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OSMANLI RUMELİSI 
TARİH ve COGRAFY ASI 

P. L. İnciciyan- H. D. Andreasyan 

Tercümesini sunduğumuz cOsmanlı Rumellsbnin cogTafya ve tarihine aıt 
olan bu makale, Venedik Mıkhitaryan Maıı.astırı rabibi olup tarih ve arkeolo
ji sahasına ait eserle-riyle ilim dünyasınca bilinen L. İncieyan'ın Diinya Coğ
rafyası adlı eserinden çevrilmi§tir. Müellif, 1804: senesinde ll cilt halinde neş
redllmi§ olan eserinin üç cildini Osmanlı İdare TeşlQ]atı ve !stanbul (c. V.), 
Rumeli (c. VI.) Anadolu (c. X.) olmak üzere, Osmanlı ülkelerinin kendi za
manmdaki (XVIU. asır) cogTafi ve idari durumlarının taribl malümatla bera
ber, tarif ve izahma hasretmiştlr. Türk tarihinin Osmanlı devrinde, XIV. yüz
yıldan başlayarak beş asırdan fazla sürmüş olan türk hakim1yeti devri ve bil~ 
hare aynı ülkelerde meydana gelen çeşitli devletlerin tarihi ile ilgili bir kay
nak saydığunız bu eserin tercümesini dergimizde kısım kısım neşretmeyi falde
li buluyorqz. 

OSMANLI DEVLETİNİN İDARİ 
TAKSİMATı 

Avrupa, Asya ve Afrika kıtalannda yayılmış bulunan Osmanlı Dev
letinin iki büyük kısımlarından Avrupa kıtasındaki RUMELİ, Asya kıtasm
daki de ANADOLU adlarını taşır ve herbiri bir Beylerbeyi'nin idaresinde
dir. Gerek Rumeli ve gerek Anadolu, üçtuğlu paşaların idaresinde olan 
Ey a 1 e t lere ayrılmıştır. EyaJetler de ikituğlu paşaların idaresinde Li v a 
veya S a n c ak adı altında muhtelif kısırnlara bölünmüştür ve paşa ma
kamının bulunduğu sancağa Paşasancağı adı verilir. Livalar da, ulema sı

nıfından kadıların idaresinde bulunan K a d ı 1 ı k veya K a z a' lara, Ka
zalar da N ah i y e 'lere ayrılmıştır. 
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Osmanlı Devletinin yukarıda gösterilen taksimatı içinde, aşağıda gö
rülecek adlarla bazı irsi mülkiyetler de vardır : 

H ü k ü m e t .- Bir sütalenin tasarrufu ve hükmü altında olup, · mi
sal).eri Almanya ve başka Avrupa memleketlerinde d~ mevcut irsi temellük
lerdir. Anadolu'nun İ?iyarbakır, Van ve Bağdad paşalıklarında bu şekilde 
birçok mülkler vardır ve sahipten devleti temsil eden paşalara karşı sık sık 
ayaklanıp savaşırlar. 

D e r e b e y i 1 i k .- Herhangi bir kabilenin irsi mülldyeti sayılan top
raklardır ve kabile reisi Derebeyi unvanını taşır. Anadolu'da bulunan bir
çok derebeyiler devlete karşı isyan halindedirler. 

H a s .- Padişab ailesine mensup kadınlara (yaıii «sult~» denilen pa
dişah karısı, kızı, .hemşiresi, halası), valide sultana ve sadrazama ait mülk
lerdir. Valide sultan oldügti vakit ona ait mülkler, satılmış olsa da, tahta çı
kaiı padişabın annesi · sağ olduğu taktirde bütün bu müll_der sahiplerinden 
parasız olarak geri alınır ve valide sultana verilir. Diğer sl}ltanlardan biri 
ölünce onun mülkleri padişab tarafından başka sultaniara bağışlanır. Sadra
zama ait haslar ise, şahsi olmayıp makama tabsis edilmiştir. Her bir Has'tan 
hazineye gelir olarak senevi bir vergi alınır. .. 

H a r e m e y n .- Osmanlı sınırları dahilinde pekçok köylerden iba
ret olup, Harem denilen Mekke ve Medine camilerine tabsis edilrni,ş mülk
lerdir. 

O c a k lı k .- Sınırboyu şehirlerdeki muhafız ocaklara ücret olarak 
t3hsis edilmiş top!a~lard~. 

F e r m a n lı .- Eskiden beri para ile padişah fermanı elde etmiş olup 
her türlü vergiden muaf olan serbest şehir ve köylerdir. 

Bunlardan başka, askeri hizmetlere karş~lık verilmiş olan T ı m a r ve 
Z e a m e t denilen ye vergiden muaf topraklar da vardır. 
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RUMELi 

Osmanlı Devletinin R u m e I i losmı, divan kayıtlannda (sicil) Ana
dolu'dan sonra gelirse de, coğrafi sıralandırmada payitaht şehrinden başla
mak yerinde olduğundan ve İstanbul da Avrupa kıtasında olduğu için Ru
meli'yi Anadolu'dan evvel" K:oymağı uygun gördük. Umumiyetle Rumeli ola
rcik k\,lllanılan l;m adın doğru şekli, «Rum memleketi» anlamında olan Ru
mili'Cur1. Osmanlılar Avrupa kıtasında bulunan bu ülkelere verdikleri Ru
meli adını umumiyetle Avrupa anlamında da kullanırlar. 

. ' 
Rumeli adının menşeine gelince, İstanbul ve dolayları, İs~anbul'un f~t-

hinden evvel de R o m a n i a adını taşırdı. Nitekim İstanbul'un karşısı
na düşen .tc:ıprakl.ara ve~ .olan A n a d o I u adı da ~um)ar tarafın
dan dafıa evvel verilmişti. Romania adının rumlar tarafından ne zamandan 
beri kullanıldığı malum değilse de, Ordelios'a göre, VI. asırda J.ordanes, VIT 
asırda da Paul Diacre aynı adı zikretmişlerdir. Keza, Romania adını taşı
yan sahanın sınırları da ~alUm değildir. Ordelios, adı geçen iki müellifin 
aynı adı taşıyan topraklara Trakya dediklerin;i, Selaen de, Endikes'in ,men.: 
şeinden bahsederken, eskiden Rui:n imparatorlarının hakimiyet sahaları olan 
Avrupa, Asya ve Afrika topraklarının bütününe Romama denildiğini söy
lerrer. Zanianımıza ait coğrafya kitap ve haritaların birçoğunda aynı adla 
Trakya kastedilir, fakat Martinier; Osmanlı Rumelisi'ni ·Romania olarak ka
btil ·.eimiş ve «Umuıiıiyetle Avrupa kıtasında Osmanlılara ait toprakların 
tümü, hususi)lie de Trakya, Bulgaristan, Makedonya, . Tesalya, :Yunanistan . 
v.b. yerlerin Romania aduiı taşıdığını» söylemekle Ruineli beylerbeyliğinin 
sınırHuını anlatmış oluyor. · · · 

Rumeli, doğudan Karadeniz ve Adalardenizi: gÜneyden Akdeniz: bah~ 

ı «lll» veya «elli menileket, «liunu da Elen mru:ıasfuda oldugu hılıde", 
Martin1er, kelime benzerliğinden yanılarak aynı adın Rum ve Ellin kellme
lerind~ _ i'?aret olduğunu ~öyler. Kez!!-•. 1788'de Turin'de basılmış l?ir cogTafya 
kita:b~da 'Rumella adının etimolojisi yanlışlıkla Rumellenidika diye gösteril
hılştir: 
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dan da Adriatik denizleriyle çevrili olup Anadolu gibi bir yanınada duru
mundadır. Kara. sınırları, batıda Dobravenedik, Dalmaçya ve Hırvatistan; 

kuzeyde Slavenya, Macaristan, Transilvanya ve Lehlstan ile Ruslara geç
miş olan Lehistan kıs~; doğuda ise önce.Azakdenizine kadar, m. Musta
fa zamanında Dnyeper'e fakat ·şimdi Dnyester veya Turla nehrine kadar 
uzanır. 

Rumeli'nin yüzöl~ümü, Kırım da dahil olpıak üzere, Bishing:e nazaran 
10544 mil karedir. Nüfüsü Türk, Ermeni, .Rum Yahudi, Bulgar, Sırb, Bos
nalı, Arnawd, Tatar, Ulah v.b. olmak üzere çeşitli milletlerden· ibaret olup 
ülkede türlü diller konuşulur, fakat müşterek dil Türkçedir. Rumeli'.de akan 
iki meşhur nehir olan Turla ve Tuıia, birçok çaylarla birleştikten sonra Ka: 
radeniz'e dökillürler. Akdeniz'e dökülen ~ehirler nisbeten ufak sulardır. 

Rumeli iklimi umumiyetle sıhhidir ve birçok bölgelerdeki bal.lç zinde 
ve. güçlü insanlardır. Kıyı bölgeıerinde ve bilhassa Adalarde~izi'ndeki ada
ların iklimi çok ılımlı, kuzeyde ise bazı yerler, mesela Buğdan çok soguktur 
ve buralarda sık sık veba: salgınları çıkar. Memleket ziraat~ ÇO~ elverişlidir 
fakat hükUmet adamlarının suiistimalleri ve çapulculuk normal ziraata engel 
olduğuİıdan bu verimli topraklardan nasıl olacak bolluktan mahnim kalın
mıştıi. Bunlarla beraber, geniş mera ve ormanlıklan bulıİı;ıan ülkenin kU
zey bölgelerinde pekçok buğday ve diğer hububat ile bey&IT, davar v~ koyun 
gibi hayvanlar yetiştirilir ve büyük ·miktarda tereyağ, peynir ve yeğ elde 
edilir. Güney bölgelerde ise, yerle.rinde bahsedileceği gibi, şarab, zeytinyağı 
ve çeşitli meyvalar çok boldur. · 

Avrupalı coğrafyacılar Rumeli'nin taksimatını Os~~~ar~an çok ayrı 
bir surette göstermişlerdir. Şöyle ki, Bising Rumeli'yi ·Osmanlılara tabi ve 
yalnız vergi ile mükellef yerler olarak iki kısma ayırdıktan sonra, birinci 
kısımında şu memleketleri gösterir: D Hırvatistan'dan . ve Dalmaçya'.da.J?. 
birer parça dahil olmak üzre Bosna ve Sırbistan'ı .içine alan Osmanlı. Lüri
ge'si (illyrie); 2) Bulgarya; 3) Rumanya; 4) Maked~nya dahil ~a~tluk; 
5) Tesalya veya Yanya; 6) Livadya ve 7) Mora. AYnı müellif, .ikinci kısmı 
da şu suretle taksim eder: 1) Ulah memleketi olan· Valakya; 2) Moldavya 
Yani Buğdan ve 3) Kırım da dahil olmak üzere çeşitli Tatar ülkeleri. Adı 
geçen müellif, böylece Rumeli'yi karışık bir taksimatla 10 kısma ayırmış 
oluyor. 

Buffier ve Langles, Rumeli'yi kuzey ve güney olarak ~ kısma ayırular. 
Buffier, kuzey kısmı: 1) Romacia 2) Küçük Tatarlar, 3) Moldavya, · 4) Va-.. , 
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lakya, 5) Bulgarya, 6) Sırbistan, 7) Bosna, 8) Hırvatistan ve 9) Dalmaçya' 
nın bir parçası; Yunanistan diye adlandırdığı güney kısmı da 1) Makedon
ya, 2) Albanya, 3) Epirus, 4) Tesalya, 5) Akaya, 6) Diğer adalarla beraber 
Nekrobonde veya Eğriboz adası ve 7) Mora olarak Rumeli'yi 16 bölgeye 
ayırmıştır. 

Hemen hemen aynı taksimatı gösteren Langles, yalnız sıralanınada 

değişiklik yapmış olup kuzey kısmı ll bölgeye ayırmıştır. Martinier, Yuna
nistan'ı bugünkü yedi bölgeye taksim ederek Romania'yı dahil eder, oysa 
Buffi~r ve Langles ile Bişing onu Rumeli'nin kuzey kısmına dahil etmişler
dir. Aynı müellif, Eprius'u Albanya'nın, Tesalya'yı da Moldavya'nın içine 
alır, Girid'i de altıncı bölge olarak gösterir. Martinier, bundan sonra, Os
manlı taksim~tını göster~rek Yunanistan'ı Sofya ve K~ptan Paşa'ya tabi 
Adalar olarak iki paşalığa ayırır. 

Yabancı coğrafyacıların, birbirinden az farklı olarak gösterdikleri bu 
taksimattan, onların daha çok Ortaçağa yani hınstiyan imparatorların dev
rindeki durumlan göz önünde bulundurduklan ve Osmanlı sınırlarından 
haberleri olmadığı anlaşılır. Oysa, onların söyledikleri taksimat ne daha ev
velki ne de sonraki devirlerde hiç olmamıştır. Rumeli, Osmanlı resmi kayıt
larında, Sofya, Bosna, Özu,Kefe Mora, Girit ve Kaptanpaşa'ya tabi deniz 
ınıntıkası olmak üzre yedi eyalete taksim edilmiştir. Biz, başka bir devlete 
geçmiş olan Kefe'yi yani Kırım yarımadasını eserimizden hariç tutarak, kıs
men ruslara geçmiş olan Özü'yü i~e, parça halinde elealmaktansa onu ol
duğu gibi dahil etmeyi uygu~ gördük. Bundan başka, hıristiyan beyler tara
fından idare edilip Osmanlılara sırf vergi vermekle ba,ğlı bulunan Eflak
Buğdan'ı, kayıtlı eyaletlerin sırasında bulunmadığı halde Rumeli'ye dahil 
etmeyi ve tek bıışına mühim bir konu saydığımız İstanbul'dan da, Rumeli'
ye başlangıç olarak aynca bahsetmeyi uygun gördük2

• Şöyle ki, mümkün 
olduğu kadar eski adlan da zikrederek, yedi eyaletten ibaret Rumeli'yi Li
va ve Kadılık taksimatı ile aşağıdaki sırayı takiben tarif ve hikaye etmeye 
başlıyoruz : 

I. SOFY A V. MORA 

II. BOSNA 

m. özü 
VI. GİRİD 

VII. DENİZ MINTAKALARı 

IV. ULAH (Eflak) - BUGDAN 

2 Eserin İSTANBUL losmının tarafıından yapılmış olan tercümesi, lu
zumlu notlarla beraber, XVII ~ırcla !stanbul adı ile daha evvel (1956) Fa
tih Demeg-l yayınları arasmda nşedil.mi§tir. (H.D.A.). 
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BiRiNCİ EYALET 

SOFY A . · 

V ali veya · Beylerbeyi unvanını taşıyan üçtuğlu büyük paşa, eyaletin 
merkezi Sofya· şehrinde oturur. Paşa, kıdeıninden· dolayı, aynı zamanda Ru:. 
meli'nin sınırları içindeki diğer paşaların - üzerind~ de salahiyet sahibidir~ :. 
· Sofya eyaleti; sıraladığİmız ·şu 16 1 i v a veya sancağa ayrılmıştır : 
I. Sofya, II. Selanik, ID. Üsküp, IV. Okhri; V. Köstendil, VI..Tırhrua, VII. 
Delvine, VIII. İskenderiye, IX. Avlunya, X. İlbasan, XI. Prizren, XII. Du
kakin, XIII. Alacahisar, XIV. Vulçetrin, XV. Yanya, 'XVI. Semendre. 

I. SOFY A LİV ASI 

· Sofya eyaleti, sıraladığımız şu . 16 1 f v a vey~ · s aneağa ayrıliiııştır : 
mı da, sonralan Bulgarlar denen Misia adlarını taşırdı. -Niyebolu, Kırkkilise, 
Gelibolu, ·selanik, Üsküp; Köstendil; Semendfe ve Plevne ile Çevrili bulü
nim · eyaİetin kuzeyinde Tuİıa nehri akar. Ey aletin · içiiıden akan 've Akdenİz' e 
dökülen suların içinde en meşhuru Meriç· nehridir ki Tatarpazarı'ndan ve'Fi
libe;den geçtikten sonra:-Edrene'nin güneybatısında ·Arda· ve Tunca3

· Çaylan 
ile birleŞerek güneye doğru kıvrılır ve Dimoteka· ve Enez'in' y8kınıridan ·ge
çe~ek Semen~ek · adasınıri karş}sında denize dökülür. Me~iç'ii:ı. ·_ı:;-ınoe ·t~ru::. 
larmdan başlayarak denize kadar olan kısmı nakliyata elverişlidir. ·MeriÇ 
nehri önce Roml:ios, sonra da Evros Oatinçe Hebrus) ·adlaiinı taşircii: Nehri 
aynı adlarla zikr eden Plutarkos, onun Trakya'nın en büyük nehri olduğüiıu 
söyler, Virjil ve Ovradius adlı şairler de suyun serinliğüıi ·m.ethetmişlerdir. 

Eski müelliflerden Pliniiıs'da, yenilerden de yazma Cihannüma'da nehrin 
yukarı kısımlarından kumiara karışmış toz altın çıktığı söylenir . . Ş~fya li
vasının dağları ve ürünleri ve bilha~sa ço_k. miktarda . bulun~ demi.ı:' . cevheri 
hakkında daha ileride bahsedilecektii. · · 

3 Ti.ınca adı, Ptolemaeus'un TrakYa'da gösterditi Tonzos ·§ehriniıi -adından 
ileri gelmi§tir. Leonclavius onu Denarori, Suldas da ·Daksos olarak .zik:rederler. 
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Sofya livasının K a d ılı k veya kazaları : 1) Sofya, 2) Filibe, 3) Ta
tarp~arı, 4) Razlık, 5) Filurine veya Florine, 6) Drama, 7) Gümülcine, 8) 
Yenice-i Karasu, 9) Menelik, 10) Sarışaban'la beraber Çağlayik, ll) Ka
radağ, 12) Nevrekop, 13) Üstürve, 14) Zıkbna, 15) Siroz, 16) Timurhisar, 
1 7) . Sarıgöl veya Çeharşenbilı, 18) Çirpan, 19) Zağra-i atik, 20) Manas
tır, 21) Hatuneli ile beraber Yenice-i Kızılağaç, 22) Horpişte, 23) Kavlun
ye, 24) Cumapazarı, 25) Görice, 26) Eğribucak, 27) Kesriye vey~ Göl-i 
kesri, 28) Göğercinlik veya Bihişte, 29) İzenbul, 30) Berkofça, 31) Ser
fiçe, 32) Piriştine, 33) Beresiye, 34) Nasliç, 35) Şehirköyü, 36) Prezni.k, 
37) Pravüşte, 38) İhtiman, 39) Samakov, 40) Köprili, 41) Megri, 42) Di
moteka, 43) Dağardı, 44) Bereketli, 45) Ahi çelebi, 46) Cisri Ergene, 47) 
Kavala, 48) İpsala, 49) Firecik, 50) Edrene ve nahiyeleri olan 51) Üskü
dar, 52) Çüke, 53) Ada. 

. Sicil'e göre, Sofya, Filibe ve Edrene hariç olmak üzere, gösterilen di-
ğer bütün kazalarda kadılar ve naipler, diğerlerinde mollalar ve tırnar ve 
zeamet ve malikane sahipleri tarafından subaşı ve voyvodalar otururlar. Ed
rene'de ise üç veya ikituğlu paşa yerine Bostancıbaşı oturur. 

