı cedlerimizin sanatı da kılıç kadar 
maharetle kullandıklarının bariz bir delili idi. Bütün o 
türkülerin üstünde ciğerimize kadar işleyen kesif bir 
Rumeli buğusu tütüyor gibi idi. Ve biz, kulaklarımız 
nağmelerde, kısa bir zaman içinde tarih boyunca 
maziye doğru zihnen uzun ve nazlı bir seyahat yaptık. 
Halk musikisi arşivimize paha biçilmez kıymetteki bu 
hediyesi için Kemal Altınkaya’ya teşekkür ederken,…15

6 Nisan’da Cumhuriyet’teki yazısında Selahattin Güngör 
programla ilgili duygularını “Radyo başında duyuramadığım için 
avuçlarımı patlatamasam da, kalemimi çatlatmak suretiyle burada 
bir daha alkışlıyorum” kelimeleriyle ifade eder.16 

14 Nisan tarihli mektubunda Mesut Cemil Kemal Altınkaya’ya 
programla ilgili duygularını yazar: “Sevgili Kardeş Altınkaya! 
‘Tuna gecesi’nin şu silik notalara geçmiş hatırasını sana bütün 
muhabbetlerimle yolluyorum. O büyük geceyi başardığımız gibi, bir 
gün bu sesleri milletimize ebediyen intikal edecek şekilde hazırlar 
ve hediye ederiz. Gözlerinden öperim.”17

Artık radyo vasıtasıyla türküler her tarafta duyulmuş ve ilgi 
görmüştür. Bir müddet sonra Kemal Altınkaya, Mesut Cemil’den 
Ankara’ya Polidor Gramofon Şirketinin kayıt cihazları getireceğini 
duyar ve Tuna türkülerinin bu vesileyle kayıt edilip edilemeyeceğini 
sorar. Ondan şimdilik imkân olmadığı cevabını alır. Fakat Mesut 
Cemil, Kemal Altınkaya’nın haberi olmaksızın, Polidor ile anlaşarak 
Ankara’ya bir gramofon anrejistreman makinesi getirterek bu 
türkülerden dördünü 21 Mayıs 1939 günü Ankara Yenişehir’de 
bulunan Ulus Sineması’nda plağa geçirmiştir. Belgrad Kalesi 

15 Yaşar Nabi, “Bir Musiki Ziyafeti”, Ulus, 5 Nisan 1939.
16 Güngör Selahattin “Tunayı Anarken”, Cumhuriyet, 6 Nisan 1939.
17 O. Bozkurt, a.g.t., s.44.



246     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Zemlin Ovası, Açıl Ey Gönlümün Varı, Gide Gide Yarelerim Dirildi, 
Ne Uyursun Uyansana türküleri kaydedilmiştir.

Bir ihbar üzerine bundan haberi olan Altınkaya PTT Genel 
Müdürlüğü’ne şikâyette bulunur. Kemal Altınkaya, hiçbir maddi 
menfaat gözetmeksizin, telif ve derleme hakkı kendisinde kalmak 
üzere radyo arşivine verdiği türkülerin başına gelen bu durum 
için “Bu türküleri sırf radyomuza ve musiki kültürümüze bir 
hizmet olmak üzere radyo idaremizin Türk müziği şefliğine bila 
ücret verdiğim için, Bay Mesut Cemil’in yaptığı muamele gibi 
bir hal karşısında kalacağım, tabii aklıma gelmezdi” demekte 
ve eklemektedir, “Benim hakkıma tecavüz eden radyo idaresi 
değil, Bay Mesut Cemil’dir.” Bu olaylar neticesinde Mesut Cemil 
Altınkaya’ya durumun zamansızlık, iletişimsizlik ve ihmalden 
dolayı olduğunu belirten bir açıklama mektubu yazar. Ortada 
verilmiş bir zahmet vardır. Telif hakkı kendisinde kalmak suretiyle 
bu türkülerin bir defaya mahsus olmak üzere plağa geçmesine 
razı olur. Ancak bu olayla birlikte Altınkaya’ya “Keşke bunları 
tarihimize mal etmek davasına kendimi kaptırmasaydım! Çünkü, 
bir tek musikî janeri yoktur ki; Serhat, Tuna ve Rumeli türkülerinin 
benim başıma açtıkları yara gibi bir yaraya sebep olmuş; bunların 
bana verdikleri ızdırap ve yeis kadar büyük acılar yaratmış olsun” 
dedirtecek süreç başlar.18 

Aradan dokuz ay geçer. Ankara Radyosu 15 Kasım 1939 
gecesi İkinci Tuna Gecesi’ni tertip eder. Yine mektuplar, telgraflar 
yağar. Gazeteler, yine heyecan içindir. Ulus gazetesi programdan 
övgüyle bahseder:

Geçen kış tertip edilmiş olan birinci Tuna gecesinin 
memlekette uyandırdığı alaka her türlü tahminin üstünde 
olmuştur….. Bu hadisenin halk musikimizin ihmale 
uğramış mühim bir kısmı için bir diriliş mahiyetinde 
oluşu ona verilen ehemmiyeti haklı gösterecek bir 

18 O. Bozkurt, a.g.t., s.44.
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kazançtır….. Yakın zamanlara kadar Rumeli türküleri 
arasında söylenen ve belki hala orada birkaç ihtiyarın 
dudaklarında zaman zaman mırıldanan bu türküler 
matbuat müşavirlerinden Kemal Altınkaya tarafından 
mahalinde dinlendiği gibi tespit edilmiş bulunmaktadır. 
Arkadaşımız derlemiş olduğu bu pek kıymetli 
türkülerden bir kısmını evvelce radyo idaresine vermiş 
ve bunlardan Tuna gecesi tertip edilmişti. Geçen gece 
büyük bir muvaffakiyetle yapılan ikinci Tuna gecesinde 
dinlediğimiz türküleri de aynı kaynağa borçluyuz.19

Hatta programın etkisi sınırların ötesine ulaşır. “Tuna ve 
serhad türkülerimizin İngilizler üstündeki tesiri, beş yüzden fazla 
taktir mektubunu doldurup taşıracak kadar fazla olmuş” şeklinde 
ifade eder Peyami Safa.20

Sabotajlar

Bu dönemden sonra Tuna ve serhat türküleri Ankara Radyosu’nda 
repertuardan çıkartılıyor. Ayda, yılda bir defa bir serhat ve Tuna 
türküsü programa alınıyor ve onlar da Kemal Altınkaya’nın dediği 
gibi “kasten tahrif ediliyor, berbat bir hâlde dinleyicilerin kulağına 
aksettiriliyor.”21

Matbuat Umum Müdürlüğü’nün başına Selim Sarper’in 
gelmesiyle Kemal Altınkaya için bir ‘uzaklaştırma’ süreci başlıyor. 
Kendi ihtisas sahasından uzaklaştırılarak üzerine birçok görev 
yükleniyor. Basın Yayın Umum Müdürlüğü’nde bir dama taşı gibi 
en güç ve nazik işlerin başına getiriliyor.

Bu arada Kemal Altınkaya 7 Mart 1940’da Mefaret Hanım’la 
evlenir ve biri 1941’de, diğeri 1943’de dünyaya gelen iki kız çocuk 

19 “Ankara Radyosunda İkinci Tuna Gecesi”, Ulus, 16 Kasım 1939.
20 Safa Peyami, “Tuna Gecesi”, Cumhuriyet, 16 Kasım 1939.
21 O. Bozkurt, a.g.t., s.45.
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sahibi olur. Hilal ve Sema’nın da aileye katılmasıyla artık hayat 
yükü daha da ağırlaşmıştır. 

1 Haziran 1944 tarihinden itibaren ise Kemal Altınkaya için 
‘pasifleştirme’ dönemi başlamıştır. Bu tarihte Ankara Radyosu’na 
Radyo Müşaviri ünvanıyla gönderilip bir odada hiçbir iş yapmadan 
oturmaya memur edilir. Bu durumdan şikayet amacıyla birçok 
dilekçe yazar. Bunlardan birinde, “Hayatımın en verimli devresinde 
atalete mahkûm edilmiş bulunuyorum. Basın ve Yayın Genel 
Müdürü Bay Nedim Veysel ve selefi Bay Selim Sarper, pek bariz 
ve sürekli olan muvaffakiyetlerime rağmen, bendelerini atalete 
mahkûm etmek suretiyle çalışma enerjimi baltalamak gibi bir 
suikastta bulunmuşlardır” diye belirtmektedir.22

Verilen çabalar sonuç vermiş olmalı ki Kemal Altınkaya 25 
Mayıs 1948 günü Ankara Radyosu’nda serhat ve Tuna türkülerini 
ihyaya memur edilir. Bunun üzerine Altınkaya tekrar işe koyulur. 
Vecihe Daryal, Fahri Toyos, Cevdet Çağla, Melahat Pars, Naci 
Tektel, Salih Orak, Vedia Tunççekiç, Besim ve korodaki diğer 
müzisyenlerle meşklere başlarlar. En sonunda hiç işitilmemiş yeni 
serhat ve Tuna türküleriyle mikrofon karşısına çıkarlar. On senelik 
bir sessizlik ve menkubiyetten sonra, serhat, Tuna ve Rumeli 
türküleri tekrar ve bu defa yegâne hâmi ve müdafileri olan Kemal 
Altınkaya’nın idaresi altında. 

Mehmet Faruk Gürtunca türkülerin tekrar okunacağı haberini 
Hergün’de bir baş makale ile verir:

Bu akşam Ankara Radyosu’nu dinlerken, 16.-19. 
asrın Tuna boylarına doğru rahvan ve hayalen bir 
yolculuk yapacağız. Saat dokuz buçukta kulaklarımızı 
ve gönüllerimizi radyomuzun Tuna ve serhat türküleri 
dolduracaktır. Estergon Kalesi yiğitlerini işiteceğiz... 
Estergon Kalesi Türküsünü tarihin derinliklerinden 

22 O. Bozkurt, a.g.t., s.46.
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çıkararak bize armağan eden Tuna aşığı Kemal Altınkaya 
bu akşamki Tuna Programı’nı hazırlamıştır...23

Yeni Sabah gazetesi şöyle yazar: 

Evvelki akşam radyoda serhat türküleri ve Rumeli 
havaları bekledim. Bu havalar altı yüz sene sahibi 
olduğumuz bir vatan parçasından bize tek mirâs olarak 
kalan yanık mersiyelerdir. Unutmamaklığımız lâzım 
gelen şanlı bir tarihin kara sahifeleri... Bugün onu ne 
okuyan, ne de okutan var. Bu itibarla, radyoda Kemal 
Altınkaya’nın himmetiyle Türk serhatlerinin hamaset 
havasını teneffüs ederken bir yandan da hayalimde 
Üngürüs ufuklarına doğru akın eden Yeniçeri Orduları’nı 
canlandırdım... Serhat türküleri, Rumeli havaları radyoda 
daha sık tekrar edilmeli. Bunlar tarihini unutmayan 
gönüllerde hasret ocağını tutuşturan kıvılcımlar gibidir. 
Ana o ateş sönmesin!..24

Hür İrade’de Baykul şöyle yazmaktadır:

Ankara Radyosu denilen hayide ve iş görmez 
müessesenin kapıların’dan hürriyet ve insan sevgisine 
müteallik hiçbir eser giremez. Nasılsa kulaklarımıza 
ulaştırılan bu asil ve yüzde yüz milli müzik parçaları, 
halk üzerinde coşturucu etkiler yarattı ve tarihin engin 
derinliklerine doğru uzanan şanlı hatıraların uyanmasına 
sebep oldu. Kemal Altınkaya adlı halis Türk çocuğunun 

23 Gürtunca Mehmet Faruk, “Bu Akşam Ankara Radyosunda Tuna ve Serhat 
Türkülerimiz”, Her Gün, 21 Eylül 1948.
24 “Serhad Türkülerini Dinlerken”, Yeni Sabah, 21 Eylül 1948. 
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gayretiyle ortaya çıkan bu tatlı, zevkli hadiseyi şevkle 
kutlamayı bir vazife biliriz.25

Kısa süren bu mesut dönem 27 Kasım 1948 tarihindeki son 
konsere kadar devam eder. İzzettin Tuğrul Nişyay’ın dokuz aylık bir 
hizmetten sonra umum müdür vekâletinden istifa etmesiyle Tuna ve 
Rumeli türküleri radyoda yeniden yasaklanır. 

Kemal Altınkaya, Nişyay’ın döneminde bir aylığına 
getirildiği Garp Müziği Yayınları şefliğinde Ankara Radyosu’nun 
içine yuvalanmış ‘Klik’ adını koyduğu bir menfaat şebekesinden 
bahsetmektedir. Klik’in yaptıklarıyla ilgili Kemal Altınkaya’nın 7 
Ocak 1949 tarihinde Radyo İdaresi Müdürlüğü’ne vermiş olduğu 
ihbar mahiyetinde kabul edilebilecek bir dilekçe tüm bu yolsuzluk 
ve usulsüzlükleri özetler. Altınkaya, bu dilekçede Klik mensuplarını 
Nejad Saner, Mes’ud Cemil, Necil Kazım Akses, Ulvi Cemal 
Erkin, Halil Bedi Yönetken, ve Nevin Uluçam olarak ifşa eder. Ve 
ekler “Bu klik mensupları, Ankara Radyosundaki yeni vazifeme 
başlar başlamaz bana karşı cephe almışlardır. Bu adamların bana 
karşı cephe almalarını icap ettiren sebep, mutlak vakalarla da sabit 
olduğu veçhile, yolsuzluklarının, ihmal ve tekâsüllerinin meydana 
çıkarılması endişesinden başka bir şey değildir.”26

Kemal Altınkaya’nın ifşa ettiği yolsuzluklar arasında Kızıl 
Ordu Marşı, Ermeni Milli Marşı, bir Yahudi imamının terennümlerine 
dair olan “Kol Nidrei gibi bir takım şaibeli parçaların ısrarla 
çalınmasından radyo repertuarına alınan plakların niteliği ve fahiş 
fiyatlarına kadar birçok konu vardır. Altınkaya, ihya etmeye çalıştığı 
Tuna, Serhad ve Rumeli türkülerinin Klik tarafından uğradıkları 
muameleye de serzenişte bulunur. Bu türkülerin ne tür sabotajlara ve 
tahriflere uğradığından bahseder. Ve kinaye ederek ekler; “Hoş, Kızıl 
Ordu Marşı”, “Kol Nidrei” gibi eserlerin çalınmasına müsamaha 

25 C. Baykul, “Sanat Hayatı: Radyoda (Tunaboyu Türküleri)”, Hür İrade, 16 
Aralık 1948.
26 O. Bozkurt, a.g.t., s.50.



M. KEMAL ALTINKAYA VE RUMELİ TÜRKÜLERİNİ İHYA ETME . . .     251

gösteren bu yadigârların hâkim bulundukları bir müessesede “Buna 
Er Meydanı Derler” veyahut “Küffar Sanur Hücret Almış Egri’ye” 
gibi kükremelerle şanlı mazimizi ruhlarımızda yaşatan eserlere yer 
olmayacağı açıktır.”27

Tüm bu mücadele sonunda Kemal Altınkaya’nın bir ay 
kadar süren garp masası yayın şefliği sona erdirilir. Temcit pilavı 
gibi ısıtılıp ısıtılıp önüne sürülen idari bir formülle tekrar ikamete 
memur edilir. Bundan yalnız Yeni Sabah bahseder: “Bir müddet 
evvel Ankara Radyosu Müzik Yayınları Şefliği›ne getirilmiş olan 
Kemal Altınkaya kısa bir zaman sonra vazifesinden uzaklaştırılarak 
başka bir vazifeye tayin edilmiş, yerine tekrar Mesut Cemil Tel 
getirilmiştir”.28 Bir gün sonra aynı gazetede Refii Cevat Ulunay 
şöyle demektedir: «... iyi bildiğim bir şey varsa o da Mesut Cemil 
Tel›in bizim milli musikimizin açık bir düşmanı olduğudur. Bütün 
gayesi, emeli milli musikiyi bu memleketten kazıyarak çıkarmak, 
yerine garp musikisini metazori ikame eylemektir.»29 Altınkaya ise 
1 Temmuz 1949 tarihinde tamamen işten çıkarılarak memuriyet 
hayatına son verilir. 

Son Dönem

Artık türkülerden hiçbir ses seda çıkmaz olmuştur. 4 Mayıs 1949’da 
Yeni Sabah’ta Ulunay “Kemal Altınkaya, Rumeli Türkülerini 
toplamış, toplatmış… Bize radyoda dinletti. Fakat bunu bir tarih 
sayfası okur gibi bir kere dinledik; ondan sonra unutuldu gitti” 
yazmaktadır.30 Bundan yaklaşık 1 sene sonra ise Gürtunca türkülere 
ne olduğunu sorar: “Kemal Altınkaya’nın topladığı 250 serhad 
türküsünün bir an önce neşri edebiyatımız için ne büyük bir hazine 

27 O. Bozkurt, a.g.t., ss.50-1.
28 “Mes’ud Cemil Ankara”, Yeni Sabah, 9 Aralık 1948.
29 Refii Cevat Ulunay, “Takvimden Bir Yaprak, Buyrun Cenaze Namazına”, Yeni 
Sabah, 9 Aralık 1948.
30 Refii Cevat Ulunay, “Takvimden Bir Yaprak, Hamasi Eserler”, Yeni Sabah, 4 
Mayıs 1949.
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teşkil edeceği meydandadır. Bu türkülerin arası radyomuzda neden 
kesildi? Bu yerinde bir sorudur. Bu Tuna ve serhad türkülerimizden 
bir tanesinin bile dillere destan edilmemesi, buna sed çekilmesi 
kıskançlığın en büyüğü ve günahların en azimidir.”31

Radyo kapısı kapanmış olsa da Kemal Altınkaya türküleri 
tanıtmak için başka yolları dener. Tuna, serhat ve Rumeli türkülerini 
tanıtan ve notalarını veren bir kitap oluşturmak girişiminde bulunur 
ancak bir türlü gerçekleşemez. Sahibinin Sesi firması Estergon 
Kalası’nı Perihan Altındağ’a okutması üzerine diğer türkülerin de 
değerlendirilmesi için teklifte bulunur. Firmaya yazdığı mektupta 
“Serhad, Tuna ve Rumeli eserlerinden elimde bulunan altı yüzden 
fazla türkünün notalarını yazmış ve bunları, usulü dairesinde, 
Milli Eğitim Bakanlığında namıma tescil ettirmiş bulunuyorum” 
demektedir. Ancak anlaşamazlar. 25 Mayıs 1948’de o sıralar 
Ankara Devlet Konservatuarı’nda öğretmen olan Nurullah Taşkıran 
Kemal Altınkaya’nın derlediği türkülerden dördünün garp musikisi 
tekniğine uygun olarak armonize etmek için kendisinden izin ister. 
Gide Gide Yarelerim Dirildi, Estergon Kalası, Bulut Gelir Seher 
İle, Yine Şahlanıyor Kolbaşının Kır Atı çok seslileştirilir. Altınkaya 
kitap yayınlamayı başaramasa da 15 Aralık 1950 ve 15 Şubat 1951 
tarihleri arasında Bizim Yıldızlar dergisinin 12 sayısında bazı 
türkülerin notalarını ve açıklamalarını yayınlamayı başarır.32 

Kemal Altınkaya ömrünü vakfettiği Serhat, Tuna, Tuna Yalısı 
ve Rumeli türküleriyle oyun havaları konusundaki duygularını hiç 
basılmayan kitabının taslağında şöyle anlatır:

Şanlı mazimizin en muhteşem zaferlerinin kırık dökük 
izlerini, Tuna›dan Ankara›ya kadar uzanan uzun yolun 
güzergahına mezarlar serpe serpe gelmiş bir ailenin 
son ferdi olan benim sâyemde yaşatabilen ve benim 

31 Mehmet Faruk Gürtunca, “İstanbul Radyosunda Estergon Destanı”, Her Gün, 
25 Mart 1950.
32 O. Bozkurt, a.g.t., ss.52-3.
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gibi, aman nedir bilmeyen gaddar düşman kılınçlarının 
artığı olan bu benim ve kimsesiz muhâcir yavrularının 
Türkiye’de evet uzun seneden beri maruz kaldıkları 
zulm, gadr ve istismarın bir tek benzeri vardır o da 
şudur: Çingeneler ve dilenciği bir endüstri hâline 
sokmuş olan sırtlan ruhlu bazı menfaatperestler, ötede 
beride yakaladıkları kimsesiz, himayesiz, bedbaht 
yavrucukların kollarını, ayaklarını kırar, gözlerini kör 
eder, bu suretle hayır sahiplerinin merhametini daha 
ziyade tahrik edip verecekleri sadakanın daha dolgun 
olmasını temin ederlermiş. İşte, benim derlemek ve tamim 
etmek gafletinde ve dolayısıyla istikbal ve sıhhatime 
karşı cinayetinde bulunduğum serhat, Tuna ve Rumeli 
türkülerinin, Türklüğün ana vatanı olan yurdumuzun 
kalbi mesabesinde olan Ankara›da ve bediiyatın 
merkezi sayılan İstanbul›da maruz kaldıkları fecaata, 
dilendirilmek üzere kolları, bacakları kırılan, gözlerine 
mil çekilen, masum çehreleri en gaddar tedbirlerle tahrip 
edilen anasız, babasız ve kimsesiz yavrucukların hayat-ı 
nahiyesinden tamamen farksızdır.33

Bu kadar mücadele ve çalışma sonunda yorgun düşen Kemal 
Altınkaya erkenden, 61 yaşındayken, 16 Şubat 1956’da hayata veda 
eder. 10 civarında dil bilen, gazetelerde yazmış, romanlar bastırmış, 
türküler derlemiş, besteler yapmış, ney üflemiş, fotoğraf ve radyoyla 
uğraşmış, memurluk yapmış, siyasete atılmış, aynı zamanda Bektaşi 
ve Mason olan bu adamın savaşlarla ve mücadelelerle dolu hayatına 
bakınca bir renk cümbüşü görmemek mümkün değil. Hikmet Münir 
onun vefatı üzerine “Altınkaya Türk folklorun Avrupa kanadını 
memleketimizde bir bayrak gibi açmış ve şanlı serhad teranelerile 
dalgalandırıyordu. Türlü bahtsızlıklara uğrayan hayatı bir gün sona 

33 O. Bozkurt, a.g.t., s.54.
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ererek, onun ebediyen susmuş olduğunu görmek yarım kalmış bir 
türkü kadar acıdır” diye yazmaktadır.34 

Kemal Altınkaya’nın vefatından bir süre sonra şüpheli bir 
soygun vakası oluyor Altınkayaların evinde. Pek seçici olan hırsız 
evdeki iki bavul dışında hiçbir şeyi çalmıyor. Ancak çalınan bu iki 
bavul dışında içinde Kemal Altınkaya’nın eşyalarının bulunduğu 
başka bavullar da vardır. Hırsız nasıl olduysa bunları atlamış 
ya da zaten kendine ihtiyacı olanı almış. İşte bugün bu bilgilere 
ulaşmamıza olanak sağlayan, yarısı tamamen unutulmuş 67 notanın 
tekrar ortaya çıkmasını olanaklı kılan hırsızın bu ihmalidir. Kim 
bilir belki de çalınan bavullarda Altınkaya’nın sık sık bahsettiği 600 
türkünün notası vardı. 

Türküler

Kemal Altınkaya çeşitli kaynaklarda derlediği türkülerin sayısını 
600 olarak verir. Kendisiyle yapılan bir röportajda, “Getirdiğim 
600 parça eserin hepsini tespite imkân bulamayacağımı kati 
şekilde anlamış bulunuyorum. Hiç olmazsa yüz tanesini 
istediğim şekilde tespit edebilirsem kendimi mesut addedeceğim” 
demektedir.35Altınkaya’nın ‘getirmek’ ve ‘tespit etmek’ ile neyi 
kastettiği kesin değildir; Notaya almak, yayınlamak ya da başka 
bir şey olabilir. Sonuç olarak bu 600 türkünün kaçını notaya alıp 
almadığı bilinmemektedir. 

Kemal Altınkaya’nın derlediği türkülerden bizim bugün 
elimize ulaşan 67 adettir. Bu türkülerin yarısı Yine De Şahlanıyor 
Kol Başının Kır Atı, Estergon Kalası gibi gayet iyi bilinen parçalar 
olmakla beraber, diğer yarısı tamamen unutulmuş, milli hafızadan 
silinmiş eserlerdir (Şekil 2).

Kemal Altınkaya türküleri sınıflandırırken, bu sınıflandırmanın 
hep nehirleri referans alarak yapıldığına dikkati çeker;

34 Münir Hikmet, “Kemal M. Altınkaya ve Serhad türküleri”, Zafer, 18 Şubat 1956.
35 C Müftüoğlu, a.g.e.
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Gayet dikkate değer bir nokta da, Rumeli musiki 
edebiyatının büyük nehirler vadilerinde vücut bulmuş 
olmasıdır. Şimalde Budin’den Belgrada kadar olan Tuna 
vadilerinde hamasi eserler ve Tuna türküleri doğmuştur. 
Belgraddan Karadenize kadar olan Tuna vadilerinde 
Tuna Yalısı Türküleri; Morova ve Vardar nehirleri 
vadilerinde de “Rumeli Türküleri” vücut bulmuş.36 
(Şekil 3)

“Sarhad türküleri, sırf hamasi mahiyette olan türkülerdir. 
Aşktan, muayyen bir yer veyahut hadiseden bahsetmeyip hamaset 
ve erkekliği terennüm eden eserlerdir. Yine hamasi mahiyette olan 
fakat güftesiz olarak çalınan birtakım eserler vardır ki, ‘Çeng-i Harb’ 
adı verilen bu eserler bir nev’i ‘Sefer Musikisi’ teşkil etmektedirler” 
demektedir Kemal Altınkaya.37

“Tuna türkülerinde ise hamaset izleri yoksa da besteleri, 
bilhassa ritmik unsur bakımından hamasi sayılabilir. Bu 
türkülerin hususiyeti Osmanlı İmparatorluğunun hakim bulunmuş 
olduğu Tuna vadilerindeki kal’aları, terennüm suretiyle adlarını 
ebedileştirmektir.”38 Terennüm edilen bu kaleler Estergon, Budin, 
Semendere, Belgrad, Ciğerdelen, Bögürdelen gibi kalelerdir.

Kemal Altınkaya, Morova ve Vardar nehirleri vadilerindeki 
Rumeli türkülerini derlemiştir. Meriç bölgesi araştırmasının dışında 
kalmıştır. Bu bölgedeki önemli müzik merkezleri kuzeyden güneye 
Niş, Leskofça, Vranya ve Üsküp’tür. “Rumeli türküleri dediğimiz 
eserler Yukarı Tuna, Şar Dağları silsilesi, Ege Denizi ve Karadeniz 
ile çevrilmiş olan kıt’ada evvelce yaşamış ve kılıç artıkları bugün 
de pek perişan bir vaziyette yaşamakta bulunmuş olan Türklerin 

36 Kemal Altınkaya, “Tuna Halk Edebiyatı, Beligrad Kal’ası Türküsü”, Bizim 
Yıldızlar, 12 Aralık 1950.
37 C Müftüoğlu, a.g.e.
38 Kemal A, “Tuna Halk Edebiyatı, Beligrad Kal’ası Türküsü.”
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müşterek eserleridir… Bunlar arasında bilhassa dikkate şayan 
olanlar, Niş, Leskofça, Vranya ve Üsküp türküleridir.”39

Bu şehirlerin musikileri arasında da belirli farklar vardır. 
“Vranya türkülerinde ve bilhassa oyun havalarında çok sert bir 
zarafet ve çeviklik göze çarpmaktadır” diye yazar Kemal Altınkaya 
ve devam eder, “Hâlbuki Vranya’dan ancak elli kilometre uzakta 
bulunan Leskofça türkülerinde hem güfte hem beste bakımından 
içli ve feylesofane bir zarafet ve kalenderlik hissedilir” der ve Niş 
türkülerinde ise bariz bir aristokratlık bulunduğunu söyler.40

Belgrad’ın doğusunda kalan Tuna vadisi bölgesindeki türküler 
için Tuna Yalısı türküleri tabiri kullanılmaktadır. Kendisinin 
derlediği Köşküm Var Deryaye Karşı ve Şeyhane Gözler Şeyhane 
adlı Tuna Yalısı türküleri, bu türkülerin Üsküp’te okunuş şekilleridir.

Konumuz olan 67 türkünün içinde serhat, Tuna, Tuna Yalısı, 
Rumeli türküleri ve oyun havaları kategorisine girmeyen üç türkü 
daha bulunmaktadır. Bunlardan ikisi Kemal Altınkaya’nın mistik 
mahiyette olarak adlandırdığı Gülbaba Destanı ve Sofya’daki Bali 
Baba ile ilgili olan eserlerdir. Bunlar dışındaki üçüncü eser ise bir 
Yemen türküsüdür. “Üç Yüz Sekizde Çıktı Kur’amız” uzun seneler 
devam etmiş olan bu tarihi facianın bir Rumeli Türkünün diliyle 
terennümüdür.

Türkülerin bilinirlikleri 4 ayrı kaynaktan kontrol edilmiştir. 
İlk kaynak TRT arşivleri, diğer 3 kaynak da Rumeli türküleri 
konusunda literatür kabul edilen kitaplardır: Prof. Dr. Hamdi 
Hasan’ın “Makedonya Türkleri Tarafından Söylenen Türküler” 
adlı kitabı;41 Aluş Nuş’un Rumeli türküleri derlemesi;42 ve Prof. Dr. 
Nimetullah Hafız’ın “Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri” 

39 C Müftüoğlu, a.g.e.
40 Kemal Altınkaya, “Serhat Hamaset Türkülerinden, Kırımdan Gelirim Adım 
Sinan’dır”, Bizim Yıldızlar, 9 Ocak 1
41 Hamdi Hasan, Makedonya Türklerince Söylenen Türküler, Atatürk Kültür 
Merkezi, Ankara 2008.
42 Aluş Nuş, Rumeli Türküleri Güfte ve Besteleriyle, Say Yayınları, İstanbul 1996.
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adlı çalışması.43 Ayrıca yapılan alan araştırmasında da bilinmeyen 
türküler, türkülerin kaynağı olan bölgelerde konusunda uzman 
müzisyenlere dinletilmiş ve literatürde bilinirliklerinin kalmadıkları 
teyit edilmiştir.44

Sonuç

İlk bakışta Kemal Altınkaya’nın misyonu ceddinden bir yadigâr 
olarak getirmiş olduğu serhat, Tuna, Tuna Yalısı, Rumeli türkü 
ve oyun havalarını tanıtmak ve doğru bir şekilde bilinmesini 
sağlamaktır. Ancak daha geniş açıdan bakacak olursak onun 
misyonu Türk müziğinin hak ettiği yere gelmesini sağlamak, onun 
önündeki engelleri kaldırmaktır. Hazırladığı kitabını basmaya ömrü 
yetseydi bu fikirleri belki çok daha önceden ortaya çıkacaktı. Kitap 
çalışmasında bu konuyu şöyle anlatmaktadır: 

Bu yalnız serhat, Tuna ve Rumeli türkülerinin değil; 
Anadolu türküleri başta olmak üzere Türk musikîsinin 
her şeklinin müşterek felaketi, talihsizliğidir.

Türk musikîsinin hayat faciasının başlıca iki amili 
vardır. Bunlardan biri şudur: Garplılaşmaya matuf 
müsbet hareketimizde ekseriya kıyasa medâr olacak 
esaslar aramaktayız. Türk musikîsini, yabancı âlemlerin 
müsikîleriyle kıyas etmeye çalışırken benzerine 
rastlayamadığımız için bu musikînin devrini ikmal 
etmiş, müzelik hâle gelmiş bulunduğuna hükmediyoruz. 
Halbuki dış âlemlerde eşine rastlamayışıdır ki, 
bu musikîyi eşsiz bir mahiyete mazhar kılmakta, 
himayesi lâzım geldiği hakikatini ortaya atmaktadır. 
Türk musikîsini etraflı bir tetkike tabi tutunca her biri 
birer abide olan karları, besteleri, nefesleriyle klasik 

43 Nimetullah Hafız, Makedonya Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Anadolu Sanat 
Yayınları, İstanbul1989.
44 O. Bozkurt, a.g.t.
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musiki; Mevlevi musikîsi, Kâdîri, Rifai, Sâdî gibi 
sufiye tarikatlarına mahsus musikî, Tuna ve serhat 
türkülerinden hamasi olanlar da pek bâriz tesirleri 
görülen Bektâşi musikîsi, şarkı edebiyatı, İstanbul 
folklörü, pek mütenevvi şekiller arzeden Anadolu halk 
musikîsi ve Rumeli türküleri musikîsi gibi eşkâl ile 
karşılaşmaktayız. Bu eşkâli tedkik edenler arasında, 
Türklüğün ana bir kavmiyet olduğunu unutan ve bir nevi 
aşağılık duygusuna kendini kaptırmaktan kurtulamayan 
bazı kimselerin bu muhtelif musikî şekillerine olmadık 
mahiyetler atfeylemektedirler.

Bunun için Türk musikîsini klasik Türk musikîsi, 
mevlevi musisîkisi, tekke musikîsi, şarkı edebiyatı ve 
halk türküleri diye nifak verici bir tasnife tabi tutmak 
ve bunlar arasında, menşe itibarıyla yabancılık mevcud 
olduğunu iddia etmek günahtır ve tefrikacılıktır. 
İster klasik Türk musikîsinde, ister mistik eserlerde 
ve yahut halk türkülerinde olsun, milli ezgiler, milli 
ruhdan doğmuş ve iklimlerin tesirleriyle bünyeleşerek 
vücud bulmuş olan milli varlıklarımızdır. Bünye ve ruh 
muhtevası bakımından birbirlerinden katiyyen farksız 
olan Anadolu ve Rumeli halk türkülerinden bazılarında 
müşahede edilen farklar bilhassa dinamik özelliklerde, 
doğrudan doğruya kelimatın şart ve tesirlerinden doğmuş 
olan hususiyetlerden ve mahâlli kaşelerden başka bir şey 
değildir…

Türk musikîsi, dünya milletlerinden hiçbirinde 
görülmeyen kolor zenginliğe mâliktir. Muhtelif janrları 
vardır. Fakat bir kültür ve bir küll olarak ele alınması 
gerektir. Garb musiki terbiyesi almış olan bi-gânelerin o 
musikîyi anlayamamalarının başlıca sebeplerinden biri 
budur.
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Allah aşkına olsun, bu milli varlığı, artık hırpalamaktan 
vazgeçelim.

Kemal Altınkaya’nın bu yakarışı uzun yıllar karşılık 
bulamamış, ihya etmeye çalıştığı bu paha biçilemez kültür mirası dar 
zihniyetler tarafından sabote edilmiş, üstü örtülmüş ve unutulmaya 
bırakılmıştır. 

Yazar, gazeteci ve siyasetçi Aka Gündüz bir gazete yazısında 
şöyle demektedir;

Serhad türkülerini bize ilk defa derli toplu ve (ruhlar 
eğitimi) mahiyetinde veren Kemal Altınkaya olmuştur. 
Kemal o ecdat nesillerin son torunlarından biridir ki 
bizzat kendisi de ecdat gibi çarpışarak, gülerek veya 
ızdırap çekerek bütün bir gençliğini geçirmiştir. Ana 
vatandan uzak bulunduğu zamanlardaki en büyük ideali 
bu serhad destanlarını toplayıp tasniflemek ve notalamak 
olmuştur. Hakiki milli hizmetlerden biri de budur 
ve Altınkaya bu muvaffakiyetiyle hak ettiği iftiharı 
torunlarının torunlarına da miras bırakabilir, hakkıdır.
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Şekil 1: Kemal Altınkaya’nın ceddi.
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Şekil 2: Türkü listesi. (X) işaretli olanlar bilinmeyen türküleri 
işaret ediyor.
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Şekil 3: Türkülerin bölgeleri: Serhad ve Tuna türküleri sahası 
(kırmızı bölge) Belgrad’ın kuzeyinde yer alan Tuna nehri vadisi; 
Tuna Yalısı türküleri sahası (mavi bölge) Belgrad’ın doğusundan 
Karadeniz’e kadar yer alan Tuna nehri vadisi; Rumeli türküleri 

sahası (yeşil bölge) Morova, Vardar, Meriç, Ergene, Arda ve Tunca 
nehirlerinin vadileri.
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Abstract: In the second half of the 15th century the lands belonging to 
the medieval Bosnian kingdom were attached to the expanding Ottoman 
Empire. Since the very beginning of the Ottoman rule, sometimes even 
preceding it, convents of different branches of, mostly orthodox, mystical 
congregations were founded, firstly by the advancing Turkish ghazis, 
later also by the local dervishes. The first documented Sufi activities were 
related to the Mawlawi order and the foundation of Isa-Beg’s mevlevihane 
in Sarajevo 1462. Shortly followed Khalwatis, later also Qadiris and 
Bayramis, toward the end of the Ottoman rule also Naqshbandi and 
Bektashi orders, the last one even after the official ban of 1826. During 
the four hundred years of the Ottoman rule Bosnian adherents of different 
mystic orders have left a lasting impact on the Ottoman literary tradition, 
and some of them, like the famous commentator of Persian classics Sudi, 
the celebrated poet Sabit, both being Mevlevi, or Şârihu‘l-Fusûs Abdullah 
Bosnevi, a Malami-Bayrami, produced works being highly esteemed and 
included among the Ottoman literary classics. The paper aims to offer a 
survey of the literary tradition in the Ottoman Bosnia written in Turkish, 
Arabic and Persian, as well as local Slavic vernacular.

Key words: Ottoman, Bosnia, Sufism, Literature

Öz: 15’inci yüzyılın ikinci yarısında, ortaçağ Bosna kıraliyetine 
ait topraklar ilerleyen Osmanlı İmparatorluğu’na ilhak edildi. Osmanlı 
idaresinin başından beri, bazan hatta fetihten önce, çoğunlukta Sünni 
derviş tarikatlarının farklı kollarının tekkeleri, ilk önce fethe katılan 
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Türk gaziler, sonra da yerli muridler tarafından Bosna’da kuruldu. İlk 
belgelenmiş tasavvuf faaliyetleri Mevlevî tarikatına ve Saraybosna’da 
1462 senesinde ‘İsâ Bey Mevlevîhânesi kurulmasına bağlanıyor. Az 
zaman sonra Halvetîler, sonra Kâdîrîler ve Bayrâmîler, Osmanlı idaresinin 
sonlarına doğru Nakşibendî ve Bektaşîler de takip etmişler, Bektaşîler 
hatta 1826’daki resmi yasağından sonra. Dört yüz sene süren Osmanlı 
idaresinin esnasında, farklı tarikatların Bosnalı muridleri Osmanlı edebi 
mirasına kalıcı tesir bırakmışlar, Mevlevîler, meşhur Fars klasiklerin şârihi 
Sûdi ve ün kazanan şair Sabit gibi, veya Melâmî-Bayrâmî Şârihu ‘l-Fusûs 
‘Abdullâh Bosnevî gibi son derece takdire layık görülmüş ve Osmanlı 
edebi klasikleri arasinda girmiş eserleri bıraktılar. Bildirinin amacı, 
Osmanlı Bosna’sında Türkçe, Arapça, Farsça ve İslav konuşma dilinde 
yazılmış edebi geleneğini tanıtmaktır.

Anahtar kelimeleri: Osmanlı, Bosna, Tasavvuf, Edebiyat

Following the final conquest of the medieval Bosnian kingdom in 
1463, its lands were attached to the expanding Ottoman Empire. 
Since the very beginning of the Ottoman rule, sometimes even 
preceding it, convents of different branches of, mostly orthodox, 
mystical congregations were founded, firstly by the advancing 
Turkish ghazis, later also by the local dervishes. The first documented 
Sufi activities were related to the Mawlawi order and the foundation 
of Isa-Beg convent in Sarajevo 1462. Shortly followed Khalwatis, 
later also Qadiris and Bayramis, toward the end of the Ottoman rule 
also Naqshbandi and Bektashi orders, the last one even after the 
official ban of 1826. During the four hundred years of the Ottoman 
rule Bosnian adherents of different mystic orders have left a lasting 
impact on the Ottoman literary tradition, and some of them, like the 
famous commentator of Persian classics Sudi, the celebrated poet 
Sabit, both being Mawlavi, or şârihu ‘l-Fusûs Abdullah Bosnevi, 
a Malami-Bayrami, produced works being highly esteemed and 
included among the Ottoman literary classics. 