SOFYA 

Edrene ve Belgrad arasındaki düzlükte kurulmuş ve kadılığın başşehri 
olan Sofya, Belgrad'ın güneydoğusunda İstanbul-Macaristan ve 13 men
zil uzakta bulunan Dobravenedik yolu üzerinde, Köstendil ve Samakov'dan 
gelen İska veya Oskam denilen çayın Tuna'ya karıştığı yerin sol tarafına 
düşer. Sofya, Rumeli beylerbeyliğinin ve 12 şehir mollalıklarının ikincisinin 
makamı ise de, bu zamanlarda beylerbeyi çok defa Manastır'da oturmak
tadır. 

.. . . Üç mil büyüklüğünde olan şehir güzel bir mevki de ise de, . yakınında 
!:>ulunan bataklıklardan dolayı havası o kadar sıhhi değildir; gü.Qey tarafı- · 
nı kapayan dağlardan dolayı kış uzun sürer ve sık sık d~vamlı yağışlar 
~lur. Şehrin müstahkem yüksek bir tepesi kalesini teşkil eder. Şehir halkı 

Türk, Bulgar ve, sırf İmpertinos unva:Qllll taşıyan ruhani reisieri bl.llunan 
Rumlardan ibarettir. Şehirde bazı Ermeni taeider ve bir sinagoga malik 
Yahudiler de vardır. Eskiden Dobravenedikli taeider de Sofya'da oturur
Iardı. Evler birbirinden uzak, dağınık bir halde yapılmış ve her evin ağaç
~arla dolu bahçesi olduğıı için, şehre uzaktan bakılınca orriıanlık içinde ku
rulmuş . gib~ görünür~ Yollar yalnız kaldırunla döşenmiş olduğundan, yağ-

Güney Doğu Avrupa Araşhmıalan F. 2 
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m _ur lu günlerde sokaklar çok çamur lu olur. Sofya, ticari bir · şehir olduğun
dan çarşı ve ·pazarlanndan başka, erkek ve kadıiılara ayrılmış kargir ve 
kubbeli hamam . ve ılıcaları d vardır. Camilerden biri II. Mehmed'in sad
raziımı Mahmud Paşa yapısıdır ki aynı paşa medrese, hamam ve kervan
saray da yaptırrruştır; . Sofya'nin eski binaları içinde en. meşhuru Saraçha
ne'dir. 

· Şehrin birkaç mil uzağında 'bulunan Vitoş (grekçesi Vidosa) · dağı.ı;ıın 
eteği.nde, o taraflar~a meşhur dört ılıca· vardır. Köy, tarla, otlak, bağlar ve 
demir madeni de aynı dağın eteklerindedir. Yazma Cihannama'ya göre, orada 
bulunan barikulade şeyler meyamnda su ile dolu sarı taştan dö~tköşe bir 
havuz vardır. Hiçbir sızma yeri. veya çatiağı bulunmayan havuzudan ne ka
dar su çekilirse çekilsin su hiç azalmaz ve havuz daima dolu kalır. Bu havu
zun suyu, mesane taşlarına iyi gelir. Aynı yerde, içine taş atılınca sürekli 
bir ses çıkaran çok derin bir kuyu ve içinde 'para bastırmağa mahsuz bazı 
aletler görülen bir mağara vardır. Aynı semtte altın madeni izleri ·ve çaylar 
taşdığı vakit de ötede heride tipir yanı altın tozu görüldüğünden, yerli halk 
burasının eskiden bir darbhane olduğu kanaatindedir. · 

Şehrin en eski zamanlarına ait yeterli bilgimiz yoktur. ·Meletios'a na
zaran; şehir, kuruluşu İstanbul Ayasofya'sının inşası zamanına rastlandığı 
için ona Sofya adı verilmiştir. Diğer bazı yazarlar onun imparator Justi
nianos tarafından yapıldığını, başkaları da II. Justinianos'un ikinci. karısının 
adına izafeten Sofya olarak adlandırıldığını söylerler. Sofya, yanında bu
lunan Sardiki şehrinin harabeleri üZerinde genişletilmiş olup Bulgarlar ona 
Dradiça derler. Filvaki, Cedrenus bu adı taşıyan şehre eskiden Sardika de
nildiğini söyler. Sardiki'ye Oatincede Sardika), Ammianos, Titonis ve hu
susiyle Theodosyen denilen Kanunname'ye göre ve sikkelerde görüldüğü gi
bi, eskiden Sardilci dahi denirdi ve bir . vakit Daçya'nm içine alınmış olan 
Aşağı Misya'nın bir kısmını teşkil eder idi. Bundan dolayidır ki Theodari
dos İllirya şehri Sar9ik için «Daçya'nın başŞehri» de.fD:İştir. ~parator Tra
janos tarafından büyütülmüş olan bu şehirde 347 senesinde 250-300 pisko
posun iştirakiyle Nık}'a Konsili'nin kararlarını teyid eden bir konsil ku
rulmuştur. Bulgarlar hıristiyanlığı kabul ettikten sonra aynı şehir bir arşe
veklik makamı olmus ve bu, salabiyet meselesinden dolayı Roma ve İstan-

. ' . 1 

bul arasında bo~şmağa sebep olmuştur. · 

Sultan I. Murat devrinde, Lala Şahin Paşa Sofya'yı muhasara etmiş 
fakat zapta muvaffak olamamıştı. Nihayet, kıyafet değiştirerek şehrin Tek-
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fur denilen hakimine iltica edip onun hizinetine gitniiş öİan bii Türk-genci, 
bir av safası esnasında, tek başına kalmış olaiı Tekfuru bağlayıp atı ile be
raber Filibe beylerbeyi Balahan Paşa'nın yanına götürmüş ve b.öylece kale. 
teslim alınmıştır. 

Sofya şehri, 1595 senesinde Macarlar tarafından geniş bir çapta tahrib. 
edilmiştir. · 

FİLİB E 

Şehir, Sofya ve Edrene arasındaki yol ~rind~, b'!l iki. şehirden 70 er 
mil kadar uzaklıkta olup, kısmen bir yamacın üzerinde, kısmen. de düzlükte 
kuruludur. Dağın tepesinde, kale olarak dörtköşe bir kule vardır. Şehirde 
Nazır ve 12 mollanın birincisi olan molla oturur. Halk Türk, Bulgar ve ço
ğunluğu teşkil eden Rumlardan ibarettir. Şehir aynı zamanda Drogovitya 
Trakyası İpertinos ve Eksarkos adı altında bir Metropolitlik makamıdır. 
Şel$'de, Surp Georg adlı ufak bir kiliseye malik· 80 hanelik ermeni ve bir 
mikdar da yahudi vardır. Çarşı, han, hamam ve camilerin· mevcut bulun
duğu Filibe'de rumiara ait kiliselerio içinde iki aded kargir eski şapel de 
vardır ki havari Sen Pol~un bunların birisinde vaaz etmiş olduğu rivayet olu
nur. Şehri çevreleyen dış düzlükte eski romalı muhariplere ait mezarlar ol
duğu söylenen oyuklar vardır. 

Yazma Cihannümdya göre, hazine, Filiöe'den senevi 40 yük akçe sağ
lar. Toprak çok verimlidir ve çeşitli tahıl arasında hususiyle büyük mik
tarda yetişen pirinç, Belgrad ve civar bölgelere sevk edilir. Üzerinde ahşab 
bir köprü bulunan Meriç nehri hemen hemen şehrin içinden geçer. Nehir, 
buradan başlayarak ufak taşıtların seyrine müsait vaiiyettedir. 

Plinius'a nazaran, Filibe şehrinin ilk adı olan Poneropolii, sonraları, 

Şehri genişletenin adı ile Filippopolis olmuş, daha sonra da, üç tepe üzerin
de yayılmış olduğundan dolayı Trimoncium yani <tÜÇtepe~ diye adlandırıl
mıştır. Ptolemeos da şehri Trimonciu~n olarak zikreder fakat onu başka 
bir şehirle kanştırarak aynı zamanda Adrianapo/is diye adlandırır. Rufos 
ve Ammianos ise, şehrin eski adının Evnıolpias olduğunu söylerler. Filip
popolis adının sebebine gelince, Bizanslı Stefanos'a nazaran bu ad, Amin~ 
tas'm oğlu ve Büyük İskender'in büyük babası olan ·Filipos'a izafeten ve
rilmiştir. Leunklavius, anonim rum müellife istinaden, şehrin adının İsken
der'in babası Filipos'a izafeten verildiğini söylerse de, bu yanlıştır; zira Fi
lipopolis adını zikreden Plinius ve Livius, . imp. Filippos'tan çok evvel bir 
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zamana aittirleı-4. Bu konuda Potrant ve onu takip eden Melitios da yan tl-· 
mışlardır. Plinius ve Ptolemeos, Todopi dağının yanında bulunan·Filippopo
lis'in Trakya eyaletinin bir şehri olduğunu. söylerler. Bizanslı Stefanos ise. 
İskender'in babası Filipos'un Irakya'nın bir kısmı da dahil olmak üzere M
kim olduğu toprakların genişliğini gözönüne getirerek ayD:J. şehri Mak~don-
ya'nın i~inde ·gösterir. · 

Sultan I. Murad'ın sadrazaını Lala Şahin Paşa, 1360 senesinde F:ilibe'-
yi zaptederek Osmanlı topraklarına dahil. etmiştir. · · 

TATAR PAZARI 

rilibe'nin bir menzil kuzeybatısında, İstanbul'a 13 menzil mesafede 
bulunan şehir, Meriç nehrinin yukarı kısmının yanından geçen yolun üze
rinde dağın bir yamacında güzel bir mevkidedir. Nehir burada başka sularla 
birİeşerek · şehrin etrafında dolaşır. Türk ve rumlarla . meskUn bir ticaret 
şehri olan Tatar-pazarı'nda· Maraş. denilen büyük bir pazarda aba -üzerinde 
çÖk iş yapılır. Ya'zma Cihannüma'da Filibe'nin bir nahiyesi olarak gösteri
len şehrin eski adı Zirma . idi. Samakov yolu buradan. ayrılarak Köstence'ye 
~oğru ·uzarur. Şehirde birkaç ılıca mevcuttur. Soruhanbey adlı güzel bir na
hiyesi vardır ki bı.irada n!ib oturur . 

. · _ · Tatar-pazarı'ndan 8 saat uzakta, Çenge dağının kayalık yamacında 

Kap1lı Derbend denilen-geçit vardır. Geçidin bu adı, giriş kısmında bulu
pan iki sütuna oturtulmuş kemerli bir kapı kalıntısından dolayı verilmiştir. 
Civarda, kısmen taş, kısm~n de tuğladan yapılmış bir sur hatabesi vardır. 
Bazı avrupalı seyyahlar, adı geçen kapının İmp. ı::rajanos tarafından yapıl
mış olduğunu zannederek kapıyı onun adı ile anarlar. Civar dağlarda ılıcaJar 
ve demir madenieri vardır. Aynı taraflarda, Kızderbend denilen baska bir 

• 4 • • 

geçid de vardır. 

D RAMA 

Siroz'(Serez)dan pek uzak olmay<1;0 ı;>rama'~a içinde . birço~ ~ar sul~, 
ba,Jıçeler, ca~er,. hamamlar; çarşı-pazarlar ve· değirm~n işletebilecek kadar 
bol su ile dolu büyük bir havuzu bulunan güzel bir mesire yeri vardır. Bu-

4 Pllnius !mp. '-ritus, Livius de !mp. Tiberius zamanında 'ölmil§lerqır:_ 
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rada çadır- bezi imal edilir, iyi cins pirinç yetiştirilir, hayvanları içinde de ka
tırları. meşhurôur. 

:. -· F-i 1 i b e-c i k (grekçede Filippi),- Drama'nın beş. saat ötesinde, dağın 
ifzerinde, kale duvarlarının ve bir anfinin kalıntıları- bulunan eski şehrin ha
rabelerinin yan~da bir rum köyüdür. Paul Lucas, orada 20 kadem yük
sekliğinde ve 4 kadem kalınlığında olup bir kaide olduğunu zannettiği mu
azzam bir taş görmüş, üzerindeki bozulmuş latince ki tabesinin · yalnız ilk 
iki satırını okuyabilmiştir. Arthemidoros?a nazaran : 4Filippi şehri eskiden 
(çeşmelerinden dolayı) Kırinidis adını taşırdıl), Krinidislileri Trakyalıların 

gaddarlıklarından kurtarmak için yardıma. gelen Makedonyalı Filip fse şeh
re kendi adını vermiştir. Bizanslı Stefanos, Filippi'yi bir Makedonya şehri 
olarak gösterirse de, MartiDier'nin dediğine göre· diğer birçok yazarlar onu 
Trakya'ya ait gösteriİler. · 

Bu kadim şehrin en e~ki adl~_ın Pankeos ve Simpo/os olduğunu, on
ları ·tarif etmiş olan Appianus ve Dion (Cass1us) söylerler. ~parator Klo-

. dius zamanında bu şehrin namına çıkarılan sikkeİerden -v~ bazı kayıtlardan 
a:nlaşıldığına göre, önce Julius Sezar, . . sonı:a da İmp. Augustus burasını bir 
Roma kolonisi haline getirmişlerdir. Bundan dolayıdır ki Amel.:i Resül'de5

, 

Plinius'da ve eski sikkelerde buranın adı Kolonia, sakinleri de Romalı diye 
geçer. Bu şehrin adı, yanındaki Filippiki deniten düzlükte yapılan ve Cas:: 
sius ile Brutus'un Augustus ve Aritoı:iiü_s•a· yenildikleri muharebe ile tarihte 
yer almıştır. Havari Sen Pol'u~ aynı şehirde vaaz ederek birçok adamı hı
ristiyanlığı kabule ikna ettiği ve kilise teşkilatı kurduğU malfundur6

• ·Bizans
lı_ Stefanos, Aristo'nun şakirdi olan Adrastos'un bu şe~de doğmuş olduğu
nu söyler. 

GÜMÜLCİNE ve YENİCE-İ KAR-ASU 

. ·Gümülcine, İstanbul'dan 8 menzil uzak, Selanik yolunun üzerinde 
bir kasaba dır. Birkaç camii, hamamı, kervansatayı, . çarşısı ve, yazma Ci
hannüma'ya göre yahudilerin ikamet ettikleri bir kalesi vardır. Yakınında 
bulunan şap madenierinde bir emin oturur. Gümülcine'de pek çok badem 
ağaçları vardır. 

- · 5 Arnel-i Resül, XVI, ·12. (H. D. A.) 
. 6 Bk. AmeM Resili ve hususiyle havari Sen Pol'un Risaleleri (H. D. A) 
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. . Sultan I. Murat zamanında, 774 ( = 1372) senesinde Evrenos Bey Gü-
mülcine'yi zapt etmiş ye orada bir fmaret ve kerv'ansaray inşa ettirmişt4. 

. . K ar_ a s u . Y e n i c e s i ' n e, aynı adı taşıyan çaydan dolayı bu isim 
veı:i.I,mjştir. Eskiden Nesos a<;lını taşıyan bu çaym üzerinde Köprülüoğlu Fa
z;ıl Ahmed Paşa bir. köprü yaptırmıştır. Gümülcine?den 1 menzil uzakta bu
lun~_ Karasu Y~nicesi'nde birJcaç cami, hamam ve imaret vardır. Burada~ 
kayıkla Kar~su ~zerinden bir günde Kavala'ya gidilir. Kasabanın batısında, 
büyük . bir kısmı ormanlık olan Cebel-i Karasu dağı uzanır. 

MENLJK, ÇAGLA YIK ve SARIŞAB AN 

Menlik, fet:rlç ve Nevrekop arasında bulunan ve Melenik (grekçe Me
lenikos) de denilen bir kasabadır. Siroz çayı, yanından geçerek Siroz'a gi
der. Epertimos unvanı ile bir rum metropolitlik makamıdır. Küropalat'ın 
M elnilds . diye yad ettiği- bu yer için Cedrenos ve Grigoras, Trakya eyale
tinde Zağora kalesi derler . 

. Ç a· ğ 1 a y ı k , Cihannüma'ya göre bir nahiyedir, bazı köyleri vardır, 
~arasu çayı içinden geçer. 

. . S .ar ı ş aba n, Yeniköy'e (grekçe Neohorion) yakın bir kasabadır, 
İialkın başlica işi arabalarla yolcu geçirmektir. 

Nevrekop (grekçe Neurokopi), Drama ve Razlık arasında bir kasaba
dır. Demir madenieri mevcut Püride (yani yarılmış) adlı bir dağı vardır. Es
ki zamanda, Nikepolis adını taşıyan bu şehre, Trakya eyaletinde Emos 
dağındaki diğer ·Nikopolis'ten ayırd etmek için Nesos Nikopolisi denirdi. 
Eski sikkelerde Olpia veya Ulpia adı il_e geç~n Nesos Nikopolisi, İmparator 
Trajanos tarafından .nehrin sol kıyısında yapılmıştır. Kisterveno ve Pirini 
köyleri de aynı 't3!aflardadır . 

. S'i.R O:Z :. (Serei) . ve TİM U RHİ S AR 

Siroz, Şelanik'in 2 menzil uzağında dağ yamacı üzerinde bir şehirdir. 
Yüksek bir tepede bulunan ve virane halinde olan kales1nin suru, dağın 
~ı~ kısıq:ılarına .kad_ar ).IZanır. Yazma Öhannümdya göre, şehirde )9 cami, 
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. . 
8 hamam,: çarşı-pazar ve imaret yardır. ;Halk, hususiyle rum ·ka~~arı, ne-
fis havlu, ıİıendiı" ve muhtelif hamam takımlan ile güzel nakışlı keten peşte
maUar imal ederler. Yeraltından borularla getirilen sudan b~şka, şehirde 
d~rtk.öşe bir h_ı~znenin içinde fışkmin -Kucensuyu denilen bir menba ·vardır. 
flisar .ardı denilen bir _mesire yerinde de 5-6 değirmeni işletebilen bol akar
su vçrrdır. 

Si+oz'ıııi bol.me:Yve yetiştirilen bahçeleri ve nefis üzümü vardır. Halk, 
sukabağı denilen kaba.Jc · cinsiİli yetiştirmekteçok rağbet gösterilir. Şehrin gü
neyindeki geniş tarla bir çeltiklik olup iyi cins pirinç yetiştirilir. Şehriıi ya
kırunda, çam ve türkçede dain ·denilen sert ağaçiarla süslü bir ormanlık, si
rozlulaiın yazlık mesire yeridir. Havası ç:ok. sıhh! olan bu yerde 300 kadar 
kaynaktan fışkıran bol su, birkaç cami, ıia:mam . ve çarşı mevcuttur. ·siroz'ıin 
ı mil kuzeydoğusunda karg.ir ve kubbeli bir ılıca vardır. 
. . SirÔz kalesi, 787 (=ı 385) senesinde Evrenos Bey tarifıodan zapt edil
miştir. 

T i m ur h i s ar veya Demir-lıisar, · Si.ioz'un 1 mil batısında kaleli 
b4' kasabadır. Burada cami, hamam ve çarşı, birbuçuk mil doğusunda da 
biİ ılıca ·vardır: Buninui. Demir-hisar :adı, yakınında· bulunan demir· maden-
Ierinden dolayı verilmiştir. . · 

Ter n e, Demir-hisar'ın 2 .fersah mesafesinde, camii ile . şirin· bir ka
sabadır. İçinden Urjan çayı akar . 

.. ZAGRA-İ ATİK 

Kadılığın başşehri olan Eski Zağara, Yeni Zağara'nın 4 saatlik mesa
fesinde Balkan dağının doğıı tarafında kurulmuştur. Şehrin yanından geçen 
Tunca nehrinden evlere akar su temin. edilmiştir. · Şehrin birçok bahçe. ve 
bağları mevcuttur. .Nikepolis'e ait babiste anlatılacağı gibi, Bulgarlar.ın Za-· 
gofa· dedikleri bri şehit,- Pteİom~os'a · nazaran, Trakya eyaJetine ait olup, 
Deultuin da denilen Devetton tepesinin eteğinde idi ve-Develtos adıi:ıı taşır
dı. İmparator Vespasianos Flavius burada Veterli muhacirleri yerleştirmiş 
olduğu iÇin şehir, eski sikkelerde ·F{avia ·adı· ile geçer: Burası eskiden Ed
rene_ rum _metr~politliğine tabi bir piskoposluk makamı idi. 

'· · 
.· :. ·Tim u.rt aş~ yaima· Cfhannüma'da Zagara'dan ·sonra gösterilir. Ed-
rene'nin 2 menzil· kuzeydoğusunc;ia olan bu sehirde «yanboli kebesi» denilen 
~eşhur -~~pe~ek . imal e~iİir, . . · 
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MAN AS TIR ve YENİCE-İ KIZILAGAÇ 

Rumcada Monasti.rion denilen bu şehir Florine'nin yakınındadır. 'faz

ma Cihannüma'da ~aşa sancağı'na eşit olarak gösterilen şehir,: bazan bey
lerbeyi makamı olmuştur. Türk, Rum ve Bulgarlarla nieskun olan . şehirde 
harabe halinde bir kale, güney tarafında meşe ormani, önünde de ova var
dır .. Dağdan inen birçok dere, buranın en önemli mahsulü olan keten tar
Ialarmı sular. Ptolemeos'un Makedonya'nın Mikton ya bölgesinde· gösterdiği 
bu· şehrin eski adı Derpilos idi. · · · · · .. 

Kı z ı I a ğ a ç Y e n i c e s i , Edrene'nin 1 menzil kuzeydoğusund·a 

Tunca nehrinin kıyısındaki düzlükte kurulmuş bir kasabadır. Tunca üzerin:.. 
de kargir bir köprüsü, camii ve hamamı vardır. · 

Hat u n e 1 i veya daha doğrusu Hatunili, İstanbul'un 7 menzil uza
ğında bir nahiyedir. 

C U MA PAZAR I, E GR İ B U C AK ve K E S Rİ YE 

. . .. 
Cihannümdya nazaran Türklerin ço~ukta olduğu . ~mapazarı Sa-

ngöl'ün kenarında, Eğribucak da gölün içindedir. 

Göli kc.ısri (grekçede Kastorya) dahi denilen · Kesriye ise, Harpişte 

(grekçede Khrupiste), Bihişte ve Filorine'nin arasında, İstanbul'dan 15 men
zil uzakta gölün içinde fakat karaya yakın olduğu için Göl-i Kesri veya Kis
ri adını taşıyan bir şehirdir. Burada bir köprü, kale, hamam ve kervansaray 

. vardır. Burası, uzak olmayan Aklırita ile beraber, vaktiyle lpertimos ve Ek
sarklıos adı altında birinci derecede bir metropolitlik makamı olmuştur. 
Kesriye ve Filorine arasındaki yol çetin bir dağlıkdır. Yazma Cihaniıüma, 
Kesriyeyi Paşa sancağına eşit göst~rir. 

N a s I i c, Harpişte ve Kex:be'nin arasına düşer . . TeiiJJiiuz ayında bu
rada büyük bir pazar 'kurulur. 

GÖ GERCİNL~K ve BERKOFÇE 

Bihişte dahi denilen Göğercinlik (grekçe Kolumbaç veya Gılumbaç), 
FetJıülislam'ın bir menzil yukarı~ında, Tuna· nehri ve Demirkapı .. denilen g~
çidin yakınında, yayla üzerindedir ve bir kalesi vardır. Pt~lemeos'a nazıl!an, 
eskiden Trikornion adını taşıyan bu şehir, yukarı Misia'da Tuna'nm yakı-
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nında bulunur. Simler'e nazaran da aynı şehir Durium veya Dorium adını 
taşır dı . 
.. . 

Adı gı;çen Demirkapı, '{una öağlarla çevrili bir düzlükte aktıktan 
sonra derin bir kayalık içine girdiğinden dolayı, eski coğrafyacılarca «Tuna 
uçurumu» diye adlandırılmıştır. Filvaki, nehrin burasında, bilhassa yukarı
ya doğru giden taŞıtlar için çok tehlikeli akıntılar meydana gelir. Bundan 
dolayıdır ki 1737'de, Osmanlılar, buradan geçmek için müsait rüzgar ol
_madığından gemilerini orada batırmışlardır. Burası eskiden zincirle kapa
~mış olduğu için T.üikleriıi ona Demirkapı adını verdikleri söyleDiyorsa da, 
onların bütüİı zor "geçitlere umurniyetle aynı adı verdikleri de . olagandır. 
J'unıJ. üzerinde, bu geçidin yakınında, Cihanniimdya göre, ı 70 er kadem. 