The first dervish convent in Bosnia whose existence is clearly 
documented is the zaviye of Isa Beg, which was founded in the 
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second half of the fifteenth century by Isa Beg b. Ishak, the governor 
(sancak begi) of the sancak of Skopje/Üsküb from 1454 to 1463, in 
Sarajevo. The vakfiyye (foundation deed) is dated to Jumad al-ula 
866 (February–March 1462) and does not refer to any particular 
dervish order.1 Bearing in mind that Islamicization among the 
indigenous population was still insignificant in the first decades of 
the Ottoman occupation, we can assume that the primary function 
of the zaviye was that of misafirhane (public guesthouse) or imaret 
(public kitchen), especially as it was built in a rural area and before 
the final conquest. The first archival source linking the structure 
with the Mevlevi order was written in 1650. In the document, a 
certain Hacı Mahmud was mentioned as the founder of the Mawlawi 
lodge attached to the Isa Beg misafirhane in Sarajevo. In 1569, the 
famous Ottoman traveler Evliya Çelebi passed through Sarajevo 
on his journey from Serbia to Dalmatia, wrote a description of 
it, and referred to it as tekyegah-i mevleviyan (Mawlawi tekke).2 
When Prince Eugene of Savoy attacked Sarajevo after crushing an 
Ottoman army at Zenta in 1697, the zaviye was badly damaged. 
After this temporary interruption, the zaviye resumed its activities 
under Austro-Hungarian rule from 1878 to 1918 as well as under 
the Kingdom of Yugoslavia that was established in 1918. It was 
active until 1924, at least officially, and its last shaykh was evidently 
named Ruhi Dede. The building was destroyed in 1958. Apart from 
the mevlevihane of Sarajevo, a daru ‘l-Mesnevi was active in Mostar 
as part of the endowment of Derviş Paşa Bayezid-zade, who served 
as Bosnian governor betwen 1599 and 1600, and who was himself 
a Mawlawi dervish and a gifted poet. According to some sources, a 
Mawlawi zaviye was also active, at least for a short time, in Konjic.

1 Hazim Šabanović, “Dvije najstarije vakufname u Bosni,” Prilozi za orijentalnu 
filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vlašću, Volume 2, 1951, 
pp. 5–38.
2 Evliya Çelebi, Seyâhatnâme, MS Topkapı Sarayı, Bağdat Köşkü 307, f. 129a.
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The first Bosnian Mawlawi who left a mark upon Ottoman 
literature significant enough to ensure that his name was included 
in Ottoman tezakir (biographical dictionaries) was Ahmed Sudi 
(d. ca. 1598), the celebrated commentator on Persian poetry. He 
took his nom de plume from his birthplace, Sudići, near Čajniče in 
Eastern Bosnia. The education that he received in Bosnia, probably 
at Sarajevo, continued at Istanbul and Diyarbekir, where he attended 
the lessons of the renowned scholar and müfti Muslihuddin Lari (d. 
1569), a noted authority on classical Persian poetry. After a short 
sojourn in Damascus and Baghdad, Sudi returned to Istanbul and 
obtained a position as müderris (professor) at the Atmeydan Sarayı. 
Shortly afterward, he retired, lived in seclusion, and devoted himself 
to writing. A prolific author, he left thirteen works that addressed 
a variety of topics from Islamic law to Arabic syntax. The most 
acclaimed among them are his commentaries on Persian poetry: the 
Divan of Hafiz-i Shirazi, the Bustan and Gulistan of Sa’di, and the 
Mathnawi of Jalal al-Din Rumi. The last commentary is generally 
thought to be lost. Abdülbâkî Gölpınarlı, however, claimed to have 
made use of the work when he prepared his commentary on Veled 
İzbudak’s Turkish translation of the Mathnawi in the 1940s, and 
some of my recent researches and findings in Turkish manuscript 
collections give some hope that the work has not been entirely lost. 

Derviş Paşa Bayezid-zade Mostari (d. 1603) was born in Mostar 
and brought to Istanbul as devşirme, probably in 1573. During his 
school years, he developed a particular interest in classical Persian 
poetry and began to write Persian and Ottoman ghazals himself. 
At the order of Murad III (r. 1546–1595), whom he served at court 
as doğancı başı (chief falconer), he composed a verse translation 
in Ottoman of the Sehaname of Banna’i, naming it Muradname 
after his patron. He left behind two divans, one in Ottoman and the 
other in Persian. Unfortunately, both have been lost. Derviş Paşa 
may already have joined the Mawlawi during his education at the 
Atmeydan. He even set about writing a nazire on the Mathnawi, 
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but finished only the first two volumes. Unfortunately, this work 
is also lost. In later years, he founded a daru ‘l-Mesnevi at Mostar. 
When Murad III died in 1595, Derviş Paşa lost his position at the 
imperial court. A year later, however, he was appointed begler begi 
(governor general) of Bosnia. He participated in the expedition to 
Hungary, where died in 1603 during the siege of Budim.

Ahmed Vahdeti (d. ca. 1603), who is also known in some 
sources by the derogatory name Mülhid Vahdeti, or Vahdeti the 
Heretic, was born in Dobrun near Višegrad in Eastern Bosnia. He 
belonged to the more heterodox Shamsi branch of the Mawlawi. The 
little information that we possess about his life is found in a marginal 
note that was written in a manuscript of the Gülşen-i Şu’ara’ of Ahdi 
now preserved in the library of Istanbul University. After visiting 
the tombs of the Shia Imams in 1578–1579, Vahdeti settled in Basra, 
where he became the katib (secretary) of Mehmed Paşa, the governor 
of the city. According to a tezkira by Riyazi entitled Riyazu’ ş-şu’ara’, 
and to the authors who followed him, Vahdeti died in 1598–1599. 
However, I found chronograms by Vahdeti that were written after 
this date in several different manuscript collections.3 As the latest 
among them honors the accession of Ahmed I (r. 1603–1617), it could 
be assumed that the poet was still alive at the time. Contemporary 
sources agree that Vahdeti died at Ereğli, a name that is shared by 
at least three localities in modern Turkey, one of them in the district 
of Konya. Most of Vahdeti’s verses convey respect and admiration 
for the ehl-i beyt (Muhammad’s family and spiritual successors) and 
for the hurufi prophet Fazlullah Astarabadi, combined with esoteric 
hurufī cosmogony and cabalistic speculation. 

On his way from Belgrade to Herzegovina, Evliya Çelebi 
stopped briefly at Čajniče. In his description of the town and its 
inhabitants, he boasted about being honored to spend a night in 

3 Slobodan Ilić, “Mulḥid Waḥdatī, ein bosnischer Ketzer des 16. Jahrhunderts,” 
Zeitschrift der Deutschen morgenländischen Gesellschaft, Volume 151/2, 2001, p. 
267. 
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the house of Mezaki, who was tezkereci (secretary) of the grand 
vizier Köprülü Mehmed Paşa.4 The name of Evliya’s host was 
Derviş Süleyman, a poet widely known in the literary circles of the 
capital by the mahlas Mezaki (d. 1676–1677). Raised in Istanbul as 
an acemi oglan, he was trained in virtually all the sciences of his 
time. According to some sources, he would also have been familiar 
with chemistry and alchemy. After the death of his patron Köprülü 
Mehmed Paşa in 1661, he entered the service of Köprülü Fazıl 
Ahmed Paşa, his son, whom he joined on the campaign in Hungary. 
After the death of Ahmed Paşa in 1676, Mezaki returned and fınally 
settled in Istanbul, where he finished his Divan. It was highly 
esteemed in his time. He died in 1676–1677 at the mevlevihane in 
Galata, where he was also buried.5 Mezaki’s Divan, most of whose 
contents were written in praise of the Mawlawi order, was published 
in Turkey in 1991.6

Sabit (d. 1712) was born at Užice in Serbia, and educated in 
Istanbul. In 1678, due to the patronage of Seyyid-zade Mehmed Paşa, 
he was offered the position of mülazim to şeyhülislam Feyzullah 
Efendi. He rose very quickly, becoming müderris at the medrese of 
Üskudarlı Rüstem Paşa in 1690–1691. In 1700, he became qadi in 
Bosnia and moved after four years to Konya and then to Diyarbekir, 
where he died from diabetes on 4 September 1712. He left behind 
two divans and two long mesnevis entitled Zafername and Edhem 
ve Hüma. His Ottoman divan was published in 1991.7 Sabit was the 
only Bosnian Mawlawi poet whose work attracted a considerable 
attention of the Western scholarship. The poetry of Sabit was the 
subject of a study written by Jan Rypka, and published in 1924 at 
4 Evliya Çelebi, ibid. f. 129a. 
5 Mustafa Safâyî Efendi, Tezkire-i Safâyî (Edited by Pervin Çapan), Atatürk Kültür 
Merkezi, Ankara 2005, p. 125.
6 Ahmet Mermer, Mezâkî. Hayatı, Edebî Kişiliği ve Divanı’nın Tenkidli Metni, 
Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1991. 
7 Bosnalı Alaeddin Sabıt, Divan (Edited by Turgut Karacan), Cumhuriyet Üniver-
sitesi, Sivas 1991.
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Prague.8 The Scottish orientalist E. J. W. Gibb included in the fourth 
book of his voluminous History of Ottoman Poetry three ghazals of 
Sabit, together with excerpts from Zafername, Edhem ü Hüma, and 
Mi’raciyye.9 Gibb likes Sabit less for his literary skill, more for his 
originality and versatility.10

Fevzi Mostari (d. ca. 1747), who is also known in manuscript 
sources as Fevzi Blagayi, was born at Blagaj in Herzegovina ca. 
1670. He spent his youth in Mostar and then left for Istanbul where 
he entered the Mawlawi order in the Galata Mevlevihanesi. In 1707, 
it seems, Fevzi returned to Bosnia as a Mawlawi shaykh serving in 
the daru’l-Mesnevi of Mostar, which had been founded by Derviş 
Paşa. Fevzi succeeded a shaykh named Yusuf, to whom he dedicated 
a subtle mersiyye (elegy). He joined the Ottoman army in the battle 
of Banja Luka in 1737 and wrote chronograms that celebrated the 
Ottoman victory over Austrians. Fevzi died at Mostar in 1747. His 
most important work, a mystical didactical poem in Persian entitled 
Bülbülistan, was completed in 1739–1740, as a nazire to Sa’di’s 
Gulistan and Jami’s Baharistan. The work was printed at Sarajevo 
in 2003.11

While Ottoman literature became increasingly influenced by 
Western models during the period of political and social reform 
known as Tanzimat (reorganization), a gifted but nevertheless 
unfashionable poet appeared whose name was Muhammed Fazıl 
Paşa Şerif-zâde (d. 1882). A descendant of the Prophet, he was 
born in 1802 at Sarajevo and completed his studies at Sarajevo 
and Istanbul. After the death of his father in 1827, he inherited 
the position of nakibü’l-eşraf, which made him responsible for 
8 Jan Rypka, Beitrage zur Biographie Charakteristik und Interpretation des Türk-
ischen Dichters Sabit, Universitatis Carolinae Pragensis, Prague 1924.
9 Elias John Wilkinson Gibb, A History of Ottoman Poetry, Luzac & Co, London 
1900–1909, IV, pp. 14-29.
10 E. J. W. Gibb, ibid. p. 14. 
11 Fevzi Mostarac, Bulbulistan (Edited by Džemal Ćehajić), Kulturni Centar I. R. 
Iran u Bosni i Hercegovini, Sarajevo 2003. 
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families in Bosnia who claimed descent from the Prophet. In 1832, 
he became qadi of Sarajevo, pursuing at the same time a brilliant 
military career that culminated in 1863 with his appointment to the 
rank of mir-i liva (major general). During these years, he entered 
the Mawlawi order at the Galata Mevlevihane, despite his family’s 
involvement with the Naqshbandi. After a notorious insurrection 
of Bosnian notables against the central government in 1850, he 
was exiled to Istanbul. However, he soon returned to Sarajevo and 
remained there until the Austro- Hungarian annexation of Bosnia 
in 1878. Fazıl Paşa died at Istanbul on 25 October 1882. He left 
behind a divan in Ottoman, which was published in 1981.12 Another 
work in prose, Sharh al-awrad al-musamma bi-haqa’iq adhkar 
Mawlana, was highly esteemed in Mevlevi circles. It contains a 
description and commentary upon Mawlawi litanies and an account 
of the Mawlawi silsile (chain of spiritual transmission), alongside 
valuable information about mevlevihanes at the time, especially in 
the Ottoman Balkans. The book was printed at Istanbul in 1866.13 
Fazıl Paşa was also skilled in the art of hüsn-i hatt (calligraphy). 
Some of his calligraphy can still be seen on the walls of mosques 
in Sarajevo.

Next to Mawlana Jalal al-Din Rumi, the most lasting impact 
to the religious thought and written culture in the Ottoman Bosnia 
left the great Andalusian mystic Ibn al-Arabi. The most enhusiastic 
upholders of Ibn al-Arabi’s intellectual heritage and doctrine of 
wahdat al-wujud were members of Khalwati and Malami-Bayrami 
orders.

The existence of the Khalwati order in the Ottoman Bosnia is 
closely connected with the endeavor of the Bosnian governor Ghazi 
Husrev Beg (d. 1541), whose endowment of 1531 presented a strong 

12 Fehim Nametak, Fadil-paša Šerifović, pjesnik i epigrafičar Bosne, Orijentalni 
Institut, Sarajevo 1980.
13 The first edition was published at Istanbul by Bosnalı Muharrem Matba’ası. A 
new edition, entitled Şerh-i Evrad-ı Mevleviyye was published at Konya in 2010. 
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impetus for the urban development of the city of Sarajevo. Aa a part 
of his külliyye was built also a Khalwati hanegah. Later, Khalwati 
order spread to Mostar, Travnik, Konjic, Blagaj, Prusac, and other 
places. In 19th century the convent was administered by Naqshbandi 
shaykhs, in discord with the stipulations of the vakfname, later 
became a classical medrese without any particular Sufi affiliation.14 

Ala’u d-din Ali Dede b. Mustafa el-Bosnevi (d. 1598), born 
probably in Mostar or Nevesinje in Herzegovina, was the most 
prominent Bosnian member of the Khalwati order in 16th century. 
After completing his studies in Mostar and Istanbul, he entered the 
Khalwati order. On return from pilgrimage he settled as shaykh 
of the convent erected by mausoleum of Süleyman Kanuni in 
Szigetvar, hence his pseudonym Şeyh-i Türbe or el-Sigetvari. In the 
same city he died. Ali Dede wrote more then 10 mystical treatises, 
the most important being Muhazaratu‘l-Eva’il Ve Musameratu 
‘l-Evahir, a work of historiographic and astrological character. 
Another work, Havatimu’l-Hikem, is composed of 360 questions 
and answers, for every day in year, in the field of tasawwuf, Islamic 
law and dogma. The work was printed in Cairo in 1896. On the Ibn 
al-Arabi’s concept of insan al-kamil is based his treatise Risale fi 
Beyani Ricali ‘l-Gayb.15 A PhD thesis on his mystical work was 
defended at Sarajevo University.16

The supporters of wahdat al-wujud par excellence were also 
the members of Malami branch of the Bayrami dervish order which 
owes its existence due to the split made by a group related to Ömer 
Dede Sikkini (d. 1475) which seceded from the main orthodox 
stream of Ak Şemsuddin (d. 1459), after the death of Hajj Bayram-i 
Veli in 1430. The beginning of the 17th century and the dispute 
14 Džemal Ćehajić, Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama, Orijentalni insti-
tut u Sarajevu, Sarajevo 1986, p. 87.
15 Ismet Kasumović, “Traktat o transcedentnom ljudstvu Ali-dede Bošnjaka”, 
Prilozi za orijentalnu filologiju, Volume 31, Sarajevo 1981, pp. 99-110.
16 Rešid Hafizović, Ali dede Bošnjak i njegova filozofsko-sufijska učenja, PhD 
Thesis, University of Sarajevo 1987. 
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between the Kadizade and Sivasi factions coincides with the time 
when Malami-Bayrami order made efforts to be reconciled with 
the state authorities and the orthodox ülema and to try to regain 
its prestige seriously imperilled by a chain of trials and eventual 
persecutions of its heterodox protagonists Ismail-i Ma’şuki (d. 
1538), Hüsamuddin Ankaravi (d. 1557), and most recently Malami 
qutb Hamza Bali (d. 1573) and his Bosnian followers. It was 
particularly true for the time of Hasan Kabaduz from Bursa, another 
halifa of Hüsamuddin Ankaravi who inherited the honour of qutb 
after Bosnalı Hamza Bali and before Idris-i Muhtefi (d. 1615). He 
had raised two important disciples who were also on the line of 
shari’a and regained respect to the order. The first one, Lamekani, 
among his murids had very important personalities like grand vizier 
Ferhad Paşa (d. 1595) or Bosnian governor Kurşuncızade Mustafa 
Paşa (d. 1636). The second one was Abdullah Bosnevi (d. 1644), 
known also as şârihu’l-Fusus. 

We do not possess too much information regarding Hüseyin 
Lamekani, except his birthplace, Budapest, and that after completing 
his studies, probably in Istanbul, he entered the Bayrami order and 
has spent almost whole life in Istanbul, as shaykh of the tekke in the 
courtyard of Şah Sultan Mosque in Davud Paşa, Istanbul. Wahdat 
al-wujud is the central theme both of his Divan, published in 1999,17 
and of his 5 short treatises and a long poem. It is visible also from 
the titles: Insan-i Kamil, Risale-i Vahdet, Etvar-i Seb’a etc. Hüseyin 
Lamekani was famous for his ‘wise letters’ (mekatib-i arifane) 
adressed to other shaykhs or some of his murids. 

The most fervent defender of Ibn al-Arabi and justificator of 
wahdat al-wujud among his Ottoman contemporaries was Abdullah 
b. Muhammed el-Bosnevi, born in 992 (1584). Safvet-beg Bašagić 
knows that his birthplace was Livno in Herzegovina, but he does 
not cite the source. He also wrongly identifies Abdullah Bosnevi 

17 Slobodan Ilić, Hüseyin Lāmekānī. Ein osmanischer Dichter und Mystiker und 
sein literarisches Werk, Harrassowitz, Wiesbaden 1999.
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as a mystical poet called Gaibi.18 After finishing his studies in 
Bosnia and Istanbul, Abdullah moved to Bursa where entered the 
Bayrami-Malami order and became murid of Hasan Kabaduz. Later 
traveled to Egypt and Mecca, where contributed to the expansion of 
the order in the East. On return from the pilgrimage he has spent a 
period by the grave of Ibn al-Arabi in Damascus. Later he settled 
in Konya where died in 1644 and was buried next to Sadruddin 
Kunavi (d. 1274), Ibn al-Arabi’s stepson. Abdullah Bosnevi was a 
prolific writer. According to Mehmed Tahir19 he left behind more 
than 60 titles, mostly short treatises on different mystical issues, 
commentaries on Koranic verses, or citations from Islamic tradition, 
even some verses. However, the work which acquired him an 
outstanding reputation was his commentary on the Ibn al-Arabi’s 
magnum opus Fusus al-Hikam, named Tajalliyat ‘Ara’is al-Nusus 
fi Manassat Hikam al-Fusus (Lifting the Veil from the Brides of 
the Divine revelation on the Sublime Thrones of Wisdom) written 
in Turkish and later translated by the author himself in Arabic. The 
Turkish version has been translated in English 1991 by Bülent Rauf, 
but wrongly ascribed to Ismail Haqqi al-Bursavi.20 The Arabic 
version was recently translated in Bosnian by Rešid Hafizović.21

At least as part of oral tradition of Bosnian Muslims, the 
presence of the Naqshbandi order could be traced as early as to 
days of the Ottoman conquest. Indeed, among the oldest Muslim 
gravestones belonging to the fallen soldiers of Fatih, later venerated 
as ghazi martyrs and saints were certain Ayni Dede and Şemsi Dede, 
both members of Naqshbandi order, who died in 1461.22 However, 

18 Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti, Zemaljska 
štamparija, Sarajevo 1912. 
19 Mehmet Tahir, Osmanlı Müellifleri, Vol. 1, Matba’a-yı ‘Âmire, İstanbul 1333 H.
20 Isma’il Haqqi Bursevi, Commentary on Fusus al- Hikam by Muhyiddin Ibn 
‘Arabi (Ed. Bulent Rauf et al., 4 vols). Muhyiddin Ibn ‘Arabi Society, Oxford 2021.
21 Abdulah-efendija Bošnjak, Tumačenje dragulja poslaničke mudrosti (Translated 
by Rešid Hafizović), Ibn Sina, Sarajevo 2011.
22 Mehmed Mujezinović, Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine, I, Veselin 
Masleša, Sarajevo 1974, pp. 404-407.
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the earliest documented presence of the order is dated with 1467 
and building of İskenderiyye convent in Sarajevo. The convent 
was badly destroyed in 1697, but continued with activities until the 
WWII. Another Naqshbandi convent was active in Mostar, as part 
of endowment of Köski Mehmed Paşa (d. 1611), closed in 1924, 
and destroyed in 1950. However, a real revival of the Naqshbandi 
teachings in Bosnia happened in 18th century with spreading of the 
Müceddidi branch of the order and building of convents in Fojnica 
and surroundings. However, the order has not left important literary 
traces. The most important Naqshbandi poet of Bosnian origin were 
Abdurrahman Sirri (d. 1846-7), and Abdulvehab İlhami (d. 1821), 
the second one executed by the Ottoman authorities, according 
to some, because of being hidden Malami-Hamzawi, but more 
probably because of criticizing corruption of religious and state 
authorities of his time. Both wrote didactical verses in Turkish, as 
well as in Slavic vernicular.23 

The Qadiri order was considerably less represented in the 
Ottoman Bosnia, having its stronghold in the southern parts of the 
Balkans, however convents existed in Sarajevo, Travnik, Jajce, and 
Zvornik. The most important Qadiri tekke was Hacı Sinan Tekke 
in Sarajevo, founded in 17th century, active also today. The most 
prominent Bosnian Qadiri poet was Hasan Kaimi (d. 1691). Banned 
from Sarajevo to Zvornik for participation in a rebellion, where he 
lived until his death. He wrote a divan in Turkish, as well as some 
verses in Slavic vernicular.24

The mystical congregations with Shi’i bias like Bektashi 
and Rufa’i have never won legitimacy in Bosnia, as a stronghold 
of Islamic orthodoxy, and made their most northern establishment 
in the area of Kosovo and Vardar Macedonia. However, I have 
discovered two Bektashi poets fom late 19th century Bosnia, very 

23 Dž. Ćehajić, ibid. pp. 73-79. 
24 Fehim Nametak, Pregled književnog stvaranja bosanskohercegovačkih musli-
mana na turskom jeziku, El-Kalem, Sarajevo 1989, pp. 119-124.
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probably being of Albanian origin, and very probably related to 
Durbali Dede convent in Farsala (Greece), who escaped to Bosnia 
after 1826 and the official ban on Bektashi order in the Ottoman 
Empire.25 The first one, Bosnevi Baba, whose poetical pseudonym 
does not allow any suspicion about his descent, the second Abdullah 
Fahri Baba, left some poems in Turkish language, in which, among 
others, praise their shaykh Yusuf Nadi Baba, about whom at the 
moment I have no information.
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DİNİ MİRAS TURİZMİ KAPSAMINDA 
KARADAĞ

Montenegro Within The Scope of  
Religious Heritage Tourism

Seden TURAMBERK ÖZERDEN*

Öz: Dünya tarihinin en önemli ve en uzun ömürlü devletlerinden olan 
Roma İmparatorluğu, Bizans İmparatorluğu ve Osmanlı İmparatorluğu’na 
uzun yıllar ev sahipliği yapan Karadağ’da kültürel mirasın zenginliği 
yadsınamaz bir gerçektir. Özellikle Hıristiyan ve İslam inancına ait kültürel 
varlıklar ülkenin mirası değerleri içinde büyük bir önem arz etmektedir. 
Ülkenin hemen her yerinde bu eserlerin izlerine rastlamak mümkündür. 
Fakat ne yazık ki gerek yangın, deprem v.b. doğal afetler gerekse insan 
eliyle verilen bazı zararlar ile bu miras kimi yerlerde yok olmuş, kimi 
yerlerde ise yok olmaya yüz tutmuştur. Oysa ki tüm dünyada olduğu gibi 
Karadağ’da da turizm ekonomisi ülke ekonomisinin ayrılmaz bir parçasıdır 
ve dini miras turizmi de turizmin özellikle son yıllarda ciddi artış gösteren 
bir kolu olarak karşımıza çıkar. Bu anlamda Karadağ bahsi geçen her iki 
din açısından da paha biçilemez değerlere sahiptir. Karadağ topraklarının 
hemen her yerinde hem Hıristiyan hem de İslam dinine ait önemli yapıtlara 
rastlanmaktadır. Bunların bazıları tanınmakta ve ziyaretçilerini ağırlamakta 
fakat bir çoğu hak ettiği değeri görememektedir. 

Çalışmada Karadağ’ın Roma, Bizans ve Osmanlı dönemine ait 
eserlerine yer verilmiş ve bu eserlerin tarihsel süreçleri incelenmiştir. Yer 
verilen eserler envanter niteliği taşımamak ile beraber ziyaretçilere açık 
olan, günümüze kadar ayakta kalmayı başarmış, dini olarak önem arz 
eden eserler arasından seçilmiştir. Yapılan bu çalışmada son olarak ise bu 
eserlerin korunması ve ülke turizmine kazandırılması adına önerilere yer 
verilmiştir.

* (Dr, Öğr. Üyesi ), Girne Amerikan Üniversitesi, e-mail: Sedenozerden@gau.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: Karadağ, Dini Kültürel Miras, Turizm, 
Ekonomi

Abstract: The richness of cultural heritage is an undeniable fact 
in Montenegro, which has an important place in world history and has 
been home to the Roman Empire, Byzantine Empire and Ottoman Empire 
for many years. Especially the cultural assets belonging to the Christian 
and Islamic faiths are of great importance in the heritage values   of the 
country. It is possible to find traces of these works in almost every part of 
the country. However, unfortunately, this heritage has been destroyed in 
some places and on the verge of extinction in some places, both by natural 
disasters such as fire and earthquake, and by some human-made damages. 
Nevertheless, as in the whole world, the tourism economy in Montenegro 
is an integral part of the country’s economy, and religious heritage tourism 
appears as a branch of tourism that has increased significantly in recent 
years. In this sense, Montenegro has invaluable values   in terms of both 
religions. In almost every part of the territory of Montenegro, important 
works belonging to both Christian and Islamic religions can be found. 
Some of them are recognized and welcome their visitors, but many of them 
do not get the value they deserve.

In the study, the Roman, Byzantine and Ottoman work of Montenegro 
were included and the historical processes of these works were examined. 
The works included do not constitute an inventory and have been selected 
from among the religiously important works that are open to visitors, have 
managed to survive until today. Finally, in this study, suggestions are given 
in order to protect these works and bring them to the country’s tourism.

Keywords: Montenegro, Religious Heritage, Tourism, Economy.

Giriş

Karadağ Cumhuriyeti, Balkan yarımadasının güney sahillerinde yer 
alır. Adriyatik denizine kıyısı bulunan ülkenin yüz ölçümü 13.812 
km2’dir. Yapılan son nüfus sayımı ile altı yüz otuz bin civarı yerleşik 
halka sahip olan bu ülkenin nüfusunun, günümüzde özellikle turizm 
destinasyonu olarak popülerliğinin de arttığı göz önüne alındığında 
700.000 civarı olduğu tahmin edilmektedir. Ülkenin komşuları, 
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doğudan güneye doğru Kosova, Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, 
Adriyatik Denizi ve Arnavutluk’tur1. Bölge Sırp-Hırvat dilinde 
Crna Gora, İtalyanca’da Montenegro adıyla anılır. Türk dilinde 
kullanılan Karadağ ismi bu isimlerin tercümesine dayanmaktadır. 
Ülkenin resmî adı ise Republika Crna Gora olarak geçer2. Tarihi 
kaynaklarda Zeta, (Kuzey) Arnavutluk, Brda gibi farklı isimlerle de 
anılmıştır. Osmanlıların uzunca bir süre hâkimiyetini sürdüğü bölge 
topraklarında önceleri Hun, Avar, Kuman, Peçenek, Uz gibi birçok 
Türk boyunun yerleştiği ve yayıldığı bilinmektedir3.

XV. Yüzyıl sonunda Karadağ’ın Osmanlı İmparatorluğunun 
yönetimi altına alındığı görülmektedir4. I. Dünya Savaşı sırasında 
Karadağ, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu tarafından işgal 
edilmiş, ardından 1918’de kurulan Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı 
adlı devletin parçası haline gelmiştir. Kurulan bu devlet 1929 yılında 
“Yugoslavya Krallığı” adını almıştır. 1941 yılında Yugoslavya 
Krallığı, Almanya tarafından işgal ettiği dönemlerde II. Dünya 
savaşı başlamıştır. 1945 yılına kadar süren savaş dönemi sonunda 
Yugoslavya Devleti kurulmuştur. “Demokratik Federal Yugoslavya” 
ismi ile kurulan devlet bir süre sonra “Yugoslavya Federatif Halk 
Cumhuriyeti”, 1963 yılı itibari ile de “Yugoslavya Sosyalist 
Federatif Cumhuriyeti” adını almıştır. Bu devlerin bünyesinde 
barındırdığı altı özerk cumhuriyetten biri de Karadağ Sosyalist 
Cumhuriyeti olmuştur. 1992 yılında federasyona ait iki özel devlet 
olan Karadağ ve Sırbistan, Yugoslavya Federal Cumhuriyeti’ni ilan 
etmişlerdir. Karadağ’ın yer aldığı Yugoslavya Federal Cumhuriyeti, 
2003 yılında ülke içi yeni anlaşmayla Sırbistan-Karadağ adına 

1 Alpay İğci, (2019), “Türkiye Türkçesi Coğrafyası İçinde Karadağ Sahası”, 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 8/1 2019: s.167.
2 Nenad Moačanin, (2001). “Karadağ”, TDV İslam ansiklopedisi (Cilt: 24). 384-
385.
3 Alpay İğci, (2019), “Türkiye Türkçesi Coğrafyası İçinde Karadağ Sahası”, 
Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 8/1 2019: s.167.
4 Nenad Moačanin, (2001). “Karadağ”, TDV İslam ansiklopedisi (Cilt: 24). 384-
385.
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geçmiştir. Üç yıl süren bu devletler birliğinin ardından 2006 
yılında Karadağ’da halka bağımsızlık referandumu yapılmış, çıkan 
sonucun %55 olumlu olması ile Karadağ, bağımsız bir ülke halini 
almıştır5. Karadağ’ın %43’ünü Karadağlılar, %32’sini Sırplar, % 
8’ini Boşnaklar ve %5’ini Arnavutlar oluşturmaktadır6. Ülkede 
Ortodoks Hıristiyan, İslam, Musevi, Katolik, Protestan ve diğer 
mezheplerden oluşan farklı dini inanışlar sahip halkın ibadetlerini 
gerçekleştirebilecekleri farklı dini yapılar vardır7 Radovic’e göre 
Karadağ’da 865 Ortodoks dini yapı, 230’dan fazla Katolik ve 105 
cami bulunmaktadır8.

Genel olarak ülkeden ülkeye farklılık gösteren, o ülkeye 
ait özellikleri yansıtan sanat, halk dansları, edebiyat, mimari, 
heykeltıraşlık, dil, gelenekler, inanışlar, giyim tarzı gibi unsurlar bir 
ülkenin değerlerini oluşturmaktadır ki bu unsurla bütününe “kültür” 
denilmektedir. Dünya üzerinde bulunan tüm toplumlar kendilerine 
ait bir kültüre sahiptir ki bu kültür bir toplumu diğerinden ayırır. 
Kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen her türlü eserler, örf ve 
adetler,müzikler, efsaneler yani tüm maddi ve manevi değerler, bir 
ülkenin zenginliği olarak görüldüğünden ve gelecek kuşaklar için 
sahip çıkılması gerektiğine inanıldığından tüm bu değerler bütününe 
“Kültürel Miras” denilmiştir9. “Ülkelerin turizm çeşitliliği açısından 
önemli bir turizm türü olarak karşımıza çıkan kültür turizmi, “gelir 

5 Mehmet Uğur Ekinci, (2014), Karadağ Siyasetini Anlama Kılavuzu, SETA 
Yayınları 37 I. Baskı: 2014 ISBN: 978-605-4023-42-4, s.14, İğci, Alpay (2019), 
“Türkiye Türkçesi Coğrafyası İçinde Karadağ Sahası”, Uluslararası Türkçe Edebi-
yat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 8/1 2019: s.167.
6 Ramazan Akkır, (2021), “Birlikte Yaşamanın İmkânı”, Balkanlarda Dinin Birlik-
te Yaşamaya Etkisi: Karadağ Müslümanları Örneği, 1. Baskı: Nisan 2021 ISBN: 
978-625-7673-06-8,s.207.
7 https://www.deik.org.tr/uploads/karadag-ile-ilgili-sikca-sorulan-sorular.pdf
8 Miljan Radović, (2010), “Tourism Geography of Montenegro”, Faculty of Tour-
ism Hospitality and Trade - Bar and Faculty of Tourism and Hotel Management 
– Kotor, s.192. 
9 T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, mad.1-2, https://teftis.ktb.gov.tr/TR-263665/
dunya-kulturel-ve-dogal-mirasin-korunmasi-sozlesmesi.html
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sağlayıcı etkisinin yanında kültürel değerlerin korunması açısından 
da üzerinde durulan bir turizm şeklidir”10. Kültür turizmi, özellikle 
son yirmi yılda gözle görülür bir büyüme göstermektedir. İnsanlar 
farklı etnik kökenlere hatta kendi etnik kökenlerine, geçmişlerine, 
farklı yaşam tarzlarına, atalarının yaşamış oldukları dönemlerdeki 
değerlere ilgi duymaya başlamışlardır. Ayrıca iyi bir eğitim gören 
bireylerin kendilerini geliştirmek, kültürel zenginliklere vakıf olmak 
adına seyahat etme isteklerinin arttığı görülmektedir. Bir diğer 
deyişle eğitim seviyesi yükseldikçe,kültürel turizm etkinliklerine 
olan talep de artmaktadır11 

İnsanların yaşadıkları yoğun iş temposu ve ortamlarından 
kaçarak doğa ile iç içe olma ihtiyacı farklı kültürel dokuların ve 
mirasların da deneyimlenmesini beraberinde getirmiştir. Özellikle 
son yıllarda kültürel turizm alanında gözlemlenen artan talep 
olgusu, hiç kuşkusuz turizm ekonomisinde pozitif bir değişim 
olarak karşımıza çıkar. İlgi alanı farklı kültürler olan turistler, 
ziyaret ettikleri bölgenin somut kültürel miras değerlerinin yanında, 
gittikleri bölgeye ait kullanılan takılar, yeme -içme kültürleri, müzik 
kültürleri, kıyafet çeşitlilikleri gibi alanlara da ilgi duyarak bölgede 
bulunan esnafın kalkınmasına da olumlu anlamda etki göstermiş 
olurlar. Bu anlamda kültürel turizm ülke ekonomisine katma değer 
de sağlamaktadır.

Türk Dil Kurumu’na göre din, “Tanrı’ya, doğaüstü güçlere, 
çeşitli kutsal varlıklara inanmayı ve tapınmayı sistemleştiren 
toplumsal bir kurum” olarak ifade edilir. İnsanlık tarihi 
incelendiğinde, dinin insanlıkla birlikte doğduğu görülmektedir. 

10 Yüksel Öztürk, , İrfan Yazıcıoğlu, (2002). “Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Alter-
natif Turizm Faaliyetleri Üzerine Teorik Bir Çalışma”, Gazi Üniversitesi Ticaret Ve 
Turizm Eğitim Fakültesi Dergisi, (2), 183-195.,s.189.
11 Bob, McKercher, & Hilary du Cros, (2002). Cultural Tourism: Thepartnership 
Between Tourism And Cultural Heritage Management, New York: The Haworth 
Press,s.185.
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Öyle ki, nerede bir insan topluluğu var olmuşsa orada bir din de var 
olmuştur12 

Kültürel miras varlıkları kavramı kapsamında değerlendirilen 
dini yapılar taşınmaz kültür varlıkları alt başlığında yer alır13. 
Bu yapılar, var oldukları dönemin dini yapısı başta olmak üzere 
mimarisi, sanatı, toplumun sahip olduğu sosyal, kültürel, ekonomik 
ve politik şartları ve özellikleri de yansıtmaktadırlar. Aynı zamanda 
bu dini yapılar bir çekim noktası olarak da karşımıza çıkar. 
Camilerin yapısal özellikleri bölgeden bölgeye farklılık gösterdiği 
gibi aynı farklılaşma kilise ve sinagog gibi farklı dinlerin ibadet 
merkezlerinde de görülmektedir. Kültürel miras turizmi kapsamında 
değerlendirilen inanç turizmi toplumların sahip olduğu kültürlerini 
gelecek kuşaklara aktarmakta ve ziyaretçilere bölgenin kültürel 
mirasını yansıtmada önemli bir odak noktası olarak karşımıza çıkar. 

Karadağ devletinin kültürel alanın çok kültürlü yapısı, çağlar 
içinde birçok medeniyete ev sahipliği yapmasıyla belirgin bir 
şekilde kendini göstermektedir. Kültürel miras kapsamındaki dini 
yapılar ülke genelinde yoğun olarak karşımıza çıkar. Korunan 
kültürel anıtlar sicilinde, korunan kentsel alanların, antik kentlerin, 
dini anıtların, arkeolojik buluntuların, etnolojik mirasın yanı sıra 
357 anıtı kapsayan bir liste bulunmaktadır. Sözü edilen sayının en 
yüksek yüzdesinin dini anıtlara ait olması (%57), Karadağ kültürel 
kimliğinin yansımasında önemli bir etken olarak kendini gösterir. 
Çoğunluğu aktif olan 205 dini anıt devlet koruması altındadır. 
Ortodokslara ait korumalı anıt, Katoliklere ait 38 anıt, 10 İslami anıt 
ve diğer dinlere ait iki anıt bulunmaktadır. Ancak, Karadağ Kültür 
Bakanlığı’nın 2005 tarihli Kültürel Mirasın Durumu Raporuna göre, 
dini yapılar ihmal, bakım ve onarım eksikliği, uygunsuz ve yasadışı 

12 Lütfi Doğan, (1979), “Din ve Toplum”, Sosyoloji Konferansları, Cilt 0, Sayı 
17. s.75.
13 Resmî gazete, 1983, madde 2b, Kanun Numarası: 2863, Kabul Tarihi: 21/7/1983, 
Yayımlandığı R.Gazete: Tarih : 23/7/1983 Sayı: 18113 Yayımlandığı Düstur: Tertip 
: 5, Cilt : 22 Sayfa : 444.
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işler ve diğer tahribat faktörleri nedeniyle doğal faktörlerin tehdidi 
altındadır. Aynı kaynağa göre, nesli tükenmekte olan tüm kültürel 
anıtların %71’ini oluşturan dini yapılar, diğer tüm anıtlara kıyasla 
Karadağ’da en çok tehlike altındaki anıt türü olarak belirlenmiştir. 
Kamuya açık olan ve Kültür Varlıklarını Koruma Müdürlüğü’nden 
alınabilecek bilgilere göre, bozulmanın en göze çarpan örnekleri 
görsel kimliği, orijinal görünümü, çevre, mimari ve estetik boyutta 
görülmektedir14.

Günümüz dünyasında turizm ekonomileri ülke ekonomileri 
içinde önemli bir yere sahiptir. Kültürel varlıkların turizme 
kazandırılması turizm ekonomisine olumlu geri dönüş sağlarken 
aynı zamanda unutulmaya yüz tutan ya da hak ettiği değeri 
kazanamayan nice dini yapının turizm içerisinde değerlendirilerek 
korumaya alınması önem arz eder. 

Karadağ Ulusal Turizm Örgütü’nün verilerine göre Ostrog 
Manastırı 2016 yılında bir milyondan fazla turist tarafından ziyaret 
edilmiştir. Turist ziyaretlerinin en yüksek yüzdesi yaz aylarında, 
tatil sezonunda ve büyük Ortodoks tatillerindedir. Mayıs sonundan 
ağustos sonuna kadar olan dönemde Cetinje Manastırının günde 
iki binden fazla turist tarafından ziyaret edildiği kaynaklarda yer 
almaktadır. Turizm Örgütü’nden elde edilen verilere göre Morača 
Manastırına yapılan ziyaretlerin sayısını belirlemek mümkün değil. 
Morača Manastırı, turizm sezonu ne olursa olsun, günlük bireysel 
ziyaretler açısından da yüksek ziyaretçi sayısına sahip olduğu 
belirtilmektedir. Pljevlja’da, özellikle yaz aylarında en çok ziyaret 
edilen iki dini yapı öne çıkmaktadır. Bunlar Trinity Manastırı ve 
Hüseyin Paşa Camii’dir. Bar belediyesindeki Podrumija kiliseleri 
ve manastırları yaz aylarında çok sayıda ziyaretçi kaydederken, 
yerel turizm işletmelerine göre yaz sezonunda yaklaşık altı bin 
turiste ev sahipliği yapmaktadır. Büyük bayramlar ve dini etkinlikler 

14 Mario Popović,. (2017). “Tourist Evaluation of Religious Buildings in Monte-
negro”, Economics Vol. 5, No 1, 2017 Issn: 2303-5005, Doi 10.1515/Eoik-2017-
0014, Udk 338.48:725.94(497.16), s.118.
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sırasında, Savina manastırı, Mimoza Festivali sırasında olduğu gibi 
en yüksek katılıma sahiptir. Kotor Turizm Örgütü’ne göre, Kotor’un 
dini yapılarına bakıldığında en çok St.Tryphon Katedrali ziyaret 
edilmektedir15. Elde edilen ziyaretçi verileri inanç turizminin 
Karadağ’ın turizm ekonomisi açısından önemini gözler önüne 
sermektedir. Bu anlamda ülkenin dini kültürel miras öğelerine önem 
verilip turizme kazandırılmaları büyük önem arz eder. 