• ~- •. . •. . ı.. • . . . 
aralıklı 20 kemer üzerinde, ~ 40 kadem yüksekliğinde ve 60 kadem genişli-
ğinde olup bir mil uzunhiğunda dörtköşe taşlarla bir köprü yapılmıştır ki 
bu", eskiden Trajanos köprüsü denilen meşhur köprüdür. Adı geçen impa
rator onu Daçya kıralı DeÇebalos'a karşı yaptığı muharebe esnasında _ yap
tırmıştı. Aynı · köprünün kendi zamanında ·mevcut kalıntılarını tetıdk etmiş 
Qlan Kont Marcellus, köprünün tahminen bir mil uzunluğunda olup 22 ke
merli olduğunu, taşla yapılmış fakat dıştan tuğla ile kaplanmış olduğunu 
~~~ler: _imparator Adrianos, ayni kpprüyü yıktınnıştır. 

B er k o f ç e (grekçede Pirkoviça) kasabası, Samakova'nın ı menzil 
uzağındadır ve birbirine yakın taş havuzlu iki ılıcası vardır. . . 

SERFİÇE, PİRİŞTİNE (KOSOVA) 

-. · . Serliçe . kasabasınin yanından İnce kara veya İnce karasu çayı akar. Bu
rada Temmuz ayında büyük bir. pazar kurulur. 

_. · :. }:»i .i: i ş t i n e (grekçede Pristilre, Pristinon veya Pristen)ye, önce, Pte
lemeos'a naiaran, · Misia'nın Dardanyan bölgesinde olup Ulpianon denirdi, 
sonra da, Prokopios'a nai:aran, İmp. Justinianos tarafından yıkık surları 
tamir ve sehri imar e.dil9iğinden dolayı İkinci Justiniana olarak adlandırıl-, ... ; . .. 
mışt!-f. Priştine ovasına Kosova, grekçede Kusovon, macarcada Rigo mezeo 
y'aıii « Karatavuk Ovası» denir. · Güneyden kuzeye doğru uzanan ve bazı kı
sımlar~ dağlarla · çevrilmiş · bÜlunan bu ovanın · adı Cihannüma'da Pelaşice 
olarak geçer. 

:. = 'Osmaiılılar, birincisi 72ı (= 1389), ikincisi de Sultan II. Murat dev
rinck '852 (= ı448) de ·olmak üzere aynı .ovada iki . büyük zafer kazanmış-
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laidır. Osmanlı tarihine göre, birinci seferde ufak devletlere. ait 500 kıral 
ve prens de dahil olduğu halde, hıristiyan ordusu 200,000 kişiden ibiıretti. 
Sultan I. Murat bu muharebede, Sırhistan despotu Lazar'ın bir akrabası 
olan. Mikail Kabiloviç tarafından hançerle vurulup öldürülmüştiir. 

ŞEHİRKÖYÜ, PREZNİK, PRA VİŞTE ve 
İHTİMAN 

Şehirköyü adının doğru şekli Ş~rköyü'dür. Sofya'riın bir menzil uzağın
da bataklık bir mevkide bulunan · bu kasabanın tepe üzerinde yapılmış ve · 
yanından: su geçen bir kalesi ~ardır. 

· P r e z n i k (Breznik), Sofya'ya yakın bir kasabadır ve, yazma Ci
hannüma'ya göre, civarında gümüş madeni vardır. 

P ra vi şte dahi (grekçe. Pravista veya Pravı) denilen Pravişte, 

Selanik yolu yakınında, Urfan ve Kavala arasında bir kasaba~ır. Cami, ha
mam ve iki kervansaray bulunan Pravişte'de çok güzel iliramlar işlenir. 

İ h t i m an (grekçede İhtitirman), yazma Cihannüma'ya göre, Tatar
pazarı'nın bir menzil uzağındadır. Aynı eserde, ilitirnan ile Sofya arasında, 
Sofya'ya tabi olup umumiyetle E I b i I a d denilen S u 1 u ct· e r b e n d 
nahiyesinin bulund~ğu söylenir. 

S AMAKOY, KÖPRÜ L· Ü ve MEKRİ 

Samakov (grekçede. Sanıakovya.), Köstendil ve Sofya arasında bir ka
sabadır. Yazma Cihannllnıa'ya göre, ara sıra dağlardan inen selierin neti
cesinde buranın vadilerinde demir kümeleri . meydana çıkar. Y eı::lilerm di
linde «Samakov» kelimesi ile, o civardaki demlı: madenierinin yanında su 
ile dönen çarklada işleyeri büyük. demir-döğen alet ve örsler kastedilir. Bu-
rada gemi demiri ·ve başka demir aletler iriıal edilir. · 

K ö p r ü 1 ü kadılığının adı grekçede Velesos'.dur. 

M e k ri (grekçede Makri), Meriç nehrinin ağzının birkaç mil batı
sında bir sahil kasabasıdır. Burada cami ve i1<i: kervansaray ve geniş zey-
tinlikler vardır. · 

Selanik yolu Fere'de ikiye ayrılır. Arabaların geçidine ait olan yol 
Mekri'ye, atlı yolcularınki de dağ ve tepeleri aşarak Göğercinlik'e gelir ve 
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iki yol nihayet Şapcılar denilen kervansarayı geçtikten sonra . Gümülcine'de 
birleşir. 

DİM·OTEKA ve CİSR-İ ERGENE 

Dinıoteka'ya gre~er Didimotikhon, kısaltılmış olarak da Dimi veya 
Dimotikhon. yani <<çift surlu» derler. Daha evvel dediğimiz gibi, burası Bey
lerbeyli~e tabi değildir. 

Edrene'nin bir mil uzağında Kasadlu çayının kenarmda bulunan Di
moteka şehrinde az sayıda ermeni ve barikulade ikoiıu ile civarda şöhret 
bulmuş Surp Georg adlı bir ermeni manastırı vard!J. Aynı manastır, tabi ol
duğu Edrene .ermeni murahasmm bir vekilinin idaresindedir. Riımlarm bir 
arşeveklik makamı olan şehirde, yazma Cihan.nüma'ya göre camiler, üç med
rese ve iki hamam vardır. Oruç Paşa tarafından yapılmış olup Fısıltı hama
~ı denilen ·hamamın içindeki bir kemerin bir ucuna ağzı yapıştırıp çok ha
fif bir ·sesle yapılan konuşma, kulağını diğer ucuna yapıştırmış olan kims·~ · 
tarafından aynen işitilir. Dinıoteka'da çeşitli güzel toprak ~aplar yapılır ve 
İstanbul'a kadar sevk edilir. 

. . Dinıoteka, Sultan I. Murad devrinde Hacı İlbey tarafından Edrene'den 
sonra zapt edilmiştir. O devirde Edrene henüz maıp.ur bir şehir olmadığı 
için Sultan Murad Demeteka'nın kalesinde muhteşem bir saray yaptırmış, 
kalenin içinden geçen Kasatlu çayının suyu da şehrin samıçiarına akıtmıştır. 
Bizans 'devrinde, İinparator Andronijcos'un çocuklarına vasi tayin edilmiş 
?lan Jan Kantakuzen kendisini bu şehirde imparat_or ilan etmişti. 

. . . T er m. a'ya ılıcalaz:ından dolayı bu ad vefi!miştir. Meriç nehrinin sol 
tarafında sönük bir yer olan Terma, eskiden Trakya'ya bağlıTrajanopolis 
adını taşıyan meşhur bir . şehirdi. Bazı müelliflere göre, daha evvel Zermis 
~d~nı taşıyan şehir, Theodoros tarafindan imar edilmiş, Theodoslopolis . 
o_l~rak adlandırılmış ~e bir metrapolitlik makamı olmuştu. 

C i· s r-i E rg e n e veya Ergene Köprüsü, Gelibolu'ya giden yolun üze
rinde türk yapısı. bir. kasabadır. Birzos'tan gelen çay buradaki köprünün al
tından geçerek Meriç'e dökülür. Daha evel ormanlık ve bataklık bir yer 
olup Gelibolu yolundan başka bir çıkışı bulunmayan bu yer, bir eşkiya ya
tağı· idi. Ergene suyu taşdığı vakit bütün yollan kapattığı için, Sultan II. 
Mı.ii:~d· cirniaıiları keserek ve düzlüğü tanzim ederek suyun üzerinde yap
tırdığı · 1.70 kemerli yüksek bir köprü, köprünün bir tarafmda da cami, 
imaret ve hamam ile Ergene kasabasını meydana getirmiştir. 
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KA V ALA 

Yukarıda söylediğimiz gibi, Beylerbeyliğe tabi olmayan Kavala, -Taşoz 
adasının yedi mil İnesafesin~e, Adalardenizi kıyısındadır. Şehrin havası 
sıhh1, limanı çok elverişlidir. Bağımsız bir dizdar ile askerlerin oturdukları 
~ehii- kalesi, adı geçen adaya bakar. Yazma 'Cihan nu ma, yakınında maden 
ocağı · bulunduğunu ·söyler. Kavala'nın ç·evresinde;·· Mekri'yi geçtikten sonra 
Marelye dağı ve Kiremit limam, batıda, ufak taşıtların kolayca girebildikleri 
Karasu, . bundan sonra .da Kavq.la derbendi vardır. Kavala. derbendi .eskiden 
korsanların bir . barınağı idi, fakat Sultan Selim, Piri Reis'in tavsiyesi ile 
orada bir kale inşa . etmiştir. Kavala'nın dört mil uzağında, üstü. ve altı yol 
olan..iki katlı bir . keriıer . vardır. Üst kattaki. yol, eski bir kaleden kalma bü
yük bir kulenin bulunduğu dağa .çıkar . 

. Eskiden, Makedonya'nın kilit noktası ölan Kavala, Pto1emeos ve Pli
nii.is'a İlaiaran Topiris adını taşırdı ve bazı sikkelerde de Ulpia ·Topirisi adı 
ile geçer. Kavala böylece Makendonya'ya bağlı gösterildiği halde, Pröco
pius . önuri. trak:Ya'nui ilk ask:erı limanı oldugunu söyler. 

Ur fa n (grekçede Orjanı'), Sidero kapısının kuzeyinde olup, cami, ha
mam· ve iki kervansarayı bulunan bir kasabadır. Yazma Cihann~ma,. Urfan~ 
~ 3 fersah batısında, Urfan ırmağının ağzında izleri görülmekte olan. Eski 
Urfan'ın . bulund~ğunu . söyler.Urfan'dan Selanik'e .. ·giden .ve bir günde kat' 
edilen yolun sağ tarafında, Paşasancağı'na bağlı birkaç Nahiye vardır. 

E m b o I i veya Y ~ n b o I i, Selanik'in 65 mil doğusunda, bazı müel.:. 
liflerin Emboli ırmağı da dedikleri Urfan ırmağının ağzına yakın bir harabe 
yeridir. Eskiden, Makedonya'ya bağlı namlı bir şehir olup, · Herodatas ve 
Tukidites'de Erinea Odi, yani «DÇ>kuz yol» adı ile zikr edilen bu yer, daha 
sonra Atinalılarca <<Çevrili-- sehir» anlamında ·Amfipolis · olarak adlandırıl
mıştı. Filvakı, adi geçen Şehlr, Tukidites~i.ıi tarifine göre, Urfan (eski adı 
Strimon) nehri ile çevrili bir adacığın üzerinde kurulmuştu .. Burası, adı ge
çen . nehirle. ikiye ayrılmış 9Iduğu içindir ki Plinius, Enboli'yi Makedonya'ya 
Stilaks da Trakya'ya bağlı olarak gösterirler. Atinalı general Kirnon . (Cimon) 
buray~ 10000 atinalı muhacir yerleştirmişti. Lakedemonyalı general Brasidas 
burasını Aqua,lılardan alguş, sonra da .Büyük İskender'in büyükbabası Ma
kedonyalı Filip zaptetmiştir. Tukidites'in ve Plutarkos'un dediklerine göre, 
adı geçen nehrin .. ağzında Ri on adlı _bir .liman bulunuyordu ki bunun duvar 
kalıntıları halen de gör~ekteÇir. 



OSMANLI RUMELİSİ 29 

EDRENE 

·· Edrene, 1:feriÇ nehri.'ve onunla birleşen Arda ve Tunca çayları sayesin
d~ suyu bol bir bölge ise de, bazan ilkbaharda ~uların taşmas! yüzünden şe
hir çok tehlikeli bir .hale düşer. Nitekim, II. Selim zamanında adı geçen su
l~ıİı. taşması neticesinde 4000'd~n fazla ev yı~ılrnıştır. 

Köprüler: 

Edrene şehrinde ve civarında adları geçen ırınaklann üzerinde beş 

aded kar~ir k~prü vardır. Bunlardan, yeni padişah sa,rayının yakınında bu
lunan 10 gözlü Saraçhane köprüsü, Sehabeddin Pasa tarafından 855 (= 1451) 
tfu.ihlode yapılmıştır. ikincisi, Tun;~ üzerinde ol~p II. Bayezid camiine ~a
kın olduğundan caminin adını taşıyan 6 gözlü bir köprüdür. Üçüncü köp
rü de Yıldırım Bayezid camiinin yanında olduğundan aynı caminin adını 
taşır. 951 (= 1544) senesinde I. Süleyman tarafından tamir edilmiş oİan bu 
köprünün Sefer Şah tilibesine yakın iki gözü 1010 (= 1601) yılında yapıl
mıştır.' DordüÔ.cü kclprü. olan Milıal köprüsü, Bağdad.kales~ fatibi Kara 
Mustafa Paşa tarafından Edreİıe bostancıbaşısı Sinan Ağa'nın vasıtasiyle ta
mir edilmiştir. Önce tahta bir köprü olan beşincisi, 1025 (= 1616) senesin
de Ekmekcizade ~et Paşa tarafından kargir gözlerle yeniden yapılmış
ttİ'. Edrene'de diğer sekiz köprü daha· vardır ki bunlardan Hasbahçe'deki 
~·argir, diğerleri alışah ~~prülerdir. · 

·. B a ğ v~· b a b ç e 1 e r : 

Edrene'de b~çok bağlar ve Hıdırlık denilen çok güzel mesire ye~leri 
vardır. Bağlar önce, 1000 (= 1591) senesine kadar Topyolu denilen yerde 
buiunuyorrlu fakat muharebeler Yüzünden boiulup viraneye çevrilmiş oldu-= 
ğundan, o tarihten sonra şehrin güney tarafındaki bugünkü yere nakledil
miştir. Yazma Cihannüma, Edrene'de Meriç ırmağının etrafında 450 bah
çe bulunduğunu ve dolaplı çarktarla sulandırıldığını söyler. Edrene'nin gü
lü ve· husu·siyle Kızıica köyünün gülyağısı çok· nefistir. Meyvalardan ayvası 
meşhurd~. Kabak ve beyaz tahandan yapılan Edrene belvası ve deva-i misk 
denilen namlı tatlı hediye olarak başka yerlere gönderilir. Edrene'nin önem
li . bir ticaret . maddesi olan ~ı ğır dili is~ Avrupa'nin tizak yerierine kadar 
seyk edilir. Edrene. dolaylarınd~ kırk kadılı)c_ ve kasaba, şehrin ticareti ile 
geçinirler. 
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Edrene Şehri: 

Eski adı Acfrianopolis olan Edrene, İstanbul'un kuzeybatısında .95 mil 
mesafede olup yazui 5.:6, kıŞın ise 8-9 günde gidilebilen meşhur· bir şehir
dir. Etrafındaki birçok bahçeler de dahil alinak üzere, kısmen tepelerle çev.., 
rili bir düzlükte kurulu olan şehrin çevresi 8-9 mildir. Şehir, Müderris Ab
dürrahman'ın7 dediğine göre 12 kuleli bir suda çevrilidir. Tiınca'nın ya
nında, herbir köşesinde birer yuvarlak kule bulunan dörtköşe bir kale var
dır. Sözü geçen kulelerden biri Üçşerefeli camiinin önünde, ikincisi, önce
den hapishane olan İlbegi .burgos deQ.ilen yerde; üçüncü;ü, kaleden 40-50 
kadem uzak Tunca kıyısında Germe denilen yerdedir. Bu kule ile kale ara
sındaki surda Germe [capısı veya orada bulunan su haznesi yani taksim'den 
dolayı Su kapısı denilen bir kapı açılmıştır; ·dördüncü kule halen hapishane 
olarak kullanılır. 

Kapılar: 

Adı geçen mijellif, Edrene'nin dokuz kapısını adları ile şöylece sıralar: 
1) Yukarıda adı geçen ~enin önünde bulunan Kule ·kapısı; 2). Cebehiıne 
kapılarının yanında olup Ketencilere açılan Alipaşa çarşısındaki kapı; 3) İç 
tarafında Tophane'nin bulunduğu ve Ağaçpazarı'na açılan Top kapısı · (bu 
kapı Sultan Murat zamanında yapılmıştır); 4) Mihal köprüsü tarafına 

açılan ve önce kadın hapishanesi olarak kullanılan Kafes kapısı; 5) Kazan
cılar kapısı da denilen Keçeciler kapısı; 6) Germe kapısının yakınlarında 
kuytu bir yerde bulunduğu için Uğru kapı yani «hırsız kapısı" denilen ufak 
kapı; 7) Darülhadis cam.ifne açılan Minyas kapısı; 8) Taht el kale tarafında 
tavukpaza.nna açılan Tavuk kapısı; 9) Bitpazar tarafında· açılan v~ önce 
İstanbul kapısı denilen İğneciler kapısı. Bunlardan başka, lO'uncu kap.ı 
olarak Alipaşa çarşısının orta kısinına açılan Orta kapı da vardır. 

M a h a 1 l e 1 e r ve N ü f ü s : 

Şehrin amiri bostancıbaşı, kadısı da, dört önemli şehirlerin başında ol
duğu için 500 akçeli molladır. Edrene, Müderris Abdürrahman'a göre 160 

7 ı\slen E dreneli olup 1045 ( = 1635) senesinde kendi §ehrinin · bir to
pografyasmı yaZIJU§tır. ·Edrene'ye ait bu yazımızın büyük bir kısmı aynı, esere 
[Enisü'l-müsamirln] istinaden yazılllU§tır (L.İ). 
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mahalleye ayrılmış, nüfüsü da bazılarına göre lOO,OOO'clir: Şehirde 600 
haneden ibaret ermenilerin, arşeveklik makamı .olan Surp Toros adlı b4 
kiliseleri vardır. Bu kilise senelerce evvel iki defa yanmış ve ~n bir zaman 
aynı vaziyette kaldıktan sonra şimdiki. padişah Sultan Selim devrinde, dev
letin müsaadesiyle 400 keseye mal olan daha büyük ve parlak bir bina 
olarak yapılmıştır. Edrene, «Bütün Emimont İpertimos ve Ekhzarkhosu, 
adı. altında mühim bir rum metrapolitlik: merkezidir. Şehrin suyu, I. Süley
man'ın yaptırdığı yeraltı yollarla yadilerin üzerinden de s~ kemerleri vası:
tasiyle bir menzil kadar uzak bir yerden getirilip Sarıcapaşa mahallesinin 
yakınında bulunan kubbeli büyük haznede biriktirildikten sonra 50-60. çeş
meye, camilere ve harnarnlara dağitılır. 

Bedestenleı:: 

Edrene'de bulunan iki Bedestenden biri şehrin orta kısmında olup Ca
mi-i Atik'in vakfı, Eski Bedesten denilen diğeri de Gazi Sultaiı I. Murad 
valcfıdır. ŞeJ:ırin iki büyük çarşısından biri, banisi olan Sultan Süleyman'ın 
Vezir-i azaını Semiz Ali Paşa'ya izafeten Alipaşa çarşısı adını taşır. Ke
merli bir yapı olup Kule kapısından İğneciler kapısına kadar uzanan bu 
çarşının 6 kapısı vardır. İkinci büyük çarşı olan Katfatlar çarşısı da ke
merlidir ve II. Murad zamanında, Meyva kapam gibi Selimiye camiine va
kıf olarak yapılmıştır. 

Saraylar: 

Edrene'de ilk Osmanlı sultanlarının ve, hususiyle harb esnasında olmak 
üzere, son zamanlara ait baiı padişahların ikamet ·ettikleri iki saray vardır. 
Saraylardan biri 856 (1452) senesinde Fatih Sultan Mehmet tarafından · 

Tunca kıyısında yapılmıştır. Müderris Abdürrahman'ın dediğine göre, Fatih, 
·aynı sarayı, toprağın altında taş ve yılan bulunduğunu talımin eden hekim 
Beşir Çelebi'nin tavsiyesi üzeıjne orada yaptırmış, yer ~azılınca da Ayn-ı ha
yat denilen lezzetli su fışkırmıştır. Memek sarayi depilen diğer saray, ~bü
iiinün yakınında keza Tunca kıyısinda 9larak I. Selim tarafından yapılmış
tır. Bu sarayın ahşab olan iç duvarı 1021 . (=1612) senesinde, I. .Ahmet 
tarafından kargire çevrilmiş, aynı zamanda saray camisi de yapılmıştır. 

Adı geçen müellifin dediğine göre, aynı sarayın suru üzerinde üç gece içeri
sinde yapılmış olan A·lay köşkü'nden başka, saraya yakın tepesinin üzerin
deki yüksek köşk de 1043 (::;::: 1633) yılında IV. Murad tarafından yapıl
mıştır. 
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H anlar: 

Edrene'de mevcut 18 aded hanın başlıcaları şunlardır: en büyüğü 
olan Rüştempdşa ham, diğerleri Mustafapaşa ham, Ergene camlsinin vıikfı 
olarak II. Murat'ın yaptırdığı Kurşunlu han, İstanbul'un zaptında Fatih ta
rafından öldürülen Halil Paşa'nın yaptırdığı Halilpaşa Ham, birisi Mehmet
paşa konağına bitişik, diğeri de aynı paşanın yaptırdığı bamamın .Yakınında 
olan iki aded Mehmetpaşa hanları, yediyol ağzına yakın bulunan Ekmekci
zade Ahmedpaşa hanı. Bu hanlardan başka, yolculara mahsus 28 ketvan
saraydan en büyüğü, damı kurşunla örtülü olup, 1018 (=1609) senesinde 
Ekmekcizade Ahmed Paşa tarafından Ayşe Hatun mahallesinde yapılmış, 
kervansaraydır. 

Edrene'de eskiden 33 hamam mevcut bulunduğU söylenirse de, bun
ların ll adedi sirndi kullanılmaz bir baldedir. . . 

Camiler: 
. . 

Edrene'de lO'u seltin olmak üzere 42 ca~ vardır. Bunlard~ Süleyma-
niye i::amii muhteşem ve .büyük bir sanat eseridir. Mimar Sinan, İstanbul'd~ 
Sehzade ve Selimiye camilerini yapmakla elde ettiği bilgi ve tecrübeleri saye
~inde bu caminin inşasında bütün sanat kabiliyetini uy~lamı~tır:. İnşası 
975 ( = 1567) senesinde başlamış ve 982 (= 1574) de bitmiş olan caminin 
Ayasofya'nınkinden iki arşın daha büyük olduğu söylenen kubbesi sekiz 
kemer üzerine oturtulmuştur. Caminin nefis mermerden birçok sütun~, bin 
kadar penceresi, yükseklik, şekil ve duruşlarında tam ahenkli ve üçer şe
refeli ·dört minaresi vardır. Harem tarafındaki iki minareye üçer merdiven
le çıkılır. Doğu taraftaki minare, 992 ( = 1584) senesinde yıldırım çarp
ması ile yıkılmış, yapıldıktan sonra 1023 ( = 1614) de tekrar aynı suretle 
yıkılmış ve yeniden yapılmıştır .. Selimiye camiinin çok parlak medresesi 
vardır ve buranın müderrisi müderrisbaşı mevkiindedir. 

II. Bayazed camii, padişah saraylarının bulun~uğu tarafta·Tunca kıy~
sında tek kubbeli ve çift minarelidir. 893 ( = 1487) yılında yapılmış olan 
caminin iki yanında tabakane, imaret, darülşifa, medrese ve hamam, Tunca 
üzerinde altı gözlü bir köprü, köprünün yanında da değirmen ve su doİabı 
vardır. 

II. Murat camii'nin inşası şehrin orta bir yerinde 841 ( = 1437) sene
sinde başlamış, 851 (= 1447) de bitirilmiştir. Umumiyetle Üçşer:ef~li deni
len bu. caminin çeşitli oymalarla süslü büyüklü ufaklı 9 kubbesi vardır. Ca-



OSMANLI RUMEL!S! 33 

minin birinci baremi diğer biçbir camide bulunmayan büyüklükte olup üç 
kapılıdır. Herbirinin ayrı yollan da bulunan 4 minaresi, eski ve yeni olmak 
üzere iki medresesi ve iki · imareti vardır. 

' . 

Büyiik Muradiye camii, Mevlevihane olmak üzere II. Murad tarafın
dan bir tepenin üzerinde . yapılmıştır. Caminin, iç tarafı çinilerle süslü iki 
ku b besi ve · aynı şekilde sUslü bir minaresi vardır. İmaretinden, Mevlevi
banenin fakirlerine olduğu gibi cami etrafında oturan halka de. yemek da-
~w~ . -

Dariiihadis camii, 836 (=1434) senesinde II. Murad tarafından Tun
ca kıyısında yapılmıştır. Önce Hadis okutulan medrese olarak yapılmış olan 
bu caminin-mibratiının öiıünde U. Murat'ın Sultan Hasan ve Orhan Çelebi 
adlı iki şehzadesinin ·türbeleri vardır. 

· Camii Atik'in dıştaİı. yalnıZ 5'i görülen 9 kubbesi, iki· tarafında da biri 
çift şerefeli olmak üzere iki minaresi vardır. Haremi yoktur. Y ıidıiım - Ba
yezid 804 (=1401) de Timur'a esir düş~ten SO!lra oğlu Emir Sül~yman 
Edrene'de tahta oturunca ~u caminin temelini attırmış, kendisi öldükten 
sonra da Musa Çelebi binaya bazı ilaveler yaptınruştır. Nihayet, 816 
( = 1613) senesinde I. Ahmet, caminin inşasını bitinniştir. Gaminin üst katı, 
K.ıbleli -Ramazan Ağa tarafından 1027 ( = 1617) senesinde yapılmıştır. 

Yııldzrım Han Camii, dört kemere oturtulmuş tek kubbeli bir cami 
olup ş~brin dışında, Meriç kıyisında Y :)].dırım mabıillesi denilen yerde aynı 
~dı taŞıyan padişab tarafından 802 ( = 1 399) senesinde yapılmıştır. Önünde 
imareti bulunan bu camiye, birbirine geçirilmiş taş hal~alarındaİJ. dolay! 
'K.iipeli cami de denir. · 

Camii Hisar, kalenin içinde bulunduğu için bu adı taşır. Bu cami için, 
şehrin Osmanlılar tarafından fetbinden -evvel bir kilise olduğu ve Fatih ·ta
ı:~ınd~ y_!ktırılıp yerine aynı caminin yaptırıldı~ söylenir. Caminin dıştan 5 
<?lll!ak görülen 6 kubbesi, tek minaresi ve orta yerinde çok eskiden kalmış 
olup :Ayazma diye itibar edilen bir memba vardır. 

Çelebi camisi, yakınında bulunan Çelebi medresesinden dolayı aynı adı 
taşır. Kalenin içinde bulunup tek kubbeli ve minaresiz olan bu .<:ami ~e es
kiden kilise idi. Sebrin fethinden sonra ilk cuma· namazı buiada -ıöıiru:n.ıstır. . . 

Ayşe Hatun camii. ·Fatih Sultan Mehmed'in kızının adını taşıyan bu 
kubbeli · cami, 873. ( = 1468) senesinde yapılmıştır. 

Güney Doğu Avnıpa Araştırmaları F. 3 
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Sitti sultan camii~ Fatih'in hareminin adını taşıyan bu kubbeli caminin 
inşası 887 ·(= 1482) .de bitirilmiştir. 

Süleymanpaşa camii. Sultan Bayezid'in vezirlerinden birinin adını ta
şıyan bu kubbeli cami, Tunca'ı:ıiD kıyısındadır. 

Kasımpaşa camii: Fatih'in vezirlerinden Kasım ·Paşa'nın adını taşıyan 
bu kubbeli cami Tunca kıyısındadır. Caminin imareti, yanında da banisinin 
türbesi vardır. 

M(Jhmutpaşa_ camii. U~umiyetle Taşlık camisi denilen ve Fa~'lı:i bir 
vezi..i'4ıfu adını taşıyan b~ . cami de kubbelidir. 

· · . Mihalbeg camii, 825· · ( = 1421) senesinde Tunca kıyısında yapılmış 

kubbeli bir camidir, etrafında tabhane ve imaret vardır . 

. · .· Selimçelebi camii, 867 (= 1462) yılında kubbeli olarak Küçükpazar'da 
yap_ıimış.tır. · · · 

Hekim Şarii camii. Bitpazarı'nda bulunan bu caminin orta kubbesinin 
etrafında ll aded kubbecik vardır. İnşası 920 (= 1514) senesinde bitmiştir. 

M e d r e s e ve T e k k e 'l e r : 

. Edre~e'de . mev.cut 24 medreseden en meşhuru Namazgah düzlüğünde 
Hasb~çe'nin yanıiı.da, II. Mur~t'ın yaptırdığı · medresedir, . 

. Şehirde, sekizinde crima namazı kılınan 28 zaviye yeya tekke vard~. 
Başlıcaları,_ Şultan 'Süleym~ tarafından camiye çevrilmiş olan Tunca kıyı
sındiıki Şeyh Şuca Tekkesi, Keçeciler çarşısındaki Şeyh Sadık .[)ede türbesi, 
Ekmekcizade Ahmet Paşa'nın yaptırdığı Giilşeni tekkesi, Dizdarzade tekke
si,.-Şeyh · Karamani -tekkesi, Şeyh Faztuşahin tekkesi, Mezidbeg ·tekkesi, Ali-
paşa tekkesi, Şeyh Mesud tekkesi!dirler. - . 

~ . Şehirde, iÇlerinde daima kandil yanan .:ve ziyaretgah olarak rağbet edi
len ll kabırdan baŞlıcaları Koyun baba, Ana bacı, Osman baba olup, Si.ıl
tan Bayezid ve Malkoç beg bunların üzerinde yüksek türbeler ve abdalla
rına _mahsus· kurşunla .örtülü ikametgahlar yaptırmışlardır . 

. Tari h·i: . 

Halkın dilinde Edirne olarak geçen şehrfn Edrene adı, ·Roma. ipıpara
toru Hadrianus'a izafeten verilmiş Adrianupolis'in aeğişik bir şeklidir. Am-
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mianus ve Sekstus Rufus'a nazaran, şehir daha evvel Trakya eyaletine da
hil Uskudama, Lampridu~'a nazaran da Oresta veya Orestias adını taşırdı. 

Makedonyalı imparator I. Vasil'in öe mensub olduğu ermeni ' Arşakuni 

sillalesioden bazı asilzadeler, IX. asırda Adrianopolis'te ikamet ediyorlar
dı. Nitekim, K.onstantin Porfi.rogenet, imparator Vasil için : «Makedonya 
menşeli olup, aslen bir Arş~ ermeni idiı> der. Aynı müellif~ nazaran, 
V. asırda imparator Leon zamanında İstanbul'a gelmiş olan iki ermeni za
degaru, bilabere, beraber getirmiş oldukları oğulları ve kadınları ile birlikte 
imparator tarafından Makedonya'nın Niki bölge.sine nakledilmişler, impa
rator Heraklius de onları Fılipos (Filibe), daha sonra da Adrianopolis'e yer
leştirmiştir. Adı geçen müellifin verdiği malumata göre : «kendilerine uygun 
buldukları bu şehirde servet ve mevki sahibi olan bunlar, kendi asalet du
rumlarını muhafaza ederek ayrı bir hanedan olarak orada çoğalmışlardırı>. 
IX. asrın başlarına ait bir kayda göre, aslen ermeni olan Pankraduka adlı 
birisi Adrianapolls valisi olmuştur. 

xm. asrın başlarında, Latinler istanbul'u zaptettiklerinde, Thedoros 
Laskaris ve halefleri, Mikael Paleologos'un İstanbul'u . geri aldığına kadar 
imparator olarak 60 yıl bu şehirde oturmuşlardır. 

Sultan Orhan'ın oğlu Silleyman Paşa 760( = 1358) senesinde Anadolu'
dan Rumeli'ye ilk geçişinde Edrene'nin civar yerlerini zapt etmiştir. Sonra, 
Silleyman Paşa'nın küçük kardeşi I. Mutat, şehrin zaptı için serdarı olan La
la Şahin Paşa'yı oraya sevketmiş, kendisi de Babaeskisi denilen kasabanın 
zaptma gitmişti. Edrene prensi ve Lala Şahin Paşa kuvvetleri Sazlı dere de
nilen yerde şiddetli bir savaşa tutuşmuşlar ve yenilen prens kaleye iltica et
miş, Babaeski'den inen Sultan I. Murat da şehri sıkıca kuşatrnıştır. Şehrin 
prensi, Meriç'in taşmasından istifade ederek adamları ile birlikte geceleyin 
kayıklarla Enoz'a kaçmış, şehir halkı da Osmanlılara teslim olmuştur. Ed
rene o zaman yeterince marnur bir şehir olmadığı için Sultan Murat ken- · 
disioe i,kamet yeri olarak Demeteka'yı seçmiş, Lala Şahin Paşa'yı da Edre
ne'de bırakmıştır. Şehir günden güne şenlendikten sonra, 7 68 ( = 1366) se
nesinde orada · eski saray inşa edilmiş ve Edrene, İstanbul'un fethine kadar 
payitaht olmuştur. 

Edrene çok eski bir zamandan beri bir piskoposluk merkezi olmuştur. 
Theodoros'un Athanas'tan çıkardığı bir fıkrada, Adrianapolls piskoposu ola
rak Lukios adlı birisi zikr olunur. Bundan başka, İstanbul'da kurulan Be
şinci Konsil kayıtlarında Adrianopolis piskoposu İoannes imzası vardır. 
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Edrene, 1754 senesinde çıkan büyük yangınla çok büyük hasara uğra
ınıştır. 

H af s a , · Edtene yakınında bir kasaba olup, Sokullu Mehmed ·Paşa 
orada cami ve kervansaray y.aptırmıştır. 

Araba burğası dahi" denilen B i r ğ o s , Edrerie yolu üzerinde bir ka-· 
sabadır. Sokullu · Mehinet ·:Paşa, burada da cami, imaret ve yolculara mah
sus günde iki defa yemek verilen bir kervansll!ay yaptırmıştır. ·· 

St an i ma k o s, aynı ·taraflarda bir kasabadır. 



II. SELANİK LİV ASI 

Selanik livası, }ruzeyden Üsküp ve Köstendil, batıdan Sofya, güneyden 
de Adalardenizi ve Tırhala ile çevrilidir. Livada, eski adı Strimon olan ve, 
·Plinius ve Scylax'a göre Makedonya'yı Trakya'dan ayıran Urfan veya Yen
boli suyu denilen çay vardır. Bu çayın ağzında, Kondesa şehrine izafeten 
İtalyanlarca Kondesyen koyu, eski adı ile de Strimonyen körfezi denilen 
koy vardır. Mamari suyu da aynı koya dökülür. Eskiden Nesos veya Nes
tos denilen Karasu (rumcada Mavroneri) ve İnce kara veya İnce karasu ad
larını taşıyan çaylar da Urfan suyu'nun doğu taraflarına düşerler. Aynı li
vanm içinden akan balıkla dolu Vardar nehrinden Üsküp'e ait kısımda bah
sedilecektir. Selanik livasının içinde Lanze gölü ve dağ düzlüğünde, Siroz 
ve Sirderokapsi arasındaki yolun üzerinde. 7 mil çevreli derin Doyran gö
lü vardır. Bu gölün suyu çok bataklık ve kokmuş olduğundan içinde hiç 
balık yoktur ve kışın yabani ördekler orada toplanır. Yaycılar gölü, Sela
nik'in bir menzil ·kuzeybatısında üç mil çev~eli bataklık halinde bir göldür. 
İçinde balık bulunmayan bu gölün kıyılarmda yazın yarım ok menzili ge
nişli~de beyaz bir tuz tabakası hasıl olur. Eyaletin Aynoroz, Longos bur
nu ve Kesendre burnu denilen üç büyük burnu vardır. 

Selanik; Üsküp, Ohri ve Sofya da dahil olmak üzere, eskiden Make
donya adını taşırdı. Livius'a nazaran, daha eski adı, Rodop dağı taraflann
da oturan Beonyen halkına izafeten Beonya, daha sonra, Justinos~un de
diği.iıe göre İmatya veya Ematya olarak adlandırılmıştır. Elianos, eyaletin 
!>4akedonya adının, Likaonya kıralı ~ate'nin aynı adı taşıyan oğluna iz
fet~n v~rilmiş olduğunu · söyler. 

Makedonya, Büyük İskender'in zamanma ·kadar Yunanistan ve eski 
Trakya arasında ayn bir kırallıkdı ki zamanla gelişmesi neticesinde sınır
lan o nispette değişkin olmuştur. İlk ve asıl Makedonya, kuzeyden Trakya, 
doğudan Egeon veya Adalardenizi, güneyden Tesalya ve kısmen de Epiros 
ile çevrili idi, batı tarafında ise kısmen İllirya ve kısmen de Epiros ile çev
rili olup sabit bir sının bulunmamıştır. Livius, Makedonya'nın dört bölgeye 
aynlmış olduğunu söyler. Çellarios ·da; Livius'u takiben, eski Makedonya'-
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nın sınırlarını, onu Trakya'dan ayıran Strimon nehrine kadar uzatılm.ış ola
rak gösterir ve adı geçen nehrin öte tarafındaki kısma da Bitişik Makedon
ya .adını verir.· Plinius, Ptolemeos ve ermeni müverrihi Horenli Moses de, 
kendi zamanlanndaki Makedonya'yı İyonyen yani Adriatik denizine kadar 
yayılmış bir vaziyette ·gösterirler. 

Makedonya, Konstantianos'un zamanında, Akaya, Makedonya, · Girid, 
Tesalya, Eskı :Şpiros ve Yeni Epiros .olmak üzere altı bölgeden ibaretti. Şi
falı Makedonya denilen bölgenin bir kısmı· Yeni Ep~os•un, bir kısmı da 
Daçya'İlın içine girmişti. Son zamanlara "ait coğrafyaeliara göre, Makedon
ya'nın sınırları kuZeyden Sırhistan ve .Bulgarya, doğudan Rumanya, güney
den Livadya, batıd~ da Albanya'dır. 

Velleius'a nazaran, baba tarafından Herakles'ten, anne tarafından da 
Akileos'tan inmiş olan Karanos adlı birisi, Korent'ten gelerek Makedonya 
kırallığını kurmuş, balefieri de, ırsi bakla, hakimiyetlerini bağımsız olarak 
devam etmişler, fakat kuvvet bakımından çok zayıf oldukları için kendi is:. 
tekleriyle gab. Atinalıların, gab. Teplilerin, bazan da Lakedemonyalıların 
himayesi altına .girmişlerdir. Bu durumda, Atinalılar, Makedonya. kıralı 
Perdikas'ın zamanına kadar .·ülkeye hakim kalmışlardı. Sonra, cesur Lakede
manyalı kumandan Virasitas, Pelopones harplerinin 5ve 6'ıncı yılında, Atİ
nalıları Amfipolis'ten tard etmiştir, Küçijlmüş ve zayıf bir durumda kalmış 
olan Makedonya, ~tas'ın oğlu Filipos zamanmda birden yükselmiştir. 
Filipos, komşusu yunan kırallıklarının ihtilaflarından ve Atinalıların gevşek
liğinden istifade ederek· Tesalya'yı, kısmen de Epiros ve Trakya'yı zapt et
miş olup en kuvveQi devleti kurmuş ve bı.ı. suretle Makedonya 
·Adriatik'e kadar. yayılniıştır. Filipos'un oğlu Büyük İskender'in zamanında 
ise, Makedonya; ne· Yunanistan'ın ne ·de bütün Avrupa'nın asla görmemiş 
olduğu mutlak bir bakimiyete kavuşmuştur. İskender, Yunanistan'ın tama
inını; ~an'a kadar bütün Asya'yı ve Afrika'nın bir . kısmmı Makedonya'ya 
illıak etmiştir. Fakaf İskenderin ölümünden sonra vasi Makedonya ortadan 
kalktı ve devlet, Fiİipos'tan ewelkinden daha büyük olmakla beraber, daral
mış sınırları içinde sığındı ve nihayet, gitgide zayıflaması ve Romalıların da 
kuyyetlenmeleri neticesi,nde Roma'ya tabi oldu. Makedonya'da, Karanos'tan 
An<4isios'a ~adar, bazan müşterek olmak üzere, 44 kıral huküm sürmüŞtür. 
Hırişt;iyanlığın - Makedçmya'da yayılışı halkın isteğiyle ve · şerefli bir surette 
o~uştur. Hav~· Pol, ·59 :tarihinde, Truva'da bulunduğu sırada Makedo~ya' 
ya çağrı.J,mış, orad~ verdiği vaazlarl;:ı büyük başarı eldeetmiş ve Selanik ve 
FiJ.i.b.~'çle_ olma,k ijz~re _iki ki)ise·· kurmuşt4ı:. 
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.Osmanlı resmi kayıtlannda SeHinik Livasl' iki tuğlu paşalık, Selanik 
şehri de 500 aleçeti bir mollalıktır. Liva, 1). Selanik, 2) Karaferye, 3) Avrat 
hisarı, . 4) Yenice-i Vardar, 5) Vodina, 6) Doyran, ·7) Lankaza. ve 8) Ağus
tos olınak üzere sekiz kadılığa ayrılmıştır. Selanik hariç olmak üzere, adları 
geçen kadılıklarda kadı ve voyvodalar oturur. . 

SE!-ANİK 

Meşhur bir ticaret şehri olan Selanik, Vardar nehrinin doğusunda kör
fezin nihayetinde kısmen tepe kısmen de yamacın üzerinde kuruludur. İs
tanbul'dan kara yolu ile 13 menzil, deniz yolu ile' 350 mil uzakta olan şehir, 
üç mil uzunluğunda olup kuleleri, üç kalesi ve beş kapısı buiunan surla çev-

·rilidir. Kap~ar, İskele kapısı, Vardar kapısı, Yeni kapı, . Kule ·kapısı ve Ge
lemere kapısı adlarını taşır. Şehir halkı, türk·, rum ve büyük sayıda olup ço
ğu İspanya'dan gelmiş yahudi ve pek az sayıda ermeniden ibarettir. Şehrin 
suyu yeraltı yollarla dışarıdan getiiilınektedir. Suyollarından biri şehrin 

·yarım merizil kuzeybatısında bulunan HortaŞ denilen dağdan çıkar. Dağ 
tepelerinde bulunan birkaç gölcüklerin suyu lüşın donar ve buzlar yazın 
Selanik'e götürülür. Yenisu denilen akarsu, Gelemere ve Vardar k?pıları'nın 
büjillc hamelerinde binktirilir. · · 

Şehirde çeşitli dokuma -ve kı.ımaşlar imal edilip muhtelif yerlere sevk 
edilir. Bunlardan, rengarenk geniş lcilim.ler· olan ~Divanhane keçesi» ve 
çoğu yahudi imalatı olup yeniçerilerin giydikleri «Beylik ç.uha» çok meşhur
dur· Bunlardan baŞka· <<Rehiz kebesi» ":.b. dokumalar da imal edilir. · 

SeHinik'te, içinde rumca kitabeleri havi eski mezarlar buluıian 30 rum 
kilisesi mevcuttur. Rum metrapoliti, ~Bütün Tesalya'nın İmpertimos ve 
Eksarhosu» unvanını taşır ve emrinde sekiz piskoposluk . vardır. Latinlerin 
tek bii: kiliseleri vardır. Camilere gelince, CihanniinJa'da ondan fazla cami, 
ve ·8-9 hamam bulunduğu yazılı ise de, başb. yazarlar, pirçoğu kiliseden 
çevrilmiş olmak üzere cami sayısını 48 olarak gösterirler. Camiye çevrilmiş 
kiliselerin içinde en meşhuru Ayios Dimitri'dir ki yortu günün Kasıma rast
ladığından dolayı camiye Kasımiye ·adt verilmiştir. Cami iki katlı muazzam 
bir bina olup 1000 aded yeşim ve somaki sutünü bulunduğu ·söylenir: Aym 
caminin içinde 15 kadem yüksekliğinde ve grekçe kitabeli bir mezar da 
vardır. Ayios Dlm.itri kilisesinin havati Pol'un vaaz ettiği mahalde yapılmış 
olduğu rivayet edilir. İmparator İnustiiıianos binası olduğu rivayet edilen 
Ayasofya camii de _muhteşem bir yapıdır. IV. Mehmed tar.afından çevrilmiş 
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olan cami, önce, Meryamana'ya ithaf edilmiş bir kilise i~. Bu caminin dört 
tarafında, . kaideleri üierinde haç şekilleri bulunan 12 mermer sütun vardır. 
Diğer bir cami de Melek Gabpel adını. taşıyan eski bir kiliseden çevril.ıniştir. 