1. Camiler

Karadağ’da camilerin inşası Osmanlıların bölgeyi hakimiyet 
altına almaları ile başlar. Karadağ camileri ile ilgili kaynaklar 
incelendiğinde cami sayılarında farklılıklar görülmektedir. Debevc’e 
göre Osmanlı döneminde bugünkü Karadağ sınırlarında 162 cami 
vardır fakat çalışmasında bunların isimleri ve kaçının mescit olduğu 
bildirilmemiştir16. İbrahimgil ve Keleş ise Karadağ sınırlarında 107 
caminin kaydına ulaştıklarını, bunlardan 59’unun ayakta olduğunu 
bildirmişlerdir17. Ademi’ye göre Osmanlı döneminde Karadağ’da 
toplam 171 cami inşa edilmiştir18. Gerek Osmanlı dönemi esnasında 
çıkan isyanlar gerekse sonraki dönemlerde yaşanan farklı sebeplerle 
toplam 91 adet cami yok olmuştur. Sayılar değişkenlik gösterse 
de Karadağ’daki camilerin Osmanlı hâkimiyeti döneminde veya 
sonrasında çeşitli nedenlerle (patlama, deprem, savaşlar, maddi 
imkansızlıklar vb.) büyük oranda yıkıldığı bilinmektedir. Şu an 

15 Mario. Popović, (2017). “Tourist Evaluation of Religious Buildings in Monte-
negro”, Economics Vol. 5, No 1, 2017 Issn: 2303-5005, Doi 10.1515/Eoik-2017-
0014, Udk 338.48:725.94(497.16). s.113 
16 Sabina Debevc, (2015), “Islamska arhitektura na Balkanu”, (Yayımlanmamış 
Yüksek Lisans Tezi), Univerza v Ljubljani Fakulteta za Družbene Vede, Ljubljana, 
s. 57. 
17 Mehmet Zeki İbrahimgil, , Hamza Keleş, (2019), “Balkan Ülkelerinde Osmanlı 
Eserleri Üzerine İstatistiki Değerlendirme”, Akdeniz Sanat Dergisi, C. 13- Özel Ek 
Sayı, s.521 
18 Rahman Ademi, (2012), “Karadağ Vakıfları Hukuksal Perspektif”, Balkanlarda 
Osmanlı Vakıfları ve Eserleri Uluslararası Sempozyumu, s. 277-285. s.277 
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ayakta olan camiler inanç turizmi kapsamında ziyaretçilerini 
beklemektedir.

1.1.  Tuzi Nizam camii

Fatih Sultan Mehmed döneminde inşa ettirilen cami19, II. 
Abdülhamid döneminde, 1892 yılında yeniden inşa edilmiştir. Bu 
nedenle Hamidiye Camii olarak da bilinmektedir20. Ancak İkinci 
Dünya Savaşı döneminde tamamen yıkılan Nizam Camii, 1931’de 
Tuzi Belediye Başkanı Adž Drešević camide öldürülünce ibadete 
kapatılmıştır. Bakımsız kalan cami zamanla çökmüş ardından 
2010 yılında inşaatı TİKA (Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı) 
tarafından tamamlanarak yeniden hizmete açılmıştır21. 

Cami dikdörtgen planlıdır. Çatı kısmı kiremit örtülü olan 
yapının kuzey kısmından üç kemer açıklıklı son cemaat yerinden 
girilmektedir. Caminin minaresi batı duvarına bitişiktir ve üst kata 
dışarıdan merdiven aracılığıyla çıkılmaktadır. Minarede kaideden 
başlanarak taş malzemeyle inşa edilmiştir ve tek şerefelidir. Caminin 
şadırvanı taş ve farklı malzemeler kullanarak yapılmıştır. Caminin 
yanında hazire bulunmaktadır.

1.2.  Ülgün Namazgah (Namazđah) Camii

Hacı Süleyman Mujali 1728 yılında camiyi inşaa ederken yanına 
bir de medrese eklemiştir22. 1979 yılındaki depremde oldukça hasar 
alan cami birkaç kez restorasyona tabi tutulmuştur23. Caminin son 
restorasyonu 2011 yılında tamamlanmıştır.

19 TC. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkan-
lığı, par.2https://www.tika.gov.tr/tr/haber/karadagda_100_yil_once_yazilan_mekt-
up_tika_eli_ile_cevap_buldu-6835  
20 BOA, ŞD. 1956.A/21 
21 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.24 
22 Meksut Dž Hadžibrahimović, , (2014), “Islamsko-orijentalna baština Ulcinja”, 
Almanah, 61-62, Podgorica, s.284. 
23 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.59. 
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Dikdörtgen planlı olan yapının çatısı kiremit örtülüdür. 
Yapımında yığma taş ve harç kullanılmıştır. Camiye kuzeyden 
beton desteklerle ayrılmış alandan girilmektedir. Giriş kısmında üç 
adet yuvarlak kemerli pencere bulunur. Minaresi kaideden gövdenin 
yarısına kadar taş, geri kalanı ise farklı malzemeden tamamlanmıştır. 
Tek şerefesi bulunan cami Cami iki katlı olup üst katında kadınlar 
mahfili bulunmaktadır. Caminin tavan kısmı ahşaptır. Caminin 
güneyde mihrabı bulunmaktadır ve mukarnas kısmı boyanmıştır. 
Caminin minberinde de ahşap malzeme kullanılmıştır ve kenar 
çıtalarında süslemeleri bulunmaktadır. 

1.3.  Ülgün’deki Hacı Halil Skurova (Sultan Selim) Camii

1510 yılında inşa edilen kilise Osmanlıların bölgeyi fethinden 
sonra camiye dönüştürülmüştür24. Kaynaklarda kilisenin camiye 
dönüştürülmesinin 1693 tarihine denk geldiği yazılıdır. Vojvoda 
Simo Popović, 1693 yılında kiliseye kare kaide şeklinde taştan bir 
minare eklenerek camiye dönüştürüldüğünü yazar25. Evliya Çelebi 
ise bu caminin Fatih Sultan Mehmet döneminde inşa edildiğini 
yazmıştır26. Ancak Ülgün’ün II. Selim döneminde fethedildiği göz 
önüne alındığında27bu bilgi yanlıştır. Osmanlı arşiv belgelerinde bu 
caminin II. Selim döneminde inşa edildiğine ve isminin II. Selim 
Camii olduğuna dair bilgiler mevcuttur28.

Minaresi 1937 yılında yıkılan cami, Komünist Parti döneminde 
depo olarak kullanılmış, 1975 yılından beri de müze olarak 

24 Ismet Karamanaga, (2005), “Hadži Halil Skurova džamija”, ELIF Gazetë is-
lame, Januar, s.8 
25 Mario, Popović, (1996), Vojvoda Simo, Memoari, Podgorica, s.398. 
26 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (2010), 6. Kitap, 2. Cilt, Haz. Seyit Ali Kahra-
man, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, s.131.  
27 Danilo Kalezić (1972), (Ed.), Montenegro, Historical, Monuments and Natural 
Beauties, Beograd, s.65. 
28 (BOA., İE.AS. 63/5704; BOA, AE. SAMD. III, 20/1860; BOA, AE. SAMD.
III, 53/5315) 
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kullanılmaktadır29. Dikdörtgen planlı ve kesme taş malzemeden inşa 
edilen caminin çatısı kiremit örtülüdür. Girişi kuzey kısımda yer alır. 
Taş minaresi bulunan caminin gövde kısmından yukarısı yıkılmış 
durumdadır. Kiliseden dönüştürülen camilerden biri olduğundan 
giriş kısmında kilise mimarisinin örneklerine rastlanmaktadır. 
Camide mihrap nişi bulunmaktadır ve yanında minber olarak 
kullanıldığı düşünülen taş merdiven vardır. Caminin kitabesinin 
sağlam bir şekilde günümüze kadar ulaştığı görülür.

1.4.  Pašina Camii

1719 tarihinde inşa edildiği kaynaklarda yer alan caminin30 isminin 
1571’de bölgeye faaliyet göstere Kılıç Ali Paşa’ya atfen verildiği 
belirtilmektedir31. Yapının Mehmed Paşa’nın oğlu İbrahim Paşa 
tarafından 1834 yılında yeniden inşa edildiği32 ve harcanan 
masraflar için dört dükkan bağışlandığı yazılı kaynaklarda yer alır33. 
Dolayısıyla caminin ismini İbrahim Paşa’dan almış olabileceği 
düşünülebilir. Camin yanına bir hamam, türbe ve çeşme de inşa 
edilmiştir. 1864 ve 1979 yıllarında yaşanan depremlerin ardından 
birkaç kez onarım çalışmasına tabi tutulmuştur34.

Taş malzemeden yapılan ve tek şerefeli bir minaresi bulunan 
cami dikdörtgen planlı olarak inşa edilmiştir. Minarenin gövdesi 
beyaz, külahı ise yeşil renge boyanmıştır. Ahşaptan giriş kapısı 
bulunan caminin kapısının sağında ve solunda küçük bir son 
cemaat alanı mevcuttur. Caminin yanında iki sandukalı bir türbe 
yer almaktadır. Cami yanında abdesthane mevcuttur. Abdesthanede 

29 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.55. 
30 Meksut Dž Hadžibrahimović, (2014), “Islamsko-orijentalna baština Ulcinja”, 
Almanah, 61-62, Podgorica, s.282. 
31 Admir Adrović, (2017), “16. Yüzyılda Karadağ’da Osmanlı Deniz Üsleri”, 
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Üniversitesi Tarih Anabilim Dalı, İs-
tanbul, s.67 
32 (BOA, HAT, 1589/17) 
33 (BOA, HR. TO. 49/5). 
34 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.57. 
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bulunan pirinç malzemeden yapılmış ve ejder başı şeklindeki beş 
adet musluğun orijinal olduğu düşünülmektedir. Abdesthaneye 
bitişik duvarda ise çeşme bulunmaktadır.

1.5.  Hüseyuin Paşa Camii

1569 yılında yapımına başlanan caminin inşaatında çalışmak 
üzere İskenderiye’den Cenevizli ustalar getirtilmiştir35. 1570 
-1571 yıllarında tamamlanan caminin inşaatına Hersek Sancağı 
beyi iken başlayan Hüseyin Paşa, 1570 yılında yapımı devam 
ederken Diyarbakır beylerbeyi olunca kendi adına yaptırdığı 
caminin kontrolünü Diyarbakır’dan takip etmiştir. 1560’lı yıllarda 
bölgede imar faaliyetlerinde bulunan ve aynı zamanda Mostar 
Köprüsü’nün de mimarı olan Mimar Sinan’ın öğrencisi Mimar 
Hayreddin’in caminin mimarı olması da muhtemeldir36. Evliya 
Çelebi Seyahatnamesinde Hüseyin Paşa Camisinin Taşlıca’ya 
vakfen 15.yy’da inşa edildiğinden bahsetmektedir37.

Cami ile birlikte, kervansaray, imaret, hamam, dükkan, han 
gibi birçok eser de inşa edilmiştir38. Ayrıca caminin inşası ile 
birlikte “Mahalle-i Hüseyin Paşa” isminde 52 hanelik bir mahalle 
kurulmuştur39. Ancak bu yapılardan sadece cami ve saat kulesi 
günümüze kadar muhafaza edilebilmiştir. Hüseyin Paşa Camii 
birkaç defa restorasyona tabi tutulmuştur. 1888, 1972 ve 2006-2007 
yıllarında yapılan restorasyonlar caminin geçirdiği en kapsamları 
tadilatlar olarak göze çarpar40. 1911 yılında caminin minaresine 

35 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.270. 
36 Behija Zlatar, ve Enes Pelidija, (1985), “Prilog kulturnoj Sarajevo, str.115. is-
toriji Pljevalja Osmanskog perioda- Zadužbina Husein-paše Boljanića”, Prilozi za 
orijentalnu filologiju, s.27 
37 Evliya Çelebi Seyahatnamesi, (2010), 6. Kitap, 2. Cilt, Haz. Seyit Ali Kahra-
man, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul s.548-551. 
38 Andrej Andrejević, (1984), “Islamska monumentalna umemost XVI veka u Ju-
goslaviji”, Kupolne džzamije, Beograd, s.188. 
39 (BOA, TD. 654, v. 40 a) 
40 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgoric, s.43 
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yıldırım düşmüş, yıkılan minare41 1912 yılında onarılmıştır42. 
Camide üç kubbeli dört mermer sütun bulunur. Merkez cami 
kubbesinin yanı sıra kare bir kaide üzerinde yükselen iki küçük kör 
kubbe vardır. Çatının uç köşelerinde mimari güzelleştirme işlevi 
gören iki küçük kule inşa edilmiştir. Caminin minaresi tek olup 42 
metre yüksekliğinde ve taştan yapılmıştır.

1.6  Denizciler (Marinarëve) Camii

Pomorac, Marinarëve, Mornara, Renës, Gjemxhive43 Detarëve 
isimleriyle anılan caminin, Bardhi’nin “Dilemat Rreth Xhamisë 
Në Mahallën e Ranës në Ulqin” adlı eserinde yer verdiği üzere, 
Osmanlı Devleti’nden önce Sicilya’da yaşayan ve bölgeye gelen 
Arap denizcilerin Ülgün’de inşa ettiği ilk cami olduğu tahmin 
edilmektedir. Daha sonra Mahmud Paşa’nın kardeşi İşkodralı 
İbrahim Paşa, tarafından 1798 yılında yeniden inşa edilmiş ve Krusi 
savaşındaki başarısında katkısı olan denizcilere itafen bu camiye 
“Denizciler Camii” ismi verilmiştir. 1931 yılına kadar varlığını 
sürdüren cami, 1931 yılında yıkılmış, yeniden inşasına 2008 yılında 
başlanmış ve 2012 yılında tekrar ibadete açılmıştır44. 

Dikdörtgen planlı olan cami kesme taş malzemeden inşa 
edilmiştir. Tek şerefeli minaresi bulunan caminin çatısı kiremit 
örtülüdür. İki katlı olan camiye kuzeyden yuvarlak kemerlerle üç 
girişe ayrılmış son cemaat yerinden girilir. İkinci katta kadınlar 
mahfili bulunmaktadır. İç tavan kısmında bitkisel motifler ve 
İslam dinine mensup olanların kutsal kitabı Kur’an’da geçen 
ayetlerin yer aldığı süslemeler dikkat çekicidir. Minber yapımında 

41 Boa. DH. EUM. EMN. / 2- 5, H-08-12-1329 
42 Vitomir Srbljanović, (1970), “Husein-pašina džamija u Pljevljima”, Mostovi, 
Pljevlja, s.97. 
43 Meksut Dž Hadžibrahimović, (2014), “Islamsko-orijentalna baština Ulcinja”, 
Almanah, 61-62, Podgorica, s.283 
44 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.68. 
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mermer malzeme kullanılmış olup üzerinde dini yazıtlar ve bitkisel 
süslemeler yer alır. 

1.7.  Fethiye (Ahmed Ağa) Camii- St. Petra Kilisesi

İlk yapımı 1190 yılına denk gelen St. Petra Kilisesi Akova’nın 
bulunduğu bölgenin Osmanlı İmparatorluğu hâkimiyetine geçişinin 
ardından 1640 yılında Fethiye ismiyle camiye dönüştürülmüştür45. 
Cami 1923 yılında tekrar kiliseye dönüştürülmüş olup46 bugün hala 
kilise olarak kullanılmaktadır.

Kesme taştan inşa edilen yapının sonraları sağ ve sol 
kısımlarına çan kuleleri eklenmiştir. Yapılan eklemede kullanılan 
malzeme ana yapının malzemesinden farklılık gösterir. Yapı tek 
nefli (ana kısım) olarak tasarlanmıştır. Yapı girişi doğu kısımda yer 
alır. Apsis kısmı yapıdan dışa taşkın şekilde tasarlanmış olup bir adet 
penceresi bulunmaktadır. Şu an kilise olan yapının apsis kısmında 
camii olarak kullanıldığı döneme ait sade bir mihrap bulmaktadır ve 
önünde din adamlarının oturabildiği kutsal piskopos koltuğu vardır. 
Kilisede içi süslemesiz, sade bir tasarım uygulandığı göze çarpar.

1.8.  Petnica Camii

Petnica’nın bulunduğu bölge Fatih Sultan Mehmet döneminde 
Osmanlı hâkimiyetine alınmış ve Balkan savaşlarına kadar 
Osmanlı hâkimiyetinde kalmıştır47. Burada Osmanlı hakimiyeti 
döneminde inşa edilmiş bir cami bulunmaktadır. Petnica camiinin 
hangi yıl yapıldığı bilinmemektedir. Bazı kaynaklarda 16. yüzyılda 
45 Abidin Temizer, (2017), “Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’da Kurduğu Bir Şehir: 
Akova”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, C. 3, Gece Kitaplığı, Ankara, s.1349-
1350, s. 472. 
46 Sead Ibrić, (2013), “IX dio: Islamska umjetnost u Novopazarskom sandžaku”, 
Glas Islama, Nisan 2005.Istorija Muslimana Crne Gore 1455 – 1918, C.I, ed. Os-
man Grgurević, MATICA Yayınları, Podgorica, s.30. 
47 Abidin Temizer, (2013), “Karadağ’ın Sosyal ve Ekonomik Yapısı (1853-1913)”, 
Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tarih Bölümü, Samsun, 
s.20. 



DİNİ MİRAS TURİZMİ KAPSAMINDA KARADAĞ     295

yapıldığını yer almaktadır. Bölgede bulunan Müslüman nüfusu 
Haydar Selim Paşa’nın 1689 yılında Bihor’a gelmesi ile artmaya 
başladığından caminin inşa tarihinin 1689 yılı sonrası olduğu tahmin 
edilmektedir48. En son tadilatı 2005 yılında yapılan cami49 dikdörtgen 
planlı ve kırma çatılıdır. Cami kırma taş malzemeden inşa edilmiş 
olup minaresi yapı duvarının bitimine kadar taş malzemeden geri 
kalanı ise ahşap çıtalarla örülerek tamamlanmıştır. Tek şerefeli olan 
caminin kuzey-doğu ve kuzey-batıdan iki adet girişi bulunmaktadır. 
Pencerelerin üzerinde kemer bulunmaktadır. Ayrıca caminin taş 
malzeme kullanılarak yapılan şadırvanı mevcuttur. Harim kısmı 
ahşap destekli sütunlarla üç sahına ayrılmıştır. Sütunların üzerinde 
ahşap işçiliği görülmektedir. Ahşap destekli camilere güzel bir örnek 
olan caminin üst katında kadınlar mahfili bulunur. Caminin mihrabı 
sade sıvalı, minberi ise ahşap olup yapılan süslemeler dikkat çeker.

1.9.  Ömer Paşa Camii

Bar kalesinin ana kapısının hemen önünde bulunan Ömer Paşa Camii, 
1662 yılında Ömer Paşa ve oğulları tarafından inşa edilmiştir50. Cami 
1971 yılında restore edilmiştir. 1979 depreminde hasar gören cami 
1986 yılında onarımdan geçirilmiştir.51 Bu yapının içinde camiye ek 
olarak Derviş Hasanovo türbesi de bulunmaktadır52. 

Girişi batı cephesinden olan cami dikdörtgen planlıdır. Dış 
cephesinde taş kullanılan caminin sonradan eklendiği düşünülen 
minaresinin yapımında aynı malzeme kullanılmamıştır. Minarenin 
tek şerefesi mevcuttur. İki katlı diğer camilerin genelinde olduğu gibi 

48 Irfan Ramčilović, (2006), “Kulturno-arhitektonska vrijednost petnjičke džamije 
na šırem području Balkana”, Almanah, s. 33-34, Podgorica, s.157. 
49 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.156. 
50 Emil Madžar, (2017), “Istorijskı Spomenici Kao Nosioci Kultureu Baru”, Yayın-
lanmamış Yüksek Lisans Tezi, (Fakultet Za Mediteranske Poslovne Studije), Tivat, 
s.35 
51 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s88. 
52 Mladen Zagarčani, (2008), “Stari grad Bar vodič kroz vjekove”, Kulturni cen-
tar, Bar, s.71. 
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ikinci katı kadın mahfili olarak kullanılmaktadır. Sade bir mihrap, 
külahlı ahşap bir minber ve ahşap bir vaaz kürsüsüne sahiptir.

1.10.  Vezirova Camii

1756 yılında, bazı kaynaklara göre ise 1745 yılında Buşatlı Kara 
Mahmut Paşa tarafından inşa edilen cami birkaç kez restore 
edilmiştir. Son tadilat çalışmaları ise 1992 yılında tamamlanmıştır53. 
Dikdörtgen yapıya sahip olan caminin inşasında kırma taş ve kireç 
harcı kullanılmıştır. Arka ve yan cephelerde, iki büyük dikdörtgen 
demir parmaklıklı pencere vardır. Bunların üzerine, parmaklıksız 
daha küçük pencereler yerleştirilmiştir. Caminin ana girişi kuzeybatı 
yönündedir. Çatı kaplaması kiremit olan caminin minaresi ahşaptan 
olup çatıya konulmuştur. Caminin içi gravürlerle süslenmiştir. 
Tavan ahşap, duvarlar taş ve sıvalıdır. Giriş sundurmasının orta 
kısmı dışında taş levhaların bulunduğu zemin ahşap döşenmiştir.

1.11.  Plav Eski Camii (Carska Plav Camii)

Osmanlı sultanlarından Fatih Sultan Mehmed döneminde 1471 
yılında inşa edilen Hünkar Camisi, ülkedeki en eski Osmanlı camisi 
olarak bilinmektedir. Halk arasında Eski Cami ve Ahşap Cami 
olarak da anılan 550 yıllık cami, Plav şehri ve Karadağ için kültürel 
miras öğesi olarak ayrı bir önem taşımaktadır54. Osmanlı askerleri 
için Plav Dizdarı Zeynel tarafından inşa edilmiş olan cami bölgenin 
en eski camisi olarak bilinmektedir55. Plav Camii aynı zamanda 
Drvena Camii ve Carska Camii isimleriyle de anılmaktadır. Cami 
ilk inşa edildiği yıllarda etrafının surlarla çevrili olduğu, 1887, 1970 

53 Bajro Agović, (2001), Džamije u Crnoj Gori, Almanah, Podgorica, s.182. 
54 https://www.trtavaz.com.tr/haber/tur/avrasyadan/karadagin-en-eski-osman-
li-camilerinden-hunkar-camisi-550-yasinda/61167d6d01a30acef81e9f6a  
55 Čilikov Aleksandar, (2010), “Prilog Problematici Proučavanja i Istraživanja 
Islamske Umjetničke Kulture U Crnoj Gori” OSVIT glas Muslimana Crne Gore 
časopis za kulturu, nauku i društvena pitanja. Muslimana Crne Gore, Godina I. 
Broj 1. Podgorica, s.288. 
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ve 1986 yıllarında restorasyon çalışmalarının yapıldığı ve büyük 
değişime uğradığı kaynaklarda yer almaktadır56. Cami genel olarak 
taştan inşa edilmekle birlikte ön tarafı ahşaptan yapıldığı görülür. 
Başlangıçta kalaslardan yapılan çatısı, 1986 restorasyonundan sonra 
orijinaline sadık kalınamayarak plastik madde ile kaplanmıştır. On 
metre uzunluğunda ahşaptan yapılma minaresi bulunan caminin 
avlusunda bir çeşme bulunmaktadır.

1.12.  Recep Ağa (Redžapagića) Camii

Plav şehrinde bulunan cami 1871 yılında Buşatlı Kara Mahmud 
Paşa’nın eşi Fatma Hanım tarafından babası Recep Ağa adına 
yaptırılmıştır. Cami birkaç kez tadilat gördüğü bilinmektedir57. 
Yapımında kırma taş ve kireç harcı malzemesi kullanılan caminin 
çatısı kiremit kaplamadır. Ahşap minaresi bulunan cami iki katlıdır ve 
üst katında kadınlar mahfili yer alır. Caminin iç tavan kaplamasında 
ahşap kullanılmıştır. Harim kısmında müezzin mahfili bulunur. 

1.13. Kučanska Camii

Caminin inşa ediliş tarihi ile ilgili kaynaklarda farklı bilgilere 
rastlanmaktadır. Kimi kaynaklarda 1779 yılı gösterilirken 
kimisinde ise 1830 yılında inşa edildiği bilgisi yer alır. Cami 
yöre halkının katkıları ile inşa edilmiştir. İsmini inşa edildiği 
Kučanska mahallesinden alan cami 1983 yılında restore edilmiş 
ve orijinalliğini günümüze kadar korumuştur58. Bir vakıf camii 
olan yapı59 kare planlı olarak inşa edilmiş ve minaresi çatısına 
yerleştirilmiştir. Minare ahşap çıtalı ve tek şerefelidir. Yapımında 
taş ve ahşap malzeme bir arada kullanılmıştır. Cami girişi kuzey 

56 BOA, C..EV.., 4/190
57 Zvezdan Folić, (2013), Istorıja Muslımana Crne Gore 1455 – 1918, C. I, Ivpe, 
Podgorica, s.172. 
58 Bajro Agović, (2001), “Džamije u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, s.210 
59 Šerbo Rastoder, (2010), “Bošnjaci/Muslimani Crne Gore Između Prošlosti i Sa-
dašnjosti”, Almanah, Podgorica, s.115. 
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yönünde yer alan son cemaat yerindedir. Güney cephede mihrap 
nişi bulunmaktadır. İki katlı olarak inşaa edilen caminin ikinci katı 
kadınlar mahfili olarak kullanılmıştır. Cami ahşap desteklidir ve 
mahfil ahşap ayaklarla desteklenmiş, iç tavanda ve minberde ahşap 
kullanılmış, mihrabı ise sade sıvadan yapılmıştır. 

1.14. Ljamina Camii

Hacı Ali tarafından 1689 yılında yaptırılan cami60 Ülgün merkezdeki 
Nova mahallesinde yer almaktadır. 1979 depreminde yıkılan cami 
eski temelleri üzerinde yeniden inşa edilmiştir61. Dikdörtgen planlı 
caminin girişi kuzey cephede yer alır. Tek şerefeli bir adet minaresi 
bulunmaktadır. Kıble duvarında bulunan mihrap sade olup mihrap 
nişi bulunmamaktadır. Mihrabın batısında ahşap minber, doğusunda 
ise vaaz kürsüsü mevcuttur. Caminin iç kısmında ahşap direklerle 
harime bağlanmış kadınlar mahfili bulunmaktadır. Caminin ahşap 
tavanında geometrik süslemeler yer alır. 

1.15.  Bregut Camii 

Kayıtlarda 1783 yılında Kaptan Ahmet Dyli tarafından inşa edildiği 
belirtilen cami62, 1979 depreminde büyük oranda hasar görmüştür. 
1986 yılında eski temellerinin üzerinde yeniden inşa edilen cami63 
dikdörtgen planlı olup girişi kuzey cephede yer alır. Tek şerefeli bir 
minaresi mevcut olan caminin küçük bir haziresi bulunmaktadır. 
Kıble duvarında sade bir mihrap nişi yer alır. Mihrabın solunda 
ahşap malzemeden yapılmış, üstü örtülü bir minber vardır. Tavanı 
ahşap kaplama olan caminin merdivenle çıkılan bir de kadınlar 
mahfili mevcuttur.

60 Meksut Dž Hadžibrahimović, (2014), “Islamsko-orijentalna baština Ulcinja”, 
Almanah, 61-62, Podgorica, s.282.
61 Bajro Agović, (2001), “Džamije u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, s.56 
62 Meksut Dž, Hadžibrahimović, (2014), “Islamsko-orijentalna baština Ulcinja”, 
Almanah, 61-62, Podgorica, s.83  
63 Bajro Agović, (2001), “Džamije u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, s.445. 
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2.  TÜRBELER

İslâm inancında tanınmış kişilerin mezar anıtları olarak bilinen türbe 
“kümbet, makam, meşhed, buk‘a, darîh, kubbe, ravza” gibi adlarla 
da bilinir. Bu adlandırmalar genellikle yapının ait olduğu kişinin 
makam ve mevkii, mensup olduğu sosyal, dinî ve siyasî zümre, 
ayrıca yapının mimari özelliğini yansıtmakla beraber kimi zaman 
da birbirinin yerine kullanıldığı görülür64. Karadağ Devleti’nde 
manevi anlamda önemli kişilerin türbelerine de rastlanmaktadır. 
Bu türbelerin ziyareti inanç turizmi açısından değerlendirilebilir 
özelliktedir.

2.1.  Şeyh Hasan Dede Türbesi

Bar şehrinde Ömer Paşa Caminin yakınında bulunan türbenin 1664-
1665 yıllarında inşa edildiği bilinmektedir65. Dikdörtgen planlı ve 
tek odalı olan türbenin küçük bir giriş kısmı bulunur. Dış cephede 
taş malzeme kullanılmıştır. Odada kripta ve hemen altında mezarın 
bulunduğu tahmin edilmektedir. Üstü küçük bir kubbe ile örtülüdür.

2.2.  Nedakusima Türbesi

18. yüzyıl başlarında inşa edildiği sanılmaktadır. Türbe birkaç defa 
tadilattan geçirilerek bazı ufak değişikliklere uğrayan türbe66 , tek 
katlı ve kiremit örtü çatılıdır. Türbenin çatısında altıgen olarak 
yapılmış ve kiremit çatılı yuvarlak pencereli yapı vardır ve üzerinde 
âlem bulunmaktadır. Alt katta sivri ve demir parmaklıklarla 
kapatılmış iki adet penceresi yer alır. Türbenin yan tarafında eski 
mezar taşlarının bulunduğu haziresi vardır.

64 İsmail Orman, , (2012), , “Türbe”, TDV İslâm Ansiklopedisi Cilt:41, s. 464-466, 
İstanbul, s.464. 
65 Bajro Agović, (2015), “Turbeta i sahat-kule u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, 
s.53. 
66 Bajro Agović, (2015), “Turbeta i sahat-kule u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, 
s.19 
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2.3.  Mehmed Paşa Osmanagića Türbesi

Podgorica’da Osman Ağa Türbesi, Mehmed Paşa Osman Ağa 
Camiinin avlusunda yer almaktadır. 17. Yüzyılda inşa edildiği 
tahmin edilen türbenin67 kimi kaynaklar 18. Yüzyıl yapıldığından 
bahseder. Hacı Mehmed Paşa Osmanagiç Podgorica bölgesinde bir 
cami, okul, büyük bir saat kulesi ve zarif altıgen bir türbe yaptırdığı 
bilinmektedir68. Türbenin restore edilmiş hali günümüze kadar 
ulaşmıştır. Yuvarlak kemerli kare plan üzerine kubbeli olarak inşa 
edilen türbenin yapı malzemesi kesme taştır.

2.4  Şeyh Mehmeda Užičanin Türbesi (Sultan Murad Camii)

Şeyh Muhammed›in (Mehmeda) Užice’de müderris olduğu 
sanılmaktadır. Osmanlı devletinin aldığı vergileri haksız bularak 
ayaklanma başlatan Şeyh Muhammed Užice’den atıldıktan sonra 
Rožaje bölgesinde saklanmıştır. O zamanki Osmanlı makamlarının 
emriyle 1750’de Rožaje yakınlarındaki Balotiće köyünde yeniçeriler 
tarafından yakalanıp öldürülmüştür69. Şeyhin anısına yapılan türbe, 
1978 yılında yanındaki cami ile birlikte yeniden inşa edilmiş, 
kapalı tipte bir türbedir. Bazı kaynaklara göre isyanları bastırmak 
için Rozaje’ye gelen meşhur Hurşid Paşa tarafından yapılmıştır70. 
Yuvarlak kemerli camlar kullanılan türbe kare plan üzerine inşa 
edilmiştir. 

3.  MANASTIRLAR

Manastır kelimesi, “tek, yalnız” manasına gelen Grekçe “monos”tan 
türetilmiş ve münzevi hayat tarzını benimseyen kişilerin (monachos) 

67 Bajro Agović, (2015), “Turbeta i sahat-kule u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, 
s.19 
68 Machiel Kiel, (2007), TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 34. s. 306-307 
69 Redakcija, (2019), “Mr. Sead Ibrić: Tarih u turbetu šejh Muhameda Užičanina 
u Rožajama”, Avlija par.1 
70 Bajro Agović, (2015), T”urbeta i sahat-kule u Crnoj Gori”, Almanah, Podgorica, 
s.121. 
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yaşadıkları mekânlar olarak ifade edilen “monasterion”un Türkçe 
dilindeki şekli olarak açıklanabilir. Aynı kelime İngilizcede 
monastery, Fransızcada monastère şeklinde kullanılmış, kelime 
kökü diğer batı dillerine de geçiş yapmıştır. Manastırlar Hristiyan 
inancına sahip bireylerin inançları dahilinde hayattan yüz çevirmek 
için kullandıkları yapılardır. Bu inzivaya çekilişin sebebi, içtimaî 
ve siyasî olabileceği gibi Hristiyan mükemmelliği idealini arama 
yahut ferdî kurtuluşa erme çabaları da olabilmektedir. Manastırların 
yapımında mimari açıdan tek bir model benimsenmemiş, keşişlerin 
ihtiyaçları ve işlevleri doğrultusunda farklı tarzda manastırlar inşa 
edilmiştir. Yüksek duvarlarla çevrili ve tek girişli geniş bir avlunun 
etrafına yerleştirilen bahçenin, keşiş hücrelerinin bulunduğu bu tip 
yapılarda küçük bir avluya bakan kilise, yemekhane, kütüphane, 
toplantı odası ve mezarlık gibi pek çok farklı amaca hizmet eden 
manastırlar mevcuttur71. Karadağ Devleti bünyesinde inanç turizmi 
kapsamında hali hazırda değerlendirilen fakat inanç turizmi 
kapsamında hak ettiği önemi kazanamamış ya da değerlendirilmeyi 
bekleyen pek çok manastır bulunmaktadır. 

3.1  Cetinje Manastırı

Adını aldığı Çetinje şehrinde bulunan manastır, 1701 yılında 
Crnojević Manastırı’nın yıkılmasından sonra Petrović Njegoš 
hanedanının kurucusu Piskopos-Prens Danilo tarafından 
yaptırılmıştır. 1927 yılında yapılan restorasyon çalışmalarında 
önceki tapınağın karakteristik mimari özellikleri korunmuştur. 1979 
depreminin ardından manastır tekrar restore edilmiş ve hazinesine 
müze benzeri bir tasarım kazandırılmıştır. Kilisenin girişinin 
üstünde, eski tapınaktan nakledilen bağışçı Ivan Crnojević’in bir 
yazıtı ve apsiste Crnojević’in ailesinin armasını içeren bir masa 
ve güney dış duvar boyunca bir dizi heykel bulunur. Kompleksin 
merkezinde Meryem Ana’nın Doğuşuna adanmış bir kilise 

71 Salime Leyla Gürkan, (2003), “Manastır”, TDV İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 27, 
s. 560-561 
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mevcuttur. Prens Danilo ve Kral Nikola’nın babası Dük Mirko’nun 
mezarları bu bölümde yer alır. Güney korosunda ise Cetinje’li Aziz 
Petrus’un bir kutsal emaneti vardır, bu nedenle Cetinje Manastırı’na 
genellikle onun adıyla anılır. Çetinje Manastırı dönemin Karadağ 
hükümdarlarının ikametgahı da olduğundan, ayinleriyle ilgili çok 
sayıda değerli eşya da korunmuştur. Bunların arasında panhagios 
(piskopos-prensler tarafından giyilen Meryem Ana figürlü kolyeler), 
cübbe, mitre (psikopos tacı), asa vb. öne çıkmaktadır. Ayrıca değerli 
metallerden yapılmış kadehler, haçlar gibi dini eşyalar ve yerli, Rus, 
Yunan ve İtalyan-Girit kökenli ikonlar dikkat çekmektedir. Cetinje 
Manastırı’nın hazinesi, adak hediyeleri, kutsal emanetler, pullar, 
süslemeler, resimlerden oluşan bazı koleksiyonlara sahiptir72.

3.2.  Piva (Pivniy) Manastırı

Ülkenin en büyük manastırlarından biri olan Piva Manastırının 
yapımına 1573’te Şeremetyevo Savaatiy Sokolovich’in inisiyatifi 
ile başlanmıştır. Manastır şu an Plouzhine belediyesine aittir. 1586 
yılında hizmete açılan manastır, 1982 yılında hidroelektrik santralin 
inşası sırasında tapınak kısmını su basmış, yetkililer manastırı 
tamamen yeni bir yere nakletmeye karar vermişlerdir. Bu sürecin 
uygulanması 12 yıldan fazla sürmüştür. Bir Ortodoks manastırı 
olan Piva Manastırının ana kilisesi “Bakire Meryem” adıyla 
anılmaktadır. Uzunluğu 23 metre, genişliği 15 metre, yüksekliği 
13 metredir. Yapının cephesi gri ve pembe renktedir. Tapınak inşası 
sırasında farklı boyutlarda büyük kaya blokları ve bazı eski mezar 
taşları kullanılmıştır. Bu nedenle binanın duvarları düzensizdir ve 
bazı kısımları yazıtlarla kaplıdır. Manastırın içinde, ilk tabakası 
XVII yüzyılın başında bilinmeyen bir Yunan ustası tarafından 
atılan çok sayıda freskle dekore edilmiştir. Bu freskler Hıristiyan 
dinine ait kutsal yazılardan hikâyeler içermektedir. Tapınağın taht 
ve kapıları fildişi ve ahşaptan yapılmıştır. Çanlar, çatının altındaki 

72 https://museu.ms/museum/details/183/cetinje-monastery  
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avlunun ayrı bir bölümünde yer almaktadır. Yakınlarında şifalı 
kaynak suyu olduğu söylenmektedir. Manastırın girişinde gümüş bir 
kutuda saklanan dört adet el yazması İncil, Georgy Chernovich’in 
mezarı, değerli sanat eserleri gibi kıymetli eserlere rastlanır. Ayrı 
bir yerde, kilisenin yıllık bakımında Rus İmparatoru I. Alexander 
tarafından verilen bir tüzük bulunur. Aktif olarak hizmet veren 
manastırda kutlamalar, evlilik törenleri, vaftiz törenleri yapılırken, 
dünyanın dört bir yanından gelen hıristiyan hacılar, bu önemli 
inanç merkezini görmek, dokunmak ve orta çağdan kalma eserler 
hakkında bilgi almak için manastırı ziyaret etmektedirler73.

3.3.  Moraça Manastırı

Morača Manastırı, Karadağ’ın Kolasin kasabasında Morača 
Nehri’nin sol kıyısında 300 metre yükseklikte yer almaktadır ve 
adını bu nehirden almıştır. Üzerine kurulduğu yer doğal bir düzlüktür 
ve bu noktadan Morača Nehri Kanyonu’nun güzel bir manzarası 
bulunur. 1252 yılında kurulduğu bilinen manastırın ktetor’u 
(kurucusu) Stefan Vukanov Nemanjić olarak bilinir. Tüm manastır 
kompleksi Dormition’a adanmış ana kilise ve Saint Nicolas’a 
adanmış daha küçük bir kilise olarak iki kiliseden oluşmaktadır. 
Manastır kompleksi içinde bir de yatakhane bulunmaktadır. Morača 
Manastırı Raška Tarzında, ana portal ise Roma Tarzında inşa 
edilmiştir. Kilise sıvayla kaplanmıştır bu da kiliseyi Karadağ’da 
görülen bazı Akdeniz kiliselerinden çok farklı kılmaktadır. Manastır 
kompleksinin iki kapısı vardır ve yüksek duvarlarla çevrilidir. 
İnşasında sarı taş kullanılan manastırın bahçesinden akan küçük dere 
kayalardan aşağı inerek Morača Nehri’ne akan muhteşem Svetigora 
Şelalesi’ni oluşturmaktadır. Ana kilise 22,7 metre uzunluğunda, 6,36 
metre genişliğindedir ve yüksekliği 23 metreye (haçın tepesinde) 
ulaşmaktadır. Gri mermer ile döşenen manastırın belki de en çarpıcı 
mimari detayı, orta tapınağın girişinde yer alan ve kısmen fildişinden 

73 https://tierient.com/pivniy-manastiri/ 
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yapılmış çift kanatlı bir kapıdır. Aziz Nikolaos kilisesi oldukça 
küçüktür. Sadece 6 metre yüksekliğindedir, uzunluğu ve genişliği 
5 metre civarındadır. Morača Manastırı pitoresktir, yani simgelerle 
boyanmıştır. Raven Feeding St. Elijah, manastırdaki en ünlü fresktir; 
13. yüzyılda, Hz. İlyas Peygamber’in hayatını anlatan fresk serisinin 
bir parçası olarak yapılmıştır. Bu freskten başka, bu döneme ait iyi 
bilinen bir diğer fresk de Vaftizci Yahya’nın Doğuşu’dur. Ayrıca 13. 
yüzyılın en büyük ustaları tarafından yaratılan ikonostais’in yanında 
özellikle güzel ikonlar var. Aziz Sava ve Aziz Luka’nın ikonaları 
Balkanlar’daki en değerli ikonografi örnekleri olarak kabul edilir74. 

Kolasin Turizm Örgütü’nden elde edilen verilere göre Morača 
manastırına yapılan ziyaretlerin sayısını belirlemek mümkün 
değil. Kolasin’i ziyaret etme nedenleri analiz edildiğinde, Morača 
manastırına yapılan ziyaretlerin yüzdesinin, varsayımlarına göre, 
kış sporları veya yürüyüşle motive edilenlerden daha yüksek olduğu 
bildirilmiştir. Manastır yakınında bulunan bir otoparka park etmiş 
onlarca otobüsün görüntüsüne yaz aylarında sık sık rastlanılmaktadır. 
Morača Manastırının turizm sezonu ne olursa olsun, günlük bireysel 
ziyaretlerin yapıldığı bir inanç merkezi olduğu söylenebilir75.

3.4.  Ostrog Manastırı

Ostrog Manastırı, Karadağ’ın başkenti Podgorica’dan Nikšić’e 
giden yolda deniz seviyesinden 900 metre yüksekte bulunan bir 
kayalıkta yer almaktadır. 1656’da (Mitropolit Zahumno-Budistler) 
Başpiskopos Vasilije Jovanoviç tarafından kurulmuştur.1671 yılında 
ölen başpiskoposun kabri yine bu manastırda yer alır. Özellikle son 
yıllarda bilinirliği artan ve turistler tarafından sıklıkla ziyaret edilen 
bir inanç merkezidir. Manastır kompleksi iki ana bölümden oluşur. 
İlki 1655 yılında yapılan ve kurucusu Sırp Psikopos Basli’e adanan 

74 https://kolasin.me/moraca-monastery/
75 Mario Popović, (2017). “Tourist Evaluation of Religious Buildings in Monte-
negro”, Economics Vol. 5, No 1, 2017 Issn: 2303-5005, Doi 10.1515/Eoik-2017-
0014, Udk 338.48:725.94(497.16), s.113. 
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“Üst Manastır”, diğeri ise 18. yüzyılda yapılan Hz. Meryem’e adanan 
“Alt Manastır’dır. Yukarı manastır bugünkü görünümünü 1926’da 
Aşağı manastır ise XIX yüzyılın sonunda almıştır. Üst manastır, 
Sunum Kilisesi ve Kutsal Haç Kilisesi›ne ev sahipliği yapar. Ostrog 
Aziz Basil›in kabri Sunum Kilisesinde yer alır. Dik bir kaya üzerinde 
büyüyen asma ağacı hem turistler hem de inanç sahipleri için 
oldukça ilgi çekicidir. Manastırın bugünkü görünümü, kompleksin 
büyük bir bölümünü yok eden bir yangından sonra, 1923-1926’da 
verilmiştir. İki küçük mağara kilise korunmuştur ve bunlar anıtın 
kilit alanlarıdır. Freskler Sunum Kilisesi’nde 17. yüzyılın sonuna 
doğru yapıldığı düşünülmektedir. Kutsal Haç’a adanan diğer kilise, 
manastırın üst katındaki bir mağaraya yerleştirilmiş ve mağaranın 
doğal şekilleriyle başarılı bir şekilde uyumlu freskler Radul usta 
tarafından boyanmıştır76.

3.5.  Savina Manastırı

Herceg-Novi kasabası yakınlarında bulunan Savina Manastırı, kuzey 
Karadağ kıyılarının en çekici köşelerinden birinde, zengin Akdeniz 
bitki örtüsünün ortasında inşa edilmiştir. Adı IV. yüzyılda şehit olan 
Aziz Sabbi’den gelmektedir. Yapılış tarihi konusunda anlaşmazlıklar 
vardır. Manastır üç kiliseden oluşur. Bunlar, Göğe Kabul Kilisesi, 
Sırbistan’ın Aziz Sava Kilisesi ve Küçük Göğe Kabul Kilisesi olarak 
bilinmektedir. Küçük Göğe Kabul Kilisesi 10 m yüksekliğinde ve 6 
m genişliğindedir. En eski kaydı 1648 yılına ait olmasına rağmen 
kuruluşu 1030 yılına dayandığı belirtilmektedir. Yeniden inşası 17. 
yüzyılın sonlarında, Hersek’teki Tvrdoš Manastırı’ndan mülteci 
keşişlerin gelmesiyle başlamış ve 1831’de tamamlanmıştır. Kilise, 
Tvrdos manastırının örtüsü, Sırbistan çarının karısının kalıntıları, 
kraliçe Jelena’ya ait olduğu söylenen gümüş kaplı bir el, gümüş ve 
dört yakutlu Aziz Sava’ya ait olduğuna inanılan ve tarihi öneme 
sahip nesneler, altınla süslenmiş kristal bir haç da dahil olmak 

76 Vladamir Bakrač, (2009), “Church of the presentation of the virgin in the mon-
astery of Ostrog: Cult, Custom, life”, Cult Places On The Border, s.39 
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üzere Nemanjic dönemine ait zengin tarihi eserlere sahiptir. Yapımı 
Sava Nemanjic’e atfedilen Aziz Sava kilisesi, manastırın dışında, 
ağaçlık bir tepe üzerinde yer almaktadır. Manastır lojmanları içinde 
manastır hazinesinin önemli bir bölümünü sergileyen bir kilise 
müzesi bulunmaktadır77.

3.6. Trinity Manastırı

Trinity Ortodoks Manastırı Sırp Ortodoks Kilisesi’nin Mileshevsky 
piskoposunun bir manastırıdır. Karadağ’ın kuzeyinde, Plelev 
kasabasına 2 km, 61 km uzaklıkta yer almaktadır. Plelev’de 
bulunan Trinity Manastırı, XV. yüzyılda inşa edilmiştir. Manastırın 
yıllıklarda ilk belgelenmiş adı 1537’ye kadar uzanmaktadır ancak 
bazı araştırmacılar kuruluş tarihini Osmanlıların 1465’te şehri 
fethinden önce olduğunu belirtmektedirler. Mevcut Karadağ 
topraklarında meydana gelen sürekli savaşlar, manastırın defalarca 
yıkılmasına, yeniden inşa edilmesine olmuştur. Manastırda bulunan 
freskler günümüze kadar düzgün bir şekilde korunmuş, kutsal 
yazılardan, Nemanjic hanedanının temsilcilerinden ve İsa Mesih’in 
acılarından sahneleri tasvir etmektedir. Nefin güney duvarında 
Ktitor Visarion (Vasilye) elinde İsa’dan önceki kilise maketi ile 
tasvir edilmiştir. Nefin kuzey-batı tarafında, Nemanjic hanedanının 
temsilcileri tasvir edilmiştir. Trinity Manastırı, uzun yıllar boyunca, 
yakındaki tüm bölgenin manevi, kültürel ve eğitim merkezi, birçok 
eski kitabın kodunun çözüldüğü ve sayım yapıldığı bir yer ve ayrıca 
ahşap üzerine sanat eserleri yapmak için kullanılan bir atölye olarak 
da kullanılmıştır. Birçok edebi el yazması esere ev sahipliği yapan 
manastır edebi hazinelere ek olarak, bugün birçok önemli eseri de 
bünyesinde taşımaktadır. Bunlardan bazıları; yerel ressam Andrei 
Raichevich’in muhteşem ikon koleksiyonu, eski kilise eşyaları, 
gümüş, altın ve ahşaptan eserler, buhurdanlık, Venedikli ustaların 
eserleri, Patrik Varnava’nın piskoposluk tacı ve hazinenin özel 

77 https://museu.ms/museum/details/189/savinamonastery 
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gururu olan metal bir çerçeveyle kaplı Aziz Sava bastonu olarak 
sıralanabilir78.

3.7.  Ravanica Manastırı

Manastır Ravanica, Prens Lazar tarafından XIV yüzyılın yetmişli ve 
seksenli yılları arasında yaptırılmıştır. Prensin kabri manastırda yer 
alır. Ravanica Manastırı ve İsa’nın Yükselişi Kilisesi hem tarihsel 
rolleri hem de Sırp mimarisi, dekoratif heykel ve resminin gelişimi 
için önemleri nedeniyle Sırp orta çağ tarihinde özellikle önemli bir 
yere sahiptir. Biri freskli bir şapeli olan yedi kulesiyle manastırı 
çevreleyen eski surlar oldukça tahrip olmuştur. Manastır kilisesi 
İsa’nın Yükselişine adanmıştır ve sadece bir kısmı korunmuş yedi 
kuleli güçlü bir savunma duvarı ile güçlendirilmiştir. Zemin planı, 
ortada dokuz kenarlı bir kubbe ve köşe cumbalarının üzerinde 
daha küçük sekizgen kubbelerle büyütülmüş bir yonca şeklindedir. 
Altmış iki adet pencere ışığı vardır. Kilise, tek sıralı taş ve üç 
sıralı tuğladan alternatif sıralarda inşa edilmiştir. Değerli seramik 
dekorasyon, geometrik desenler, çiçek motifleri, zoomorfik ve 
antropomorfik şekillerden yararlanılmıştır. Morava Okulu’nun 
özelliği olan zengin süslemeli taş oymacılığı Prens Lazar ve eşi 
Milica (Ravanica, Lazarica, Ljubostinja) tarafından yaptırılan 
kiliselerde açıkça tasarlanmış ve tutarlı bir şekilde uygulanmıştır 
Ravanica manastırında da aynı işlemeler görülür. Rozetler özellikle 
batı cephesinde görülmektedir79.

3.8.  Resava / Manasija Manastırı

Manasija Manastırı, Sırp orta çağ kültürünün en önemli anıtlarından 
biri olarak bilinen Manastır, hükümdar Despot Stefan Lazareviç’in 
vakfıdır. Yapımına 1407 yılında başlanan manastırın inşaatı takribi 
10 yıllık bir sürede tamamlanmıştır. Manastır kompleksi bir kilise, 

78 https://waytomonte.com/en/p-987-monastery-of-the-holy-trinity 
79 https://en.ravanica.rs/about-monastery/history/ 
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bir yemek odası ve kilisenin kuzeyinde yer alan on bir kuleden 
oluşmaktadır. Manasija Manastırı, varlığı boyunca birçok kez zarar 
görmüş, fresklerin çoğu tahrip olmuş ve mozaikler sadece kısmen 
korunabilmiştir. İç mekânın restorasyonu sırasında kilisede, Aziz 
Despot Stefan’ın kabrinin kilisede yer aldığı tespit edilmiştir. 
Sırp orta çağ kültürünün en önemli anıtlarından biri olarak kabul 
edilen manastır, kuruluşunun ardından ülkenin kültür merkezi 
haline gelmiştir80 İnşa edildiği sırada bu bir erkek manastırı olan 
yapı, ancak 1954’ten sonra bir başrahibe tarafından yönetilmeye 
başlanmış ve bir kadın manastırı haline gelmiştir. Manastırın etrafı 
on bir gözetleme kulesi ile çevrilidir. Bu kulelerin en büyüğü Despot 
Kulesi’dir. Yüksekliğinin yanı sıra diğer kulelere göre özel olarak 
dekore edilmiş revakları ve pencereleri ile dikkat çekmektedir. Şu 
an Donjon Kulesi’ne girişe izin verilmemektedir. Kilisenin içindeki 
fresklerde özellikle İsa’nın mucizeleri ve İsa’nın Göğe Kabulü 
sahneleri dikkat çekicidir. Orijinal manastır kompleksinin en iyi 
korunmuş binası, manastır yemek odası ve yatakhaneler olduğu 
görülür. 250 ile 300 kişi arasında kapasiteye sahip olan manastır, 
ikinci en büyük orta çağ Sırp tapınağı olarak kaynaklarda yerini 
almıştır. Moravya mimarisinin ve orta çağ Sırbistan›ın son anıtsal 
binası olduğu göz önüne alındığında kültürel miras kapsamında çok 
önemli bir eser olduğu açıktır. Manasija manastırındaki en ünlü fresk, 
Kutsal Savaşçıların freskidir. Sık sık tahribat ve yanma nedeniyle, 
bu fresklerin sadece dörtte biri günümüze kadar ulaşabilmiştir81. 

3.9.  Žiča Manastırı

“Büyük Kilise” veya “Kiliselerin Anası” isimleriyle de anılan 
Žiča Manastırı, Orta Çağ Sırp Devletinin önemli bir döneminde 
kurulmuştur. Manastır, Birinci Taçlı Kral Stefan Prvovencani 
tarafından XIII. yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. İlk taçlandırılmış 
Sırp kralı ve kültünün yayılma noktası olması ve bağımsız devletin 

80 https://www.srbijapodlupom.com/srbijaoznaka/manastir-manasija/ 
81 https://kompaskazesrbija.rs/manastir-manasija/ 
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taç giyme kilisesi olarak bilindiğinden büyük bir öneme sahiptir. Tatar 
akınları sırasında yıkılan Žiča Manastırı, kral Milutin döneminde 
XIV. yüzyılın başlarında (1282-1321) yeniden inşa edilmiştir82. 
Romanesuque tarzında Raska okuluna göre inşa edilmiş olup Athos 
Dağı manastırlarının geleneğine bağlı kalınarak kırmızıya boyanan 
manastırda XIII. yüzyıldan kalma birkaç fresk bulunmaktadır. 

Zica fresk resminin ilk tabakası 1219’da Aziz Sava’nın 
İznik konsülünden dönüşünün hemen ardından 1234 yılına kadar 
uzanan bir süreçte yapılmıştır. Ancak bu fresklerden sadece koro 
bölümlerinde bulunanlar korunabilmiştir83. Yazılı kayıtlara göre, Aziz 
Sava bu eser için İstanbul’dan sanatçılar getirmiştir. Bu dönemden 
kalan en önemli fresk, Hz. İsa’nın çarmıha gerilme sahnesinin 
resmedilmesidir. XIII. yüzyılın sonundaki yangın hasarından sonra 
orijinal fresk tabakasının büyük bir kısmı kaybolmuştur84. XIV. 
yüzyılda yeni fresk katmanı eklenmiştir. Bunlar yeni bir paleolog 
stilinde yapılmış olsa da kalan eski çalışmaları koruma ve kayıp 
içeriği yeniden oluşturma çabası görülmektedir. Bu döneme ait en 
önemli fresklerin muhtemelen bir çift havari olduğu sanılmaktadır. 
Başının üzerinde kilise olan Havari Petrus ve Hıristiyan öğretisindeki 
lider rolünü simgeleyen havari Pavlus olduğu düşünülen bu iki fresk 
manastırda görülebilen önemli eserler arasındadır85. Başpiskopos II. 
Jevstatije (1292-1309) ve Nikodim (1317-1337) yapılan tadilatlar 
sırasında yemekhanenin fresklerle süslendiği, kilisenin kurşun 
çatıyla örtüldüğü ve bir kule dikildiği belirtilmektedir. Yeni freskler 
Kral Milutin’in saltanatı sırasında boyandı, ancak onlar da ciddi 
hasar gördü. Kulenin altındaki geçidin doğu duvarında (Kral Stefan 
ve oğlu Radoslav kompozisyonu), narteks, nef ve yan şapellerde 

82 Branislava Kumalakanta, and Jovan Ristić, (2022), Life in Serbia, Manasija 
Monastery or Resava, Crisis Response and Policy Centre Orfelinova 33, Čukarica, 
Beograd office@crpc.rs ISBN-978-86-82368-00-7, s.5-6 
83 https://www.blagofund.org/medievalhistory/monasteries/zica 
84 https://orthodoxwiki.org/Zica_Monastery_(Serbia)  
85 https://orthodoxwiki.org/Zica_Monastery_(Serbia) 
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parçalar günümüze ulaşmıştır86. 2005 yılında kuruluşunun 800. Yılı 
kutlanan manastır, inanç turizmi açısından Karadağ’da önemli bir 
merkez olarak görülmektedir.

4.  KATEDRALLER VE KİLİSELER

Topluluğunu İsevi inanca inananların oluşturduğu, Hz. İsa tarafından 
havârisi Petrus’un otoritesi altında kurulan ve diğer havârilerin 
önderliğinde oluşturulan, dinin gerekliliklerini uygulamakta, 
sakramentlerini kullanmakta birleştiren görünür bir topluluğu 
ifade eden kilise kelimesi “birini dışarıya çağırmak, toplantıya 
davet etmek, toplamak” anlamındaki Grekçe ek-kaleo fiilinden 
türetilen ve “topluluk” mânasına gelen “ekklesia” tabirinden 
gelmektedir87. Katedral ise timeline bakıldığında kiliseden büyük 
ve bir piskoposun yetkisi altında yürütülen ibadet yeri olarak 
tanımlanabilir. Katedrallerin genellikle içinde bir kilise bulunur. 
Aslında bir katedral bir şehirde en büyük kilise olarak kabul edilir 
ve içinde bir piskoposluk baş kilisesi ve piskopos tahtını barındırır. 
Bununla birlikte, bir kilisenin büyük ölçülerde olması onun katedral 
olduğu anlamına gelmemektedir. Zira içinde piskopos tahtını 
bulundurması esastır. Bu anlamda bir katedreli, bir bölgedeki diğer 
bütün kiliselerden ayıran en önemli etken, içinde bulunan piskoposun 
bulunduğu gerçeğidir88. Karadağ Devleti bünyesinde inanç mirası 
kapsamında değerlendirilebilecek fakat hak ettiği değeri henüz 
kazanamamış pek çok katedral ve kilise bulunmaktadır.

4.1.  St. Ivan Kilisesi

Budva’da bulunan Sveti Ivan (Aziz John) kilisesi VII. yüzyıla 
tarihlenen bir başka kilisenin kalıntıları üzerine inşa edilmiştir. 
Bugünkü görünümüne XV. yüzyılda kavuşmuştur. Bazilikal 

86 https://www.blagofund.org/medieval-history/monasteries/zica  
87 Mehmet Aydın, (2002), “Kilise”, TDV İslam Ansiklopedisi, Cilt:26, s.11.
88 https://tr.weblogographic.com/difference-between-abbey-and-cathedral-318300  
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planlı yapıda gotik detaylar bulunur. 1867 yılında kilisenin 
içinde bulunduğu çan kulesi ek olarak inşa edilmiş ve kilisenin 
güney tarafına piskopos kalesi de eklenmiştir. Kilisede, daha çok 
Budvanska Bogorodica (Budva’nın Kutsal Annesi) olarak bilinen, 
İsa ile birlikte Kutsal Meryem Ana’nın simgesi gibi birçok değerli 
ikon bulunmaktadır. Bir efsaneye göre ikonu çizen Sveti Luka (Aziz 
Luka) olarak kabul edilirken, uzman görüşlerine göre bu ikon XIII. 
yüzyıla aittir. Ayrıca kilisede St. Petar ve St. Pavle’nin (Aziz Peter 
ve Aziz Paul) ikonları, Yunan kökenli ikonlar ve Anastas Bocaric’in 
eseri Aziz Luka ikonu bulunmaktadır89.

4.2.  Our Lady of the Rocks Kilisesi

Pitoresk Perast kasabasının hemen dışında bulunan kilise, Kotor 
Körfezinde bulunmakta olup XV. yüzyılda yapılan suni bir ada 
üzerine inşa edilen küçük bir Roma Katolik Kilisesi’dir90. Our Lady 
of the Rock adı verilen bu kilise St. George adasının yaklaşık 115 m 
(377 fit) kuzeydoğusunda bulunan bir adacık üzerindedir. Denizin 
ortasında, üzerinde kilise bulunan, nesiller boyu denizcilerin 
bitmeyen çabalarının sonucu oluşmuş taş bir platoyu andıran yapının 
üzerine kurulmuştur. Ada, eski gemilerin suya indirilmesi ve küçük 
bir kayalığın etrafına taşların yerleştirilmesiyle inşa edilmiştir. 
Adanın adı, eski bir kayalık kelime olan “skrpjel” kelimesinden 
türetilmiştir. Bu kutsal alanın inşası Venedik yönetiminin ilk 
yüzyılına denk gelmektedir91.

Efsaneye göre, 22 Temmuz 1452’de her ikisi de balıkçı olan 
Perastlı iki kardeş, deniz kenarındaki uçurumda Hz. Meryem ile 
Hz. İsa’ya ait bir ikon bulurlar. İkonu evlerine götürürler ama sabah 
olduğunda ikon evde değildir. Kaybolan ikon yine ilk buldukları 
deniz kenarında belirir. İki kardeş onu bir kez daha eve götürür ve 

89 https://www.visitmontenegro.com/destinations/budva/attractions/saint-john-
church/ 
90 https://www.itinari.com/the-legend-of-our-lady-of-the-rocks-77y8  
91 http://www.adrialine.me/_en/our_lady.html   



312     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

aynı durum tekrarlanır. İkon yine kaybolur ve deniz kenarındaki 
uçurumda tekrar belirir. Bu iki kardeş yaşadıkları bu deneyimi Hz. 
Meryem’in sonsuza kadar orada kalma arzusu olarak algılarlar. 
Denizcilerin ve balıkçıların koruyucu azizi olarak bilinen Hz. 
Meryem’in bu ikonuna adanmış bir kilise inşa etmeye sözü verirler. 
Perastlıların yardımıyla uçurum kenarından kaya ve taşlar atılarak 
küçük bir adacık oluşturulur. Adanın ortasına da küçük bir şapel 
inşa edilir. Yüzyıllar boyunca her yıl 22 Temmuz günü düzenlenen 
Fasinada adlı geleneksel etkinliğe katılanlar uçurumun kenarından 
taş atarlar ve zamanla adanın yüzeyi büyür. Yüzey büyüdükçe şapel 
adanın merkezinde bulunan ve Our Lady of the Rocks adı verilen 
katolik kilisesine dönüştürülür. Fasinada adındaki geleneksel 
etkinlik hala her yıl düzenlenmektedir 92. 

Kilise içinde yer alan çok sayıda eser sebebiyle de önemlidir. 
Perastlı ünlü bir XVII. Yüzyıl barok sanatçısı olan Tripo Kokolja’nın 
68 adet tablosu bulunmaktadır. Kilisede bulunan en etkileyici eserler 
arasında ise Perast’lı Jacinta Kunic’in yaptığı eser yer alır. Bir diğer 
efsaneye göre denizci olan kocasının uzun bir yolculuktan dönmesini 
beklerken Meryem Ana’nın bir duvar halısını altın ve gümüş iplik 
kullanarak işleyen bir kadının orijinalinde bu işlemelerde kendi 
saçlarını kullandığını söyler. Halının bitirilmesi tam yirmi beş yılını 
alır ve işlemeyi bitirmesinin ardından kör olur. Bir diğer önemli 
eser ise kilisenin içinde 1796 yılında Cenovalı bir heykeltıraş olan 
Antonio Kapelano tarafından yapılan mermer sunaktır. Sunağın 
üzerinde ise ünlü ressam Lovro Dobričević tarafından XV. Yüzyılın 
ortalarında boyanmış Kayaların Hanımı’nın (Our Lady of the 
Rocks) simgesi yer alır93.

4.3.  St. Luke Kilisesi

Kotor’da bulunan St. Luke Kilisesi, yapının batı cephesindeki 
yazıtta adı geçen Mauro Kacafrangi tarafından 1195 yılında 
92 https://www.itinari.com/the-legend-of-our-lady-of-the-rocks-77y8 
93 https://www.itinari.com/the-legend-of-our-lady-of-the-rocks-77y8
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bir Katolik kilisesi olarak yaptırılmıştır. Oldukça mütevazı 
olan yapı tek nefli bir kilise olan St. Luka kilisesi Romanesk ve 
Bizans mimarisinin özelliklerini taşımaktadır. Kilise kasabadaki 
depremlerde büyük hasar görmemiş tek yapı olarak karşımıza 
çıkar. Yapımından kısa bir süre sonra fresklerle betimlenmiş olan 
kiliseden günümüze güney duvarında yer alan sadece bazı parçaları 
kalmıştır94. 1657’den 1812’ye kadar olan dönem içinde hem 
Katoliklere hem de Ortodokslara hizmet vermiştir. Bu dönemde her 
iki mezhebin de sunakları yan yana durmuş ve her inanç mensubu 
sırayla burada ibadetlerini gerçekleştirmişlerdir.1812 yılından sonra 
kilise bir Ortodoks Kilisesi olarak hizmet vermeye devam etmiştir95. 
Kilise sunağı, on yedinci yüzyıldan itibaren Rafailovic resim 
okulunun kurucusu olan Dascal Dimitrije’nin eseridir. Kiliseyi 
ilginç ve popüler kılan başka bir özelliği ise zemini ile ilgiklidir. 
Zemin, 1930’lara kadar kilisenin içinde gömü yapıldığı için, Kotor 
vatandaşlarının ortak mezarlarının mezar taşlarından yapılmıştır 96.

4.4.  Holly Trinity (Kutsal Üçlü) Kilisesi

Holy Trinity Kilisesi, Karadağ’ın en güzel ve ilginç kültürel 
miraslarından biridir. Budva’da Rus turistler tarafından en 
çok ziyaret edilen Kutsal Üçlü Kilisesi’nin bu olması ilginçtir. 
Kutsal Üçlü Kilisesi, Kale’nin (Aziz Meryem Kalesi) yakınında, 
Budva’nın Eski Kent bölgesinin kalbinde, Kilise Meydanı’nda 
yer almaktadır. Şehrin eski kesiminde, tüm yolların çıktığı 
Starogradskaja (kilise) meydanında bulunur, bu yüzden onu bulmak 
oldukça kolaydır97. Budva Eski Kenti’nin bulunduğu dar kesimde, 
surların batı tarafında bulunan kalenin yanında yer alır. 1797’de 
Venedik Cumhuriyeti’nin çöküşünden sonra Ortodoks nüfusun 

94 https://www.spottinghistory.com/view/7078/stlukes-church/ 
95 https://www.flickr.com/photos/courthouselover/48679934707  
96 https://www.spottinghistory.com/view/7078/stlukes-church/ 
97 https://waytomonte.com/en/p-1053-church-of-the-dormition-of-the-mother-of-
god-moraca-monastery 
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talebi üzerine Avusturya-Karadağ Piskoposu tarafından Kutsal Üçlü 
Kilisesi’nin inşasına izin verilmiştir. İnşaatı 1804’te tamamlanan 
kilisenin batı kapısının üzerinde bir rozet ile yapılan süsleme ve 
çatısının üzerinde bulunan üç ayrı çan dikkat çekicidir. Bu kilisenin 
ikonostasisi, 19. yüzyıl Yunan ikonograflarının eseridir ve büyük 
sanatsal değere sahiptir. Kilisenin önünde Budva doğumlu tanınmış 
bir yazar ve politikacı olan Stefan Mitrov Ljubisa’nın mezar taşı 
bulunmaktadır98. XX. Yüzyılın ortalarında bir deprem sırasında 
kısmen tahribata uğramıştır. Bununla birlikte, restoratörler anıtı 
eski görünümüne döndürmeyi başarmıştır. Şu an içinde bulunan 
mozaikler ve freskler ile oldukça zengin bir görüntüye sahiptir. Bu 
çarpıcı mozaiklerden biri tapınağın girişinde görülen ve hıristiyan 
inancında oldukça önemli bir sembol olan “Baba, Oğul ve Kutsal 
Ruh”u tasvir eden bir simgedir. İç mekânda yapay ışık ve lambalarla 
aydınlatılan ihtişam ve lüks göze çarpar. İnşaası sırasında Milos 
adasından Ortodoks Yunan ikon ressamı Naum Zetiri, tapınağın iç 
kısmında çalışmak üzere davet edilmiştir. Ressam 1833’te elleriyle, 
azizlerin yüzleri ve eski dinin ünlü hikayelerinin bölümleriyle 
çarpıcı resimleri bir Barok İkonostasisi ile yansıtmıştır. Yetenekli 
ikon ressamının çalışmaları depremden etkilenmemiştir. Büyük 
pencerelerin varlığı Slav kültürünün kilise binalarından farklılık 
gösterir99.Oldukça yoğun ziyaretçiyi ağırlayan kilise, diğerlerinden 
farklı olarak devamlı olarak açık olduğundan istenilen saatte ziyaret 
edilebilmektedir.

4.5.  St Tryphon Katedrali

Sveti Tripun Katedrali (St. Tripun), Kotor’da eski şehrin 
tam merkezinde yer almaktadır. İmparator yazar Constantine 
Porpfrogenit’in tanıklığını yaptığı Kotor asilzadesi Andrija 
Saracenus, Sveti Tripun onuruna daha küçük bir kilise inşa ettirmiş 

98 http://www.adrialine.me/_en/holy_trinity.html  
99 https://waytomonte.com/en/p-1053-church-of-the-dormition-of-the-mother-of-
god-moraca-monastery  
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ve 1979’da yaşanan yıkıcı depremden sonra bu kilisenin kalıntıları 
bulunmuştur. Yaşanan yangında kilisenin ortadan kaybolduğu ve 
yerine yeni katedralin XII.Yüzyılda yapıldığı düşünülmektedir. 
Günümüzde, bu katedralin 1166 yılında, IX. yüzyılın başlarında, 
aynı azize adanmış daha küçük bir kilisenin olduğu yerde, Roma 
üslubunda inşa edildiği bilinmektedir. XVI. yüzyılda meydana 
gelen yıkıcı depremde katedral büyük hasar görmüştür. Yenileme 
1584-1613 yılları arasında gerçekleşmiş ve bu noktada kilisenin 
içi rönesans barok görünümüne kavuşturulmuştur. Kaynaklarda, 
1979’da bu bölgelerde meydana gelen yıkıcı depremden sonra 
meydana gelen son yenileme ile katedralin bazı unsurları orijinal 
görünümüne, yani katedralin 1166’da inşa edildiği zamanki 
görünümüne kavuştuğu yer alır100. 

Avrupa’nın en eski kiliselerinden biri olan bu kilise sahip 
olduğu büyük hazineler ile tanınır. Çünkü aynı zamanda Avrupa›nın 
en eskilerinden biridir. Katedralin boyandığı fresklerin XIV yüzyıldan 
kalma olduğu bilinmektedir. Kilisenin iç kısmında, ana sunağın 
üzerinde, Sveti Tripun’un yanı sıra diğer azizlerin de gümüş yaldızlı 
kabartmasını görebileceğiniz bir taş süsleme vardır. Ayrıca kilisede, 
gümüşten yapılmış tabutta Sveti Tripun’un vücuduna ait kalıntılar yer 
aldığı söylenmektedir. Bazı kaynaklara göre Kotor’un koruyucusu 
olarak tanınan Sveti Tripun’un (Aziz Tripun) kalıntıları, IX. yüzyılın 
başlarında, daha doğrusu 809 yılında Carigrad’dan (İstanbul) 
getirilmiştir. Sveti Tripun (Aziz Tripun) katedralinin hazinesinde, 
süs eşyaları ve kabart ma figürlerle süslenmiş gümüş el ve bir haç 
bulunur. Ayrıca XIV yüzyılın ikinci yarısından kalma bir ciborium 
(kutsal ekmek kabı), çeşitli gotik heykeller, Venedik’te yapılmış 
XVIII. yüzyıldan kalma dört mermer sunak, orta çağ Kotor’un 
kuyumcularının harika bir eseri olan gümüş-altın tırmık ve Kotor ev 
kadınlarına ait Doborta Nakışı gibi bazı ünlü eserler de mevcuttur101.
100 https://www.visitmontenegro.com/destinations/kotor/attractions/saint-tryphon- 
cathedral
101 https://www.visitmontenegro.com/destinations/kotor/attractions/saint-tryphon- 
cathedral
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5.  Sonuç ve Öneriler

Karadağ, Roma İmparatorluğundan, Bizans İmparatorluğuna, 
Osmanlı İmparatorluğundan günümüze kadar süregelen zaman 
içinde gerek doğal afetler gerekse insan eliyle belli başlı hasarlar 
görmüş olsa da bugün hala sınırlarında bulunan çok kıymetli eserler 
ile ziyaretçilerini beklemektedir. Gerek inanç turizmi gerekse kültür 
turizmi açısından baktığımızda Karadağ, maddi ve manevi birçok 
kültürel miras öğesine sahiptir ki bu öğelerin değerini maddi olarak 
ifade edebilmek mümkün değildir. Dünyanın her yerinde olduğu 
gibi Karadağ’da da turizm, ülke ekonomisi için önemli bir yer 
kaplamaktadır. 

Dolayısıyla Karadağ’da bulunan inanç merkezleri ve 
bünyelerinde barındırdıkları kültürel miras öğeleri, turizmin 
önemli kollarından biri olan dini miras turizminin geliştirilmesi 
için tanıtılmalı ve bu tanıtımlar ile turizm ekonomisine katkısının 
arttırılması için bazı stratejiler geliştirmelidir. Bu stratejilerden belki 
de en önemlisi marka kişiliği yaratmaktır. Marka kişiliği, tüketicinin 
seçimini önemli ölçüde etkileyen ve marka ile tüketici arasındaki 
ilişkiyi şekillendiren bir kavramdır. Markanın karakterizasyonu 
sonucunda tıpkı insanların manevi özellikleri gibi tüketiciler de 
ürün/hizmet hakkında bazı ipuçları elde etmektedir. Bu nedenle 
marka kişiliği kavramı, tüketici ile olumlu bir ilişki kurmada ve 
tüketici tercihlerini etkilemede çok önemli bir rol oynamaktadır102. 
Markanın farklılaşmasında önemli bir katkısı olan marka kişiliğini 
oluşturmak Karadağ’ın bir inanç turizmi merkezi haline gelmesinde 
önemli bir rol oynayacağı gibi, inanç merkezlerinde yer alan eserlere 
hak ettikleri değerin verilerek koruma altına alınması anlamında da 
büyük önem arz etmektedir. Hazırlanan stratejiler doğrultusunda 
hem ülke ve bölge ekonomisi hem de bölgede yaşayan ve geçimini 
bir şekilde turizmle sağlayan insanların ekonomilerinin de faydası 

102 Harmancı, Nimet (2021), “A Study for Determining the Brand Personality of 
Kyrenia City: North Cyprus”, International Tourism and Hospitality Journal 4(7): 
1-17.  
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adına gereken çalışmalar yapılmalıdır. Yerel halk, sivil toplum 
örgütleri, kamu kurum ve kuruluşları bir araya gelerek çalıştaylar 
düzenlemeli, yurtdışında ve yurtiçinde düzenlenen turizm 
fuarlarında tanıtımlar yapılmalı, gerekirse festivaller organize 
edilerek, Karadağ bir dini miras turizmi merkezi olarak hak ettiği 
değeri kazanmalıdır. 
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DOĞU RODOP TÜRKLERİ’NİN 
RİTÜELLERİNDE GÜNÜMÜZE ULAŞAN 

ESKİ TÜRK İNANÇLARININ İZLERİ

Traces of Ancient Turkish Beliefs Survived in the 
Rituals of the Turks of Eastern Rhodopes

Fatma RODOPLU YILDIRIM

Öz: Bulgaristan’ın güney doğusunda bulunan Doğu Rodoplar 
Osmanlılardan önce Peçenek ve Kuman Türklerinin uğrak yeri olmuştur. 
Osmanlı Devleti’nin bölgeyi fethetmesiyle birlikte yoğun bir Türkmen 
ve Yörük iskânına sahne olmuştur. Günümüzde de büyük ölçüde 
Bulgaristan’ın Kırcaali ilinin sınırları içerisinde kalan Doğu Rodoplarda 
hala çoğunluğu Türk nüfus oluşturmaktadır. Burada yaşayan hem Alevi/
Bektaşi hem de Sünni inanışındaki Türklerin sürdürdükleri bazı geleneksel 
törenlerde ve etkinliklerde yer alan bazı ritüeller Eski Türk inanışına dair 
izler taşımaktadır. Bunlar arasında özellikle eski Türk inanç sisteminde 
yer-su şeklinde tabir edilen tabiat kuvvetleri ve atalar kültü dikkat 
çekmektedir. Her yıl Sonbaharda yapılan Dağ Bayramı, suyunun şifalı 
olduğuna inanılması sebebiyle Hıdrellez’de ziyaretçi akınına uğrayan 
Dambalı Dağı, İlkbaharda bölgedeki tekke ve türbelerde yapılan maye 
etkinlikleri etrafında gözlemlenen Eski Türk inanışı izleri çalışmanın 
zeminini oluşturmuştur. Ayrıca kutsal kabul edilen Erenler Yeri de ele 
alınmıştır. Anılan ritüeller incelememizde doğrudan doğruya sahadaki 
gözlemler ışığında ayrıntılarıyla ortaya konmaya çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Bulgaristan, Doğu Rodoplar, Eski Türk İnancı

* (Dr. Öğr. Üyesi), Trakya Üniversitesi, Balkan Araştırma Enstitüsü, Edirne,  
ORCID: 0000-0001-8295-8279, E-posta: fatmarodoplu@trakya.edu.tr
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Abstract: Eastern Rhodopes, located in the southeast of Bulgaria, 
were settled by Pecheneg and Cuman Turks before the Ottomans. With 
the conquest of the region by the Ottoman Empire, it was witnessed that 
there was an intense Turkmen and Yoruk settlement. Today, the Turkish 
population still constitutes the majority in the Eastern Rhodopes, which are 
largely within the borders of Bulgaria’s Kardzhali province. Some rituals 
that take place in some traditional ceremonies and activities carried out by 
both Alevi/Bektashi and Sunni Turks living here bear traces of Old Turkish 
belief. Among these, especially the natural forces and ancestors cult, which 
are called earth-water in the old Turkish belief system, draw attention. The 
Mountain Feast which is held every year in autumn, Dambalı Mountain, 
which is flooded by visitors in Hıdrellez due to the belief that its water is 
healing, and the traces of Old Turkish belief observed around the maye 
activities held in the dervish lodges and tombs in the region in spring 
formed the basis of the study. In addition, the place called Erenler Yeri, 
which is considered sacred, is also discussed. The aforementioned rituals 
have been tried to be revealed in detail in the light of direct observations 
in the field in our study. 