Şehirde, yahudilerin .36'dan fazla sinagogları vardır ki bunların içinde Kastil, 
Portugal ve İtalya yahudileriıie ait olanlar daha çok göze çarpar. Yah~di
lerin iki önemli okulları da vardır. Şehrin içinde ve dışında sütun ve zafer 
kemerleri gibi eski kalıntılar görülür ki bunlardan birisinin üzeriride Ando
nius'un kabartma resmi vardır. Eski sikkeler de bulunmustur. . . . 

Selanik şehri, ticari faaliyeti bakırnindan ikinci bir İzmir addedile
bilir. Eski .adı ile Termiyen veya Terııiokioı;ı denilen geniş ~elanik körfezi, 
Ci~annüma'ya göre Kesendre burnu'ndan başlayarak kuzeye doğru 100 mil 
uzunluğundadır. Körfez, çıkıntı4 vaziyeti sayesinde, oraya gelen muhtelif 
d~vletlere ait birçok gemiler için elverişli bir limandır. Gemiler, Osmanlı 
devletinin Rumeli ülkelerin.d~n sayısız kervanlarla kara yolu ile devaı:ı:ılı 

olarak Selanik'e taşınan buğday, mum, pamuk, yün, ipek, deri, demir ve 
diğer birçok mal ile yüklenir. Selanik'in bu elverişli vaziyeti ve ticari faa
liyeti, başka devletlerin arasını eldeetmek arzu ve emellerini körüklemiştir. 

Selanik, ilk önce, Strabon'a nazaran Makedonya eyaletinin Amfaksidis 
bölgesinde Term.i veya Terma adını taşıyan bir köy idi ki daha sonra Kasant ... 
ros tarafın~an şehir haline getirilmiştir. Zonaras, Kasantros'un, Makedonya 
kıralı Filip'in karısı olan kızına izafeten şehri Tesalaniki olarak adlandırmış 
olduğunu söylerse de, Bizanslı Stefanos, Amintas' ın oğlu Filipos, Tesalyalı
ları orada yenmiş olduğu için yere aynı . ad konulduğunu söyler. Ş~hrin bu
günkü Selanik veya avrupalılarca Saloniki adı, eski adın kısaltılmış şeklidir. 
Selanik, Romalıların zamanında Mekedonya'nın başşehri ve vali makamı 
olmuştur. Plinius'un serbest şehir olarak gösterdiği Selanik limanı, Zosimos'a 
nazaran Konstantianos tarafındat~: inşa edilmiştir. Sicilya kıralı Guilelmos; 
1180 senesinde Selanik'i greklerin elinden almış, fakat imp. Andronikos 
Paleologos onu geri alarak Venediklilere sa1mıştır. Küçük m. Andronikos' 
un aslen ermeni olan annesi Meryem, cenaze mersiyesini de yazmış olan Nı
keforös Gregoras'a na?aran 1333'de buraya defnedilm.iştir. 

Selanil~ Önce Yıldırım Bayezid tarafından, sonra da 833 ( = 1429) se
nesinde IL Murat · tarafından fethedilm.iştir. Şehir, 1759 senesinde çıkan bü
yük yangınla çok büyük hasara uğramıştır. 

Selanik, Kilise tarihinde de şerefli bir yer işgal eder. Havari Pal 52 se
nesinde . Selanik'e gelmiş, · 53 senesinin başlarında da Atina ve Korent'ten 
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·seHiniklilere hitaben iki risaleyi yazmıştır. Hıristiyan martirleri içinde, başta 
.St. .Demetrios olmak üzere, . aynı şehirde doğmuş veya orada öldürülmüş 
hayli aziz - adiarına rastlanir. Selanik arşeveki"~e aynı zamanda Homeros yo
r-umctisu olan meşhur -Eustatios, Konstantin Armenopulos ve başka birçok 
önemli din· önderleri de Selanik'te büyük faaliyette bulunmuşlardır. 

·· · AY-NORO.Z 

· Bu ad, rumcada «mukaddes dağ» anlammda olan Ayion Oron'un bozuk 
bir şekildir. Eski ad ise, Çiçeron ve başka latin yazarlarm zikr ettikleri gibi 
Ato, Atos veya Aton idi. Bu ad, Nikandros efsanesine göre Trakya'dan ora
ya göç eden dev Ata'dan ileri gelmiştir. Selanik körfezinin girişinde ilk bu
run olan Ayronoz, bir yarımada .şeklinde olup denizin içine uzannıış vazi
yettedir. Bellonius'a göre üç günlük ve altı saatlik bir yol tutan dağın uzun
luğu 24, genişliği de 9 mildir.Yarımadanın Protakas denilen boynu veya ge
. çidi bir ok menzili kadar dar ve alçaktır, diğer kısımlar ve bilhassa · doğu 
taraf çok yüksektir. Dağ tepelerinin içinde yalnız tek bir tepe asıl Atos 
admı taşır. Erod, Mela, Plinius ve Solinos'a nazaran Xerkses (Serbas) M.Ö. 
481 senesinde, yarımadanm karaya bitişik barzahı keserek gemilerin geç
mesine elverişli birbuçuk mil genişliğinde bir kanal açmış ve yarımadayı 
ada haline getirmiştir. Bu kanal açılışını Tukidites, Servios, Klodianos veya 
Klodius, Katullus ve Elianos da zikr ed~rler, fakat Amianos ve daha sonra 
gelen yazarlardan Bellonius, izi bile görülmeyen bu kanal açılışının sırf bir 
efsaneden ibaret olduğunu, Vosion ise su baskınları, Nikostratos da zelzele 
neticesinde . kanalın dolmuş ve kapanmış olabileceğini söylerler. 

Ato veya Aynoroz dağının yüksekliği eskiden beri dillere destan olmuş
tui ... Yazma Cihannüma, dağın tepesinden, 280 mil uzakta bulunan Girid'in 
görüldüğünü, Yalıannes Koınnenos de berrak havalarda, 400 mil uzakta İs
tan bui'un sezildiğini söyler. Dağın kuzey taraflardaki dere ve çukurlarda · 
yazm k.ar eksik olmaz ve en sıcak aylarda bile ateş yakılınadan orada du
iul.İn.aZ. · Dağın yüksekliğinden bahs eden eski yazarlardan Plinius, Solinos, 
Apollonius ve Sofoklis, grup vaktinde dağın gölgesinin 55 mil uzakta Mirina 
şehri üzerine düştüğünü söylerler. Buna göre, dağın yüksekliğiııi.Q hemen 
hemen birbuçuk mil olması gerekmektedir. Yanaşılması pek zir olan zirvede 
halen ufak bir kilise vardır ve ruhaniler senede bir defa olmak üzere Trans
~guration yor~su günü oraya çıkıp ayin icra ederler. 

Aynoroz'un havası eskiden o derece sıhhi addedilirdi ki tepede bulun-
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.duğu söylenen Akroatos veya Aleroton halkının diğer yerlerdeki insanlar
dan yarım misli fazla· yaşadıkları ve bundan dolayı onlara Makrov yani 
·«UZun ömürlü>? denildiği rivayet edilirdi. Aynoroz dağlarmda .uf~ çaylar ve 
meyv_a ağaçları bulunur ve nefis şarab da yapılır. Deniz çok de~dir ve bazı 
yerlerde 4.00 kaçleme ulaşır. Dağda vaktiyle:beş aded şehir bulunmuş ve,. Fi
lostratos'a nazaran, gök cisimlerini kolayca müşahede ve tetkik edebilmek 
için oralarda birçok filozoflar ikamet ediyorlardı. Şimdi ise, oradaki m-ııbtelif 
manastırlarda münzevi keşişler otururlar. Leonklavius'un zamanmda orada 
200-300 keşişle 23 manastır bulunmuştur,_ fakat bugün, bazılan ·kale gibi me
tin ve şakilere karşı korunma tertibatı ile donablmış suda çevrili 18 manastır 
kalmıştır. Çok sıkı bir perhizle ağır bir mahrumiyet içinde yaşayan keşişler 
asla et yemezler, taze ekııiekleri bulunmaz ve yemekleri umumiyetle sebze, 
hububat, zeytinyağı, kuru incir, peynir, peksirnet ve, pehriz dışı günlerde 
olmak üzere balıktan ibarettir. Keşişler, kendilerini gece gündüz dua etmeğe 
hasretmiş olup uykuya pek az zamanları vardır. Buradaki keşişlerin oku
rluklan ilaJıiler halis elen musikisi olup bütün rum kiliseleri için çolc 
makbuldur. Manastırlarda serbestçe çan çalınır, kadınlarm dağa çıkm:alarma 
müsaade edilmez ve hatta dişi hayvanlar bile içeri a)ınmaz. Keşişler, toprak 
işleriyle meşgul olup bağ ve ·zeytinlikleri yetiştirir ve bakarlar, ağaç işle

meli. ikon, haç, tesbih, kaşık v.b. şeyler yaparlar, Rıım ruhanilerin kullan
dıkları kamiloki denilen takke imal ederler, bazıları da terzi, dokum~~:ı, du
varcı, müstensih, ciltci ve ressam olup bu işlerde çalışınakla nafakalarını 

temin ederler. Manastırlarm her birinin dağda ve Selanik'in ·ci var yerlerinde 
kendilerine ait tarla ve çiftlikleri, balık avlamak ve Selanik taraflarmdan 
buğday getirmek için de kayıkları vardır. Manastırlar, iane toplamak için 
muhtelif yerlerde, husustyle Ulah ve Buğdan'a ve ta Moskova'ya mümessil
ler ·yollarlar. · Esasen, Ulah ve Buğdan'da Ayion Oros'a vakf edilmiş birçok 
emlak · mevcuttur. Manastırlar, ikişer ikişer _birleşerek, uşaklarm içinde çı

J,cari alelade anlaşmazlıklan halletmek üiere kendi aralarmda . bir hakem 
seçerler, ağır vakalarm zuhurunda ise Selanik'e müracaat ederler. Herbir 
manastırıo etrafında şap~li ve bahçesi ile beraber ayrı hücreler vardır ve tam 
inziva hayatı yaşamak isteyen keşişler tek veya ikişe,r kişi olarak oralara çe
kilirler. Bu münzeviler~ çoğu nafakal~ını . kendi : çalışmaları iie temin eder 
ve manastıra. ait olan hücre. için de kira öderle~. 

Aynoroz dağmda Kares adını taşıyan marnur bir köy vardır. H er cu
maertesi günü orada pazar kurulur ve keşişler manastırlarm günlük ihtiyaç
larını oradan temin ederler. Aynı köyüp. civarlarmda, manastırlara ait ve 
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içlerinde. şapel de bulunan hanlar vardır. Manastıra yetişmeyen yolcu ke
şişler geceyi orada geçirirler. Selanik metropolitine tabi olan Ayion Oros 
piskoposu ve manastırlarıiı dış işlerine bakan ve onları korsaulara karşı ko
rumağa memur olan Ağa, adı geçen köyde otururlar. Ayion Oros manastır
larının · butün vergisi' Bostancıbaşı'ya tiıbsis edQ.miş (mukata) olduğundan 
sözü geÇen Ağa doğrudan doğruya Bestancıbaşı ·tarafından tayin edilir. 
K~şişler, -Bostançıbaşı'ya senede 150 kese verdikten başka, orada oturan 
b·ost~cı ve adamlarının masraflannı da kendileri · öderler. Selanik kadıla
'rının ara sıra verdikleri kararla vergilerin ağırlaşması ve geçen harpten beri 
·iane gelirlerinin ~alması neticesinde ve kaza, manastırların aralarında çıkan 
geçimsizlik: ve ·bundan dolayı Selanik'ten sık sık mtİbaşir gelmesi yüzünden 
yüklendikleri borçlarını ödeyemeyen birçok manastırlardaki keşişler başka 
ye~lere dağılmışlardır. Manastır vergilerinin ağırlaştırılmasına, son Bizans 
kırallarının hazinelerinin ve bilhassa kıral tacının, türk korkusundan orada 
saklanmış olduğuna dair türkler arasında dolaşan rivayet sebep olmuştur. 

İoannes Domninos adlı aslen ulah bir tabib, 1701 senesinde ·Ayion 
Oros'u dolaşmış ve 22 manastırıo adları, topografyası ve tarihçelerini tes
pit ederek bir kitap yazmıştır. Müşkülatla elde edebildiğimiz bu eserin önem
li kısımlarını, manastırlara mensup bazı keşişlerden şahsen edindiğimiz ma
li1matın ilavesiyle, aşağıda hillasaten dere ediyorum. 

1) La ura Ma na st ır ı: Diğer bütün manastırların en başında 
olan bu manastır, yüksek ve metin bir binadır. Umumiyetle 300 ve bazan da 
400 kadar keşişin ikamet ettiği bu manastır, arkasında dağ, önünde de Lim
ni adası ve deniz olmak üzere güzel bir mevkidedir. Uruc-u Meryem 
adını taşıyan manastır kilisesi, imparator II. Nikeforos Fokas ve İoannes 
Çimişgik tarafından X: asırda yapılmış, sonra da, cümle kapısın.ın üzerin
de~ kitabede okunduğu gibi, Ungrovlaşya beyi Neagulos kiliseyi tamir ettir:
miş ·ve damı kurşunla örttürmüştür. Kilisenin içinde ve etrafında 26 şapel, 
zengin bir kütüphane, ·24 aded mermer masası ile geniş bir yemek salonu, 
kıyıda · da ufak bir liman ve küçük gemilere mahsus bir tersane ve kıral ya
pısı olan bir kule vardır. 

2) Ay, a A n n a k i I i s e s i Yüksek yaylada bulunan bu kilisenin 
etrafında 60'dan fazla şapel ve bir ayazma vardır. Kilisede, azize Anna'nın 
sol ayağı olduğu söylene~ .mukaddes bir yadigar (relique) mevcuttur. 'Kilise, 
aynı .iamanda, üç· gümüş kandil ve bir avize hibe etmiş olan İstanbul patriki 
Diyonesyos tarafından büyütülmüştür. Aynı patrik, zor geçiili -yolları dü-
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zeltınek, şapeUer, hücreler ve .kuleler yaptırmakla dağda birçok inşaatta 
bulunmuştur. Kilise, şapel ve hücreleriyle beraber, büyük Laura manastın
nın vesayetinde.dir. 

3) V a to p e d i y u M an as t ir ı : · Bu manastırın «Annoncia
tion:ı> a ithaf edilmiş. ·aıan kilisesi Büyük Konstantin tarafından inşa edilmiş· 
tir. ·soıi.ra, imp. Jülianos :ıaJ.iseyi yıktırmışsa d·a, Büyük Teodos, oğlu Arka
dius'un · Roma'dan dqİı.erken İmroz ad asinın önünde uğradığı bir deniz ka· 
zasıncian mucize kabiiinde kurtUlup Aynoroz'da karaya düşmesi üzerine 
manastın tekrar · insa etınistir. Arkadlııs ·karaya atılıp bir vatos yani bir 
böğürtleni.ıi altına dUşmüş ~lduğiından, manastır Vartopediyu yani «böğÜrt
len tarlası manastıru olarak adlandırıl.mıştır. 862 senesinde dağa akın eden 
Araplar, manastırı yağma etmiş, kilisenin içini de yakmışlardır. Kilise, son
ra,' Edreneli üç şahıs tarafından imar edilmiştir. Babası Simon ile birlikte 
Kilandari yu manastırını yapmış olan St. Sabba, V artopediyu manastırındaki 
6 şapeli de yaptırmıştır. İmp. Manuel Komoenos ve Andronikos Paleolo
gos'un, manastıra birçok hibede bulundukları, manastırdaki kayıtlardan an
laşılmaktadır. Manastırın, is ve dışında olmak üzere, 16 şapeli, 5 kulesi, 
2 kütüphanesi ve 24 aded mermer masalı geniş bir yemekhanesi vardır. 

4) K ıla n dar i yu Ma na st ır ı: Bu manastırın Meryemana'ya 
ithaf edilmiş ve damı kurşunla örtülmüş olan kilisesi, imparator Romanos'un 
damadı olan Sırhistan kıralı Stefanos tarafından yapılinıştır. Aslen sırb olan 
St. Saba ve babası Simon da buraya bazı kısımlar ilave etmişlerdir. Manas
tırın keşişleri sırb ve bulgardırlar. 

5) İ V ir o n Ma na st ır ı: Bu manastırıo Uruc-u Meryem (As
. somption) adını taşıyan 60 kadem büyüklüğünde ve dört kubbeli kilisesi, 
önce impara~or Romanos'un karısı ve oğlu tarafından yapılmış, sonra da, 
ruhani olarak manastıra çekilen general . Tornik8 tarafından daha güzel bir 
hale getirilmiştir. Romanos'un . ölümünden ·sonra, imparatoriçe tarafından 

İranlılara karşı sevk edilen Tornik, Gürcüstan'a geÇerek orada hazırladığı 
biİ ordu ile düŞmam yenmiş, sonra da, yurttaşları içip. yaptırdığı ·ve bundan 
dolayı İviron (yani güreiliere ait) olarak adlandırılan manasiıra çekilmiştir. 
Daha sonra, Gürcü kıral ve prensler tarafından tamir edilmiş ve surla çev-

8 Tornilt ve bir az aşa~da rastlayan Aşot, adlarından da anlaşıldı~ gibi, 
aslen ermeni preiısler olup Gürclstan'a · Utica etrni.ş ve gürcü loralm hizmetine 
girmişlerc14". 



OSMANL1 RUMELİSİ 45 

rilmiş olan manastırda mermer masalarla büyük bir yemekhane ve muhtelif 
şapeller vardır ki bunlardan Meryemana'ya ithaf eQilmiş ve dört sutüna 
oturtulmuş olan şapel, gürcü prensi Aşot tarafından yapılmıştır. Ungrov
laşya beyi İoannes Servan Kantakuzen aynı şapeli tezyin etmiştir. Manas
tırın 16 şapeli,. eski ve yeni'.kitaplarla dolu olup ayn ayrı yerlerde bulunan 
üç kütüphanesi, _ imparator, patrik ve prensler tarafından verilmiş birçok 
ferman ve höcetleri vardır. Kıyıd~ manastıra ait bir iskele ve 60 hasamaldı 
bir kule, bir az uzakta <!.a bir cüzzam hastahanesi vardır. Manastırın senelik 
hasılatının· 100 kese olduğu söylenir. 

6) Tu D i y o n i s i u M a n a s t ı rı : Kastorya yani Gölikesre'nin 
Gorisos köyünden Diyonisios adlı bir adam, yaylanın denize karşı güzel 
bir yerinde inzivaya ·çekilmişken orada her gece bir ışığın parladığıru gö
rünce, Trabzon'a giderek şehrin arşeveki olan kardeşi Teodoros'un vasıta
siyle Trabzon imparatoru Aleksios Komnenos'a müracaatla aynı yerde bir 
kilise ve manastır yapılmasını rica etmiştir. Böylece, Vaftizci Yahya'ya 
ithaf edilmiş olan kilise 1380 senesinde yapılmıştır. Kilisede' mevcut birçok 
imparator ve patıjk höcetleri içinde, adı geçen im paratorun . bir fermanı ve 
tasviri vardır. Daha sonra, Ungrovlaşya beyi Neağulos, kiliseyi tezyin etmiş 
ve aynı zamanda, üzerinde kendi adının hakedilmiş olduğu büyük bir kule 
yaptırmış, manastıra su getirmiş ve Vaftizci Yahya'nın kafasından mukaddes 
bir bakıyeyi de hediye etmiştir. Aynı za~ın oğlu Teo'dos da bazı inşaatta bu
lunmuştur. Manastır yangınla hasara uğradıktan sonra Ungrovlaşya beyi 
Petro Bey 1580 senesinde onu tamarniyle imar etmiş, kiliseyi büyütmüş ve 
tezyin . etmiştir. Daha sonra, Pakumenos adını alarak 'ruhani .olan Alek
sander adlı bir ulah prensi, bazı ilave inşaat yapmış, sözü edilen Petro 
Bey'in kızı olan karısı da orada bir hastahane ve yemekhane yap
tırmıştır. Manastırın zengin bir kütüphanesi de vardır. Yukarda sözü 
geçen. Vaftizci Yahya'nın mukaddes bakiyesine gelince, I. Sultan Hamid'in. 
zamanında, manastır keşişleri, yakınlarında bulunan bir adada zuhur eden 
veba hastalığının yok olması için mukaddes bakiyeyi oraya götürürlerken, 
Osmanlı donanınası tarafıp.dan rus casusu zannı ile tutulup Boğaz Hisar'a 
Cezayirli Hasan Paşa'nın yanına götürülmüşlerdir. Keşişler, mukaddes ba
kiyeyi göstererek niyetlerini anlatmış ve masuniyetlerini ispat etmişlerse de, 
Hasan Paşa, Hazret-i Yahya'nın mukaddes kemiğini ellerinden almış ve 
İstanbul'a getirmiştir. Rum · ve ermeni ilerigelenleri, · bakiyenin yerine iade 
edilmesi için araya girmiş ve: mukabilinde 1000 altın da teklif etmişlerse de 
Paşa razı olmamış; onu kendisi için uğurlu sayarak, önünde daima yanan 
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gümüş bir kandil olduğu halde evinde husust bir yerde yerleştirmiştir. Paşa 
1204 ( = 1789) senesinde öldükten sonra, mukaddes bakiye de, onun bütiio 
varlığı ile bera}?er hassa hazinesine devredilmiştir. 

7) P a n t o k r a d o r o s· M a n a s t ı r ı: denize yakın bir yerde; bila
hire imparator olan general Aleksios tarafından yapılmıştır. Aleksios'un 
kardeşi İoannes Primikiryas da orada bazı inşaatta bulunmuştur. Manastır; 
daha sonra, iki ulah prensi tarafından tamir edilmiştir. Manastırıo «Trans
figuration» adını taşıyan kilisesi dört sütun üzerine oturtulmuŞ bir binadır. 