Key words: Bulgaria, Eastern Rhodopes, Old Turkish Belief

Giriş

Eski Türk dini inançları; Gök Tanrı, atalar kültü ve tabiat kuvvetlerine 
inanma olmak üzere bazı ana başlıklar etrafında şekillenmiştir. Eski 
Türkler, tabiatta bir takım gizli kuvvetlerin varlığına inanmaktaydı. 
Bu Orhun Kitabelerinde de yer-su tabiri ile yer almıştır. Tabiat 
kuvvetlerine inanma, diğer dinlerde de mevcuttu. Mevcut coğrafyada 
bulunan deniz, dağ, gök gürültüsü, yıldız ve güneş gibi tabi varlık 
ve tabiat olayları karşısındaki heyecan ve korku hisleri onların 
kutsallaştırılmasına sebep olmuştur. Eski Türklerdeki yer-suların 
da ifade ettikleri anlamlar coğrafi, ekonomik ve sosyal faktörlerle 
ilişkili olmalıdır.1 Yer-su kültü, Göktürkler zamanında olduğu gibi 
Türklerin büyük devlet kurdukları zamanlarda vatan kültü özelliğine 

1 İbrahim Kafesoğlu, Eski Türk Dini, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1980, s. 
42-43. 
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bürünmüştür. Vatanın korunmasında yer-su ruhlarına büyük önem 
atfedilmiştir.2 

Yer-su ruhları açık bir şekilde dağ kültünde yansımasını 
bulmuştur. Dağlar, yüksek olmaları sebebiyle Tanrı’ya en yakın 
noktalar olarak tasavvur edilmiştir. Türkler Tanrı’nın yukarıda 
olduğunu düşündüklerinden ona daha yakın olabilmek amacıyla 
dağların zirvelerine çıkmışlar ve onlara kutsallık yüklemişlerdir. 
Türkler Demir Dağ’ın yedi kat olduğuna ve onun göğün direği 
olduğuna inanmışlardır.3 Dağ ve orman kültleri, Türklerin kutsal 
merkez anlayışını oluşturarak devletin merkezi görevini de yerine 
getirmiştir. Göktürk ve Uygurlar zamanında dağlık ve ormanlık 
bölge olan Ötüken, devletin merkezi olmuştur. Merkez, kutsal kabul 
edildiğinden dağlar ve oradaki her şey kutsal görülmüştür.4 

Çalışmamızda, özellikle Kırcaali çevresindeki Alevi-Bektaşi 
ve Sünni inanca mensup Türk köylerinde görülen ve Eski Türk 
inancıyla irtibatlandırılabilecek dinî menşeli uygulamalar ele 
alınmıştır. Günümüzde Bulgaristan’ın güney doğusunda Rodop 
Dağları’nın doğu yakasında yer alan bölge, çok eski devirlerden 
itibaren farklı Türk boylarının uğrak yeri olmuştur. Bununla birlikte, 
bölgede bugünkü Türk nüfusunun varlığı ise Osmanlı dönemi 
iskân siyasetine dayanmaktadır. Balkan topraklarındaki Osmanlı 
fetihleri üç kol halinde ilerlemiştir. Bunlardan Sol kol, Dimetoka, 
Gümülcine, Serez ve Selanik’ten Draç’a uzanmış; Orta kol Edirne, 
Sofya, Niş, Belgrad ve Orta Avrupa hattını takip etmiştir. Sağ kol 
ise Edirne, Aydos, Karinabad, Yanbolu, Silistre, Akkirman, Boğdan 
hattı olmuştur. Mestanlı, Koşukavak, Cebel, Kırcaali bölgesinin 
büyük bir bölümünün Gümülcine ve Dimetoka fethedildikten 
sonra, yani 1361’den sonraki bir tarihte I. Murat tarafından 

2 Abdülkadir İnan, Eski Türk Dini Tarihi, Altınordu Yayınları, Ankara 2018, s. 38-
39. 
3 Yaşar Kalafat, Doğu Anadolu’da Eski Türk İnançlarının İzleri, Ankara 2006, s. 
51-53.
4 Fuzuli Bayat, “Türk Mitolojisinde Dağ Kültü”, Folkor/Edebiyat, C. 12, S. 46, 
2006/2.  
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alındığı düşünülmektedir. Çirmen Sancağı içindeki Kırcaali’nin 
de Edirne’nin fethinden yaklaşık bir yıl sonra fethedildiği tahmin 
edilmektedir.5 

Bugünkü Kırcaali şehrinin merkezi, muhtemelen Osmanlı 
Devleti’nin bölgeyi fethi sonrasında Osmanlı Türkleri tarafından 
kurulmuştur. 1482 tarihli bir defterde Çirmen Sancağı’nın Hasköy 
nahiyesinde Kırca adında bir köye rastlanmıştır. Kırca köyü 1530 
tarihli defterde ilk defa Hasköy nahiyesine bağlı Kırcalı köyü 
ismiyle kaydedilmiştir. Bahsi geçen yerleşim birimi 1541, 1573 ve 
1595 yıllarında Çirmen livasının Hasköy nahiyesine bağlı olarak 
Kırcalı adı ile geçmektedir. Yerel ağızda Kırcaali şehrinin ismi hala 
Kırcalı olarak telaffuz edilmektedir.6 

1. Dağ Bayramı 

Doğu Rodopların en yüksek tepelerinden biri olan Strımni 
Rid Tepesi’nin yamaçlarında her yıl Dağ Bayramı etkinliği 
düzenlenmektedir. Gelenek, yüzyıllardan beri korunmakta ve 
tarlalarda ekili ürünlerin hasat zamanına denk gelen Sonbahar 
mevsiminde gerçekleştirilmektedir. Bayram, Momçilgrad 
(Mestanlı) ilçesine bağlı Ralitsa (Rahmanlı), Sentse (Dağ) ve 
Kremenets (Çakmaklar) adlı üç dağ köyünün ev sahipliğinde 
gerçekleştirilmektedir. Etkinliğe sırayla, her yıl bu üç köyden biri 
ev sahipliği yapmaktadır.7 

Dağ kültü Balkanların yanı sıra Anadolu coğrafyasında 
da bulunmaktadır. Kült konusu olan dağ ve tepelerde birer yatır 
bulunmaktadır. Söz konusu mezarların kime ait olduğunu çoğunlukla 
tespit etmek mümkün değildir.8 Dağ Bayramı’nın yapıldığı tepede 

5 Bilge Kaya Yiğit-Ayşe Kayapınar, “Gazi Kırcaali Baba”, RumeliDE Dil ve Edebi-
yat Araştırmaları Dergisi, 2018, s. 140. 
6 Yiğit, Kayapınar, a.g.m., s. 141.
7 Mehmet Osman, 1937, Çakmaklar köyü; Sami Halil, 1954, Çakmaklar köyü; 
Emin Ayyıldız, 1956, Çakmaklar köyü. 
8 Ahmet Yaşar Ocak, Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri, İletişim 
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 99-100. 
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de Seyit Baba’ya ait olduğuna inanılan bir mezar bulunmaktadır. 
Mezar bir türbe çatısı altında bulunmayıp oldukça sarp bir 
noktadadır. Dağın tepesine çıkılan noktada Seyit Baba adına dikilen 
bir anıt bulunmaktadır. Rivayete göre Seyit Baba’nın başı burada 
kesilmiştir. Kendisinin düşmanlarla savaşırken başının kesildiğine 
ve kesik başın oraya kadar geldiğine inanılmaktadır. Ayrıca her 
bir organının, civarda türbelerin bulunduğu farklı yerlere gömülü 
olduğu inancı söz konusudur.9 Türkler Balkanları fethedip buraya 
yerleştikten sonra vaktiyle Türkistan’daki dağ ve tepeleri yaptıkları 
gibi, buralardaki yüksek dağ ve tepeleri de kutsal saymışlar ve 
hayali yatırlar yaratmışlardır. 

Kurban, bütün inanç sistemlerinde yer alan bir ibadet olmuştur. 
Kurban geleneği ve uygulanışı her toplumda farklı olmakla birlikte 
genel olarak bu ibadetin amacını günahlardan arınma, tövbe ve şükür 
olarak sıralamak mümkündür. Bu ibadetin temel amacı kutsalla 
iletişim kurmaktır. Dinin diğer ayin ve ibadetleriyle uyum içinde 
olan kurban, insanın Tanrı’ya olan yakarışını, minnet duygusunu, 
günahlardan duyduğu pişmanlığı ve geleceğe yönelik istek ve 
temennilerini dile getirmek için bir vesile olarak görülmüştür.10 
Dağ Bayramı için dağın zirvesinde toplanan halk da kurbanlar 
kesmektedir. Kurban için, eski devirlerden beri kurban için en 
makbul sayılan erkek cins hayvan seçilmektedir. Bölge halkı Dağ 
Bayramı’nı Yaz aylarında zorlu tarım işlerinin sonunu kutlamak 
için icra edilen, yıllar boyunca korunup yaşatılan bir gelenek olarak 
tanımlamaktadır. Yaklaşık yarım asır komünist idare ile yönetilen 
Bulgaristan’da halkın sosyal ve dini hayatı bu durumdan etkilenmiştir. 
Yüzyıllardır devam eden gelenekler sürdürülmüş, ancak Dağ 
Bayramı’nda olduğu gibi işin özündeki kutsiyet unutulmuştur. 

9 Cengiz Tüsgil, Güneydoğu Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Kültür Varlıklarına Ait 
Edebi Metinlerin İncelenmesi (Hasköy-Kırcaali-Mestanlı), Trakya Üniversitesi So-
syal Bilimler Enstitüsü, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Prof. Dr. 
Rıdvan Canım, Edirne 2020, s. 220-221. 
10 Şinasi Gündüz, “Dinlerde Tanrıya Yakınlaşma Aracı Olarak Kurban”, Uluslar-
arası Kurban Sempozyumu 8-9 Aralık 2007 İstanbul, İstanbul 2002, s. 65-66, 74. 



328     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Çakmaklar köyünde yaşayan 85 yaşındaki Mehmet Osman kendi 
çocukluk ve gençlik yıllarında icra edilen Dağ bayramlarında kadın 
ve erkeklerin ayrı yerlerde toplandıklarını ve kesinlikle kadınların 
bulundukları yere erkeklerin girmesine izin verilmediğini aktarmıştır. 
Ayrıca yine son zamanlarda icra edilenlerden farklı olarak dualar 
yapıldığını dile getirmiştir. Sonbaharda bir araya gelerek bölgedeki 
dağlardan birinin zirvesine çıkılıp kurbanlar kesilerek bunların 
dağıtılmasının arka planında bereket için Tanrı’ya minnet ve dua 
edilmesi olmalıdır. Burada eski Türk inanç sistemindeki atalar kültü 
ile de bir ilişki kurulabilir. Ataların öldükten sonra dahi ruhları 
vasıtasıyla aile efradını korumaya devam ettiği düşünülerek onlara 
karşı duyulan minnetin bir yansıması olarak kurban kesilmektedir. 
Eski Türkler öbür dünyada ikinci bir hayatın varlığına ve ruhların 
ebediliğine inanmaktaydı. Ruhları öbür dünyaya göçen atalar 
rahatsız edilmemeliydi.11 Dağ Bayramı’nda Seyit Baba anılmakta 
ve onun ruhunun hoş tutulması önem arz etmektedir. Onun ruhuna 
ulaşacağı inancıyla kurban kesilmektedir. Kurban ibadeti hangi 
amaç ve gayeyle yapılırsa yapılsın, tapınılan kutsiyetle irtibat kurma 
ve ona yakınlaşma amacı taşıyor olmalıdır. 

Dağ Bayramı’na gelen insanların bir kısmı evlerinden çeşitli 
eşyalar getirerek bağış yapmaktadırlar. Açık artırmayla satılan bu 
eşyalardan elde edilen gelir, bir sonraki bayram organizasyonunda 
kullanılmaktadır. Hem eşya bağışlayanlar hem de onları satın 
alanlar bunu “hayır” için, özellikle de oradaki evliyanın ruhunu hoş 
etmek için yaptıklarını dile getirmektedirler.12 Bu, esasında bir nevi 
“saçı” gibi düşünülebilir. Saçı eskiden olağanüstü güçlere sahip 
olduğuna inanılan ruhlara sunulan ve onlar adına, onların rızasını 
ve yardımını kazanmak için dağıtılan yiyecek, içecek, bez ve 
diğer cansız nesnelere verilen addı. Saçılar bir cins kurban niteliği 
taşımaktaydı.13 

11 Kafesoğlu, Eski Türk…., s. 46-48.  
12 Mehmet Osman, 1937, Çakmaklar köyü. 
13 Kalafat, a.g.e., s. 179.
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2. Erenler Yeri

Mestanlı İlçesi sınırlarında bulunan Pazarlar (Pazartsi) köyünde 
köylüler ve çevre köyler tarafından kutsal kabul edilen bir çayır 
bulunmaktadır. Buranın kutsallığı çayırda bulunan devasa meşe 
ağacıyla ilişkilendirilmektedir. Anlatıya göre bölgede mukaddes 
kabul edilen ve oldukça tanınan erenlerden olan Seyit Baba yanındaki 
diğer ermişlerle birlikte Erenler Yeri denen yere gelmiş ve oradan iki 
dal kopararak toprağa sokmuş. O dallar, Seyit Baba ve yanındakiler 
ikindi namazını kılana kadar, bugün kutsal kabul edilen büyük 
meşe ağacına dönüşmüş. Seyit Baba yeşillenen ağacın yanında 
şu sözleri dile getirmiştir: “Erenler evliyalar, Seyitler Mehmetler, 
7’ler 40’lar, Dağdan (Dağ Bayramı) gelince bundan böyle burada 
bayram olacak”. Ondan sonra buradaki bu meşe ağacının kutsallığı 
etrafında Pazarlar Bayramı tertiplenmeye başlanmıştır. Halk her yıl 
Sonbaharda burada toplanmış ve kurbanlar keserek dua etmiştir.14 

Eski Türklerin tabiatta bir takım gizli kuvvetlerin varlığına 
inanma anlayışı burada da söz konusudur. Eski Türklerde doğa 
olayları ve doğanın parçası olan dağ, orman, ağaç gibi öğeler, aynı 
zamanda birer ruh olarak algılanmıştır. Bu ruhları kızdırmamak 
ve memnun etmek için de yılın belli zamanlarında kurbanlar 
kesilmiştir.15 Pazarlar’a yakın bir köy olan Sunallı’dan Ahmet Osman 
Hüseyin, Erenler Yeri’ne ilişkin bir tecrübesini aktarmıştır. Yıllar 
önce Pazarlar köyüne düğüne giden kendisinin de aralarında olduğu 
bir grup genç köylerine dönerken Erenler Yeri’nden geçmişlerdir. 
Gençlerden biri buranın kutsallığına inanmadığını, söylenenlerin 
uydurma olduğunu belirterek küfür etmiştir. Hüseyin, hemen 
akabinde Erenler Yeri’ndeki ağaçtan kendilerine hiç durmadan 

14 Fatma Özlem, 1942, Pazarlar köyü. Fatma Özlem bunları 104 yaşında vefat 
eden babaannesinden duyduğunu ve kendi çocukluğunda da bu bayramlara ve 
dualara iştirak ettiğini anlatmıştır. Bayram Osman Hüseyin, 1954, Sunallı köyü. 
Bayram Osman Hüseyin de Erenler Yeri’ne ilişkin çocukluğundan itibaren duy-
duğu anlatıları aktarmıştır. 
15 İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken, İstanbul, 1998, s. 302-303. 
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taşlar atılmaya başlandığını ve evlerine korku içinde döndüklerini 
aktarmıştır. Kendi ifadesiyle “Orası boş değildir, sahiplidir ve 
her zaman saygı duyulması gereken kutsal bir bölgedir”.16 Yöre 
halkındaki bu inanış, doğaüstü gördükleri tabiat kuvvetlerinin 
varlığı inancının süregeldiğinin bir göstergesidir. 

Burada bir başka eski Türk kültürü izi daha görülmektedir. Bu 
da yağmur duasının yapılmasıydı. Bu ritüellerin gerçekleştirildiği 
yerin çok yakınında bulunan su pınarlarına yağmur ve bereket için 
bebekler sokulup çıkarılmaktaydı. Asma dallarından yuvarlak bir 
örgü yapılmakta ve bunlar pınarın içine atılmaktaydı. Akabinde 
de bebekler suyun içindeki örgü dalların üstüne oturtulup 
kaldırılmaktaydı. Köylüler, yağmur yağması için yapılan bu ritüel 
sonrası suyun gürlediğini aktarmışladır.17 Su kültü, Türklerde 
çok eskilerden beri vardır. Bunun temelleri yer-su inanış ve 
anlayışına dayanmaktadır. Göktürk yazıtlarında yer, su ile birlikte 
düşünülmüştür. Yazıtların her yerinde mukaddes yer ve su manasına 
gelen “ıduk yer-sub” ifadesi kullanılmıştır.18 Türkler suyu kuvvet 
ve bereket kaynağı olarak kabul etmişlerdir. Onlara göre su eski ve 
kutsal bir varlıktı.19

Çeşitli din ve kültürlerde olduğu gibi Türk kültüründe de 
yağmur yağdırma ile ilgili uygulamalar bulunmaktadır. Türklerde 
yağmur yağdırma taşına Yada Taşı denmiştir. Türk boylarında, 
çok eski devirlerden beri, yaygın bir inanışa göre, büyük Türk 
Tanrısı Türklerin atalarına istedikleri zaman yağmur, kar, dolu 
yağdırabilen bu taşı hediye etmiştir.20 Türk kültüründe Yada Taşı 
yağmur duasında önemli bir araç olmuştur. Yağmur duası esnasında 
suya taş atma Türklerde rastlanan bir uygulamadır. Bu bölgede de 

16 Ahmet Osman Hüseyin, 1957 doğumlu, Sunallı köyü.
17 Fatma Özlem, 1942 doğumlu, Pazarlar köyü. 
18 Bahaeddin Ögel, Türk Mitolojisi, C. II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 
2014, s. 422-423.  
19 Eyüp Akman, “Türk ve Dünya Kültüründeki Su Kültü Üzerine Düşünceler”, 
Kastamonu Eğitim Dergisi, C. 10, No:1, 2002, s. 4.  
20 Abdülkadir İnan, Tarihte ve Bugün Şamanizm, Türk Tarih Kurumu Yayınları, 
Ankara 2017, s. 153.  
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yağmur duası esnasında pınarlara taş atılmaktadır. Halk inanışına 
göre, Tanrı insanlar yanlış davranışlarda bulundukları için onlardan 
yağmuru esirgemektedir. Pazarlar’daki yağmur duası esnasında 
pınara bebek sokulması uygulaması, bebeğin saf ve temizliğin 
simgesi olması hasebiyle arınmayı temsil etmesiyle ilişkili 
olmalıdır. Ayrıca insanların ıslatılması her şeyin kuruduğunun bir 
göstergesi ve yağmura çok fazla ihtiyaç duyulduğunun ifadesidir. 
Yağmur duası yapmak için seçilen mekân mutlaka halk tarafından 
kutsal kabul edilen bir ziyaret yerinde veya yakınında olmalıdır. Bu 
bir yatır yanı, kutsal bir ağaç ya da kutsal taşların bulunduğu bir yer 
olmalıdır.21 Nitekim Pazarlar’da yağmur duasının gerçekleştirildiği 
yer ulu bir evliya tarafından dikilmiş olan ve kutsiyet yüklenmiş bir 
ağaç yanıdır. 

Erenler Yeri’ndeki ağacın gövdesinin çevresi yedi metredir.22 
Ağaç ve orman kültünün bir tezahürü olarak Ötüken ormanlarının 
Gök Türkler ve Uygurlar devrinden beri kutsal kabul edildiği 
bilinmektedir. Orman kültü ilkel toplulukların orman ürünleri 
ve avcılıkla geçindikleri zamanların bir hatırasıdır. Ziraat ve 
bozkırlarda hayvancılık yapan toplumlarda orman zamanla 
önemini yitirmiştir. Lakin hayat şartları ve dini telakkileri açısından 
gelişmiş olan toplumlar orman ve ağaç kültünü yeni dinlerine 
sokmuşlardır.23 Erenler Yeri’nde bulunan meşe ağacı, Seyit Baba 
aracılığı ile İslami bir şekle dönüştürülerek kutsallaştırılmıştır. 
Yüzyıllarca bu ağaçtan bir dal koparmanın büyük felaketlere yol 
açtığı inancı süre gelmiştir. Hatta Pazarlar köylüleri bir süre önce, 
köylerinden bir kızın o ağaçtan bir dal kopararak evine getirdiğini 
ancak akabinde hemen dilinin tutulduğunu aktarmışlardır. Yine çok 
eski zamanlardan beri düğün alayları esnasında çalınan davulların 

21 Harun Güngör, “Geleneksel Türk Din ve İnanışlarında Kutsal Mekân/Ziyaret 
Yerlerinin Oluşumu”, Türkiye’de Dinler Tarihi’nin Kurumsallaşması Sürecinde 
Prof. Dr. Abdurrahman Küçük, Ed. Prof. Dr. Ahmet Hikmet Eroğlu, Berikan 
Yayınevi, Ankara 2016, s. 684; Bayram Polat, “Türk Kültüründe Yağmur Duası 
(Azatlı Kasabası Örneği)”, Dini Araştırmalar, C. 9, S. 27, 2007, s. 280, 283.  
22 Şerif Özlem, 1938 doğumlu, Pazarlar köyü. 
23 İnan, Tarihte ve Bugün…, s. 55. 
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bu ağacın yanından geçerken çalmayı durdurduklarını ifade 
etmişlerdir. Bir keresinde davulun birinin susmaması üzerine ağacın 
yanında bulunan dibeğin yukarı fırladığı ve kırıldığı aktarılanlar 
arasındadır.24 Ancak Pazarlar Bayramı ve yağmur duası yaklaşık 
yarım asırdan beri yapılmamaktadır. Günümüzde bu ritüeller terk 
edilmiş durumdadır. Lakin Erenler Yeri denen alanın ve buradaki 
ağacın kutsiyeti algısı devam etmektedir. İnsanlar hala o ağacın 
dalından bir dal koparmaktan imtina etmekte bu alana sonsuz saygı 
duymayı sürdürmektedirler.  

3. Bölgede Gerçekleştirilen Mayeler

Alevi/Bektaşiliğin XIII. asırdan itibaren Anadolu’ya ve Balkanlara 
Horasan erenleri aracılığıyla taşındığı yaygın bir kanaattir. Alevi/
Bektaşiliğin Balkanlarda etkin yayılımı yine Osmanlı Devleti’nin 
fetihleriyle buralara yerleşen Türkler vasıtasıyla olmuştur. Alevi/
Bektaşi geleneğine bağlı grupların Bulgaristan’a yerleşmesi çeşitli 
şekillerde gerçekleşmiştir. Bunlardan biri Rum abdallar geleneğine 
mensup dervişlerin faaliyetleri ve onların buralarda tekkeler kurup 
yerleşmesi şeklinde olmuştur. Bir diğer yerleşim şekli de aralarında 
Heterodoks İslam anlayışına mensup kimselerin de bulunduğu 
Türklerin XIV. yüzyılın sonundan başlayarak XV. yüzyılda 
Anadolu’dan Balkanlara zorunlu iskâna tabi tutulmaları ile olmuştur. 
Üçüncü yoğun göç, Osmanlı Safevi çatışmasının sonucu olarak ve 
aynı zamanda Osmanlı yönetimine muhalif tutumları nedeniyle 
Alevi/Bektaşi inancındaki Türkmen toplulukların bölgeye sürgün 
edilmesi şeklinde gerçekleşmiştir.25

24 Fatma Özlem, 1942 doğumlu, Pazarlar köyü.
25 Nevena Gramatikova, Neortodoksalniyat İslam v Bılgarskite zemi. Minalo i 
sıvremennost, Uk Gutenberg, Sofya 2011, s. 141-143; Nevena Gramatikova, “Bul-
garistan’da Gayri-Sünni Eğilimli (Alevî-Bektaşî Eğilimli) Dini-Mistik Geleneği-
nin Yerleşmesine İlişkin Toponimik ve Onomastik Bir Bakış”, 2. Uluslararası Hacı 
Bektaş Veli Hoşgörü ve Barış Sempozyumu 08-10 Ekim 2015 Sempozyum Bildiril-
eri, Nevşehir 2015 s. 354-355. 
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Yüzyıllardan beri Doğu Rodoplarda varlıklarını sürdüren 
Alevi/Bektaşi Türkler gelenek ve göreneklerini ayakta tutmayı 
başarmışlardır. Alt gruplar olarak Babai, Bektaşi ve Muhasiplerin 
burada meskûn olduğu görülmektedir.26 

Bölge halkı, her yıl Mayıs ve Kasım ayları arasında o çevrenin 
koruyucusu olarak düşündüğü evliya/eren mertebesinde gördükleri 
mukaddes şahsiyetleri anmak için farklı noktalarda bir araya 
gelmektedir. Maye adı verilen bu etkinlik bu adla sadece Doğu 
Rodoplarda icra edilmektedir. Doğu Rodoplarda ilk maye 1 Mayıs’ta 
Gorna Krepost (Karalar)’da Hızır Baba adına yapılmaktadır. 
İlkbahar ve Yaz mayeleri Babailer, Sonbahar mayeleri ise Bektaşiler 
tarafından tertiplenmektedir. Alevi/Bektaşi toplumunda türbeler 
sadece bir kabir değil, aynı zamanda bir ibadet yeridir. Mayeler de 
genellikle bir türbe etrafında icra edilmektedir.27

Mayeler, daha önceleri Bektaşilerin kutsal günü olan 
Perşembe günleri yapılmaktaydı. Ancak sonraları Cumartesi 
yapılmaya başlanmıştır. Cuma günü dua yapıldıktan sonra kurbanlar 
kesilmektedir. Kurbanlık hayvan olarak manda, koç ve dana tercih 
edilmektedir. Ertesi gün yani maye günü gelen herkese kurban 
etiyle yapılan pirinç pilavı ikram edilmektedir. Önceleri bu ritüelin 
geleneksel yemeği keşkekti. Mayeye gelen herkes önce türbede 
ibadet eder, mum yakar ve türbede yatan dervişe/babaya/evliyaya 
hediyeler bırakır.28 Eski Türklerde dağ, orman ve su gibi tabiat 
ruhlarına adak olarak bez ve çaput bağlama yaygındı. Müslüman 
olduktan sonra da bu adetlerini tamamen terk etmeyen Türkler 
Allah dostları olarak kabul edilen insanların türbelerine hediyeler 
bırakmayı sürdürmüşlerdir. Özünde tabiat ruhlarını memnun etmek 
için sunulan kurban olan bu tarz uygulamalar adak manasına 

26 İlyas Üzüm, Günümüz Bulgaristan Aleviliği, Horasan, İstanbul 2006, s. 57. 
27 Lyubomir Mikov, Bulgaristan’da Alevi-Bektaşi Kültürü, Çev. Orlin Sabev, Ki-
tap Yayınevi, İstanbul 2008, s. 31; Muharem Aliosman, Vyara i folklor na Turtsite 
Alevii-Kızılbaşi ot iztoçnite Rodopi, 2019, s. 90. 
28 Aliosman, a.g.e., s. 91.
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bürünerek varlığını değişik bir şekilde sürdürmektedir.29 Buna 
benzer şekilde, mayede insanların evlerinden getirip bağışladıkları 
canlı hayvan, zahire ve diğer bazı eşyalar açık artırma usulüyle 
satılmakta ve elde edilen bu para, gelecek yıl gerçekleştirilecek olan 
mayede kullanılmak ve türbenin bakım onarımının yapılması için 
saklanmaktadır. Bu işin sorumluluğu, önceden seçilmiş olan iki üç 
kişiden oluşan bir komisyona verilmiştir. Bir mal hediye eden ya 
da açık artırmadan bir şey satın alan her insan oradaki evliyanın 
şefaatini kazandığına inanır. Mayeye, yakın bölgelerden Alevilerin 
yanı sıra, Sünniler de katılmaktadır.30 

Bahar aylarındaki mayelerde yağmur duası da 
gerçekleştirilmektedir. Yağmur duaları daha önceleri yüksek 
tepelerde yapılmaktaydı. Yine yağmur duası Erenler Yeri’ndekine 
benzer şekilde yapılmaktaydı. Asma çalısından örülen halka, pınara 
sokulup çıkarılmaktaydı.31

Dambalı Dağı, Doğu Rodopların zirvelerinden birinde 
bulunmakta ve kaya altından çıkan şifalı suyu nedeniyle de her 
yıl 6 Mayıs’ta yani Hırdellez’de ziyaretçi akınına uğramaktadır. 
Dambalı’da su kültü ile ilgili adet ve inançlar günümüzde hala bütün 
canlılığı ile devam ettirilmektedir. İnsanlar, yılda bir kez 5 Mayıs’ı 
6 Mayıs’a bağlayan gece, gün doğmadan önce, tepeden önce bir 
taş kütlesine, oradan da aşağıya doğru süzülen şifalı olduğuna 
inandıkları suyun bulunduğu bu yere akın etmektedir. Ayrıca buraya 
gelen insanlar, gece yarısı, Dambalı’daki meşe korusunun garip bir 
şekilde hışırdadığını ve uğuldadığını dile getirmektedirler. Yerel halk 
şifalı su inancını, Alevi evliyası Yaren Baba’yla ilişkilendirmektedir. 
Anlatıya göre, Yaren Baba dervişlerle birlikte Dambalı’da yemek 
yemiş, ancak su olmadığını fark etmiştir. Bunun üzerine kayaya 

29 Ahmet Gökbel, “Anadolu’da Yaşayan Halk İnanışlarından Çaput Bağlama ve 
Nazar”, Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, S. 1, 1996, s. 176. 
30 Muharrem Aliosman, 1980 doğumlu, Zvinitsa Köyü. 
31 Aynı kişi.  
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yumruğu ile vurmuş ve anında oradan su fışkırmıştır.32 Ahmet Yaşar 
Ocak’a göre, kayadan su çıkartma motifinin eski Türk efsane ve 
masallarında olmaması bu durumun eski Türk inançlarıyla alakası 
olmadığını göstermektedir.33 Çocuk ve yetişkinler gece yarısından 
sonra elbiselerinin bir kısmını ağaç dallarına bağlamaktadırlar. Bu, 
hastalığın orada kalması inanç ve dileği ile yapılmaktadır. Ayrıca 
yine bu sudan içen ve yalağına sokup çıkarılan kekeme çocukların 
iyileştiğine inanılmaktadır.34 Burada, yer-su tabiat kuvvetlerinden 
bir medet ummanın söz konusu olduğu görülmektedir. Aynı şekilde, 
ormandan uğultu gelmesi de tabiat kuvvetlerine ruhi bir mana 
yüklendiğinin göstergesidir.

Sünni Türkler, bazı köylerde türbe ve kutsal yerlerin yanında 
mevlid okutma, kurban kesme ve yağmur duası gibi dini ritüeller 
bütününü “bayram” olarak tanımlamakta; Alevi/Bektaşiliğe 
mensup Türkler ise buna “maye” adını vermektedirler. Esasında 
yapılan ritüeller birbirinin aynısıdır. Bayram ve mayeleri kutlamak 
için İlkbahar-Sonbahar döngüsü gözlenir. Eski Türklerde İlkbahar 
ve Güz bayramları ile ayinleri Hunlar devrinden beri malumdur.35 
Çin tarihlerinde Hun ve Göktürklerin yılın beşinci ayında büyük bir 
bayram yaptıkları belirtilmektedir. Çin takviminin beşinci ayı aşağı 
yukarı Mayıs ayına denk gelmekteydi. Dolayısıyla ritüeller için 
belli dönemlerin seçilmesi, Türklerde, çok eskiden beri uygulanan 
bir durumdur. Eski Türklerde bu törenlerin olmazsa olmazı kurban 
kesilmesi, at yarışları ve şarkıların söylenmesiydi.36 Türkler yerleşik 
hayata geçince toplumsal hayatta at önemini yitirmiştir. Ancak 
İlkbahar bayramlarında diğer ritüeller büyük oranda varlığını 
sürdürmektedir. İslamiyet’in etkisiyle ritüellere farklı uygulamalar 

32 Aliosman, a.g.e., s. 91. 
33 Ocak, a.g.e., s. 252.
34 Şaziye Abdullah, 1949 doğumlu, Taşkınlar köyü. 
35 İnan, Tarihte ve Bugün…, s. 89.  
36 Bahaeddin Ögel, Dünden Bugüne Türk Kültürünün Gelişme Çağları, Türk 
Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1988, s. 773-775.
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girmiş olsa da Eski Türklerde olduğu gibi günümüzde hem Dağ 
Bayramı hem de mayelerde müzik de yer almaktadır. 

Sonuç

Türk boylarında ve devletlerinde, Gök Tanrı inancından başlayarak 
İslamiyet’e kadar gelen Türkistan’dan Anadolu ve Balkanlara uzanan 
dağların kutsallığı algısı, sosyal hayattaki inanç ve ritüellere tesir 
etmiştir. Doğu Rodop Türklerinin dini uygulamalarına bakıldığında 
dağların özel bir yeri olduğu gözlenmiştir. Birçok köy yağmur 
duasına çıkmak için yörelerindeki en yüksek tepeyi seçmekte ve 
Dağ Bayramı gibi ritüellerini dağ başlarında gerçekleştirmektedir. 
Ağaç kültü de Türk kültür ve inanç sistemi içerisinde, çok eski 
dönemlerden beri varlığını sürdürmektedir. Ağaçlar kutsal 
sayılarak sevgi ve saygı görmektedirler. İslamiyet’ten önceki Türk 
inançlarında görülen kutsallık anlayışı, İslamiyet’i kabulle birlikte 
İslami bir şekle girmiştir. Kutsallık özelliklerinin Eski Türkler ile 
bağlantısı unutulmuş ve İslamiyet’in kendisinden meydana gelmiş 
gibi kabul görmeye başlamıştır. 

Doğu Rodop bölgesinde, Türklerin gerçekleştirdikleri 
ritülleri geleneksel bir hafıza ile yapmakta oldukları; özellikle 
dağ, ağaç, su gibi tabiat varlıklarının kutsallığının bilinciyle 
hareket etmedikleri gözlenmiştir. Ancak bilinçli bir şekilde 
olmasa da yarım asır dini uygulamaların kısıtlandığı komünist 
idare ile yönetilen Bulgaristan’da Türkler, hala eski inançlarını 
sürdürmektedirler. Gerçekleştirilen ritüellerde İslami unsurların 
zayıfladığı ancak eski Türk inanç sisteminden kalma özelliklerin 
büyük oranda korunduğu ve devam ettirildiği görülmektedir. 
Ritüellerde, önceleri Kur’an-ı Kerim ve dualar okunmaktayken, 
zamanla ve muhtemelen de komünizm propagandasının sonucu 
olarak bu uygulama iyice azalmıştır. Artık ne Dağ bayramlarında ne 
de mayelerde dua okunmamaktadır. Sadece kurban kesilirken dua 
okunmaktadır. Etkinlikler, büyük oranda bir şenliğe dönüşmüştür. 
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Ancak kurban kesimi hiç değişime ve kesintiye uğramadan devam 
ettirilmiştir.

Çok eski zamanlardan beri çeşitli devletler kurmuş olan Türkler 
farklı dinlere girmişler, ancak yüzlerce yıllık eski inançlarının 
bir kısmını muhafaza etmeyi başarmışlardır. Doğu Rodoplarda 
da bunu açıkça gözlemlemek mümkündür. Doğu Rodop Türkleri 
Alevi/Bektaşi ve Sünni olarak mezheplere bölünmüş olsa da büyük 
oranda özü Eski Türk inanç sistemine dayanan çok sayıda ritüeli 
benzer şekilde gerçekleştirmektedir. Alevi/Bektaşilerde maye denen 
mevsimsel ritüeller, Sünni Türklerde bayram adını almıştır. Bu 
ritüelin uygulanması her iki mezhebe mensup Türklerde neredeyse 
birebir aynıdır. 
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OTTOMAN CULTURE IN THE CENTRAL-
MIDDLE WEST OF BULGARIA: 

HERITAGE, FOLKLORE, HISTORY 
NARRATION AND POLITICS OF SOCIAL 

PLANNING*

Dimitar V. ATANASSOV**

Summary: The paper is aimed to demonstrate how Ottoman heritage is 
treated today in a particular zone of Bulgaria – its Middle West. Several 
examples are involved. Buildings, infrastructure objects and city/town 
zones, dating back from the Ottoman era, are taken into consideration. 
During archaeological excavations, in the very center of Sofia the Ottoman 
city from the Classical period (XVI c.) was discovered. Surprisingly, 
the remnants were very well preserved under the ground. However, the 
Ottoman cultural layer was removed in search for the “bright Antiquity” 
and ruins of the late Roman Serdica, which is regarded as more prestigious 
heritage, were put on display in situ.

Cultural planning, based on hierarchies, deeply rooted into XIX c. 
nationalism, could be recognized in cases like Ikhtiman imaret mosque – a 
building with high cultural value, which is left to natural destruction. The 
hammam, part of the same building complex, is run by private owner, and it is 
in relatively good condition. These two examples show how different social 
actors apply various strategies for cultural planning, resulting in distinctive 
positives and negatives: the hammam is preserved, but is no more public and 
access to it is limited to the guests of the proprietor of the building.

Dupntsa case is also indicative. During routine town water supply 
system repair, an Ottoman aqueduct was unearthed. The accent in narrating 

* The research is produced in the scope of the project “Experiencing the past. 
Historical reenactments as a cultural phenomenon”, supported by Bulgarian 
Scientific Fund (КП-06-ОПР05/13, 2018-2023).  ** (Assoc. Prof. Dr.) Institute for 
Ethnology and Folklore Studies with Ethnographic Museum, Bulgarian Academy 
of Sciences, e-mail: dimitar.atanassov@gmail.com 
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it was put not on its cultural legacy status, but on the possibility to be 
reused with no reference to the Ottoman context – a strategy for managing 
Ottoman period remnants with erasing their historical background due to 
nationalistic cultural planning.

In the city of Kyustendil there are two mosque buildings and a 
hammam, survived from the Ottoman epoch. They represent three different 
strategies for narrating, managing and imagining the legacy from the five-
centuries long Ottoman rule of the region. It is important to note how local 
and central authorities are cooperative, being based on overt nationalistic 
ideas. 

Moreover, examples from Samokov, Radomir and Gotse Delchev 
are also involved in order to display different strategies for treating the 
Ottoman heritage in Bulgarian Middle West. 

In the paper, connections to political context in Bulgaria are also 
made. Particular accent is put on the rise of the nationalism, took place 
during the last two decades, and on the national-populist political parties, 
who always rely on a hardline ethnonational historical narration and 
ethnocentric cultural planning, where the anti-Ottoman rhetoric is one of 
the most established discourses. The analytical tools employed are taken 
from relative humanities paradigm as represented by works by Edward 
Said1, Maria Todorova2, Vesna Goldsworthy3, Jan Assman4, Benedict 
Anderson5, Michael Herzfeld6, Alexander Kiossev7 etc.

1 Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, New York 1978. 
2 Maria Todorova, Imagining the Balkans. Updated Edition. Oxford University 
Press, New York 2009 (1st edition 1997). 
3 Vesna Goldsworthy, Inventing Ruritania. The Imperialism of the Imagination, 
Yale University Press, New Haven and London 1998. 
4 Jan Assmann, Cultural Memory and Early Civilization. Writing, Remembrance 
and Political Imagination, Oxford University Press, New York 2011 (1st edition 
1992). 
5 Benedict Anderson, Imagined Communities. Reflections on the Origin and 
Spread of Nationalism, Verso, London-New York 2006. 
6 Michael Herzfeld, Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State, Rout-
ledge, New York 1997. 
7 Alexander Kiossev, ‘Notes on Self-Colonising Cultures’, Pejic, Bojana; Elliott, 
David (eds.), After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe, Moderna 
Museet, Stockholm 1999, p. 114-117. 
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Introduction

In the last fifty years, it became truism, that cultural heritage is a 
flexible field with no predetermined values. It is subject to political 
planning interventions, negotiations and re-negotiations. They 
reshape its scopes and geometries, establishing internal relations 
and hierarchies. Cultural heritage reflects the actual social order 
and how it is projected in depth. It is not a mechanical compilation 
of artifacts and practices that generations, who see themselves as 
responsible to the past, give their best to preserve it, while less 
careful ones leave it to natural destruction. Cultural planning is 
always politically dependent vector. Ideology mode of the society 
is a key factor, who arranges what remained from the past, lining 
it up in accordance to certain criteria and value orientations, while 
structuring the multiplicity of the past in strict hierarchies in order 
to fit it together in a narrative, corresponding to an ideologically 
forged model. It has its beginning, its accents, shaped to meet 
certain ideology requirements, its goals and clear moral at the end. 
History offers an infinite number of combinations and possibilities 
for selectively assembling the image of cultural heritage, and how it 
is constructed is always a process in the political affairs field.

Material remains of history are always tied to how they are 
narrated. Ruins come to life to take on meanings as more than 
rubble staining the cityscape, which hinder potential investment 
intentions. History recount is also charged with those contents that 
meet the social leaders’ conception of cultural image they plan 
collective identity to be manifested by. (Grand) narrative of the past 
is implied in every historical monument. It eradicates the artifact 
from its original statics, introducing it as an element of the shared 
and dynamized living nowadays.
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The research is realized in the spirit of constructivism and 
relative humanities studies. In this point of view, the world, its 
phenomena, facts and languages   that describe them are not firm 
and pre-determined as regarded in an essentialist paradigm. They 
are result of constructive efforts and planning strategies, which are 
elements of political ideas related to how key public resources are 
managed. One of these resource fields is the history zone. Its lists 
of prestige are constructed and filled in accordance with certain 
ideological rules, procedures and limitations. In other words, in the 
following pages an attempt will be made to look beyond the surface 
of the first accessible version of the past being confident that beyond 
the edge there is at least one more meaning layer that reveals a 
different picture of the world, run by another circle of intentions 
with different actors’ hierarchy. Concerning the actual social 
project, the analysis of multiple narratives, located in a variety of 
depths, reveals alternative ideas and tools to apply them, a diversity 
of settings, signs and sign systems, which oftentimes are in logical 
conflict with those, which are publicly articulated. Thus, the work 
presented relies on analyzing rhetoric of history, viewed in their 
discoursive nature, and dictionaries of cultural heritage narration, 
voiced in a variety of social contexts – academic, popular, political 
etc.

From this standpoint, it can be maintained that the material 
remnants of the past do not exist by itself. The discovery of them 
doesn’t end with unearthing them. Cultural artifact, loaded with its 
value, emerges after it is incorporated into a planning-engineering 
and cultural policy making that shapes it an ideologically based 
image, which is meant to give the society answer who are we and 
why.

The phantom Ottoman city in the center of Sofia 

In 2010, Sofia Municipality authorities began to construct second 
subway line, which was expected to pass under the historical center 
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of the city. It is perfectly known that there are ruins of ancient 
Serdica there. The settlement was founded by Emperor Trajan, and 
it is in complete continuity with the current center of the Bulgarian 
capital. According to the original construction plan, an underground 
parking lot was planned to be built on the site of the antiquities in 
order to serve the metro station. It was projected that the cultural 
layer will be relocated and exposed to a place, designed specifically 
for it8. Such an intention was aimed at resolving the conflict between 
the ideas of preserving the material traces of the past intact and 
the development of the urban environment, including deployment 
of investment intentions by various entities in areas of historical 
significance.

The initial plan was quickly abandoned and the engineering 
documentation was essentially revised. Moving the archaeological 
level proved both financially non effective and culturally destructive. 
If it would have been realized in its originality, the city would had 
been deprived of significant image resource that could be fully 
functional and capable of demonstrating its imagological content 
in situ only. However, preservation of the ruins discovered also fits 
into the historical cityscape of this part of Sofia. In the immediate 
vicinity there are buildings emblematic for its past, such as the Banya 
Bashı Mosque9, the Sofia public bath, which today is a museum, 
dedicated to Sofia urban history, the Archaeological Museum, which 
is also housed in a building with historical roots – the former Büyük 
Mosque, the National Art Gallery and the Ethnographic Museum, 
settled in a building from the middle of the 19th century, which was 
initially built to be konak of the Ottoman governor, and then was 
re-functioned as Bulgarian ruler’s palace. Last, but not least, the so 
called “triangular of   power” also sits on the urban territory around 

8 Снежана Горянова. „Метростанция 8-II, София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ (проучване на пластове от средновековието, османския период и 
Възраждането)“, Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 
2012, с. 429. 
9 Kadı Seyfullah Efendi Mosque is popularly known as Banya Bashı Mosque. 
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the archaeological site. The Presidency, the Council of Ministers, 
the former Communist Party Palace, which is now the second 
building of the National Assembly, several ministries, are all there. 
Thus, such authoritative surrounding creates favorable conditions 
for imagining the continuity between ancient Serdica and present-
day Sofia with its cultural prestige.

For the last time, in this very part of the Bulgarian capital, 
systematic excavations were carried out more than a century ago, 
when the modern Vitosha boulevard was built. By no means they 
don’t meet nowadays scientific standards. However, it worth 
mentioning that more than 120 years ago the government led by 
Stefan Stambolov10, while implementing its modernization projects, 

10 Stefan Stambolov (1854 – 1895) began his political career even before the be-
ginning of the modern Bulgarian state. He was a participant in the attempted up-
rising against Ottoman rule in Stara Zagora district in 1875, and participated in the 
April Uprising the following year, although not in the bravest possible role. After 
the birth of the Principality of Bulgaria, he participated in the Unity committees 
aimed at the revision of the Berlin Treaty and the return of the country‘s territory 
from San Stefano. Member of the Liberal Party, deputy in the Constituent Assem-
bly and in the First, Second and Fourth Assembly. His political importance grew 
especially after the coup against Prince Alexander I on 9/08/1886. Two weeks after 
this event, he was appointed a member of a regent’s council of three, which ruled 
for almost a year in the conditions of an intractable political crisis and strong in-
ternational isolation, headed by on which Russia stands. On August 20, 1887, he 
assumed the post of Prime Minister, and his mandate lasted until May 19, 1894. As-
sociated with the attempt to replace classical nationalism with modern patriotism in 
a version closer to citizenship, based on the understanding of national sovereignty. 
Does not give in to pressure from Petersburg. On the contrary, he undertook a num-
ber of efforts for a peaceful rapprochement with the Ottoman Empire, which yield-
ed visible results. His activity as prime minister is related to many modernization 
measures: he takes actions regarding the appearance of the capital and its transfor-
mation into a modern city, introduces uniforms for officials, imposes protectionist 
measures to stimulate local production. It completes the railway line connecting 
Vienna, Sofia and Istanbul, as well as the section between Yambol and Burgas. The 
construction of a railway from the capital to Macedonia begins. During his time, 
a large part of the modern Bulgarian legislation was forged. On July 15, 1895, he 
was stabbed by VMRO agents in the center of Sofia, and three days later he died 
of his wounds. Popularly considered one of the authentic Bulgarian statesmen, a 
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destroyed numerous Muslim temples and a couple of Orthodox 
churches. In the late 1940s and early 1950s, the site was heavily 
affected by the early socialist building plans. Firstly, all the remains 
from the buildings in the city, which suffered or were demolished 
during the bombing of the Allies in the winter of 1943-1944, were 
removed. Then, a thick overlay was also deposited in order to raise 
the ground level for what was planned to be center of the city with 
the intention to make it high enough and visible from any point of 
the city topography, suppressing the St. Alexander Nevsky cathedral 
as architectural and ideological center of the visual cityscape, 
belonging to the previous historical period. These events had 
significantly harmed the cultural layer. Nonetheless, a large portion 
of the heritage remained relatively intact. 

That’s why the archaeological investigations carried out in 
connection with the building of the subway station Serdica 2 and 
metro tunnel provoked high hopes in two directions. Firstly, it was 
expected the excavations to discover representative elements of 
the Roman city Ulpia Serdica, and to put them on display as it 
is made in numerous European cities and state capitals. Respect 
for the past and reverence for the patina of time is one of the 
basic characteristics of the civilization of the Old Continent, 
fundamentally rooted in the notion of continuity, gradual 
construction and slow accumulation of value layer by layer. This 
concept refers to an idea, according to which Bulgarian essentiality 
is projected onto a European value scale, thinking it into dictionary 
sets, imagined as universal ones.

The second direction of expectations was markedly national. 
According to several source references, the Bulgarian ruler Khan 
Krum would have conquered Serdica in 809, joining it to the 

role model who will never be equaled. See more in Duncan Perry, Stefan Stam-
bolov and the Emergence of Modern Bulgaria, 1870-1895, Duke University Press, 
Durham 1993; Стефан Дечев, Стамболов след Стамболов. История, политика, 
памет 1895-2020, Просвета, София 2022. 
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medieval Bulgarian state for the first time11. If the first narrative 
represents Sofia as substantially linked to its absolute beginning as 
an urban center, and an element of the first truly global empire, a 
European one, the second was aimed at solving the problem of the 
beginning of the settlement as a possession of the Bulgarian state. 
Therefore, the second one refers to national content and has visible 
potentials for (popular) nationalistic interpretations.

Until 2010, at the archaeological level in the nearby perimeter 
of the subway station Serdica 2 many projects, mainly for urgent 
excavations, had been realized. If not in precise detail, then in 
general framework, the underground treasury was considered as 
pretty known by the specialists. Notwithstanding, the womb of 
the earth always hide secrets, which could be revealed only after 
precise removal of strata with scientific methods. Concerning the 
Medieval past of Sofia as it used (and still is) to be considered 
popularly, but academically as well, as the most glamorous period 
of the Bulgarian statehood, the excavations near the future metro 
station did not give any new positive information. It still remains 
unclear where the town, conquered by the Bulgarian ruler Krum, 
was located. 

No clue for settlement life, connected to the early 9th c., 
was discovered. Only a few ceramic fragments from the late 13th 
century, relatively richer pottery material from the next one, small 
finds from the 10th and 11th centuries, several fragments of blue glass 
Byzantine bracelets from the 11-12th c., a large part of which are not 
related to settlement life, but are probably imported, were found. 
Household ceramics, usually evident for a vibrant local community 
and settlement life, comes after the beginning of 14th and during 
the whole 15th and 16th c. Not a single piece of proof of the early 9th 
century, which are so anxiously awaited by Bulgarian historians and 

11 See Carl de Boor (ed.), Theophanis Chronographia, vol. 1, Leipzig 1883, p. 
484-486, Engl. trans. in Mango, Cyril; Scott, Roger, The Chronicle of Theophannes 
Confessor, Clarendon Press, Oxford 1997, p. 665-666. 
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archaeologists. Khan Krum, the victor of the Byzantine emperor 
Nicephorus (802-811), who, according to the sources, beheaded 
him, and ordered a wine cup to be made from his skull, then drunk 
from it with the allied Slavic chieftains, was not clear exactly which 
city he seized. Moreover, taking into account the thickness of the 
15th c. cultural layer, it is reasonable to question not only about 
Serdica on the political map of the Bulgarian khanate and kingdom 
until it fell under Byzantine rule in 1018, but also the role of the city 
during the of Late Medieval Bulgaria12. 

Evidently, there was a flourishing Ottoman settlement in this 
place, which was probably destroyed by an earthquake. A large part 
of the building foundations was preserved to more than a meter in 
height. Most of the walls of the buildings had leaned and remained 
in relative wholeness. Fragments of the roof constructions collapsed 
were also found. A large part of them was perfectly possible to be 
restored. Water supply ceramic tubes, sewage channel lines, stone 
pavements of the streets, wells, waste pits etc. were also well 
preserved, traceable and restorable. It seems that the town was 
stroke down all of a sudden. Clues of fire were discovered as well. It 
had been left abruptly, and continued its life shortly after in the same 
locality. Archaeological traces of the Ottoman era were also found in 
the area of   the western gate of the ancient city, a few hundred meters 
away from the buildings near the Banya Bashı Cami (Борисова-
Кацарова, Аладжов 2014: 368), in southeast direction below the 
level of the current Independence square13. Ottoman remains were 
unearthed southwards from the area of the new metro station in the 

12 Марио Иванов, Снежана Горянова, „Метростанция 8-II, гр. София, 
бул. Мария Луиза (Отчет за проучване на археологическите останки от 
средновековието, периода на османското владичество и Възраждането)“, 
Археологически открития и разкопки през 2010 г., София 2011, с. 459.
13 Константин Шалганов, Полина Стоянова: „Спасително археологическо 
проучване в резервата „Сердика-Средец“, обект „Ларго“ (пл. Независимост)“, 
Археологически открития и разкопки през 2015 г., София 2016, с. 545. 
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quadrangle space in front of hotel Balkan14 as well. Consequently, 
there is no doubt that the archaeology research revealed a whole 
provincial city (or town) from the Ottoman epoch, not a few 
buildings in the middle of nowhere.

Since the creation of the national states, physical remains 
of the Ottoman period in Bulgaria, likewise in the Balkans, have 
been perceived ambiguously. Decades after the emergence of the 
Modern Bulgarian state, Ottoman heritage used to be considered 
as a symbol of the “old regime”, associated with the materialized 
self-traumatizing metaphor of “Turkish slavery”15. Ottoman history 
was seen as retrograde, hindering all development, as a sign of 
non-prestigious past, marked with lacking freedom caused by rule 
of the Sublime Porte, experienced as oppressive, intolerant and 
ethnically different. According to the Bulgarian meta-narrative 
that backwardness was eradicated with the birth of the Principality 
of Bulgaria, returning the local society to its “authentic” track, 
represented by the Medieval political tradition. The processes of 
establishing of strict division between Ottoman past and national 
present was conditio sine qua non for all the local modern states. 
It involved a variety of violence forms, aimed at marginalizing the 
Ottoman heritage. It is essential to note that most of the participants 
in 19th c. Bulgarian uprisings and were still alive. Grand narrative 
of history was still not canonized, so there was no shared recount 
of the past, attributed with social values and interpretations, but 

14 Веселка Кацарова, Снежана Горянова, Александър Станев, 
„Археологически проучвания на обект „Форумът на Сердика“ – площад „Св. 
Неделя“, гр. София“. – Археологически разкопки и проучвания през 2015 г. 
София 2016, с. 552; В. Кацарова, Сн. Горянова, Ал. Станев, „Археологически 
проучвания в северната половина на площад „Св. Неделя“ – гр. София, през 
2016 г.“. – Археологически разкопки и проучвания през 2016 г. София 2017, 
с. 311; В. Кацарова, Сн. Горянова, Ал. Станев, „Археологически проучвания 
в северната половина на площад „Св. Неделя“, гр. София“. – Археологически 
разкопки и проучвания през 2017 г., София 2018, с. 254-255. 
15 Alexander Kiossev, ‘Notes on Self-Colonising Cultures’, Pejic, Bojana; David 
Elliott (eds.), After the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe, Moderna 
Museet, Stockholm 1999, p. 114-117. 



OTTOMAN CULTURE IN THE CENTRAL-MIDDLE WEST OF . . .     355

scattered personal memories with anti-Ottoman attitude in common. 
In that point of view, Ottoman history could be harnessed in social 
planning only in the context of how Bulgarian people struggled for 
independence. A struggle that continued even after the emergence of 
the Bulgarian principality.

Stefan Stambolov, the above cited prime minister of Bulgaria, 
regarded popularly as one of the great modernizers in 19th c. history 
of Bulgaria, is also known for how his government destructed dozens 
of mosques in Sofia. For a large part of them, the argument was not 
the anti-Ottoman sociopolitical mainstream. Sofia was planned to 
be transformed into a modern European capital, so displacing the 
Oriental town dating back from the Ottoman era was part of the 
project. Employing the same reason, Stambolov ordered at least two 
Orthodox churches to be demolished, regardless of the petition of 
mothers of rebels, who died in struggle against the Ottoman rule. 
The groundwork of one of them was discovered in the Ottoman 
town area during the excavations for the new Sofia subway station 
as well. 

Yet, at the end of the 1920s, almost half a century after the 
modern statehood of Bulgaria was born, alternative voices began to 
rise gradually in the public domain and in the scientific discourse, 
insisting that Ottoman heritage should also be valorized as part 
of cultural image of the bulgarianness. Moreover, it should be 
recognized by modern Bulgarians and official institutions, because 
Ottoman Empire produced a huge and representative cultural corpus. 
If neglected, it would cause an irreparable loss for the world’s cultural 
treasury. In the interwar period, disciplines such as the national 
psychology of Bulgarians and, generally, rightist academic projects 
in which the Bulgarian essentiality could be thought, became highly 
influential. Considering how Ottoman heritage is conceptualized, 
Maria Todorova states it is that cultural framework, able to maintain 
the idea of shared regional identity of the Balkans today16.

16 See Maria Todorova, Imagining the Balkans. Updated Edition. Oxford Univer-
sity Press, New York 2009.
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Five decades after the so-called Liberation (3.3.1878), 
memory instances changed, personal recounts were replaced by 
history narrative17, and this process took place alongside with a 
social planning ideas upheaval. Almost all the participants in the 
liberation movement had finished their life paths, the narratives 
by them begun to settle and to form a shared, socially significant 
cultural remembrance displacing gradually the diverse subjective 
memories, affected both by how actors perceived their biographies 
and how contexts, where memories were actualized and used in18, 
shifted. In that period, for the first time, a radical change of the 
concept of the Ottoman heritage in Bulgaria was introduced. 

For example, traditional houses from the Northern and Western 
Asia Minor, previously regarded as remnants of a non-prestigious 
past, being perceived as a sign of backwardness, agrarianism, low 
hygiene and impracticality, become authoritative model for national 
architecture style, part of the Bulgarian essentiality and refashioned 
as a proof both for skillfulness in house construction, interior design 
and knowledge of how home should be planned in harmony with 
nature, and as a clear indication of the high status of Bulgarian 
people in the Ottoman state19. 
17 Jan Assmann, Cultural Memory and Early Civilization. Writing, Remembrance 
and Political Imagination, Oxford University Press, New York 2011. 
18 Анна Алексиева, „„Гордо знаме ни е Ботев, пръв учител – Димитров”: 
социалистически визии за възрожденските герои.“, Литературна мисъл, 1-2, 
2013, с. 44-45; А. Алексиева, „Христо Ботев: канонизиране и комерсиализиране 
на образа.“, Slavica Lodziensia. Bułgaria i bułgarystyka w zmieniającym się świe-
cie, Vol. 2, 2018, p. 249; Anna Alexieva, “Bulgar Milli Kahramanların Yaratıl-
ması.”, Muhammet S. Kafkasyali (ed.) Balkanlarda İslâm: Miadı Dolmayan Umut. 
Vol. 4, Vakti Azizden Vakti Zelalete. TIKA, Ankara 2016, p. 191. 
19 Чавдар Маринов: „Чия е тази къща? Измислянето на българската 
възрожденска архитектура“, Стефан Дечев (съст.). В търсене на българското. 
Мрежи на национална интимност XIX-XXI век. Институт за изследване на 
изкуствата, София 2010, с. 325-404; Александър Везенков: „Как тъжната 
действителност се превърна в културно наследство: нашите старинни 
градчета“, Ст. Дечев (съст.). В търсене на българското. Мрежи на национална 
интимност XIX-XXI век, Институт за изследване на изкуствата, София 2010, 
с. 405-410.
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Today, after it was unearthed, the Ottoman city in the territory 
of the modern center of the capital of Bulgaria was erased both from 
the landscape and from the symbolic cartography of cultural heritage 
of the community. There are almost no traces left of him in the field 
of scientific research as well. In the annual reports of the National 
Archaeological Institute with a Museum at the Bulgarian Academy 
of Sciences for all the three years of excavations and a couple 
of years immediately after that, relatively small number of short 
publications, dedicated to the Ottoman findings, were produced. 
Buildings of all kinds were discovered – remains of private houses, 
a khan, a kervansaray and others20. The foundations of the Banya 
Bashı Mosque, located in the close vicinity were made in the same 
construction technique and obviously belong to the same period 
– the middle of the 16th century21. Nonetheless, in the academic 
discourse Ottoman cultural layer is unredpresented.

According to the archaeologist Mario Ivanov, director of the 
excavations project, “during the 16th and 17th centuries there were 
about 40-50 Christian temples, which were also active during the 
Ottoman period in our history”22. Churches represent the only figure, 
identifiable by the 19th c. national ideology narrative filter, which is 
still active. Considering Orthodoxy as the factor, associated with 

20 Марио Иванов, Снежана Горянова, „Метростанция 8-II, гр. София, 
бул. Мария Луиза (Отчет за проучване на археологическите останки от 
средновековието, периода на османското владичество и Възраждането)“. 
– Археологически открития и разкопки през 2010 г., София 2011, с. 456-
459; Снежана Горянова, „Метростанция 8-II, София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ (проучване на пластове от средновековието, османския период и 
Възраждането)“, Археологически открития и разкопки през 2011 г., София 
2012, с. 429-431. 
21 М. Иванов, Сн. Горянова, „Метростанция 8-II, гр. София, бул. Мария 
Луиза (Отчет за проучване на археологическите останки от средновековието, 
периода на османското владичество и Възраждането)“, Археологически 
открития и разкопки през 2010 г., София 2011, с. 457. 
22 https://www.standartnews.com/kultura/s_chetiri_asansyora_kam_drevna_ser-
dika_-290373.html (last accessed 25.09.2022); http://www.vesti.bg/index.php?/
bulgaria/otkriha-zapazena-mozajka-ot-serdika-4011211 (last accessed 25.09.2022).
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nation-preserving function when thinking about ethnic process 
during the Ottoman era, is a representation, heavily influenced by 
the popular cliché about religion as saver of the nation.

Therefore, the universal value of the Roman heritage, being 
combined with popular nationalism and the traumatic rhetoric of 
“slavery”, which is canonized as a foundation part of the national 
historical narrative, lead to hierarchization of cultural heritage. 
Thracian, Greco-Roman, Medieval narratives and those related to 
the Modernization period of Bulgaria until the communists came to 
power in 1944 were regarded as prestigious and worthy of public 
display. Proportionally, Ottoman layers are marginalized. Today, 
they occupy the bottom of the scale of authority. No emotional tie 
with the Ottoman past could be established. Thus, removal of it is 
not capable of causing sense of irretrievable loss of value. The relics 
of the time of the Ottoman Empire, while thought in its original 
symbolic sign, articulate history version, from which modern 
Bulgarian society, its institutions and academic studies, did their 
best to get rid of. Ottoman heritage do not evoke a sense of positive 
connectedness with the citizenry. It does not create an emotion of 
belonging, based on value continuity. On the contrary, Ottoman past 
and its ruins are experienced as a long and dark episode, so any 
reference to it is considered immoral.

These attitudes, inherited from the century of classical 
nationalism and implanted in the ideological base of the late 
socialism, significantly deformed public presentation of history both 
in its factual detail and interpretation framework. While in academic 
context, the archaeologist Snežana Goryanova, member of the team, 
who excavated the zone of the Serdica 2 metro station, describes 
the findings belonging to the Ottoman cultural layer professionally. 
But, in front of mass media she states that “not many finds from the 
period of the Ottoman rule were found at the site”23. I would add 
23 https://frognews.bg/kultura/art-jungla/otkriha-largoto-antichna-serdika.
html (25.09.2022), see also Зорница Латева, „Античните улици на модерна 
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with unfeigned irony – never mind an entire Ottoman town, the rest 
from the epoch is not that much at all.

The project for the new subway station and the method the 
antiquities were treated caused a number of discussions. All of them 
were concentrated in how the Roman remains should be protected 
and socialized. However, no word about the cultural traces from the 
Ottoman era both in the media narrative in Bulgaria and in the one 
outside the country was voiced24. On August 11, 2010, a letter from 
a worried reader reached the editorial office of Dnevnik (Daily) – 
one of the most influential daily newspapers in Bulgaria, known 
with its liberal and pro-European orientation. According to its 
author, the construction of the subway raises serious concerns about 
how the archaeological level is processed. He states that certain 
elements of Serdica fortress wall, zones of the road network of the 
ancient town and slabs were irretrievably damaged25. Remnants of 
the Roman imperial past evoke sense of belonging, and destruction 
of them (imaginary or real) is experienced with empathy, similar to 
the feeling of compassion upon people who suffer. The narrative 
of that part of history has been canonized as a source of prestige, 
equating the Bulgarians with those European nations who had long 
ago accepted the Roman essence in their cultural code. 

The Ottoman city was dismantled in media and academic 
silence. In the report of the National Archaeological Institute with 
a Museum at the BAS, the decision to remove the cultural heritage 

София“, Дневник, 21.03.2010, accessible also at: https://www.dnevnik.bg/bulgar-
ia/2010/03/21/876454_antichnite_ulici_na_moderna_sofiia/ (25.09.2022). 
24 Христо Генчев, „Под носа на Бойко Борисов“, Дума, 171, 28.07.2011, ac-
cessible also at https://duma.bg/pod-nosa-na-boyko-borisov-n18106 (25.09.2022); 
Frank von Stier, „Sofia legt seine Wurzeln frei“, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 
6.3.2011. 
25 Владислав Стоичков, „Разрушаване на римски паметници при 
строителството на метрото.“, Дневник, 11.08.2010, accessible also at: https://
www.dnevnik.bg/ot_vas/novini_ot_vas/2010/08/11/945160_razrushavane_na_
rimski_pametnici_pri_stroitelstvoto_na/ (25.09.2022). 
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is reflected in just one sentence: “Remains of the eastern part of 
the so-called Building I, Building III and the cobblestone street 
were disassembled.”26. More information, making the reader able to 
identify the buildings and the street the author refers to, is provided, 
but in the excavations report from the previous year. Actually, such 
a narrative strategy could be interpreted as a method for blurring the 
context of the findings and cutting the continuity between Serdica 
and the Ottoman town, located over it, disconnecting the Ottoman 
heritage from the national cultural corpus.

At the end of the summer of 2012, the History Museum 
of Sofia and the National Archaeological Museum organized a 
temporary exhibition, accented on the discoveries made in tie with 
the excavation work for the new subway station27. Neolithic pottery, 
items from the Roman past, elements of an aqueduct were on display. 
The Ottoman heritage was not shown. Similar representation 
strategy could be identified in the permanent exhibitions of the 
two museums. Inherently, in the disciplinary structure of Bulgarian 
archeology, its chronological scope begins with the prehistoric time 
and ends up with 16th century. However, in the Museum of History 
of Sofia permanent exposition a well-established visual narrative 
about the era of Modernity is exhibited, following just after the 
Medieval one. So, a gap, stretching between the “glorious” Middle 
Ages history and the Modern epoch could be identified as well, 
leaving the Ottoman era narrative mistreated. 

The discovery of the archaeological treasure, result of the 
urban infrastructure development, and raising of the image of Sofia 
consequently, were published in an article in the Bulgarian version 

26 Снежана Горянова, „Метростанция 8-II, София, бул. „Княгиня Мария 
Луиза“ (проучване на пластове от средновековието, османския период и 
Възраждането)“, Археологически открития и разкопки през 2011 г., София, 
2012, с. 429. 
27 https://fakti.bg/kultura-art/47221-sadove-ot-praistoriata-v-metroto 
(25.09.2022).
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of National Geographic28. Ironically, the world-famous magazine, 
whose mission is to represent cultures in their global variety with no 
hierarchy, paid a tribute to the Bulgarian nationalism likewise. The 
inception spot of the history recount, dedicated to Sofia, is the time 
of prehistory, exemplified by Slatina settlement. The main emphasis 
is put on the Roman period, while the article ends with the Early 
Middle Ages. The Ottoman past remains underrepresented again. 

The period of the Ottoman rule underwent a purposeful 
and multidirectional value neutralization. A component of this 
multidimensional strategy for national cultural representation, 
museum display, public and academic discourses, could be found 
as dismissal of its ethnic and/or religious symbolism from narrative 
of the past. Ottoman past is still part of the dark side of historical 
canon, of its negativity. It is still heavily influenced by the ideas of 
19th c. Romanticism and nationalism.

The Ottoman Architectural Complex in Ikhtiman between 
Private Initiative and Public Toilet

In a case, which could be seen as model for Bulgarian context, the 
legacy of the Ottoman Empire was published in the metanarrative 
corpus of the nation due to the fact that it was equipped with a 
new cultural sign that is entirely in line with the national project 
ones. Due to the same reason, numerous Muslim temples, 
imarets, kervansarays, libraries, khans and others were left to self-
destruction. 

There is a bulk of illustrative examples in this respect29, and 
the architectural complex of Mihaloğlu Mahmud Bey in Ikhtiman 
town is among them. The complex itself consisted of zavieh, 

28 https://www.nationalgeographic.bg/a/kogato-sofiya-bese-serdika (25.09.2022). 
29 Бернар Лори, Съдбата на османското наследство. Българската градска 
култура 1878-1900 г., AMICITIA, София 2002. 
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hammam and khan30. It is located on the route relating Istanbul, 
Sofia, Belgrade and Vienna, also known in the Roman Antiquity as 
Via Diagonalis or Via Militaris. 

Ikhtiman region was conquered by the Ottomans at the very 
beginning of the 1370s. Mahiel Kiel suggests that the imaret should 
be dated back from that time – “between 1380 and 1400”31. Lyubomir 
Mikov also accepts a late 14th or early 15th century dating for the 
mosque32 and insists, following Todor Zlatev33, that the hammam 
was built later34.

The origin of the Ihtiman waqf, established by the above said 
Mihaloğlu Mahmud Bey, could be ascribed to the last decade of 
the 14th century, as its founder died in the summer of 1402 in the 
battle of Ankara35. In the 1530s, the zavieh-hankyah was converted 
into a mosque, to which a minaret was adjoined. In any case, the 
buildings complex was constructed relatively early in the Ottoman 

30 Александър Антонов, „Възникване и развитие на османските архитектурни 
комплекси по Диагоналния път в българските земи през XVI-XVII век“, 
Росица Градева (съст.). Мюсюлманската култура по българските земи 7. 
Изследвания, Международен център по проблемите на малцинствата и 
културните взаимодействия, София 2001, с. 523- 530.
31 Махиел Кийл, „Четири провинциални имарета на Балканите и изворите за 
тях“, Мария Баръмова; Григор Бойков; Мария Кипровска (съст.). България 
под османска власт. Събрани съчинения. Трендил, София 2017, с. 564. 
32 Любомир Миков, „Османски обществени бани по българските земи (XV-
XX век) (културно-исторически профил).“, Годишник на Висшия ислямски 
институт, бр. 2, София 2010, с. 210; Л. Миков, Османска архитектура и изкуство 
в България. Избрани студии. т. 1, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 
2012, с. 239; Л. Миков, Джамии и месджиди в България (интериор, екстериор, 
декорация), Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2017, с. 40. 
33 Тодор Златев, Българската национална архитектура, кн. 1, Българският 
град през епохата на Възраждането, Наука и изкуство, София 1955, с. 72-73. 
34 Л. Миков, „Османски обществени бани по българските земи (XV-XX век) 
(културно-исторически профил).“, Годишник на Висшия ислямски институт, 
бр. 2, София 2010, с. 200. 
35 М. Кийл, „Четири провинциални имарета на Балканите и изворите за тях“. 
– М. Баръмова; Гр. Бойков; М. Кипровска (съст.), България под османска 
власт. Събрани съчинения, Трендил, София 2017, с. 567.
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era, it existed and preserved its functions for a long time. Assuredly, 
the development of the city of Ikhtiman is closely connected with 
these buildings. 

The place is also indicative for the process of gradual 
emergence of the urbanity in the Balkans, which could be closely tied 
with the Ottoman rule. The nearby Medieval fortress named Stipon 
was gradually displaced by the newly emerging town, and lost its 
importance. At the end of 18th c., during the Kirdzhali (Kırcalı) raids, 
it was abandoned, while its population fled to the adjacent Ikhtiman. 
History of the settlement network shows the process of how the 
administrative-military fortified places, originating from the Middle 
Ages, were replaced with new urban centers with local economy, 
based on production, crafts, trade, services and others – a profile 
that has little in common with the small-scale fortress constructions 
from the period prior to the Ottoman invasion with no typical urban 
economy and culture.

Alongside with the direct continuity between the Medieval 
settlement network and the Ottoman era ones, the above quoted 
case is indicative for the model of emergence and development 
of the urban centers in the Balkans from the late 14th c. on. While 
the Ottoman invasion in Southeastern Europe was advancing 
relatively quickly, in less populated areas of the region as the 
Ikhtiman valley, where there were no considerable marks for 
urban life, it became useless to provide them with official 
authority representatives and military garrisons. During the Late 
Middle Ages, Shtipon fortress was a key post at the very gate 
between Thrace plain and Sofia valley. As the Ottoman expansion 
progressed, the need to keep such fortifications in the interior of 
the state, while the military front line has reached Central Europe, 
decreased, while the significance of road connections was raised 
proportionally. That is why protected and hard-to-reach fortified 
places, which served the battle between Bulgaria and Byzantium in 
the previous period, lost their importance, so they were gradually 
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displaced by architectural complexes, emerged in connection to 
road communications necessities.

After the Berlin Treaty (13.07.1878), Ikhtiman region became 
part of the newly born Bulgarian Principality. Muslim population 
begin to flee still during the Russian-Ottoman war (1877-1878). 
However, the last Muslims migrated from Ikhtiman and the villages 
around in the 1920s. There are also narratives, recounting about 
atrocities against civilian Muslim population while they were 
fleeing36. The buildings of the khan and the kitchen were destructed 
comparatively early in the 19th century. After the 1920s – according 
to Kiel’s version – the minaret of Mihaloğlu Mehmed Bey Mosque 
was destroyed37. It was never restored. The ruins of the zavieh imaret 
are still visible. They are located in the yard of a local primary 
school, named after Dimcho Debelyanov38. Now, the remnants are 
in a deplorable condition. No conservation measures were taken. 
The site is not even maintained on a basic level: it is overgrown with 
grass; the smell spreading around suggests its spontaneous use for 
toilet needs. 

I visited the site first in 2004 during my studentship and 
several times after that. For the last 18 years, there has been no 
change in the attitude of the institutions towards the monument. 
It is still entirely abandoned, and subjected to direct impact of the 
environment. Bushes and young trees sprout from its remains. 
In its interior mural decoration still could be identified, but the 
coating with the paintings continues to destruct and fragmentize 
on the ground. Visitors, if any, are not informed what lays before 

36 Б. Лори, Съдбата на османското наследство. Българската градска култура 
1878-1900 г., AMICITIA, София 2002, с. 58-59) 
37 М. Кийл, „Четири провинциални имарета на Балканите и изворите за тях“, 
М. Баръмова; Гр. Бойков; М. Кипровска (съст.), България под османска власт. 
Събрани съчинения, Трендил, София 2017, с. 567. 
38 Dimcho Debelyanov (1887-1916) was a Bulgarian poet, representative for the 
local variant of Symbolism, who was born in Koprivshtitsa and died at the Thessa-
loniki front during the WWI.
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them – there is not even an information board installed. The ruins 
are also dangerous as elements of them continue to crumble. 
Inertially, if the care for the Ottoman heritage is not a priority for 
the local authorities, who continue to regard it as “theirs”, then the 
citizenship, that could suffer while visiting the site, is undoubtedly 
“of their own”.

The fate of the hammam is completely different. In comparison 
to the other buildings of the complex, it is preserved relatively 
intact to this day. It is located on a private property owned Lilian 
Todorov – a businessman, who died in 2012. He was owner of 
Air Sofia – a cargo air company that used to operate old Russian 
aircrafts in Asia and Africa mainly. He was also proprietor of the 
nearby golf course. The former Ottoman hammam was used to 
house his personal art collection. Only guests of him were allowed 
to access it. The building used to function as a private art gallery 
of closed type. 

Reasonably, the latest renovation of the building, carried out 
in connection with its acquisition by Todorov, provoked criticism 
from the specialists. The domes were restored with materials that 
are hardly compatible with the cultural and historical character 
of the building, the same can be said for the construction style, 
used in the renovation of the facades and part of the architectural 
decoration. Similar critical viewpoint could be applied to the brick 
fence separating the parcel from the street and the gate – the imitated 
cultural image of them has little in common with the authentic 
historical heritage look. It resembles the architecture, particular for 
newly born business class in Bulgaria, which often is hard to be 
separated from the overt kitsch. 

Today, the hammam is closed for visitors. It is not clear 
whether it serves anyone, nor its purpose could be identified, but it 
is still maintained decently.
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The Dupnitsa Mosque: how Ottoman Heritage and Bulgarian 
Medieval Kings were Melted

During the socialism, due to the new urban planning ideology and 
rapid urbanization based on the Soviet model, significant part of 
the then surviving Ottoman cultural heritage suffered additionally. 
There are numerous examples. Considering Dupnitsa case, I shall 
display two of them.

Dupnitsa has long history, beginning with the several 
Neolithic settlements, located in the territory of the contemporary 
town. However, its transformation into an urban center is associated 
with the Ottoman era. It was seized shortly after the Battle of Rovne 
(17.05.1395) near Argeş River39. Before that, he changed his master 
several times, falling into the hands of the Byzantine Empire, to the 
Bulgarian ruler, and to the Serbian master. The town is located on 
one of the key roads in the region with north-south orientation. It 
runs alongside Struma River valley, connecting Thessaloniki with 
Sofia and Via Egnatia with Via Diagonalis. There are local legends 
narrating how in 987 the Medieval Bulgarian king Samuel killed his 
brother Aaron in Razmetanitsa locality near the town40. 

The formation of the urban profile of Dupnitsa takes place 
mostly owing to the fall of the internal borders in the Balkans and its 
location of importance for trade and communications in the region. 
On one hand, Dupnitsa is located in agrarian zone. It used to be a 
marketplace in the city, where producers from the agrarian periphery 
traded their production. On the other hand, the hills in the vicinity 
and the region of the middle course of Struma were inhabited by 
Yörük shepherds who grazed their herds during the summer and 

39 Колин Имбър, Османската империя 1300-1481. AMICITIA, София 2000, с. 
71-72. 
40 Йордан Иванов, Северна Македония. Исторически издирвания. С образи 
и карти, София 1906, с. 40; Димитър Атанасов, „Цар Самуил в Разметаница: 
Средният Запад срещу Югозапада в културното инженерство на българската 
държава“, Библиотека, 4, 2016, с. 4-27. 
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migrated down southwards to the river flow reaching Thessaloniki 
plain and the adjacent territories during the winter. Yörüks also used 
to descend from the mountains on market days to sell their goods41.

Commercial dynamics and key location of the town, being 
situated on one of the most used roads in the region made local 
community to grow as multi-ethnic one – a feature that remained 
relatively unchanged until the 1960s. Bulgarians, Turks, Jews, Roma 
coexisted. Yörük groups inhabited the hills around the town and 
the territory stretching from Dupnitsa to Thessaloniki alongside the 
Struma valley at least until 1912. According to the information of the 
local teacher Dim. Biserov, quoted by Yordan Ivanov, in 1867 there 
were 11 mosques in Dupnitsa42. To this day, the building of only one 
of them survived. It was constructed at the end of the 15th or at the 
beginning of the 16th c.43. According to Mahiel Kiel, the Ottoman town 
of Dupnitsa arose around this building44. Although in the literature it 
is often referred to as Eski Mosque, its name is still unknown45.

There are also alternative interpretations, stating that the now 
existing Islamic prayer house is not the old one, but before it there 
was another temple, which has not survived to this day, and it was the 
mosque called Eski Cami46. It is no more used in its primary function, 

41 More about yuruks see in Алексей Кальонски, Юруците. Просвета, София 
2007.
42 Й. Иванов, Северна Македония. Исторически издирвания. С образи и 
карти, София 1906, с. 189. 
43 Л. Миков, Джамии и месджиди в България (интериор, екстериор, 
декорация), Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2017, с. 71. 
44 М. Кийл, „Развитието на градовете в България през османския период. 
Мястото на турската архитектура в процеса“, М. Баръмова; Гр. Бойков; 
М. Кипровска (съст.). България под османска власт. Събрани съчинения, 
Трендил, София 2017, с. 51. 
45 Л. Миков, Джамии и месджиди в България (интериор, екстериор, 
декорация), Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2017, с. 34. 
46 Григор Бойков, „Дупница и Дупнишката котловина през османската епоха 
(XV-XVIII век)“, Александър Гребенаров и др. (съст.) История на Дупница и 
Дупнишко, Институт за исторически изследвания и Община Дупница, София 
2015, с. 75-77.
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but as an exhibition hall run by local art gallery. The cited author 
also states that the idea for no continuity between the Ottoman town 
and the settlement prior to is problematic (ibid.). However, there 
is no debate about the rise of Dupnitsa as an urban-type settlement 
in 16th century as being stimulated by several factors: state border 
moved further away, political situation stabilized for a long period 
of time, location was also favorable, combining agrarian production 
basis and key communication route.

Shortly after the Treaty of Berlin and the creation of the 
modern Bulgarian state, the mosque that had survived to that day 
was refunctioned. Like many mosques in the country, it became 
prison for several decades. A function in which it remained until 
1922. After that, for about 14 years, it served as an archaeological 
collection exhibiting place, then for sports activities building for the 
local gymnasium. In the last decades, it was transformed into a hall 
for expositions and other cultural events.

There are local legends claiming that the Muslim temple 
was built by Christian builders on the foundations of Orthodox 
church destroyed by the Ottoman conquerors. In order to preserve 
the memory about the holy place as Christian, builders inserted 
a cross symbol made of yellow stone into the architectural 
decoration of its facade. The same oral narrative also insists on 
the fact that a large part of the building material was gathered 
from the palace of Aaron, the killed brother of the Bulgarian king 
Samuel. In the name of historical correctness, the recount how 
Samuel killed his brother in the area of   Razmetanitsa, located 
less than 5 km. away from Dupnitsa, was probably constructed 
in the early 20th c. It could be related to the activities of Yordan 
Ivanov – a Bulgarian historian, philologist and researcher of 
the antiquities of Central-Western Bulgaria and Macedonia 
from the end of the 19th and the first half of the 20th century. 
He narrates about events, took place in a considerably distant 
past being based on the notes of the foregoing local teacher, 
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where no positive identification markers are mentioned. Ivanov 
itself suggests that it could be possibly tied to the narrative 
about king Samuel who slayed his brother, but maintaining that 
it couldn’t be more than a hypothesis47. Local legends also hint 
the approximate location of the king’s brother palace. However, 
with no systematic archaeological excavations made, no stable 
conclusion can be produced. Viewed from the ground surface, no 
clues for localizing the palace are visible since the area is rich 
in antiquities, and elements from Roman columns, fragments of 
Medieval buildings, even single coin finds from Ottoman times 
could be made there with no additional efforts. 

Probably, this legendary narrative aims not only to highlight 
Central Western Bulgaria on the cultural map of the country, but 
also to give an answer to the question why monumental ruins of 
the Medieval past, which are expected to be there, are absent. 
According to a widespread nationalistic version, there should be 
universal explanation for why certain elements of cultural heritage, 
which fill the prestigious lists of the neighboring and European 
nations, are not present in Bulgarian ones: “When Turks came, they 
destroyed and burnt down everything”48. The legend of the origin of 
Dupnitsa Mosque being erected on the foundations of a Medieval 
Orthodox church fits perfectly into this ideological framework: 
when Ottomans conquered the region, they demolished the local 
cultural artifacts, then reused the building material, erasing the 
memory for the Middle age local glory. A rhetorical figure, part of 
the dictionary of “Turkish slavery”, aiming to mitigate the cultural 
inferiority complexes of the Bulgarians, caused by the absence 

47 Й. Иванов, Северна Македония. Исторически издирвания. С образи и 
карти, София 1906, с. 40. 
48 See Р. Градева, „Турците в българската книжнина ХV-ХVIII век“, Николай 
Аретов и Николай. Чернокожев (съст.), Балкански идентичности в българската 
култура от модерната епоха, т. 1, Институт за изследване на интеграцията и 
Фондация Отворено общество, София 2001, с. 112-134.
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of glamorous and universally recognizable examples of cultural 
heritage comparable to those of Europe and its thousand-year-old 
civilization in the local culture.