8) K ı s i r o p o t a m u M a n·~ s t ı r ı : Bu manastırıo kilisesi dört 
sütuna oturtulmuş büyük bir bina olup, bakiyelerini ihtiva ettiği Sebast 
(Sivas)'ın kırk martirine ithaf edilmiştir. Manastır, İmp. Romanos tarafın., 
dan inşa edilmiş, bilahire Ulah beyi Aleksandır onu tamir etmiştir. Manas
tır, son olarak, 25 sene ·evvel tekrar tamir edilmiştir. 

9) K u t 1 u m u s i M a n a s t ı r ı : İlk önce Aleksios Komnenos'un 
yaptırmış olduğu bu manastır, yıkıldıktan sonra Ulah beyi .Yağulos, Besa
rabya beyi Radulas ve diğer iki bey .tarafından kısım kısım tamir edilmiş
tir. içinde, adları geçen beylerin tasvirleri de bulunan ve ~Transfiguration» 
(Temessül-u İsa) adını taşıyan manastır kilisesi, dört sütun üzerine otur
mlmuş kurşunla örtülü bir binadır. 

10) P rodaton K i 1 i s e s i Uruc-u Meryem (Assomption) adı
nı taşıyan ve en güzeli olan bu kilise, Kutlumsi manastırının yakınında Ka
res köyündedir. Büyük Kostantin'in yaptırdığı kilisenin iç kısmı İmp. Julia
nos tarafından yakılrnıştır. 

ll) S i m o n o s P e tr a s M an as t ı r ı : ~simonos inenzili>> 
dahi denilen bu manastır, dağdan ayrılmış ·bir vaziyette olan bir . kayalığın 
ucundadır. Buralarda inzivaya çekilmiş olan St. Simon, geceleri kayanın te
pesine bir yıldızın indiğini görerek, İsa'nın doğıışun_a ithafen Yeni Beyt ul 
Lahim olarak· adlandırdığı bu yerde bir kilise yapınağa başlamıştır. Sırb kı
ralı Unglis de, hasta kızının St. Simon'un duaları sayesinde şüa bulması 
üzerine, kilise inşaatının bitirilmesine yardım etmiş, kendisi de bilalıere ru:. 
hani olarak aynı manastıra çekilmiş ve orada · ölmüştür. Oraya dua etmeğe 
giden ziyaretciler, dağın eteğinden . kayanın tepesine kadar olan yolu yaya 
çıkarlar. Kilisede, Mihail . Beyiu hediye etmiş olduğu bir inci! saklı bulun-
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maktadır, kayanın yüksek bir yerinde yapılmış bir ·şapelde ·de St. Simon'un 
ikamet etmiş olduğu hücre vardır. 

. . 
12) Z o ğ raf u Ma na st ır ı : Bu manastır, imp. Jüstinianos'-

tan inmiş Moiz, Aron ve İoannes adlı Ohri'li üç kardeş tarafından imp. Fi
lozof Leon'uiı zamanında yapılmıştır. Adları geçen üç kardeş ruhhan sını
fına girip aynı manastırda kalmışl~dı. Manastır daha sonra yanmış olup 
Moldovlaşya voyvodu Stefanos tarafından 1502'de tekrar yapılmıştır. Adı 
geçen voyvodun tasviri kilisenin dışında resmedil:miştir. St. Georg'a ithaf 
edilmiş olan kilise, dört sütuna oturtulmuş, kurşunla örtülü altı kubbeli bir 
binadır. Kilisede, adı · geçeri azizin iki tasviri vardır ki bunlardan birisinin 
e~e yapılmış olmayıp doğrudan doğruya azizin yüzü ile temas ettirinekle 
meydana gelmiş olduğu söylenir. Sözü geçe~ resim, rivayete göre, daha ev
vel bulunduğu Filistin'deki aynı adı taşıyan manastırdan kendi kendine bura.: 
ya gelmiş ve bundan dolayı manastır da Zoğrafu (yani ressam) olarak ad
landırılmıştır. Diğer resim içiıİ de Arabistan tarafİarından deniz yolu ile ken
di kendine gelmiş olduğu ~ivayet e~ilir. Bu manastırda asieıi Sırb ve Bt.İlgar 
Ölan keşişler ikamet ederler. · 

13) D o k i ar i yu Ma na st ır ı: Bu manastır, aynı dağda in
zivaya çekilmiş olan St. Evtimios tarafından imp. NUceforos~un zamanında 

yapılmıştır. Evtimios'un akrabasından Nikolaos adlı bir prens manastırı ikin
ci defa olarak yeniden yaptırmış, kendisi de ruhani sınıfına girerek Evtimi
os'tan sonra manastır reisi olmuştur. Maoastır, 1578 senesinde Moldavya 
beyi Aleksander tarafından tamir edilmiş ve beş kubbeli kilise de yapılmış
tır .. Kilisenin hanisi Aleksander Bey'in karısı ve oğulları ile beraber yapıl~ 
mış olan bir resmi kilisede mevcuttur. Kilise önce St. Nikolaos adını taşır
dı, fakat sonra, keşişler onu tamir etmeğe teşebbüs ettikleri vakit melekler, 
karşıdaki Longo yanmadasında. saklı bulun~ ~azineyi göstermiş oldukları 

için kilise melaik-i kebir Gabriel ve Mikail' e ithaf edilmiştir . . Kilisede, imp. 
Andronikos'ı,ın z~manında açılmış bir ayaıma vardır. 

14) Ay i u Pa v 1 u Ma na st ır ı: Bu manastırda bulgar ve 
sırb asıllı keşişler ikamet ederler. Dört sütuna oturtulmuş ve St. Georg 
adını taşıyan kilisenin damı kurşunla örtülüdür. Manastırda, imp. Moris'in 
haremağasının oğlu olduğu söylenen· ve şapeli inşa ettiren · St: Pol'un ve . 
diğer inşaatı yaptırmış olan Semendreli Sytus adlı bir prensin iki oğlu ile 
beraber yapılmış tasvirleri vardır. Manastırıo kulesi, yemekhanesi ve bir 



48 P. L. 1NCİCİYAN 

şapeli de başka bir bey tarafından yapılmıştır. Manastırda, üzerinde İsa'nın 
hayat sahnelerini hakedilmiş ve latin harfleriyle bir yazı bulunan Büyük 
Konstantin'den. kalımi altın ve gümüşten yapılmış bir haç vardır. Manas
tirda mevcut mukaddes bakiyeleri içinde; meliklerin nevzad .İsa'yi tak
tim ettikleri bediyierden olduğu söylenen bazı şeyler de vardır .ki . bunlar, 
bilahlre Fatih Sultan Me4rried'in zevcesi olan sırp prensi Kura'nın kızı 

Mo ro tarafından manastıra hibe edilmiştir. · 

.. 

15) K s e n o f u M an as t ır ı : St. Ksenofon'un yapmış olduğun-
dan dolayı aynı adı taşır. Ungrovlaşya prenslerinden biri, kardeşi ile berab~r 
1545 senesinde manastırı tamir etmiş, St. Georg adını taşıyan kiliseyi bo~ 
yatmış, diğer bir bey de kilise avlusunu ve yemekhaneyi resimlerle süslet~ 
miştir. Denize yakın bir yerde bulunan bu manastırda bulgar ve sırb asıll.ı 

keşişler ikamet ederler. · 

16) G r i g o r i y u M a n a s t ı r ı : Y aylanın denize yaklll bir mev-. 
kiinde olan bu manastır, Küçük Grigorios adlı bir aziz tarafından yapılmış 
olup onun adını taşır. Manastır, 1497'de Moldavya beyle~den .birişi tara.: 
fmdan tamir edümiştir. Yakınında, Simenos Petras denilen maİıastır iske
lesi vardır. 

17 G a r a g a 1 u M an a s t ı r ı kilisesi : Denizden bir saat uzak
ta bir yayianın üzerinde, St. Petrus ye Paulus'a ithat edilmiş kurşunla ör
tülü bir binadır. Kilise, İoannes Komnenos'a nazaran, önce Romalı Anto
nius Garagalos tarafından yapılmış olduğundan inai:ıastİİa onun adı veril~ 
miştir. Sonra, Buğdan _beyi Petros kendi spatarı Üe beraber maıiastin te
melinden tamir etmişler;· kendileri de ruhant olarak oraya çekilmiş ve orada 
ölmüslerdir. · .. 

18) S i m e n u veya daha doğrusu E s f i ğ m e ii u M an a s· t ı r ı 
Üç tepenin arasında bulunduğu için . böyle adlandınlmıştır. Manastır, Kilan
dariyu manastırından biİ saatlık, Vadopediyu'dan da üç s·aatlık yol uzakta 
denize yakın bir yerdedir. Manastır, Küçük Teodos ve hemşiiesi imparato
riçe Pulkerya tarafından yapılmıştır. Kilisesi Uruc-u İsa (Ascension) adını 
taşır.· 

19) F i 1 ot ey u Ma na st ır ı : Bu manastır, yaylada inşa edil
miş, kilisesi «Annonciation;ı) adını taşir. Manastır, kilise avlusunda resim
leri bulunan Arsenios ve J?iyonisios tarafından yapılmıştır. 1492'de de Gür-
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cü· kiralı Leont:lôs ve · oğlu Aleksandros, manastın daha güzel olarak yeni
den yaptırmış, bir · de yemekhane ilave etmişlerdir. Adları geçen baba oğu-
lun resimleri. riıanastırda mevcuttur. . . 

20) · R o s o n M a n a s t 1 r 1 Düzlükte yapılmış olan bu manas-
tı~n kilisesi p 'anteleimon adını taşıi, kiliseye bağlı altı aded şapel de var
dır. Manastır, sırb prensi Lazaros tarafından yapılmıştır. .. ' '. : . .. . . . . . . 

11) .Ka t·a m o n· i· tu M an as tır ı : Adının doğru şe.Jçli Kons
taıitin~ M_oni _(yani KonstantianQs menzili) olan bu manastır,. önce Büyük 
Konst~ntianos tarafından yapılmış, sonra· da jmp. Manuel Paleologos tara
fınqan· tamir edilmiştir. Meyilli bir yerd_e yapılmış olan manastırm St. Ste
fan·os adını taşıyan ~sesi beş kubbelidir. 

· .. 22) S t av ro n i k i d a M a n a s t ı r ı : Deniz kıyısında bul~aıi 
bu manastır, İstanbul patriki I. Ereroya tarafından yapılmıştır. Kilise ·St 
Ntkolaos a_~ını taşır. Azizin altın kaplama gümüş tasviri orada mevcuttur. 
T~svirlere. karşı mücadele (İkonoclaste) devrinde denize atılmış ve hayli 
zaman sonra çıkarılmıs olan bu tasvirin üzerinde kabuk bağlamıs istridyele-. . . ' 
rin izleri bugün de görülmektedir. Ungrovlaşya beyi Servanos Kantakuzenos, 
b_üyük bir masrafla buraya içme suyu getirtmiştir. 

· · Eskiden Makedonya'nın Halkidikis bölgesine dahil olan Aynoroz ya
t!m3:~li:S~~ · ~uzeydo~ uc~nun _ eski adı Akratos, güneybatı uçununki de 
NjnifeQil idi. Aynoroz köqezi· d~. Singos dağının adı i,le Singit körfezi adını 
~aşıtdı, . · · . ·. . · · -

Er i s o s ve F r an k o K a s tr o : Aynoro:? yarımadasıp.ın ber
z~da, . ~sisi adı AJcantos olan Erisos ve eskiden Antiokos'un karısına iza
feten Stradoıiiki denilen Franko Kastro _kasabaları vardır. 

Li b an o v a , Sofianos'a nazaran eski adı Stagiros, Laerdius'a .göre · 
,de Aristo'nun ~Qu .oJan bu . kasab~, Ayno~oz yarımadasının yakmındadır. 
Önünde brr limaiı ve eski adı Kapros olan Limpiada denilen bir adacık var-
dır. · · 

R e n t i n a , Selanik'e tabi bir piskoposluk makamı olan· bu kasabanın 
eski adı Aretusa idi. 

...... : .. ::·.ı.,. . . . . 

Lo .:ngo s; SeHın.ik körfezine girilmeden rastlanan ve Aynoroz'dan 
-daha ufak olan ikinci burundur. Burnun kuzeydoğu ucunun eski adı Am

Giilley Doğu Avrupa Arll§fırmalan F. 4 
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belos idi, güneybatı . uclina· da bugünkü· Tederra şehrine izafeten 'Jerris de
nirdi. Bumun. iki tarafındaki dağlar· kataağaçlar la kaplı ormanlıkdır ki bu
radan gemi inşaa tL ve top kundağı yapılmağa· mahsus kerest~ Çıkarılır. · Ay
noroz ve Longos'un arasında İncir körfezi · vardır ki bugünkü Longos'un es
ki adi olan··noi:oni'ye · izafeteİl. ·noron körfezi ·adıiu taşırdı." Doton . şehrine 
Şimtli ;: LoİıgÔs, başkalarca da Kastelli Rambo denir. · · · 

K e s e n dr e, Seiaıiik;e en · yakın olaİı .burundiır. Yazma CihannU
n1a'da «riiliiye:& olarak gösterile·n bumun· kuzey tarafında Çanak limanı adı
ıiı taşİyari bir. liman : vardır: Kesendre kıyıları, İnekburun denilen yayladan 
Kumburnu yaylasına kadar olan: kısliİlda alçaktır ·ve yüksek çam ağaçlarıyla 
örtülüdür. Buinun ucuna yaku:i.,bir ·mevkide olan Kesendre'nin asıl adı, --şeh
ri imar etmiş olan Filip'in damadı Kasandros'a ·izafeten Kasandria'dır. Eski 
adt ise Boditea . idi. . Burası, İstanbul patcikliğine tabi bir arşeveklik maka-. 
inlCiır: . .. . . . . 

· ·. S i .d e r o .k a p s 1 , Selanik'in iİd ·menzil doğusunda dağların arasıncİa 
bulunıi.n bir kasabadır. Yazma ciiıanniima'ya göre denizden üç fersah uzak
ta bulul:ıan - b~ kasahada ı cami, · 2 -hamam ve, bugün mevcut · olmaya.ıi,- ·bir 
ciıirphan·e ·vardır: Siderokapsi'nin · güÖeyinde, aynı eserde denildiği gibi, 10 
fersah genişliğinde ve uzunluğunda olan buyük dağın eteğinde bir· gümüş 
.madeni vardır .. ki senelik . hasılatı, Daradova'dan çılçarılan 1.0790'ın ila.ve
~iyle. 60965 çekiye . ulaşır. Dağda berrak kaynaklar ve . güzel ormaniİk gezj 
yerleri vardır. Oba halkının kışlık yeı;l~ri olan kıyılarda aynı mevsimde bol 
sÜt ve keçi bulunur. Büyük İskender'iıi babası Filip'in zamanında, Krisidis 
veya Krisides denilen b~ yerin yakınında senede 1000 taler hasılatı olan bir 
aıtıİı hıadeni·· :ötilunriıuştu: · · · 

· · B e ş i ic. · Sider~k~p_;i~niri .~ir· IQeiıztı uzağJI:ıda, göf _ kıyısınd.a bir ka
saba olan Beşilc'de bi! cami ve gölün karşı kıyısında da suyu çok sıc~ olan 
kubbeli :bir. -kaplıca vardır . . 

Pa z·a r g ah- ı . Ge d i d., · · ~iderokapsi'nin bir meİızil uzağında ve 
rina tabi olan bu kasabad~ bir cao:ii vardrr ve her hafta pazar kurulur. 

K~RAF·ER.Y~ .. 

Kadılık merkezi olup Selanik'in kuzeybatısına düsen Karaferye'de çar-. . . 
şılar, ·camiler, etrafında da piiinç hırlaları ve ·meyve bahçeleri vardır. ·şehir-

·de vellençe veya kebe denilen uzun. püsküllü rengarenk arkalıklar imal edi-
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lir. «Tedalya İpartimos ve Eksarkosuı> unvanını taşıyan rum metrapolitlik 
makamı olan Karaferye'nin eski adı, Tukidides, Ptolemeos ve Filosdortios'
da Verria, Plinius'da da latince telaffuzu ile Beroia, Amel-i. Resili'de de 
(XVII-lO) Beria olarak zikredilmiştir. Ordelios, Cedrenos'tan naklen; im.: 
paratariçe İrene'nin şehri imar ve İrinupolis tesmiye etmiş olduğunu söyler. 
Amel-i 'Resül'ün yukarıda zikr edilen faslında, Beria sakinlerinin en asil 
dindarlar oldukları ve ibranilerden ·başka birçok putperest greklerin de· İsa'-
ya inandıklan söylenir. · 

Avrathisarı 

Avrat-hisarı'nın bugün harabe_hatinde olan kalesi, Selanik'in kuzeyin
de yüksek bir tepenin üzerindedir. Maruliye adlı hıristiyan bir kadının ta
sarrufunda olduğu için ona Avrat (kadın) adı verilmiştir. J. Mur.ad'ın ve
zirlerinden Evrenos Bey; kaleyi birkaç ay muhas~adan sOJl!a adı _geçen ka~ 

dının elinden almıştır. 

Vardar Yenicesi 

Kadılığın . ikinci şehri olup, Vardar çayının yakınlarında, S~lanik'in 

yarım menzil mesafesinde bulunan Vardar-Yenicesi'nde çarşı, cami, ima
ret, medrese ve hamamlar vardır. Şehrin rumca adı Yenitia'dır. Ptoleriıeos'a 
nazaran, Makedonya eyaletinin Ematya bölgesine ait Bella şehri buraya ya
kın idi ki Mela, Belle olarak zikr ettiği çıynı şehir için Makedonya şehirleri
nin içinde en büyüğü ve muhteşemi olduğunu, kıral Filip'in ve, Yüvenalis'in 
«Belli genci» olarak adlandirdığı, Büyük İskender'in burada büyüdüklerini 
söyler. Livios'a nazaran, aynı şehir, kıral Filip tarafından büyütülmüş ve 
Romalıların eline geçtiğine kadar Makedonya kırallarının payitaht şehri ol
muştur. Şehrin bir Roma kolonisi olduğu, Plinius ve imp. Avgustus sikke
lerinde görülür. Şehir, m. asrın sonlarında Lucianus zamanında solmuştur. 
Bugün Mavraneri (Kara-su) denilen ve yaz aylarında suyu çekilen Litios ve- . 
ya Lutios çayı, Bella şehrinin yakınından akardı. Meşhur şair Evripides'in 
mezarı aynı şehrin yanında bulunurdu. 

V O DİNA 

Selanik ve Manastır'ın arasıoda bulunan Vodina'da Çınarlık denilen 
meşhur bir mesire yeri, en yüksek yerinde de bir menzil uzaktan görülen 
bir akar su vardır. Burada kasabanın adını taşıyan nefis kavun yetiştirilir. 

Vodina eskiden, Plinius'a nazaran Makedonya'ya tabi Ematya. bölgesinde 



52 . P : L. !NC!CİYAN 

qlup Etesa, Justinos'a göre ·de Egea veya Egi (yani keçi) adlarını taşırdı. 

Zikrolunan Egi adının menşei için aynı yazarın dediğine göre, Makedonya 
kıralı Karanos,. yağmurlu bir günde kaçırdığı keçilerini takip ederken giz
lice şehre girip zapt etmiş olduğundan ona bu ad verilmiştir. Ptolemeos, 
Etesa ve Egea diye iki ayn şehir göstermiştir ki bu doğru değildir. Diodoros 
ve Plinius'a nazaran, Makedonya kırallarının mezarları burada bulunmuş
tur. Diodoros'un dediğine göre, İskender'in babası Filip payİtahtını Bella'
ya nakletmeden ev-Vel, burası bir zaman payitaht şehri olmuştur. 

D OY RA N veya D OY U.R AN, LA N KAZA, 
AGUSTOS 

Timur-hisar ve Avrat-hisar'ın arasında bulunan Doyuran'da cami, ha
mam, çarşı ve aynı adı taşıyan bir göl vardır. Kasaba kısmen bu gölün ke
narında yapılmıştır. 

Lankaza'da kubbeli bir ılıca, yanında da bir soğuk su kaynağı vardır. 

· Ağustos bir köydür, yakınında nefis al mermer çıkarılan bir taşocağı 
vardır . 

. K i d ro n , Selanik'in 50 mil uzağında, körfeze yakın ve Selanik san
cağına dahil bir kasabadır. Büyük İskender'in annesi, karısı ve oğlu, De
sandros tarafından bu yerde öldürülmüşlerdir. Buranın eski adı Bitna idi. 
Keza, Pol Emilios, Mıtkedonya kıralı Bersan'ı buraya yakın bir yerde vur
ml,lştur . . 

' 



III. ÜSKÜP LİV ASI 

İki tuğlu paşalık olan Üsküp sancağı, · Selanik'in kuzeyinde, aynı san
cak ile Sofya ve Köstendil'in arasındadır. Saricağın kasabalarından Kalkan
delen'in yakınından akan Vardar ırmağı (eski adı Aksiyon), Vistritsa (eski 
adı Erigon) çayı ile birleştikten sonra Selanik körfezine dökülür. Kalkan
delen dağında, ırmağın üzerinde Köprülü Fazıl Ahmed PaŞa'nın yaptırdığı 
köprü vardır. Köprü· yapılmadan evvel Vardar sallarla geçilirdi. Bundan 
başka, Selanik-Karaferye yolunun üzerinde de tahta yapısı bir köprü vard~. 

Resmi kayıtlara göre, Üsküp livası : 1) Üsküp, 2) Kalkandelen, 3) Kır
çova, 4) Köprü, 5) Pirlepe, 6) Kıvırcık, 7) Kırnık, 8) Kaçanik kadılıklarına 
ayrılmıştır ki her birinde kadı veya naib oturur. 

ÜSKÜ P 

İstanbul'dan 16 menzil uzakta bulunan ve buyük bir şehir olan Üs
küp'de (rumca adı Skopion), bedesten, çarşılar ve camiler vardır. Camiler
den biri, şehrin eski katedrali olan Paraskeva killsseinden çevrilidir. Şehrin 
kalesinden başka, minare şeklinde yüksek bir k'Ule vardır ki Cihannüma'ya 
nazaran bu, eskiden çanların sesi iki fersah uzaktan duyulan bir çankulesi 
idi. Üsküp Türkleri okuma ve yazınada çok faal insanlardır. Şehir, Ptele
meos'a nazaran Misya eyaletinin Dardanya bölgesine, Stefanos'a göre de 
Trakya eyaletine dahildi. Teados kanunnamesinde şehrin adı Skuppi ola
rak- kayıtlı olduğuna göre, şimdiki adın aynı ismin bozuk bir şekli olduğu 