It is also claimed that during the construction process the 
masters – “enslaved” Orthodox people – used tears shed by local 
Christians instead of water: a discourse pattern showing the 
Ottoman era as originally marked by weeping and suffering for all 
non-Muslims. In its major share, this kind of local narratives first 
emerged after the foundation of Modern Bulgarian state, not before 
it. It was introduced as didactic and fable-like story ending with 
moral, aimed at convincing the citizenry that the emancipation from 
the Ottoman Empire, although it brought some hardships, was a real 
liberation, and running own political tradition is a guarantee that no 
one would suffer any harm unjustly. 

Personality and ethnicity of the architect Mimar Sinan (Koca 
Mi’mâr Sinân) are involved here as well. The debates about his ethnic 
origin are well known. As many other individuals with recognizable 
cultural contribution and with biography that is not completely 
clarified in its factual terms, many countries and societies shown 
interest to add him to the authoritative names lists of their cultures. 
In 1938 Stilyan Chilingirov suggested that he was most likely 
of Bulgarian origin, reaching further with a suggestion about his 
birthplace – the Rhodope Mountains. The author also reproduced 
a conversation between Bulgarian military and “Muslim clerics” 
after the seize of Edirne on March 13, 1913 – the Turks deliberately 
focused on the fact that the architect’s name was Lalyu and he was 
a Christian who was later converted to Islam49. Bulgarian ethnic/
national element as introduced in a number of narratives, found on 
the level of locality, being related to a large number of Ottoman 

49 Стилиян Чилингиров, Какво е дал българинът на другите народи, Фондация 
„Българско дело“, София 1941, с. 69 -71. 
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architectural monuments, is a rhetorical device, which is noticed by 
Mahiel Kiel50. 

Similar recount is written on the information board next to 
Banya Bashı Mosque51 in the center of Sofia. The temple is located 
in a place popularly called “the square of tolerance”, where a 
mosque, an Orthodox church, a Catholic cathedral and a Jewish 
synagogue share an area of less than one square kilometer. The info 
board message announces that “according to the tradition” Mimar 
Sinan was a Janissary, who originated from the Rhodope village of 
Shiroka Laka”. Here Chilingirov’s conjecture is turned into fact – a 
technique particular for how national propaganda uses folklore and 
its first records52.

The village referred to is one of the focal points of the 
Bulgarian nationalist narrative. According to the official website 
of the Municipality of Smolyan53, which Shiroka Laka belongs to, 
“the area was settled as early as the 13th century BC”. “It is said 
that the cult of Dionysus was born here, in the legacy of which 
the traditional Masquerade (Kuker) games are performed to this 
day,” – continues the story of the municipal authorities site. It is 
also insisted that local culture has an ancient character, listing all 
the representative elements of the Bulgarian standardized national 
narrative – “Thracian vessels and ornaments; Roman roads and 
bridges; tombs, temples and fortresses that survived many centuries 
to remind us today of the ups and downs of days gone by”. The same 
information is written on the village administration website, but with 

50 (see М. Кийл, „Развитието на градовете в България през османския период. 
Мястото на турската архитектура в процеса“, М. Баръмова; Гр. Бойков; М. 
Кипровска (съст.), България под османска власт. Събрани съчинения, София 
2017а, Трендил, с. 56.
51 Further about the Mosque see in Ибрахим Ялъмов, „Ислямското културно 
наследство по българските земи“. – Годишник на Висшия ислямски институт, 
бр. 2, София 2010, с. 79.  
52 Ст. Чилингиров, op. cit., с. 71. 
53 https://www.smolyan.bg/bg/menu/content/1047 (25.09.2022). 



372     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

the addition that, probably, “the mythical singer Orpheus originated 
from these lands”54. Such rhetoric could be interpreted as an echo of 
a popular understanding, element of the desire to absorb a portion 
of the prestige of the established Hellenic mythological brand by 
attracting of one of its peculiar characters to the ideological blend 
of the modern Bulgarian nation, being conceptualized in the Neo-
Romantism framework, based on deep continuity discourse. 

At the local level, one of the often-heard claims refers 
specifically to Islamization process, reflected in its nationalistic 
version. It is stated that the Ottoman institutions made more than 
one attempt to convert the locals, but with no success. In one of the 
cases, the population fled, leaving the village empty, and took refuge 
in the nearby mountain area. The story of the salvation of faith also 
echoes in the plot of how a rock in a shape of a girl wearing a distaff 
(ӧreke) near Shiroka Laka emerged. A maiden named Kanya, while 
chased by Turks, reached the edge of a rock and asked God to petrify 
her along with the herd she was pasturing55. According to the legend, 
her wish was granted. It’s important to note that such narratives 
about girls committing suicide or being turned into natural objects 
to avoid marriage to a Muslim husband (oftentimes bey or other 
higher ranked person) or Islamization are common places not only 
in the Bulgarian Central West. They can be found almost all over the 
Balkans. A large part of them were forged with visible references 
to the advancing national idea in the chronological and ideological 
context of 19th c.

In an article published in the local information portal Smolyan 
Today, a scientific explanation of the stone form is also offered: 
it was born “under the influence of rock erosion and the impact 
of external earth forces”56. Explicitly, the fact that Momata (The 

54 https://shirokalaka.net/antichnost/ (25.09.2022).
55 https://shirokalaka.net/momata/ (25.09.2022). 
56 https://www.smolyandnes.com/skalno-obrazuvanie-momata-selo-shiroka-laka 
(25.09.2022). 
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Maiden) Rock today has status of a natural landmark is also stated57. 
In folklore narratives, nature is often animated and humanized, and 
the national idea attributes it with a cultural sign, turning it into a 
value of social importance, being thought in the paradigm of the 
monoethnic nation, framed in its canonized history. 

The village of Shiroka Laka is also substantially connected with 
Bulgarian folklore as it is branded by the Bulgarian metanarrative. 
The place is considered to be strongly associated with the Rhodope 
folk song, which is regarded as Bulgarian traditional music 
trademark, seen in the registers of the folk heritage as nationalized. 
It is believed that the bagpipe (kaba gayda) – one of the folklore 
instruments considered as emblems of the Bulgarian essentiality – is 
the symbol of Shiroka Laka. In 1971, due to its special place in the 
narrative about folk music, conceptualized in the metaphors of neo-
romanticist “soul of the nation”, a school of folk arts was opened 
there, and it is still functional.

Exarch Stefan58 was also born in the village. In the autumn of 
1878 and the beginning of 1879, the headquarters of the insurgents led 
by the mythical Petko Kiryakov, known as Captain Petko Voivode, 
who fought against the Berlin Treaty with arms, was also placed in 
Shiroka Laka. Petko Kiryakov is regarded as an idealized image, 
legitimizing one of the basic popular self-stereotypes of/about the 
Bulgarians. Being portrayed as a national hero and freedom fighter, 
helper of the enslaved and oppressed, he became an epitome of the 

57 Ibid. 
58 Stoyan Shokov (1878-1957), born in Shiroka Laka, occupied Sofia Metropolitan 
Bishop Cathedra (1922-1948) and Exarch of Bulgarian Orthodox Church (1945-
1948) under his spiritual name Stefan. He studied theology Kyiv (1900-1904), then 
specialized in Geneve (1915-1919). He was one of the active clergymen of the 
ecumenical movement in Bulgaria in the interwar period. After 1934 he was one of 
the prominent activists of the rapprochement between Bulgaria and Yugoslavia. He 
was also head of the movement for removing the schism, imposed to the Bulgarian 
Church in 1872. He was one of the public leaders of the campaign for saving the 
Bulgarian Jews from sending them to Nazi concentration camps in 1943. 
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Bulgarian nation, self-considered as a group of brave and selfless 
people with exemplary dignity.

Back to Sofia Ottoman heritage plot. While read on the urban 
planning level, the area, where the Banya Bashı Mosque and the 
information board discussed above are located, reveals the codes 
of multicultural tolerance. A closer look shows entirely different 
analytical perspective. Ottoman heritage is far from reaching public 
consensus. Oftentimes, the attitude towards it is a result of officially 
introduced strategies for de-Ottomanization and nationalization, 
based on the understanding that cultural heritage is a register where 
only those elements who meet the criteria of the mono-ethnic nation 
could be listed. The board with the information about Mimar Sinan 
shows that the institutions of local government are key actors, 
forging and spreading such outdated, nationalistic points of view 
about history. Cultural diversity is recognized, but it is reduced to 
the monolithic ideological core of banal nationalism59. 

We don’t have proper tools to verify recounts like this. 
However, an ideological social planning strategy could be discerned 
beneath the surface of the narrative. First of all, it seems that this 
construction is deeply rooted in the imaginary map of the Bulgarian 
essentiality, which establishes hardline continuities between the 
“glamorous” Middle Ages and the Modern times. This attitude is 
common place in all the nationalisms. At the second place, cultural 
diversity is declared, but not applied. Mimar Sinan was an Ottoman 
architect. In the Ottoman Empire from its official viewpoint 
ethnicity is a matter of personal life with little to do with public roles 
biography. The architect Sinan is viewed as a builder of cultural 
values in Bulgaria, so according to the nationalistic metanarrative he 
cannot be different, but Bulgarian by ethnicity. In the Romanticist 
version of history, statehood is eternal as well as the nation. They 
cannot be annihilated, so Bulgaria is considered as existent even 

59 See Michael Billig, Banal Nationalism, SAGE Publications, London 1995. 
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during the periods when it was not present on the political map of 
the region.

Ethnocentric lenses, applied on the terrain of the Ottoman 
heritage in Bulgaria, bear a phenomenon of Bulgarizing of buildings 
and artifacts. That’s why, even in cases, where cultural heritage is 
obvious and indisputable in its Ottoman character, the ideological 
planning discovers layers of significance underneath, then attributes 
it with Bulgarianness, and specifies it as the “authentic” meaning 
vector. Oral narratives, based on more than dubious sources and 
transmissions, are also harnessed in the cause. Oftentimes, the 
make, the ideological inclination, and essential details of them 
indicate a relatively late date of emergence, being connected 
to certain 19th and 20th c. contexts, and even circles of potential 
authorship are hinted. An idea, indebted again to the dominant Neo-
Romantic understanding of traditional verbal forms ideologically 
innocent images of things as ‘vox populi’ format always vocalizes 
the ultimate truth about the nation.

During the socialism, modernization of the cityscape of 
Dupnica led to destruction of the historical quarter with Ottoman 
houses, known as Varosha. Archival photos show well-preserved 
architecture with emblematic examples of so-called Bulgarian 
national style, particular for the time of the so-called Revival, 
usually narrated with no reference either to its parallels in Asia 
Minor or to the Ottoman context in general. 

At the very beginning of April 2022, during digging works 
for routine infrastructure repair in the town center, remains of an 
Ottoman aqueduct were found. On April 1, 2022, the information 
about the discovery was announced at the local news portal 
dupnicanews.eu60. According to the news headline, the aqueduct is 
“two centuries old”, perfectly preserved and still functional today, 
so it could save the inhabitants of the Upper Quarter (Gorna Mahala) 
60 https://dupnicanews.eu/index.php?option=com_content&view=article&id=11298:- 
2-&catid=1:latest-news&Itemid=138 (25.09.2022).
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citizens of Dupnitsa from aridity, which they experience especially 
during the summer. The Imperial context, when the aqueduct was 
built, is erased. The emphasis was put on two things: the discovery 
is part of history, but with no detailed reference, and its quality 
guarantees it could be workable today. Particular attention is also 
paid to the fact that such a finding could have practical value for 
modern city dwellers. Instead of spending public funds, which are 
always insufficient, to deal with the decades-old problems of water 
supply in the former Ottoman district of Varosha, known today 
under the value neutral and historically indifferent name Upper 
Quarter, the local authority could bring the facility from the past 
back into use.

The news article vocalizes also that the historical piping is far 
better made than the socialist water supply infrastructure, based on 
asbestos pipes – it is limited in effectiveness and carcinogenic as 
well. In the so-called Gorna mahala of Dupnitsa, water supply was 
always problematic. Oftentimes, during the summer months the 
town is affected by water shortage and water supply restrictions are 
imposed, from which the district on the hill, which is reached by the 
above-mentioned Ottoman aqueduct, suffers the most.

In general, the discovery was poorly covered in media. 
Bulgarian National Radio61 was among the few media, made the 
scarce information coverage of the event. The headline of the article 
on the site of the radio was also influenced by the popular version of 
Bulgarian nationalism. Nothing about the Ottoman background was 
mentioned. According to the author of the announce, the aqueduct 
dates back from “Turkish” times. There is no relation to the fact that 
during the Ottoman era Dupnitsa became an urban-type settlement. 
No connection with the Ottoman cultural heritage of the city was 
made. Moreover, the broad framework of Modernization of the 

61 Кирил Фалин, „Водопровод от XIX век откриха в Дупница при ремонт на 
улица“, https://bnr.bg/post/101625999/vodoprovod-ot-xix-vek-otkriha-v-dupnica-
pri-remont-na-ulica, 2022 (25.09.2022).
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Ottoman Empire, took place in the 19th century – a process, owing to 
which numerous cities and towns were equipped with permanent and 
centralized water supply even in areas, considered as inconvenient 
for such infrastructural initiatives, was not integrated as well. In the 
name of factual correctness, Modernization and Western influences 
in the Empire were introduced alongside with corresponding 
ideology, centered on topics such as civil rights, freedom etc., being 
closely tied to the ideas of historical and ethnic rights. Those ideas 
set was imported from the West as part of the ideological complex, 
which gained actuality after the mid-18th c. in France and led to the 
French Revolution, then was spread throughout Europe during the 
Napoleonic Wars.

The news article text, published on the site of Bulgarian 
National Radio was probably borrowed from that of the local 
news portal dupnicanews.eu. Both employ similar dictionaries and 
nominate the finding as “Aqueduct from Turkish times”.

Pragmatically, historical heritage was imaginary harnessed in 
contemporary usage, which is narrated as beneficial for the local 
community. However, according to the news message, the aqueduct is 
distanced from its cultural-historical sign, and it was de-Ottomanized. 
It’s no more Ottoman infrastructure project, but well build pipeline, 
able to solve water supply issues – a value neutralized version, 
aiming at erasing cultural content, replacing it with contemporary 
pragmatism. No reference to the idea that the aqueduct used to supply 
the district, which was destroyed and rebuilt during the socialism 
with entirely new infrastructure. Nothing was mentioned about how 
Ottoman Modernity compares to the socialist one.

The Kyustendil Case: De-Ottomanization Strategies or Natural 
Destruction

According to the socialist urban planning, Dupnitsa historical quarter 
was not preserved, but the one in Kyustendil – a bigger city, where 
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the architecture, inherited from the Ottoman era, was smaller in size 
and not so representative as Dupnitsa one. The Ottoman quarter 
of Dupnitsa was not only much larger, but also better maintained. 
Additionally, in the policy of preservation of the so-called National 
Revival architecture the buildings from the Ottoman era were not 
considered as part of the Ottoman heritage, but were enveloped by 
the state-run nationalism as Bulgarian ones. Ottoman architecture 
survived mostly in cases, where institutions and cultural policy 
leaders found proper way to nationalize it.

Today, in Kyustendil only a few representative buildings from 
the Ottoman epoch survived. One of them is the public bath. Built in 
148962 on the foundations of an ancient structure, it is perceived as 
part of the continual historical heritage of the city, which refers not to 
the Ottoman context, but to the glamorous Greco-Roman antiquity, 
whose cultural value is considered as universally recognizable as 
the highest. The image of the city is associated not with its Ottoman 
heritage, but with the history of the Thracian tribes; with the Roman 
antiquities and the emblematic healing mineral springs; with the 
Medieval Velbužd town, represented today by the Orthodox church 
of St. Georgy (St. George). The temple is regarded as emblematic 
being an element of the Christian geography of the region alongside 
with those in Boboshevo, the monastery near Zemen town, etc. 
Popularly, the city’s past is recounted including all the constructing 
elements of the Grand narrative.

Expectedly, the narrative about Kyustendil history skips 
over the Ottoman period, and this fact could be interpreted as 
symptomatic. The similarities between the metanarrative versions 
of Sofia history and that of Kyustendil leave no doubt that both are 
result of the same ideological strategy, hierarchizing certain periods 
and plots of the past over other ones. Consequently, the Ottoman era 

62 Л. Миков, Османска архитектура и изкуство в България. Избрани студии. т. 
1, Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2012, с. 220.
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and its remnants is aligned in the group of negatively perceived and 
ideologically suppressed heritage. 

Objectively, Kyustendil hammam was built on the groundwork 
of an asklepeion, part of which was a bath as well, it was equipped 
with hypocaust, and can be observed today. In the narrative of the 
city’s history, the emphasis is placed on the pre-Ottoman history, 
with clear intention that this should be the ideologically correct 
consideration of the site. Its Ottoman background is articulated 
in the syntax of the subjunctive “although”, overtly accenting the 
Roman past as its foundation and “authenticity”. 

In 1910, the building was re-planned and partially rebuilt. The 
restoration was an element of a project to modernize Kyustendil, 
including transformation of the former Ottoman hammam into a 
modern bathing building. The city itself was planned to become 
a tourist center with major focus on the healing springs and their 
use for health and recreation. The former bathhouse was partially 
destroyed, but essential details of its architectural plan, facade and 
decoration still designate its Ottoman biography. The contemporary 
popular history account of the Kyustendil bath obscures its 
Ottoman-tied episode, placing a focus on Roman antiquities and 
Modernity. That way the heritage from the Bosphorus Empire was 
de-Ottomanized in order to be useful today, but with a new symbolic 
sing, Bulgarian national one.

Ahmed Bey Mosque is located in the center of Kyustendil. 
Possibly, it was built around the middle of the 15th c.63. The years 
1575 and 1577 are inscribed on its north-eastern wall, and the 
construction inscription above its entrance insists on an alternative 
date – 1147 A.H., corresponding to 1734-1735 (Иванов 1906: 169-
170). Both inscriptions seem to mark not the initial construction but 
substantial renovations of the building. 

63 Ibid., с. 41. 
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According to a local tradition, it was erected on the stone 
groundwork of an Orthodox temple dedicated to St. Kyriaki64. 
The conversion and reuse of civil and religious buildings was not 
invented by the Ottomans, it was well known centuries before they 
came in the Balkans. Until now no archaeological research is carried 
out systematically, thus such a statement is no more, but doubtful. 
Mainstream folklorists in Bulgaria, who are still fascinated by the 
ideas of nationalism, state that folk-telling represents spontaneous 
knowledge, deriving directly from traditional society. It is not 
involved – they go on – into signification battles, prioritizing, 
suppression and hierarchization of cultural heritage.

However, relative humanities research methods provide 
entirely different outcome. Evidently, folklore terrain is 
extremely vulnerable to cultural-engineering and cultural-political 
interventions. There is a large number of examples of purposefully 
created folklore narratives, songs etc., authors’ projects, that manage 
to root in and to provoke emotions of positive connectedness, while 
legitimizing ideologically line-upped social planning processes.

The chronicle of Metodiy Draginov, created to reflect the 
Islamization of the settlement in the Chepinska River valley, which 
should had happened in 1660-1669, is an encyclopedic example of 
how narratives were forged under the influence of 19th c. national 
propaganda. The only certain data about the text is the following: 
it was first published by Stefan Zahariev in 187065; its language 
does not match to that of the middle and the second third of the 
17th century, nor the local dialect speech norm is met66. The idea of 

64 Й. Иванов, Северна Македония. Исторически издирвания. С образи и 
карти, София 1906, с. 170.
65 See Стефан Захариев, Географско-историко-статистическо описание на Татар-
Пазарджишката кааза. Печатница на Л. Соммер и Сие, Виена 1870, с. 67-68. 
66 Константин Иречек, „Пътни бележки от Средня гора и за Родопските 
планини (Продължение от кн. IX)“, Периодическо списание, Х, 1884, с. 31; 
К. Иречек, Пътувания по България. Наука и изкуство, София 1974, с. 467, 
note 59; Илия Тодоров, „Летописният разказ на поп Методий Драгинов“, 
Старобългарска литература, 16, 1984, с. 62-64. 
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forcible conversion to Islam in the Chepinska River valley, grounded 
in the Draginov narrative, doesn’t correspond to the information 
of jizya registers, according to which the number of Muslims rose 
slowly67. 

Probably, the short and emotional chronicle is an outcome 
of the efforts made by the leaders of national idea in a period, 
when it was in its initial advancing phase68. Thus, the narrative 
was assembled in order to answer popularly the paradox why the 
population in that small region is Slavic-speaking, but Muslim. By 
Bulgarian nationalist checklist, Bulgarian people are Bulgarian-
speaking, with Orthodox faith, breve, traditional family values 
oriented, wearing folklore costume. Seeking for “the authenticity”, 
it is maintained that the Chepinska River valley pomaks used to be 
Bulgarians, but during the Ottoman era, they were victimized by 
forced conversion to Islam. It is also claimed that they still preserve 
their ethnic consciousness. If it can be proved, being based on 
history documents, that they are ex-Christians, turned into Muslims 
with violence, it sounds legitimate forcible measures to be taken for 
Christianizing them back as a return to their roots. Similar strategy 
is also applied to material heritage from the time of the Ottoman 
Empire.

In November 2012, the Grand Mufti of Bulgaria presented a 
claim to the Regional Court in Kyustendil demanding the ownership 
of the Fatih Mehmed Mosque and the land under it to be restored 

67 М. Кийл, „Разпространение на исляма в българското село през османската 
епоха (XV-XVIII в.): колонизация и ислямизация“, Росица Градева; Светлана 
Иванова (съст.), Мюсюлманската култура по българските земи 2. Изследвания, 
Международен център по проблемите на малцинствата и културните 
взаимодействия, София 1998, с. 80-82, 106; М. Кийл, Изкуство и общество в 
България през турския период, Любомъдрие – Хроника, София 2002, с. 4-5.
68 Мария Тодорова, „Ислямизацията като мотив в българската историография, 
литература и кино“, Мария Тодорова, България, Балканите, светът: идеи, 
процеси, събития, Просвета, София 2010, с. 390-409. 
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to the institution69. It was serial replica in a long-lasting dialogue 
between the Mufti and state institutions. The mosque has been 
inactive since the late 1960s. After it became non-functional, it was 
attributed with a cultural monument of national importance status70 
– a decision that automatically makes it state property. 

At the beginning of December, Bulgarian Socialist Party 
local activists organized press conference, where Maya Manolova 
– that time still member of the party and one of its key media 
representatives, Kyustendil-born and three times elected as deputy 
from the city community in the Assembly, announced two key 
messages. The first one: she and her colleagues presume that if 
the building is restituted to the Mufti, it would be put back into 
function as house of prayer. Let it be clear that no such intention 
was declared by any representative of the Muslim faith. Based 
on such speculation, Manolova shared that, in her opinion, the 
re-emergence of operational mosque “given the ethnic composition 
of the population” in the area does not meet any social need, and, 
moreover – it would cause “conflicts”. And, the second one: in her 
point of view, it opens a possibility for Fatih Mehmed Mosque to 
be renovated and introduced in the UNESCO heritage lists. Such 
scenario – continues Manolova – is burdened with significant risk of 
the cami to be automatically turned it into an emblem of the region. 
Which element of the rich cultural legacy should emblematize 
Kyustendil and the surrounding area – she goes on – should be a 
question, solved after local plebiscite. Manolova openly prompts 
that such a priority position should not be given to the Ottoman 
heritage “instead of the paintings of Vladimir Dimitrov-Maystora 
or the Medieval temple of St. Georgy”71. 

69 https://dariknews.bg/regioni/kiustendil/myusyulmanskoto-izpovedanie-si-is-
ka-dzhamiqta-fetih-mehmed-i-zemqta-pod-neq-1002762 (25.09.2022). 
70 Държавен вестник (Government Gazette), No. 77, 1968.
71 https://www.struma.com/politika/s-deklaraciya-bsp-se-obyavi-protiv-djami-
yata-fatih-mehmed-v_31781/ (25.09.2022); Филипа Тодева, „БСП против 
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The either-or syntax again signals a model of consideration in 
which Ottoman heritage, while cannot be de-Ottomanized, remains 
other, distant and even hostile. It cannot coexist with that culture, 
recognized as own, nor it can be registered in the same list of 
representativeness and value. Its interpretation lays on an idea very 
similar to that which military operations are based on. There is no 
room for both, but one of the opponents should lose his life passing 
the key resources he possessed prior to the battle in hands of the 
victorious side. The nation-state is capable of recognizing only one 
ethnic group and its monoethnic cultural heritage. Anything outside 
this narrow framework is seen as existentially incompatible.

Paradoxically, Bulgarian Socialist Party, operating under leftist 
political brand, demonstrated an exclusive point of view towards 
the Ottoman heritage, particular for nationalist ideas. Socialist 
maintain that it shouldn’t be permitted as integral element of the 
image of Kyustendil region. According to them, artifacts and history 
narratives of high prestige, which could be taken as individualizing 
for the character of the city and the adjacent area, are the Orthodox 
church “St. Georgy” considered as a synecdoche of the Medieval 
period and its popular perception as source of glory and pride; and 
Modern times, taken through the synecdoche of the paintings of 
Vladimir Dimitrov-Maistora (The Master)72. In this vision, Muslim 
architecture is attributed with an ethnic mark. It is perceived as 
“Turkish”, not as “Bulgarian”. Therefore, the Ottoman layer could be 
purposefully erased. Transfer of modern and contemporary national 

пускането на действаща джамия в Кюстендил“, https://inews.bg/БСП-против-
пускането-на-действаща-джамия-в-Кюстендил_l.a_i.242672.html, 2021 
(25.09.2022). 
72 Vladimir Dimitrov – Maystora (1882-1960) was born in the village of Frolosh 
nearby Dupnitsa (which emerged as a derventji settlement during the Ottoman era). 
Hie parents were refugees from Macedonia after the Berlin Treaty. they migrated to 
Kyustendil in 1889. Today, he is considered as one of the cultural emblems of the 
city, and the local art gallery is named after him.
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affiliations to the past and to the traditional society is characteristic 
for classical nationalism. 

The leftist political party finds itself in the grip of national 
populism, which apparently brings a far more generous electoral 
share. The idea of ethnic neutrality of cultural heritage and its 
evaluation from aesthetic and universal value-based criteria, part 
of its scientific interpretation, turns out to be completely forgotten 
by Bulgarian socialists. The other leading party in the region – 
Citizens for European Development of Bulgaria (CEDB) – is well 
accommodated in the same rhetorical segment: that of the national-
populism, particular for the former Bulgarian Prime Minister Boyko 
Borisov.

On July 18, 2013, a protest against the potential restitution 
of the Fatih Mehmed Mosque to the Grand Mufti was organized in 
front of the Regional Court in Kyustendil. According to the article, 
published on the website of the Bulgarian National Television, a 
hundred people participated. The mayor of the city Petar Paunov, a 
representative of a CEDB party73 was also protesting. The Chairman 
of the Municipal Council Ivan Andonov, nominated by the same 
party, and the Regional Governor Ivan Karakashky supported the 
event as well.

The speech the Kyustendil mayor delivered were also quoted 
by the Socialist party official press. In front of the media, both 
political groups – socialists and “pro-Europeans” – articulated 
messages with shared sense: cultural heritage will not be allowed to 
“pass into others’ hands”74. In the news article, reflecting the event, 
the fact that the mosque bears the name of the sultan, described 
by the notion “The Conqueror”, was also underlined. Taken with 
no reference to the historical background, according to which the 

73 https://bntnews.bg/bg/a/103055-protest_v_kustendil_zaradi_djamija; https://
news.bg/regions/100-dushi-protestiraha-sreshtu-iska-za-dzhamiya-v-kyustendil.
html (25.09.2022). 
74 https://duma.bg/?go=news&p=detail&nodeId=56641 (25.09.2022). 
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sultan’s nickname was obtained after the capture of Constantinople 
and has no connection with history of Bulgaria, this information 
is easily aligned with the traumatic narrative of the Ottoman era 
as “slavery and tyranny”, when “they used to slaughter us for five 
centuries”. Otherness here is deeply rooted in the idea of animosity, 
which traditional perception of the other is based on. Therefore, 
Ottoman legacy is enveloped as “Turkish”, is connected with the 
founding myth of the so-called Bulgarian Revival Epoch, expressed 
in formulas like “five centuries of slaughtering”75.

“We care about our museums, not about our mosques”, 
continued Paunov76. Another dweller of Kyustendil added that 
“there is no need to have a functioning mosque”77 in the city. The 
juxtaposition of the museum and the operational temple is based on 
the delineation of our-other, but with an essential specification: the 
mosque in the center of Kyustendil cannot be accepted as “ours”. 
Thus, leaving it out of the institutional care to slow self-destruction 
could be interpreted both as an indication for purposeful and 
consciously followed nationalistic attitude, and for so called banal 
nationalism, which is based on social inertia in the majority of cases 
it is evident. Furthermore, Ottoman legacy could be disqualified 
from publication into the national narrative and local ones, because 
it seems impossible to distance it from its original symbolic sign. 

In this point of view, cultural diversity is not taken as a positive 
feature. Cultures of communities with different religions, folk 
traditions etc. cause feeling of discomfort, suspicious and provoke 
primitive fear. The Kyustendil mosque and non-Orthodox religious 

75 Бернар Лори, „Разсъждения върху историческия мит „Пет века ни клаха“, 
Историческо бъдеще, 1, София 1997, с. 92-98. 
76 Филипа Тодева, „Протест каза „Не!“ на исканията за джамия в 
Кюстендил. В протеста се включи и кметът на града Петър Паунов“, 
https://inews.bg/България/Протест-каза-Не-на-исканията-за-джамия-в-
Кюстендил_l.a_c.327_i.298046.html, 2013 (25.09.2022). 
77 https://bntnews.bg/bg/a/103055-protest_v_kustendil_zaradi_djamija 
(25.09.2022). 
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building and symbols with historical significance are perceived to 
be part of an uncomfortable cultural zone. According to commonly 
shared concept, (almost) every old building, which is more than a 
century old, has added cultural patina, turning it into a culturally 
significant artifact subject to special care. Alongside with this 
public scale of prestige, there is also a hidden mapping of heritage. 
It is forged for internal use as part of the cultural intimacy78 of the 
community, whose display outside the group causes inconvenience 
and shame. For the members of the local collective, it is a sign of 
emotional warmth. It creates internal cohesion and generates feeling 
of comfort, convenience, safety and predictability. It provides every 
citizen at the local level with a sense of relevance and adequacy.

Such double cultural norms often pop up in everyday-living 
speech acts. Beneath the surface of direct meanings, there are 
discoursive dictionaries implied. They indicate double cultural 
hierarchies. Usually, universal values   and their cultural-historical 
emblems and brands as widely recognized are displayed openly. 
They are communicated with no concern or shame. Global value 
strata set up the world as it should be seen from outside, being based 
on universalist-neutral position. Its optical instruments are targeted 
at those, who are not rooted in the local cultural context and don’t 
live with its codes originally. Internally, local communities recognize 
these hierarchies, but oftentimes treat them with disregard and/or 
mockery, considering them as cold and quite distant to specificities, 
which in their eyes are impossible to be neither linguistically, nor 
culturally translated in any other language or cultural expression 
system.

However, a parallel cultural hierarchy scales introduce order 
based on radically differing concepts. The second notion row is 
homegrown, not universally grounded. It is targeted for internal use, 
where it can unfold all of its signs. This homebred scale, considered 
78 See Michael Herzfeld, Cultural Intimacy. Social Poetics in the Nation-State, 
Routledge, New York 1997.
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as authentic by the representatives of local cultures. It implies social 
values, considered as own and stabilizing the feeling for comfort 
and warmth, particular for home experience. Concerning Balkan 
terrain, cultural intimacy is a repository of reminiscent cultural 
content, dating back from traditional society, which Modernity had 
not been able to transform or replace. The openness to the other, 
peculiar for people from urban centers, is mirrored in its antipode, 
part of the attitude of people from the agrarian society. They used to 
see otherness with fearful-suspicious readiness for aggressive self-
defense, because the other is unknown, non-transparent and seen as 
repugnant, loaded with potential to destroy their own space and its 
values. 

Historical narratives are also forged in accordance to this 
cultural planning dualism. In the recount, targeted for out of the 
community reception, positive messages based on universal values 
and episodes of global cooperation, creative energies and respect 
for the other are accented particularly. But, in the local-aimed one, 
totally different social identification strategy is pre-installed. It is 
based on ideas of aggressive and self-protective ethnocentrism, and 
overt intolerance. Oftentimes, cultural intimacy narrative infiltrates 
into the universal one and navigates essential parts of it. Perhaps, 
this is one of the reasons why Ottoman heritage is either skipped or 
given a new ethno-national sign, different from its initial symbolism, 
on the official level, where tolerance-based recount about the past 
is expected. 

At the beginning of September 2013, in an interview the mayor 
of Kyustendil made comments on the upcoming changes in the Law 
on Religions, where cultural hierarchizations were also implied in 
a nationalistic way. He maintained changes planned in the draft law 
would give the Grand Mufti an argument for resuming their efforts 
to regain the ownership of the crumbling Fatih Mehmet Mosque. 
For the sake of factual accuracy, property rights to the land and the 
building were claimed by the Mufti at the end of 2012, almost one 
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year earlier and with no connection to the legislative dispute. Mayor 
Paunov read the ownership issue as “a provocation against peace in 
civil society” and adds that “you cannot encroach Christian temples 
that were built centuries ago, which the Church takes care of, and 
then expect peace”79.

Objectively, the Islamic spiritual edifice was built on the 
groundwork of a Christian one. Therefore, its presence is viewed 
by nationalists with no tolerance. It is experienced as a materialized 
metaphor for the slavery and humiliations that according to the 
popular nationalist myth lasted as long as five centuries. That’s 
why its potential destroy doesn’t cause any feelings for tragic 
loss of an element of the city’s cultural treasury. On the contrary, 
like it is seen as fair decision, unveiling the “authenticity” of the 
once suppressed church, considered as “ours”. Consequently, the 
mosque is formulated as “theirs”. Moreover, the Muslim religious 
edifice is divided by the glass wall, which ethically separates “us” 
from “them”, slavery from freedom, justice from injustice, peace 
from violence, Bulgarians and Christianity from Turks and Islam, 
civilization from barbarism.

Movement for Rights and Freedom (MRF) – a political 
party, run by Bulgarian citizens with Turkish origin, emerged as 
institutional representative of minoritarian communities in Bulgaria 
(of Bulgarian Turks mainly) – was also involved being considered 
as “fifth column”, loyal to other country. The mayor of Kyustendil 
goes even further, speaking about MRF as a conduit of the “interests 
of a foreign country”80 – a rhetoric figure that became nationalistic 
trademark, symbolically amounting to slogans like “The fatherland is 
in danger!”, characteristic for totalitarianisms and authoritarianisms, 
including Bulgarian nationalist communism after the mid-1960s.

79 https://nova.bg/news/view/2013/09/10/57538/с-години-продължават-споровете-
за-джамията-в-кюстендил (25.09.2022). 
80 Ibid.
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In June 2014, a protest against the idea of   restituting the Fatih 
Mehmed Mosque to the Islamic religion institution was also held 
in Sofia81. Although scanty in number, it is an indication of the still 
visible nationalistic impulses in Bulgarian society. 

At the beginning of the autumn of the same year, in Bulgaria 
elections for the National Parliament were held – an event that 
once again focused media attention on Paunov. One of the topics, 
particularly underscored by him, was the Kyustendil Mosque82 
again. At the same time, (October 2014) the Appellate Court in 
Sofia took in considering the litigation of the Chief Mufti’s Office 
regarding the refusal of the Regional Court in Kyustendil to cancel 
the act of state ownership of the Fatih Mehmed Cami and to return 
it to the possession of the Islamic community.

If one year earlier the mayor of Kyustendil expressed his 
disagreement with the possible conversion of the building into an 
active Muslim temple, in an interview, dating back from October 
2014, he reached racist ideas overtly: “There are no Muslims 
in Kyustendil.” – voiced Paunov, and added: “There are several 
from the Roma quarter there, where some of them pretend to be 
regarded as Muslims, but there are no Muslims.”83. Cultural heritage 
associated with the Ottoman Empire was seen as permanent source 
of danger for Bulgarian essentiality, insofar as the Bulgarian society 
still experiences its Ottoman heritage (equated with the Turkish) in 
the traumatic self-colonizing metaphor of “slavery and tyranny”84.

81 https://offnews.bg/obshtestvo/protest-sreshtu-vrashtaneto-na-dzhamiata-v-ki-
ustendil-na-glavnoto-miuf-349237.html (25.09.2022). 
82 http://focus-news.net/opinion/2014/10/25/30483/petar-paunov-molbata-ni-e-sim-
volat-na-balgarskiya-parlamentarizam-da-ne-bade-tochno-chovek-s-800-glasa.html 
(25.09.2022). 
83 Ibid. 
84 Al. Kiossev, ‘Notes on Self-Colonising Cultures’, B. Pejic; D. Elliott (eds.), Af-
ter the Wall: Art and Culture in Post-Communist Europe, Moderna Museet, Stock-
holm 1999, p. 114-117.
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Cultural hierarchy and its lists are not inclusive, but the closed 
and locked up. Elements of culture with Romani references are 
seen as the only more dangerous than the “Turkish” ones. In the 
mayor’s discourse, no believing and practicing Muslims statement 
was reiterated in just two neighboring sentences. Such a rhetoric 
behavior could possibly be analyzed with psychological toolkit. 
With these words articulated, Peter Paunov expressed his frustration 
caused by mentioning of cultural legacy object, seen as part of that 
contested past, which is subsisted as “others”, “dangerous” and 
morally incompatible to “ours” one. For the nationally minded 
majority of the local citizenry, the Turks are element of its historical 
ethnic composition, which is experienced with visible discomfort. It 
is the dark side of its cultural intimacy profile. 

Meanwhile, the crumbling mosque became also subject of 
malicious interventions. In May 2018, the police in Kyustendil 
caught a 50-year-old man, a resident of the nearby village of 
Slokoštitsa, who was trying to break stones from it85. From an 
incident like this, no conclusions about the attitude of the local 
community towards the monument could be drawn. However, it 
shouldn’t be silenced that for decades the active local citizens and 
the municipal administration did absolutely nothing for the Islamic 
religious building, which still continues to be cultural monument of 
national importance. 

At the end of April 2019, the Muslim temple was also damaged 
by a strong, gusty wind86. Pieces of its facade were torn off, small 
fragments of the architectural decoration of the 39-meters high 
minaret were broke off and fall on the sidewalk. After the incident, 
the pedestrian track of the main street of the city, where the Mosque 

85 https://www.dnes.bg/notifikacii/2018/05/22/hvanaha-myj-rushal-djamiiata-fatih- 
mehmed-v-kiustendil.377170 (25.09.2022); https://novinii.com/новина/хванаха-мъж-
-рушал-джамията---фатих-мехмед---в-кюстендил_951195.html (25.09.2022). 
86 https://petel.bg/Silniyat-vyatar-napravi-kup-porazii-v-Kyustendil--bivshata-dz-
hamiya-ne-udarzha-na-porivite-__313041,(25.09.2022); https://novini.bg/bylgari-
ya/vremeto/535584 (25.09.2022). 
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is located, was blocked by marking it with a restriction strip, 
preventing the citizens to pass by the building due to the danger of 
falling fragments from the mosque.

In July 2020, the municipal authority in Kyustendil addressed 
the state for urgent financial support in connection with the 
progressing of self-destruction of the mosque87. That time the 
religious building was in a deplorable condition. The reinforcing 
wooden scaffolding was highly compromised, and elements of 
the decoration of the minaret are torn off, endangering the citizens 
walking down the nearby sidewalk88.

At its meeting held on February 17, 2021, the Council of 
Ministers responded positively and provided BGN 140,088 (almost 
72 000 Euro) for urgent repair of the highest part and the entrance 
colonnade of the Fatih Mehmed Mosque, which was most affected 
by the process of self-destruction89. Boyko Borisov, then Prime 
Minister, claimed that this would be the first stage of the renovation 
of the cultural monument funding, but not the last one. Its complete 
restoration was planned – he went on – and it is as an outcome 
of fruitful interaction between local authorities, the Council of 
Ministers and “cultural institutions” (no clarification which ones he 
meant). The urgent funding was not due to a sudden insight about 
the value of the Ottoman heritage, but because of the jeopardy 
caused by elements falling from the facade of the temple, which is 
located in the very center of Kyustendil.

87 К. Фалин, „Кюстендил иска помощ от държавата за джамията в града“, 
https://bnr.bg/horizont/post/101309251, 2020 (25.09.2022). 
88 https://viaranews.com/кюстендил-иска-помощ-от-държавата-за-д/ (25.09.2022), 
https://19min.bg/news/novini_8/kiustendil-iska-pomosht-ot-darzhavata-za-dz-
hamiiata-v-grada-136562.html (25.09.2022). 
89 https://www.kustendil.bg/index.php?option=com_k2&view=item&id=1037: 
140-088&lang=bg (25.09.2022), https://www.bta.bg/bg/news/bulgaria/regional-
news/45130-Da-bade-prevarnata-v-muzey-dzhamiyata-Fatih-Mehmed-v-Kyus-
tendil-predvizhda-pro (25.09.2022), https://struma.bg/стартира-спешен-ремонт-
на-петвековна/ (25.09.2022). 
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The Premier did not miss the opportunity to display his 
concern for spirituality and religion publicly. Along with the 
financial aid aimed at reconstructing of the Fatih Mehmed Mosque 
at its first stage, more than BGN 3.5 million have been allocated 
for completion of Orthodox churches and monastery building. 
“Ethnic tolerance is something that always guides us, and people 
who love their God and their religion also respect the other, because 
they understand and know what it is to be a believer”90 – he also 
states, pronouncing the popular concept of the religious identity as 
an extension of the ethnic one on the same plane. Symptomatically, 
he openly states that ethnical boundaries coincide with religious 
ones. Thus, in his point of view religious affairs field should be seen 
as subordinated to ethnic one – a representation strategy, referring 
to popular nationalism, where religion is considered as “folklore 
ornament of the nation” (Янакиев 2014). Obviously, the majority of 
Bulgarian political elite on central and local level are still unaware 
of the idea of civil nation, where identity is not represented as a 
list of firmly imposed criteria, but as a dynamically configurable 
network. In contemporary humanities, it became truism that national 
marker is not necessarily knotted to the religious one, race it not 
welded to ethnicity and faith, regional belonging is not soldiered 
onto civilization clichés board.

The rescue of the mosque is planned further, and the price of it 
is the removal of its Ottoman symbolic sign and its transformation 
into a museum91 – a solution for utilizing of any building for which 
the authorities have no particular idea how to (re-)socialize it. Any 
artifact with no purpose or owner, interested in its use, could be 
simply seeded in the field of culture, regarded in national(istic) 
framework. Literally and symbolically.

90 https://dariknews.bg/novini/bylgariia/borisov-otpuskame-dopylnitelno-sredst-
va-za-izgrazhdane-na-cyrkvi-i-dzhamii-2260737 (25.09.2022).
91 https://viaranews.com/кюстендилска-джамия-става-музей/ (25.09.2022).
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Conclusion

All the illustrative examples, employed here, belong to the region 
of Central Western Bulgaria, with one exception – the Mehmet Bey 
ibn Karadzha Pasha (Mehmet Bey ibn Karaca Paşa) Mosque, which 
is located in South-Western part of the country, but not far away 
from the cited territorial core – see below. The majority of Turkish 
population from these territories withdrew after 1878. Prior to that, 
Turks and residents who came with the Ottoman Empire were mainly 
city dwellers. The process took place during the Ottoman rule, and 
after they migrated and inhabited certain areas of the Balkans, these 
zones were upgraded to urban ones. Agrarian periphery was left 
with almost no interest by the newcomers due to its low economic 
potential. Towns such as the aforementioned Kyustendil, Dupnitsa 
and Ikhtiman, as well as Radomir, Samokov, Novi Khan Sofia and 
others, confirm such conclusion. 

If we expand the scope to the entire territory of Bulgaria, we 
will also find a number of effective and scientifically-grounded 
management practices, focused on the Ottoman cultural and 
architectural heritage, which continues to serve its initial purpose 
and is present in both local narratives and metanarrative. 

Middle Bulgarian West displays even more drastic 
illustrations compared to those presented here. They are also 
related to the influence of nationalism on the traces of Ottoman 
power and Islam in the settlement territories. In Radomir, the 
mosque was destroyed, and one of the local schools was built there. 
The ruins of the Ottoman bathhouse in the town are still visible, 
but similarly to the case of the imaret-mosque in Samokov, they 
are sinking into neglect. 

There is a local legend, according to which the Muslim temple 
in Radomir was built as a result of a riot of the dwellers of the Sopitsa 
village against the construction of a mosque in their settlement. 
That is why the kaymakam decided to build it in the center of the 
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town. According to the oral narrative, those who disagreed with the 
construction of the mosque in the village of Sopitsa put forward 
the argument that there were “no Turks ever” in the village – a 
rhetorical figure, representative for the historical myth born in the 
Century of nations. Residents of Sopitsa – continues the legendary 
recount – also demanded permission to build an Orthodox church 
in their village. After they received it, they built it and named it 
the temple after Saint George. The building still stands today. In all 
probability, it was built around 1810. The mosque is significantly 
older. Evidently, the narrative, retelling about a conflict between 
Christians and Muslims was intentionally forged as being part of 
the propaganda of the nascent national idea whose first necessity to 
be met was to emancipate Bulgarian essentiality from its Ottoman 
past literally and imagologically.

In the region, the motif of ethnic purity is a recurrent element, 
found in a certain kind of folklore telling already noted, the factual 
basis of which raises significant doubts due to their apparent 
ideological fitting. In general, it refers both to specific social 
planning strategies and to later periods of national ideas emergence, 
and in some cases – to potential authorship circles. Paradoxically, 
in those zones, where the Ottoman Empire was least influential to 
local demographic landscape, new anti-Turkish narratives emerged 
and easily became part of national identity of the population. 
Probably, the absence of empirical contact with Turkish people led 
to no possibility to verify propaganda narratives and to coordinate 
them with personal experience instance. Thus, the region became a 
fruitful soil for numerous stereotypes, which were easily inculcated 
into the national consciousness of the locals.

Gotse Delchev town is located about 170 km. southwards in 
between the mountains of Pirin and Rhodope. According to Lyubomir 
Mikov, Mahiel Kiel and Damyan Borissov, the Mehmet Bey ibn 
Karadzha Pasha Mosque, the only surviving Ottoman building 
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there, was constructed in the second half92 of the 15th century93. 
Today, it is in ruins, irretrievable after its last self-collapse, which 
happened in 2011. If there is almost no Turkish population left in 
Kyustendil, Radomir, Dupnitsa, Ikhtiman and Sofia, Gotse Delchev 
is situated on the Mesta River flow in a region known for its mixed 
ethnical profile.

Official institutions invent various means of dealing with 
the undeniably obvious initial sign of cultural legacy pieces, 
experienced as non-prestigious in its initial symbolic load. In this 
respect, Ottoman epoch heritage is processed in several scenarios. 
According to the first one, cultural artifacts are subject to physical 
removal. Purposefully, they were kept out of the metanarrative body. 
Local recounts also exclude them. Memory fades relatively quickly, 
so communities forget about them. This scheme was applied in the 
case of Radomir mosque and with the Ottoman city in the center of 
Sofia in the narratives from the last decade. The second option for 
cultural heritage conceptualizing and proceeding involves leaving 
the monuments to the inexorable influence of natural decay. Such 
examples are visible in Ikhtiman with the local mosque, as well 
as with the Fatih Mehmed temple in Kyustendil. According to the 
third scenario, Ottoman heritage is re-socialized and reused, but it is 
separated with impressive diligence from its original belonging to its 
historical period and religious context. Similar cases are represented 
by the conversion of the Dupnitsa Mosque into art gallery, the 
Ahmed Bey Mosque in Kyustendil turned into an archaeological 

92 Alternatively, İbrahim Tatarlı sugggests the first half of the 15th c. – see Ибрахим 
Татарлъ, Турски култови сгради и надписи в България, ч. 1, Фаворит – АМ, 
София 2003, с. 18. 
93 Л. Миков, Джамии и месджиди в България (интериор, екстериор, 
декорация), Изд. на БАН „Проф. Марин Дринов“, София 2017, с. 72; М. 
Кийл, „Неврокоп (Гоце Делчев)“, М. Баръмова; Гр. Бойков; М. Кипровска, 
(съст.), България под османска власт. Събрани съчинения, Трендил, София 
2017, с. 742-743; Дамян Борисов, „Караджа паша джамия в Гоце Делчев – 
историографски разказ и документални реалии“, История, 2, 2017, с. 131.
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collection, the Ikhtiman Hammam, which became private exposition 
space with restricted access. The Bayraklı Mosque in Samokov 
underwent similar transformation. There is at least one more 
method harnessed in de-Ottomanizing the Ottoman heritage, and 
that is narrative-based claim that it was erected on another (Roman, 
medieval) heritage fundament, considered as “authentic” and being 
integral part of the cultural genetics of modern Bulgarians, built by 
masters of Bulgarian background or of Christian faith. According 
to the last scenario the Ottoman element in the legacy discourse is 
simply silenced, as is the case with the uncovered remains of a water 
pipe in Dupnitsa.

This research is not intended to lay blame nor seek for 
responsibility, but to give certain explanations, getting deeper into 
narratives and messages, usually taken as non-problematic. I do not 
intend to undermine the credibility of folk tales and their use as 
a source for history as well. Although not by a literal reading of 
their factuality, folklore legends and traditional knowledge forms 
left their traces in history and still keep on being socially influential. 
However, behind the plot surface of folk narratives, there is at least 
one layer, showing how certain narrative was assembled, how it 
was influenced by institutions, social actors and their interests, how 
ordinary people were (ir)responsive to state propaganda and history 
recounts efforts. My initial goal was to illuminate this undersurface 
layer and to show the relativity of the history sources, not to blame 
them for irrelevance. According to Edward Said’s tradition94, 
stereotypes are not matter of truth or lie, but social planning tools, 
engineered to meet certain needs and to create shared imagination. 
Therefore, folklore local oral narratives are taken not as an unfiltered 
history source, springing out from the people’s spirit (according to 
Herder’s Romanticist view), nor as produced by the selfish elites, 
aiming at completing egoistic goals of their own. It is regarded as 
knowledge with its history and ideological base, harnessed into 
94 See Edward Said, Orientalism, Pantheon Books, New York 1978. 
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projects for unifying peoples’ imagination, to control it, and to 
formulate and master peoples’ interest in accordance with certain 
ideology frameworks and practical experience.

Therefore, the main question I shall rise is not dedicated 
to how academia is cooperative with banal nationalism and how 
popular history is influential in the field of scientific narration of the 
past. As it was mentioned before, not all the examples are negative. 
Concerning 16th c. Serdica history, there are numerous professionally 
produced source publications95 and narrative accounts, stating that 
time there were blossoming city (sometimes referred to as town) in 
the territory of contemporary Sofia96. Moreover, I shall put particular 
emphasis how academic narratives are vulnerable for popular history 
interventions and how professional history field should keep the 
balance between remaining isolated from interventions from wider 
publicity segments interventions, and understanding its educational 
role at the same time seriously enough.
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ACCUMULATED CULTURAL HERITAGE 
AS A CONSEQUENCE OF THE INFLUENCE 
OF DIFFERENT EMPIRES RESULTING IN 
SOCIAL CLEAVAGES IN DIVIDED CITY 

OF MOSTAR

Teodora STANKOVIĆ*

Abstract: The ethnic conflicts that recast from wider to urban zone causing 
the situation of divided cities are discussed in this paper. In particular, it is 
interesting to emphasize the phenomenon of division and interaction within 
urban areas. Namely, urban areas have their own rules of functioning that 
inevitably cause the necessary interaction of individuals. On the other hand, 
the division of cities are the result of ethnic tensions that tend to minimize 
the interactions. Thus, the structure of urban space creates a certain specific 
characteristic of ethnic division. The particularly interesting case of the 
city of Mostar will be considered. The city of Mostar is an example of 
primarily religious division in the transitional post-communist country. It 
has been shown that ethnic cleavages and tensions persist at the steady level 
without significant variation. A discussion on how a long-term solution for 
overcoming divisions could be devised with the help of cultural-scientific 
centripetalism, is also given in this paper.

Key words: Mostar, cultural heritage, Ottoman Empire

1. Introduction

The ethnic tensions and conflicts appear in deeply divided societies, 
where interethnic antipathy is pronounced. They can be localized to 
one state region, but they can also be international (it is a rare case) 

* Center for Social Sciences, Institute for Advanced Studies, University of Monte-
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and can be related to religious, racial, and linguistic issues. Such 
tensions and conflicts often have reflections that cause ethnically 
divided city, such as: Mostar, Belfast, Beirut, Johannesburg, 
Jerusalem, Nicosia, where ethnic and social cleavages are 
pronounced in the urban, public sphere. The research on ethnically 
divided cities1 has shown that ethnic, cultural and social cleavages 
lead to segregation in their societies. Due to antagonism in divided 
societies, integration is weaker, and urban services distribution is 
based on ethnicity. In that case, the life is organized in such a way 
that an ethnic group lives in a certain part of the city and has no 
interactions with another ethnic group. 

In this paper, ethnographic research has been done on the case 
of ethnically divided city of Mostar. Mostar is interesting because 
the division occurs after the conflict and takes place in the post-
communist transitional country. The paper discusses the effects of 
cultural centripetalism and segmentalism, as well as the combination 
of these approaches in reducing ethnic cleavage and intensifying 
interaction. In that sense, an interesting solution is the model based 
on engagement of global transnational companies, institutes and 
cultural organizations, which would be a synergistic mechanism 
for enhanced interaction and collaboration of experts from different 

1 Richard Blanton, “Anthropological studies of cities”, Annual Review of An-
thropology, Volume: 5, 1976, pp. 249-264 ; Setha M. Low, “The Anthropology 
of Cities: Imagining and Theorizing the City”, Annual Review on Anthropology, 
Volume: 26, 1996, pp. 383-409; Scott Bollens, “Comparative Research on Urban 
Political Conflict: Policy Amidst Polarization”, The Open Urban Studies, Volume: 
2/1, 2009, p. 2; Marco Allegra, Anna Casaglia, and Jonathan Rokem, “The Political 
Geographies of Urban Polarization: A Critical Review of Research on Divided Cit-
ies”, Geography Compass, Volume: 6/9, 2012, pp. 560-574; Jon Calame and Esther 
Charlesworth, Divided Cities: Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, and Nicosia (The 
City in the Twenty-First Century), University of Pennsylvania Press, Philadelphia 
2012.; Ana Aceska, “Contested cities: ethnic conflict and urban governance in a 
Bosnian town”, Sociological Review, 2015, pp. 7-20; Marta Zorko and Nikola 
Novak, “Classifying Divided Cities: the Need for Geopolitical Perspective?”, So-
ciologija i prostor. Volume: 57/2, 2019, pp. 159-171.
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ethnic groups together with the participation of international 
experts. Such solutions would lead to gradual cooperation and to 
favoring global principles and cooperation over the principles of 
local divisions.

The paper is structured as follows. After Introduction, the 
theoretical background in the terms of city, public space and 
ethnicity/ethnic conflicts is presented in Section 2. In the theoretical 
part, we presented a correlation between the four concepts so that 
we could easily analyze the mentioned case. The case of ethnically 
divided city of Mostar is given in Section 3. A discussion on how 
to reduce tensions and increase interaction between opposing ethnic 
groups is given in Section 4.

2.  Theoretical background

Urban anthropology studies the processes that shape the relations 
between human, public space, and symbolic expressions in the city. 
Contemporary anthropological research of cities is included in the 
interdisciplinary range of urban studies. In such research, different 
parts of the city carry values   of different experiential dimensions, 
different memories and identity determinants (political, urban, social, 
cultural, national). The city is a network and a process of diversity; 
it is made up of different cultures and societies.2 The competence of 
cultural and social anthropology as a perspective for researching the 
city and urban life lies precisely in the conceptualization of the city 
as a place of multicultural diversity.

The scholars3 emphasize the importance of public space for 
living in the city, but in order to understand the public and public 
space that have significant roles in ethnically divided cities, we 
will mention the definitions of some theorists and philosophers. 
2 S. M. Low, ibid. pp. 383-390; Giuliana Prato and Italo Pardo, “Urban Anthropol-
ogy”, Urbanities, Volume: 3/2, 2013, p. 81. 
3 S. M. Low, ibid. p. 391; Liam O’Dowd and Martina McKnight, “Religion, Vio-
lence and Cities: An Introduction”, Space and Polity, Volume: 17/3, 2013, p. 261. 
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Immanuel Kant defined the public space as a form of our ‘external 
experience’. According to Henri Lefebvre4, space is a social 
relationship, which has always been political and strategic, rather 
than a scientific object that is separated from ideology or politics. 
Furthermore, space is a concept that has been correlated with 
the concept of humanity or the concept of society. According to 
Lefebvre, a society is a population that has its own systems of 
cultural symbols and is organized in a certain territory through 
political institutions. Together with the theorists Manuel Castells 
and David Harvey, Lefebvre developed the concept ‘the right to the 
city’. The right to the city is related to the functions that unifies, so 
it is a center of power, decision-making, information, education, 
etc. In addition to the right to unification, there is also a demand for 
diversity and resistance to homogenization.5 The right to the city 
emphasizes the necessity of the shared public space of the place.6 
The specifics of the place and the functions that need to be fulfilled 
are also important, such as: transport, work, meeting, socializing, 
etc. The right to diversity refers to the affirmation of the diversity 
of social groups that mix in urban areas and to the requirement that 
this diversity is not a reason for discrimination. It is interesting to 
observe that the primary mission of formation of the cities in the 
sense of providing intensive interactions including the exchange of 
goods and ideas, as well as cultural development, is diminished in 
the divided cities. Hence, this topic is quite interesting from several 
aspects particularly from the aspect of sociology, anthropology and 
political science. 

4 Henri Lefebvre, The Production of Space, Blackwell, Cambridge, MA 1991. 
5 Ariel Gravano, “Épicas barriales: lo público-político vivo”, Cuadernos de Antro-
pología, Volume: 26/2, 2016, p. 16. 
6 Manuel Castells, The Urban Question: A Marxist Approach, Edward Arnold, 
London 1977; David Harvey, “The right to the city”, International Journal of Urban 
and Regional Research, Volume: 27/4, 2003, p. 939-941.
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2.1  Urbanization of divided cities 

Some scholars7 have focused on the urbanization of divided cities. 
Cities such as Belfast, Jerusalem, Nicosia, Beirut, Johannesburg 
were analyzed in the literature, and the authors point out that 
physical segregation is needed to prevent conflict between different 
ethnic groups. Although the walls reduce conflicts to some extent, 
they intensify feelings of fear and paranoia. In the short term, 
segregation could help reduce violent conflicts, while, on the other 
hand, it is unlikely that segregation will improve relations between 
opposing ethnic groups. Therefore, walls are effective in preventing 
conflict, but they also reinforce stereotypes and antagonisms. It is 
believed that in order to reduce the conflict, the interaction between 
the conflicting parties should be strengthened, and in that way, the 
tensions and prejudices between the conflicting ethnic groups would 
be reduced.

Lefebvre’s definition of public space is important for the study 
of divided cities because of the significant role of public spaces 
in such cities. Observe that the urban planning in divided cities 
can negatively affect the conflict as it leads to urban polarization 
occurring when an ethnic group dominates in deciding on important 
issues at the municipal level.8 Thus, public space should enable the 
interaction of different ethnic groups, the promotion of diversity, 
different cultures. 

If public space is limited, inadequate or privatized, then 
the city could become divided on the basis of ethnicity, religion, 
economic status, which leads to social tensions. It is obvious that 

7 S. Bollens, “Comparative Research on Urban Political Conflict”, pp. 2-3 ; Gizem 
Caner and Fulin Bölen, “‘Multicultural’ cities or ‘divided’ cities: what makes the 
difference?”, 6th International Multiculturalism, Conflict, and Belonging Confer-
ence, 2012; L. O’Dowd and M. McKnight, “Religion, Violence and Cities: An In-
troduction”, p. 263; M. Zorko and N. Novak, “Classifying Divided Cities”, pp. 
159-171. 
8 J. Calame and E. Charlesworth, Divided Cities: Belfast, Beirut, Jerusalem, Mo-
star, and Nicosia. 
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public spaces are important for city life because they encourage 
interaction between different ethnic groups.

2.2.  Ethnicity and conflicts

Phenomenon of the ethnic conflicts in divided cities attracts the 
researchers, especially some authors that focused on the causes of 
the conflicts in divided cities. Oberschall9 analyzed social cleavages 
through case study of Bosnia and Herzegovina, while O’Dowd and 
McKnight10 discussed the correlation between ethnicity/religion 
and conflicts. In that sense, we will briefly discuss the ethnicity and 
sources of conflicts.

When it comes to the definition of ethnicity, according to Max 
Weber, ethnic groups are groups having a perception of the common 
descendant. Their beliefs are based on similar physical characteristics, 
custom, or a combination of both, including shared memories about 
colonization or migration. It is important to emphasize that these 
beliefs are crucial in creating a perception that propagates through 
generations, no matter if blood relationships within the group exist. 
This definition highlights the myth of common ancestors by putting 
subjective feelings over objective facts, so the identity of an ethnic 
group is stable through time. Moreover, although it is a kind of 
social category, ethnicity is resistant to most influences that change 
society. According to the definition of ethnicity proposed by Fredrik 
Barth, ethnicity is a social organization of cultural differences. 
Defining ethnicity in this way, instead of focusing on the cultural 
characteristics of individual ethnic groups, Barth focused on the 

9 Anthony Oberschall, “The manipulation of ethnicity: from ethnic cooperation to 
violence and war in Yugoslavia”, Ethnic and Racial Studies, Volume: 23/6, 2000, 
pp. 982- 989; Anthony Oberschall, Conflict and Peace Building in Divided Societ-
ies: Responses to Ethnic Violence, Routledge, London 2007. 
10 L. O’Dowd and M. McKnight, “Religion, Violence and Cities: An Introduc-
tion”, pp. 261-269.
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relations of cultural differentiation, which become divided into ‘us’ 
and ‘them’.

Sometimes it is difficult to differentiate between the terms 
ethnic group and nation as well as between ethnicity and culture. 
Namely, nationalism is related to the modern nation-state and it 
contains a strategy to strongly support state sovereignty as a crucial 
point for national existence. Note that, ethnic conflicts arise as a 
response to the intrusive behavior of the state against one or more 
ethnic groups. On the other side, a culture, as well as ethnicity, has 
some features stretching/continuing through different generations. 
However, mixing the different cultures leads to the creative 
elements of culture. The previous definition fits with the cases of 
ethnic groups in divided cities.

Regarding the cases of ethnic conflicts, we can say that, in 
less developed societies, differences are perceived as a danger to 
a certain ethnic group and this is most often reflected in the fact 
that social groups with lower inclusion are prone to extreme leftist 
ideas, while elites in such countries are more inclined to more 
liberal ideas. When such antagonism is formed, the differences are 
perceived through the prism of the former relations in the colony, 
which creates additional animosities.

2.3.  Political heritage and ethnic conflicts

Societies should be analyzed through the development of social 
consciousness, participation in socio-cultural life, shaping ethnicity 
and its interconnection with other ethnicities. In this sense, it is 
important to consider starting from the very notion of social behavior 
and culture. Special attention should be paid to the development of 
ethnicity and its relations with other ethnicities, and to the influence 
of the religious component and heritage from the colonial era. In 
order to better understand ethnically divided cities, it is important 
to mention that former empires played a significant role in the 
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past. Also, it is important to consider how the former empires built 
political entities in the past, and then how the politicized ethnicities 
became the base for nationalism. As a result, during the empire era, 
the incentives of future conflicts were created. Namely, imperial 
powers used a strategy ‘divide and rule’, which involved politically 
ethnic differences and establishing hierarchies and animosities 
between ethnic groups. Nowadays, ethnic conflicts appear in deeply 
divided societies, where the interethnic antipathy is highlighted.11 
The criterion for the conversion of ethnic identities into rivalries is 
the sifting of different groups and their location in a region, which 
puts ethnic groups in a state of rivalry.

As for ethnically divided cities, there is a connection between 
a divided society and divided cities in the sense that if society 
is divided, urban space should be divided, as well. On the one 
hand, there is a correlation between social polarization and social 
inequality. On the other hand, there is a connection between social 
polarization and spatial segregation. Thus, many neighborhoods 
within such cities would be radically different from one another.

2.4. Behavioral approach – ethnic cultural approach

In a particular behavioral approach known as the ethnic-cultural 
approach, the importance of ethnic factors is emphasized. The general 
premise of this approach is that housing conditions and residential 
preferences vary between classes, and that these variations can be 
due to cultural differences. This division is irreconcilable since it 
stems from cultural problems. In other words, division is based on a 
group or community’s identification with cultural affiliations that are 
actually the essence of that community.12 These studies have resulted 
in three major factors. The first factor to consider is religion. Some 

11 Donald L. Horowitz, “Ethnic Power Sharing: Three Big Problems”, Journal of 
Democracy, Volume: 25/2, 2014, p. 7.
12 M. Allegra, A. Casaglia, and J. Rokem, “The Political Geographies of Urban 
Polarization”, p. 562. 
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scholars relate this problem to the clash of civilizations, implying 
this factor makes society more vulnerable to violent confrontation. 
Frederick Boal discusses that religious conflicts, on the other hand, 
are most successful in the development and endurance of conflicts. 
As a result, they are often associated with the causes of conflicts 
nowadays, such as nationalism or ethnicism. Religious, as well 
as, ethnic tensions in partitioned cities strengthen long-standing 
animosities. 

The second set of problems to emerge from the literature on 
cultural factors is identity, race, and nationalism. In order to shape a 
communal identity, historical animosities and ancient antagonisms 
are compounded to highlight the disparities between cultures. This 
is generally expressed in the form of enclaves in urban areas. Thus, 
divided cities can be associated with ethno-nationally divided 
societies, which are on the other hand related to the class-based 
tensions. Observe that in the case of Mostar, the conflicts were 
also a result of ancient ethnic conflicts according to the pre-conflict 
histories.13 Finally, civil wars and ethnic tensions are two major 
causes of urban division. Civil wars erupt as a result of internal 
conflict, and there are a variety of cultural and socioeconomic 
factors that occur after a political deadlock. In the next section, we 
will analyze ethnically divided city of Mostar as a case study.

3.  Mostar

3.1.  The dissolution of Yugoslavia

At the beginning of the transition process from communism 
toward democracy in this country (in 1990), the ethnic tensions 
significantly increased. Serbs, as a major ethnic group in the country, 
had strong supremacist aspirations, causing other ethnic groups 
to feel endangered. When Slovenia (in 1991), Croatia (in 1991), 

13 Aleksandra Djurasovic, “Divided cities as complex cities: transition and com-
plexity in city of Mostar”, Space and Polity, Volume: 23/2, 2019, pp. 125-128.
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and Bosnia and Herzegovina (in 1992) declared independence, 
the civil conflict escalated into civil war. The war was especially 
emphasized in Croatia and Bosnia and Herzegovina,14 where Serbs 
did not accept to be minorities in the newly established states. This 
is a typical example where internal conflict was converted into 
international. After the war in Bosnia, the process of reconciliation 
is very slow and segregation is present in different parts of the 
country. An example of segregation is divided city of Mostar, which 
is considered in this paper.

3.2. West and East Mostar

In the anthropological and sociological literature,15 Mostar has been 
considered as a divided city. Until the war in the 1990s, which led 
to the disintegration of Yugoslavia, three ethnic groups (Croats, 
Bosniaks and Serbs) lived in Mostar, and none of them strongly 
dominated the others in the urban space. During the war (1992-
1995) and the mass exodus of Serbs, radical Bosniak and Croat 
nationalists took over the city. The war and population displacement 
led to national homogeneity and polarization in the city as well as 
the demarcation of Bosniak-dominated East Mostar and Croat-
dominated West Mostar.

The city is divided by a street – the Boulevard that functions 
as a ‘wall’. Instead of a physical barrier, it acts through people’s 
memories of the first battle line that stretched along the Boulevard 
during the war. The division of the city has been in force since 1993. 

14 Coakley, John, “Comparing Ethnic Conflicts: Common Patterns, Shared Chal-
lenges”, Nationalism and Ethnic Politics, Volume:15/3-4, 2009, p. 275; Coakley, 
John, “Ethnic Conflict Resolution: Routes Towards Settlement”, Nationalism and 
Ethnic Politics, Volume: 15/3-4, 2009, p. 463; Timo Kivimäki, Marina Kramer, 
and Paul Pasch, The dynamics of conflict in the multi-ethnic state of Bosnia and 
Herzegovina, Friedrich-Ebert-Stiftung, Sarajevo, 2012. 
15 S. Bollens, “Comparative Research on Urban Political Conflict”, p. 1;J. Cal-
ame and E. Charlesworth, Divided Cities: Belfast, Beirut, Jerusalem, Mostar, and 
Nicosia. 



ACCUMULATED CULTURAL HERITAGE AS A CONSEQUENCE . . .     415

The city border was a militarized zone during the war, and crossings 
were not allowed. Since 1994, the zone has been demilitarized, and 
Mostar has been officially united, but people hesitated to cross this 
zone at that time. Nowadays, many residents of Mostar cross the 
Boulevard due to daily obligations, but many do it reluctantly. The 
division of Mostar was a solution to stop the war, but it increased 
antagonism, stereotypes and fear, because of lack of interactions. 

The division of the city was strengthened by the post-war 
reconstruction of the physical, social space, and Mostar’s public 
space became a symbolic battlefield in the continuation of the 
conflict by other means. The symbolic repositioning of the local 
pluralistic urban identity can be traced in the attribution of individual 
city symbols (for example, Old Bridge) and public spaces to one or 
another ethnic group in the city. Thus, in people’s minds, certain 
locations in the city are marked as Bosniak or Croat parts.

In Mostar, public space is so politicized that everything is 
divided politically. The boundaries that determine the affiliation of a 
physical place to one or another community do not have to coincide 
with the boundaries drawn in the symbolic appropriation of urban 
space. The Old Bridge (built in 1566), for example, has always been 
a symbol of the city that represented the Ottoman heritage. The 
war in the 1990s and the destruction of the bridge contributed to its 
re-symbolization as something that belongs to Bosniaks, because 
of cultural heritage. Nowadays, on a symbolic level, it is portrayed 
as connecting the east and west parts of Mostar. As a result of post-
war process of reconciliation in Mostar, the bridge’s reconstruction 
represents a symbol of the reunited city.16

As we said, the border area in Mostar is not typical for 
divided cities. There is no physical barrier that would divide the 
city into two parts. Moreover, the area of   the central district is a 

16 Aleksandra Djurasovic and Joerg Knieling, “Urban transition and sustainability. 
The case of the city of Mostar, Bosnia and Herzegovina”, Eastern Journal of Euro-
pean Studies, Volume: 6/1, 2015, p. 18. 
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combination of ethnic and administrative divisions (first ethnic and 
then administrative), which paradoxically result in the mixing of the 
population and institutions. 

On the other hand, for both ethnic groups, there is a kind of 
common identity in the sense of belonging to the city. There are 
certainly many more symbolic appropriations in Mostar, because it is 
stated that despite the painful past, there is still a sense of belonging 
to Mostar’s specific identity that unites local urban residents. 
It should be noted that on both sides of the Boulevard today live 
mostly new residents of Mostar who moved after the war from the 
surrounding rural areas to the abandoned apartments of refugees 
from the pre-war city. However, Mostar’s identity exists despite 
major demographic changes in the 20th century, strong urbanization 
and population change and despite political and cultural conflicts in 
the crisis period. 

3.3. Sources of division

Communism as a totalitarian system suppressed religion and did 
not allow a stronger manifestation of national identity. Therefore, 
people kept their specific characteristics in terms of historical ethnic 
heritage within themselves. People did not openly express their 
specific characteristics related to ethnic heritage. They knew little 
about each other, in the sense of how deeply they expressed their 
religion and how much they held on to the cultural heritage related 
to the influence of the Ottoman Empire or the Austro-Hungarian 
Empire. At the beginning of the conflict, differences began to 
manifest more, and different ethnic groups wanted to protect 
themselves from the other side through ethnic homogenization.

Thus, the cleavage became bigger, and the fear of each other 
grew more, and in the end, the fear grew into hatred. Survival 
was seen only in the strategy to firmly oppose everything that is 
different. Therefore, the place where the conflicts arose, such as the 
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boulevard, in a symbolic meaning, became a place of separation of 
different cultures, religions and ‘worlds’. It becomes a great frontier 
of disharmony, accumulating centuries of diversity, different 
cultures and traditions on both sides. Especially, it is important to 
emphasize that this situation leads to cultural closure and much 
slower development, in contrary to the situation of mixed diversity, 
which could be an incredible source of new creative energy.

It is no coincidence that during the communist period (when 
cooperation with various groups was more intensive), Bosnia and 
Herzegovina developed the most creative part of the culture of the 
former Yugoslavia. For example, novelist Ivo Andric, who got the 
Nobel Prize for literature, was from Bosnia and Herzegovina. The 
winner of the Oscar for film is Danis Tanovic from Bosnia and 
Herzegovina, as well. The most famous bands and, at that time, 
the most progressive musical directions were developed in Bosnia. 
Certainly, the mix is   a great inspiration that was producing new 
creative directions.

Therefore, in the context of physical and symbolic interaction, 
bridges are very important. On a symbolic level, bridges are 
built to connect people and to enable communication in different 
ethnic groups. Through encounters and communication, they often 
unconsciously accept certain cultural patterns from each other. They 
are not even aware in forcing their diversity and how much they 
resemble each other. Therefore, at the subconscious level, the bridge 
in Mostar represents the place of connection between Bosniaks and 
Croats, and while they are there, similarities, which are the result 
of living next to each other for centuries, emerge in both of them. 
When they are on the boulevard, then all the cultural differences and 
religions come out from the subconscious. 

Obviously, the whole wisdom that would convert destruction 
to creativity is in how to bridge the ‘boulevard’. A possible idea 
would be to project cultural centripetalism with the help of a third 
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party, that is, to create cultural institutions in which employment 
and working groups would be on a parity basis - the same number 
of Bosniaks and Croats. It would be necessary to define projects 
that will address similarities among these ethnic groups that are the 
product of the intertwining of different religions and cultures. Such 
‘bridges’ would reduce fear and social distance and turn diversity 
into a new quality and creativity.

To sum up, we can say that ethnic conflict in Mostar is 
currently frozen, but ethnic tensions remain. The main component is 
the religious component, because although there are two ethnicities, 
their origin is the same – Slavic. Also, there is economic equality on 
both sides.

We can say that before the civil war, Bosnia and Herzegovina 
was an example of multi-ethnic collaboration, especially in the 
segment of culture, such as: movies, music, and literature. It would 
be quite important for this country to establish some large cultural 
and scientific institutions, which could attract people not only from 
Bosnia and Herzegovina, but also from the region to come to work 
and cooperate. Such cultural and scientific centripetalism, supported 
by the EU, would significantly contribute toward establishing a full 
democracy and enabling the country to resolve ethnic relationships 
more rationally and pragmatically. 

4.  Discussion

We will discuss the modalities for establishing connections between 
different ethnic groups in the form of combination of cultural 
centripetalism and cultural segmentalism as a solution that could 
lead toward the increase of interactions. 

Cultural centripetalism entails mixing of different subcultures 
to create a new common concept (the examples are the USA, 
Australia, Argentina). Completely different cultures are coming and 
their subcultures were melting into a new culture. It creates a kind 
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of subculture that imposes itself as a role model for everyone who 
would like to be the part of these societies. Moreover, it is a reason 
why people come with the goal of becoming part of such world. 

On the other hand, cultural segmentalism is important for 
certain ethnic groups to preserve their culture, language, and 
religion. However, the problem arises when through such activities, 
the groups become closed. In that case, the social distance from other 
groups can be increased, because they have fear of the influence of 
other culture to their subculture patterns. Hence, it is necessary to 
develop mechanisms for cultural mixing and intercultural exchange 
as well as to develop openness and tolerance. Therefore, it is 
necessary to include a component of openness and cooperation in 
this form of cultural segmentalism, and this should be achieved 
through cultural centripetalism. It is obvious that only a harmonious 
interaction between centripetalism and segmentalism leads to a 
society enriched with different cultures, which inevitably leads to 
tolerance and prosperity. In that sense, art and science can lead to 
the improvement of interpersonal relations through joint projects 
where different ethnic groups would collaborate.

The solution is actually in creating joint institutions that 
would be acceptable to the divided parties to participate jointly and 
proportionally. In this sense, the activities of global transnational 
companies, institutes or cultural organizations are imposed as a 
possible solution. Namely, a transnational company that would 
employ international experts together with the domestic experts 
being members of divided ethnic groups, would be attractive 
approach leading to inclusive participation of all groups in the 
divided cities. In this way, interaction between them would be 
created with the ‘mediation’ of international experts within these 
companies. A similar model could be applied to scientific institutes 
and cultural institutions through the implementation of projects. The 
presence of global transnational companies and international experts 
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would be of particular importance to make work in such companies 
acceptable to conflicting ethnicities. Life within such companies 
and cooperation between employees would lead to natural and more 
intense interactions, which would gradually reduce animosities and 
tensions. Consequently, as an effective solution, greater engagement 
of global companies is imposed (such as Google, Coca Cola, etc.), 
which would contribute to coexistence and prosperity in the world 
through this type of global social responsibility. This model could 
be called ‘global institutions for local solutions’.

5.  Conclusion

In general, ethnic tensions and ethnic conflicts are the result of 
rivalries, most often between two ethnic groups. As we have seen, 
they depend on several parameters, among which cultural and 
religious differences and economic inequalities are dominant. In the 
literature, these parameters are often treated separately. However, it 
is important to point out that their interdependence is very important 
and it often creates a vicious circle, which makes the ethnic tensions 
long-term lasting. The conditions caused some ethnic tensions and 
they have been evolving for decades and centuries, so it is illusory 
to expect that they could be resolved immediately. However, some 
models that successfully treated certain ethnic conflicts, have been 
developed, so it would instructive refine and adapt to the new 
problems.

The previous considerations have shown that the case of 
ethnic conflicts or ethnic tensions in divided cities is particularly 
interesting. Especially, the mechanism of transferring the ethnic 
tensions/conflicts from wider area to an urban locality is intriguing. 
Namely, original form of ethnic conflicts is reshaped in order to 
get a kind of resilience which provides its long-term existence. The 
above-mentioned examples of urban conflicts have some common 
characteristics. Namely, there is a need for interaction between 
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different ethnicities, but on the other hand, there is necessity to meet 
the imposed requirements of ‘their’ ethnicity and to maintain the 
necessary level of division, which should protect them from the 
others. It is particularly interesting that the political and cultural 
patterns of considered three examples are quite different, but the 
level of division among them is similar and quite pronounced.

At first glance, it seems that the main source of division in 
Mostar is the post-communist transition, and perhaps, the tensions 
would be less if there was no communist heritage. On the other hand, 
in order to show that this answer is not simple, we can mention cities 
Nicosia and Jerusalem as comparative examples. Namely, Nicosia 
belongs to the EU, and even in such a political environment, this 
problem has not been solved. It seems that in economically strong 
environments, this problem should be marginalized, but the example 
of Jerusalem speaks differently. Obviously, in such problems, we 
should focus on the component that mostly triggers the differences 
and through the centripetal model, as well as to try to make a system 
that will gradually reduce the differences.
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Kivimäki, Timo, Kramer, Marina and Pasch, Paul, The dynamics of 
conflict in the multi-ethnic state of Bosnia and Herzegovina, 
Friedrich-Ebert-Stiftung, Sarajevo, 2012.



ACCUMULATED CULTURAL HERITAGE AS A CONSEQUENCE . . .     423

Lefebvre, Henri, The Production of Space, Blackwell, Cambridge, 
MA 1991.

Low, Setha M., “The Anthropology of Cities: Imagining and 
Theorizing the City”, Annual Review on Anthropology, 
Volume: 26, 1996, pp. 383-409. 

Oberschall, Anthony, “The manipulation of ethnicity: from ethnic 
cooperation to violence and war in Yugoslavia”, Ethnic and 
Racial Studies, Volume: 23/6, 2000, pp. 982–1001.

Oberschall, Anthony, Conflict and Peace Building in Divided 
Societies: Responses to Ethnic Violence, Routledge, London 
2007.

O’Dowd, Liam and McKnight, Martina, “Religion, Violence and 
Cities: An Introduction”, Space and Polity, Volume: 17/3, 
2013, pp. 261-269. 

Prato, Giuliana and Pardo, Italo, “Urban Anthropology”, Urbanities, 
Volume: 3/2, 2013, pp. 80-110.

Zorko, Marta and Novak, Nikola, “Classifying Divided Cities: the 
Need for Geopolitical Perspective?”, Sociologija i prostor, 
Volume: 57/2, 2019, pp. 159-171.