anlaşılır: 

K A.L KA N D EL E N, KÖPRÜ veya KÖPRÜ L Ü 

Kalkandelen kasabası, Üsküp'ün kuzeybatısındadır ve yanından Var
dar ırmağı akar. Doğusunda Şar-dağı denilen dağ vardır. Burada nefis el
ma yetişir. 
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Köprülü, Üsküp ile kayalık bir geçit olan İştip'in arasındadır. Burada 
iyi cins san meşin ticareti yapılır. Cihannüma burasını «nahiye» olarak gös
terir. 

VAR D AR 

Cihannüma'ya göre, Vardar, Vardar-Yenicesi'nden ayrı bir kasabadır 
V<? Vardar ırmağı oradaki taş köp~nün alt.ından geçtiği için~i{ ki Vardar 
olarak adlandırılmıştır. Vardar'da cami, hamam vardır ve orada iyi cins 
~avun yetişir. 

~irlepe, .M~skof camı veya Meryem buzu denilen ~ymetli madenierin 
bulunduğu ve aynı adı taşıyan yüksek dağın eteğindedir. Glikas, Grigoras ve 
Cedrenos, burasını Prilapon, daha es)d yazarlar ise Albanopolis adl~ . ile 
zikr ederler. 

Kaçaaik (ruınca adı Kazaniki) kasabası, Üsküp'ün ·bir menzil uzağın
dadır. Sinan Paşa burada bir kale yaptırmıştır. Bu taraflarda, paş~san~ağı'na 
tabi bazı nahiyeler de vardır. 

IV. OHRİ LİV ASI 

İkituğlu paşalık olan Ohri, Qsküp ve Dukagin'in arasında olup yanın
dan Rimo nehri akar. Liva _ şu sekiz kadılığa ayrılmıştır: 1) Ohri, 2) Debre 
veya Dobri, 3) ZÜriibala, 4) İstarve, 5) Akç·a-hisar, 6) Eşim, 7) Mat, 8) Us
turga. 

O HRİ 

Greklerce Akhris, Okhrita,_ Aklırita denilen Ohri şehri, Üsküp'ün batı
siİıda, ayni · adı taşıyan göl~ doğu tarafında kuruludur. ~alkı Türk, Bul
gar ve Ruinlardan ibaret olan Ohri, daha evvel müstakil arşeveklik makamı 
idi fakat 1763'den beri İstanbul patriğine tabi kılınmıştır. Yazma Cihannü-
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ma, Ohri'de yedi cami, gümüş ve kükürt. madenleri ~ bulunduğunu söyler. 
Btirada·senede:bfr.defa olmak üzere, 8 eylülde panayır. kuruli.ı.r . 

.. . Ohri'nin ilk. adı: · Liknitos idi ki Livfantis'a göre Makedorlya, .Livitis;a 
göre de İllirya'ya ait bir şebirdi. Bundan,_ Ohri'nin, adları geÇen ilcT" eyaiete 
y~ :Makedonya ve .İllirya'ya smıı:da.ş : olduğu · anlaglır . . İmparator Jüsti
nianos, kendi doğduğu şehir olan Ohri'yi imar etmiş, surla çevirmiş v.e Ni
keforos'a nazaran, kendi adını taşıyan_ diğer şebir~erd_en ayırın* için onu 
Birinci J ustiniani olarak adlandı.ı:m.iştıi. Meletios;· Ohri'ıilıı Sassiıripi · adını 
da tişıdığını, Koniat ·da~burasının Tırnova'dan evvel Bulgarların kıral şehri 
Qlduğunu söylerler. · 

., . . · 

OHRİ GÖLÜ 

. Dağların ·arasında; · yuvarlak şeklinde olan bu gölilii çevresi, Cihannü-· 
maya .göre. bir · günlük ·lizıinluğunda ve 150 kulaç çlerinliğinde, kıyilaru;la 
yer yer sazlıktır. Suyu tatlı olup içinde 36 cins ballk bı,ılunan göle iki dere 
akar ki bunlardan biri Ohri şehrinin içinden geçer, diğeri de şehrin yakı
nında taşköprünün altından akar. Gölün eski adı, Polivius'a nazaran Lik
nidia, Stefanos'a göre de Liknidos idi. Kara-drin ırmağı. bu gölden çıkar. 

D e br e veya .. D o b r'i, Yukarıda ·sözü geçen gölün nihayetindedir. 
Rumcada Divri denilen Debre'nin eski adı, Ptolemeos'a göre Divoros idi. 

USTARUH 

Ohri gölü'ıi.ün doğu kıyısıiıda bulunan bu kasaba, Cihannüma'da (ma
~ye» olarak gösterilir. · UstarUh'un güneyinde Keşişlik denilen · man as tır 
vardır ve Persepe gölünden Çıkan dere, maiıastırın 4 saat, Ustaruh'Un de 
birbuçuk ·saatlik' niesafesinde· alişap bir · köprünüri · altından ~ai. ' · · ·. 

K i s e n yon veya S ad i st a, Av 1 e s veya Gr e.v e ri a, .V o s k o
p o I i s, K i ro ç a ve S aI i ç i te s kasabalan a~nı tar~adır . 

. AKÇA-HİSAR, MAT · 

· Akça-hisar kalesi, İstanbp.l'dan 20 menzil uzaktadır. Fatih bu kaleyi İl
basan kalesine karşı-· yürüdüğü vakit, düşmana. karşı emniyet tertibatı ola
rak yaptırmıştır. 
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Mat kasabası, . İStanbul'dan 20 menzil uzakta, Dobri ile Akhisar'ın 
arasındadır. Yakınlarda, «Selit» denilen asi amavud köyleri vardır~ .. Ka
sabapm aynı a~ını taşıyan ırmak, doğudan batıya akar ':'e Körfez denizi 
(Adriatik)e _dökülür. · · · --

Ter a·n e, Peş yolu üzerinde bir. köydür. Mat ırinağı Terane ve Peş'in 
arasından geçer. · . 

. U s t u r ğ a, İ s t er ğ a veya İ s t u r ğ e 

. . . İlbasan'm iki menzil kuzeyinde, Ohri'nin .de üç saat mesafesinde bulu
nan Usturğa, gölün kenarmda ufak bir kasabadır. Köprüsü : vardır. ve gelip 
geçenlerden baç toplayan memur orada oturur. İskenderye'ye giden yol bu
rada ayrılır. 

. ·~ . . 

V o s t an ts a (eski adı Antaristos), S t a r a k i n o (eski adı StovJ), 
D e ka 1 a (eskisi Doliki), eski adı ile Kamvuya . denilen Valutsa dağları 

tarafındadır. Adları geçen yerler eski devirde .Makedonya. eyaletinin .Bela:.' 
gonya bölgesine dahildirler. · ·· 

V. KÖSTENDİL LİV ASI 

Eskiden Misya, daha sonra da Bulgarlar adını taşiiİllş ve-halen iki tuğ
lu. bir paşalık olan Kösteıidil şu 14 kadılığa ayrılmıştır: 1). Köstendil, 2) Ilı
ca; 3) Radomir, 4) Hersek, 5) Karatova, 6). K~manova, 7) İvranye; 8) Petı:iç,_ 
9) Tikveç, 10) İştip, ll) Radavüşte veya Radüşte, 12) UstrumeJ.i, 13) .t>.u_ı,~· 
niÇe: · ı4) Eğridere palankası. Buralarda kadı, naip ve subaşı oturur: . .-.:· .. 

.. . - . . ·~· . 

KÖ"STENDİL 

Oniki ılıcası, camileri ve çarşılan ile önemli bii- şehir olan Köstendil, 
rum kilise kayıtlarmda Kestendil adı ile zikredilen bir metrapolitlik makamı
dır. Şehrin suyu yeraltı borularla dışarıdan getirilir, ayrıca da dağlardan 
inen büyük ve küçük bazı dereler şehrin babç~lerini sular. Derelerden biri 
Eğri-su adını taşır. Şehri çevreleyen birçok bagçelerden yetişen meyvaların 
içinde nefis bir elma cinsi de vardır. Hayvanlarm içinde misk. kokulu bir ci.ı:w 
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hayvan ve «ankıt» denilen bir nevi kuş zikre şayandır. Şehrin .döğu~unda, 
Eğri-su'yun yanında bulunan Köstendil dağı en çok meşe ağacı ile kaplıdır. 
Cihannüma, dağın içindeki madenierden çıkan altın ve gümüş ile Karatova'
daki:darphanede para hasıldığını söyler . 

. · ·.Bulgarlann· 1~71 senesinde Köstendil'i zapt etmek için yaptıklan ·ilk 
ieş~o~.ti~t{;, -'ş.e'iir(~· . .h~ıdiiıi. ·.~iiıt~ I. Mur~t Hü~l!vendigar'a sığındı ve Kös:
tendil Osmaruilara vergiye tabi muhtar bir bölge oldu. Şehrin Köstendil adı
nın Jüstiniani isminin bozuk bir şekli olc;luğu farz edilirse de, bu doğru ol
masa gerek. 

· .. ; KARATQV.A . 

Yuksek dağların arasında bir vadide buliman Karatova'da, Cihannü._ 
ina'ya göre· cami, harikuiMe bir hamam ve darphane vardır. Burada, yakı
ilında ~üş ve bakır madenieri bulıinduğu için güzel . bakır kaplar. i.ıiıal 
ediİir. · Eğri-su ve Eğri-dere dağlarına bitisik olan Kaiatova dağı iki gün-. . . . 
lük. yol uiunluğunda, iki ·fersah genişliğindedir. Karatava'dan Köstendil'e 
dağın üst tarafından gidilmektedir. Dağda mevcut bir duvarın bitişiğinde 
kurşunla kaplı kubbeli bir bina vardır ki burada, bölgenin eski hakiminin 
oğlu ve· karısı medfundurlar. Bazı yazarlar, birçok sırp kıralzadenin de Ka
ratqva'da medfun olduklarını ve buranın Osmanlı hakimiyetinin ilk dev
i?:ıde Paşa · Sancağı olduğUnu söylerler. 

' . . 
· · ... Köstendil'~en bir konak '\Jzakta Karadağ'ın eteğindedir. Burada, yakı-
Dl!lda bulunan v·e Ulasine denilen· demir madenierinden istifade edilerek bal
ta ve muhtelif silahlar imal edilir. 

TİK VEŞ 

Cihanniimctda «nahiyeı> olarak gösterilen Tikveş (rumcada Tikvesi), 
Perlepe ve Köprülü arasındadır. İçinden, Köprülü'den gelen Vardır ır
m~ğı akar. Burada iyi cins buğday yetişir. Tikveş, Ptolemeos'a nazaran es
ki~en. D~akon adını taşır ve Tuna'dan uzak Misya eyaletine dalıil idi. Şeh
rin .P~~*-o.s ırm~ğıpın . yanında kurulu olması muhtemeldir. 
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.. .. :. i.ŞTİP 

Ustruıniçe'.nin kuzeybatısında, Darakova'nın kuzeyinde bir konak uzak
ta yüksek bir tepenin üzerinde kurulmuştur; İştip'.te kale, çarŞı, .haınamlar, 
camiler ve yüksek bir. bina olan kervansaray vardır. Şehir, I. Murat tarafın
dan zapt ~dilmiŞtir. İştip'e yakın tepelerin arasııi~a, bağ ve b~çelerin içinde 
başka · bir kasaba da vardır. Y u k a r ı ve B .a. n o da bliraya yakındır. : · 

.. U STR UMİÇE· · . . . 

Rumca adı Struıniça veya Stromniça olan bu kasaba, Petriçi ve Ra
davuştinin arasmda yüksek bir tepenin yaınacındadır, ' Siroz .şe~igin j.ki ko
nak batısında, Üsküp'ün de üç konak uzağında bulunan Ustruıniçe'de ha
rap bir kale, çarşı, hamam ve cami :vardır .. Su, borularla dışarıdan getirilir. 
Ustrumiçe'nin g~ey ve batı tarafları geni~ .. ov~dır. ~e içinden akan. sular de~ 

. . . • . 1 . ... . 

ğirmen1;eri. ~.şletir, tarlaları sular. Her sene, 1 O ekim . ~ü, bll!ad~ ·Dolyan 
denilen· ve 40 gün süren büyük .. bir pazar kurulur. Dağın .eteğinde birçok 
membadan fışkıran -büYük bir . ılıca vardır. Ustrumiçe;nin eski adi Tiberio-
polls. idi, . . . · . .. . · 

DUBNİCE 

Sofya'nm güneybatısmda, Üsküp yolunun ortasında bir düzlükte .ku
rulu olup içinde cami, hamam ve çarŞısı vardır. Çarşının içiİıden bir su 
akar. Kasabanın kuzeybatısında aynı adı taşıyan dağ vardır ki Sofya dağ
larına kadar uzanır. Dağda demir madeni vardır . 

. Dubniçe'ye . yakın P o m p o s e .v o ka~abası, iki mil güneybatısında 
da içip.qe ktibbÇli bir ılıca bull!J1an · S i y o r u köyü vardır. 

VI. TIRHALA LİVASI 

-Eski adı Tesalya olan Tırhala sancaği ·kuzeyden Selanik, doğudan Se
lanik kÖrfezi, güneyden İnebahtı, batıdan da Yariya ·ile çevrilidir. · Dağlar
dan en meşhiıruj Tırhala şehri · ile· Yenişehir arasında üç mil' büyüklüğünde 
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bir ovanın. içinde yükselen Kalabak-kaya'dır. Cihannümciya göre 100 ~m 
yüksekliğinde olan dağ, kayalıktır ve üzerinde M e d e o r a denilen rum 
manastırtan vardır. Dağa - çıkan yol bulunmadığı için, iniş ve çıkış ip mer
divenlerle. · y~pılır. Manastirl~m günlük ihtiyaçları olan yiyecek ve öte
beri de iple sarkıhlmış büyük sepetlerle yukarı çekilir. İp m:erdiveniyle çık
mak istemeyenler de aynı sepetin içine girip yukarı çekilirler. 

Dağın yakını~da, eski adı, Sdrenos'a göre Sdokos, Küropalat' a naza
ran da Sdekos olan Kalabak köyü vardır ki Yenişehir metrapqlitliğine tabi 
bir piskoposluk . ı:nakamıdır. Adı geçen .köy, eski devirde Komfi adını taşırdı 
ve, Jül Sezar'a göre Tesalya'nm birinci şehri idi. 

LA K A , eski devirlerin meşhur O 1 i m p o s d~ğıdır ki bu ad «tüm 
parl~ dağ» anlamınçla ol~ Oros ololampon deyimi ile tefsir edil.m4tir. 
Ptolemeos onu Makedonya eyaJetine dahil gösterirse de, Pozanias «dağın 
bir tarafı Makedonya'ya, bir tarafı da Tesalya ve Pinios Imiağına nazır» 
olduğunu söyler. Homeros şiirlerinde Dios ve diğer · ilahlarm ikamet yeri 
olarak göster*n Olimpas, Girid kıralı Diyos'un kalesi idi ve, bütün yüksek 
dağlaı; gibi, Olimpas da Dios ilahma ithaf edilmiş olup adına mabedler ya
pılmıştı. Homeros, dağın yüksekliği için «bulutlardan üstün» demiş ve eski 
yazarlarda Ç)limpos . adı göke eş anlam bir kelime olarak kullanılmış ise de, 
Permul'un gösterdiği ölçüye göre dağ, deniz satbından 1017 arşın yüksek
liğindedir ve yaz aylarında orada kar bulunmaz. Bundan, Olimpos'un, dai
ma :karla .örtülü olan Alp ve Birenyen · tepelerinden alçak olduğu anlaşılır. 
En eski deviriere ait. «Göke çıkanlar» efsanesi, «Dev» denilen haydutlarm 
Diy.os'un . kalesini zapt etmek için Olimpos'a tırmanmış olduklarına ait hi
kay.elerden çıkmıştır. 

Dağ, doğudan batıya doğru uzanan bir sUsile olduğu içindir ki Home
ros. on!J. uzun diye gösterir. Lukanos da, dağın kuzey ve güney eteklerinde 
hava o kadar farklıôır ki iki taraftaki sakinierin başka bir kıtaya ait halk
mış gi~i birbirine benzemediklerini söyler. Kıral An!iokos Larisa şehil. ku
şattığı zaman, Romalı Appios Klodius, dağın birçok yerlerinde ateş yaktır
mış, Antiokos da bundan Roma ordusunun büyüklüğüne aldanarak kaç
mıştir. 

K i s av o (eski adı ile Ossa) dağı için Virjil, Titanlarm onu üç defa 
Pilyon dağı, Olimpos'u da Ossa'nın üzerine koymağa gayret ettiklerini fa
kat Dios'un şimşekleri ikisiıı:i de devirdiğini s_öyler. Ovradius ve Seneka 
da aynı şeyi tekrarlamışlar~ır. Pinios veya Güstem ırmağının Olimpas ve 
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Ossa dağlan arasından akıp geçmesi bu efsanenin uydurulmasına sebep ·oı

muştui.· 

p· e t r a . (eski adı Pilion veya Pelios) dağı için eski coğrafyacılardan 
pikiarkos .1250 kadem yüksekliğinde olduğunu söylemişse de bu doğru 
değildir. ·Herakles ve 'diğer kahramanlara türlü türlü hünerler öğreten ıiieş
hur sentoros Kiron'un q:ıağarası bu dağın içinde idi. Plinius, Petra'nın eski
den Tesaiya'ya bağlı Magnisa'nın bir kısmı olduğunu söyler, Ptelemeos ise 
Magnisa'yı Tesalya bölgeleri olan Pelaskiotis'te, kısmen de Fitiotis'de gös
terir. Diğer bazı yazarlar, Pilion'un bugünkü Samation dağı olduğunu zan
nederler. 

D e 1 k h a, Ossa'nın güneyinde, eski adı Ostris olan ·dağdır. 

Ad.ıan geçen dağlardan başka, aynı ı:nııitıkada diğer birçolç tepe ve or
ıİı.anlıklar vardır ki elen efsaneterindeki Sentoros ve Lapitler · mucadelesinde 
zikredilir. 

Sancağın ırmaklarından Güstem, harabe halinde olan Ligostomion şeh
rine izafeten adlandırılmış, fakat bu ad zamanla Güstem şeklini almış olsa 
gerek. Greklerce Salavria, eski devirlerde ise Piniı;ıs veya Peneos adını taşı
yan ırmak, Tırhala~nın, Yenişehir'in ve Hasanbaba geçidinin içinden aka
rak denize dökülür. Plinius, 500stade (yaklaşık olarak 62 mil) uzunluğunda 
olan Güstem ırmağının yarısının seyre elverişli, Prokopius da onun sakin bir 
ırmak olduğunu söylerler. Sicilyalı Diodoros ve Strabon'un dedikleri gibi, 
aynı ı~mak, vaktiyle, denize yakın yerlerdeki yolunun yüksekliğinden dolayı 
taşar ve etrafı su altında kalırdı, fakat sonra, vukubulan zelzele ile yarılan ve 
şeklini almış ve Yenişehire tabi bir köydür. Eski zamanda Tesalya'nın 

tedavisinde usta .hekimlerdirler. . . 

K ar 1 a, Yenişehrin yakınında ufak bir göldür. Gölün eski adı, Stra
bon'a göre Nesonis, Ordelios'a naiaran da .Nessonion idi. 

. . . 
Tırha}a sanc~ğını teşkil eden bölgeye eskiden, Tesalos adlı kırala iza-

f~teq Tesalya denirdi. Strabon ve Velleius'a nazaran,_ bölge, kimi zaman o.
raya hakim olan Emonya, Pelaskyen Argos, Hellas, Triopis ve Pelakya_ 
adlı kıralların isimleriyle de adlandırılmıştır. Tesalya, Strabon'a göre, do
ğuda Termopil'den Pineos ırmağının ağzına; güneyde İda dağından baş
layarak Pintos dağına; batıda Edolyen, Akarnanyen ve Amfilokyen dağla
rına; kuzeyden de Pineos'un ağzından adı geçen dağlara kadar yayılmıştı .. 
Pineos ırmağının a~zı. Makedonya'yı Tesalya'dan ayıran sınır idi. Avrupalı 
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coğrafyacılar, Tesalya'nın son zamanlardaki sınırları, kuzeyde Mekadonya 
ve Arnavudluk, doğuda Adalardenizi, güneyde Livadya, batıda da İperos 
olarak göstermişlerdir. -Strabon, Teşalya'.nın, Fitiodi, Estiodi, Tesaliadi ve 
Pelaskiodi adları ile dört kısİmdan ibaret olduğunu söyler ki Plinius, Mağni
ton veya Mağnitya (latincesi Magnezya) nın ilavesiyle bunu beş kısma çı

karmıştır. 

Tesalyalılar, tarihte, ihanetleriyle şöhretlidirler .. Onların bu kötü ha
reketleri en çok Atinalılara o kadar dokunmuştur ki ihanet anlamında ola
rak «Tesalya hüneri», kalp paia yeriİle de «Tesalya parası» deyimleri ya
yılmıştı .. Tesalyalıların ve hususiyle kadınlarının büyücülüğü o kadar şöh,. 
ret bulmuştu ki şair Ovidius onların ylldızları iİıdirİıi.ek kudretine sahip 
olduklarını söylemiş~. Tesalya'ya, yetiştirdiği çokça ve cins atlardan dolayı 
«Atistan>> denmişti. Keza, Tesalya ve hususiyle başşehri olan Larisa'nın 
sikkelerinin alameti at resmi olmuştur. Tesalya askerleri de umumiyetle 
<<suvariı> olarak belletilirdi ki yarı at yarı insan sentoros efsanesi bununla 
jzah edilebilir. 

Truva harbinden evel, önce Pelias, sonra da Yason, Tesalya'nın Yol
kos şehrinde hüküm sürmüşlerdir. Diğer şehirlere de ayrı ayrı müstakil kıral 
veya prensler hakimdi, fakat daha sonra Tesalyalıların büyük çoğunluğu, 
kıralarını hertaraf ederek tek bir devlet halinde birleşmişlerdir. Bu dev
let, başında Parsalos adlı bir kıral olduğu halde Pelopones harbine kadar 
Pilaiki denilen bir meclisle idare edildi. Sözü geçen harp esnasında Te
salya'nın bir kısmı Trakya devletine tabi idi, kalan kısmın. halkı ise Lake
demonyalılardan çok Atiıialılara taraftar idi. Yason adlı biri, kardeşleriyle 
beraber onları zorlamağa kalkışmışsa öa, onlar Teplilerin yardımı ile kur
tulmuşlardır. Makedonyalı Filip'in zamanında, T~salya soyluları ona mü
racaatla kendilerini zorbalardan koru_masını dilediler. Filip de Tesalya'yı 
kurtardıktan sonra hakimiyeti altına almıştır. Tesalya, böylece, ~omalıların 
fethine kadar Mekodonya)a bağlı kalmıştı. . 

Osmanlı kayıtlarına göre Tırhala livası, bir vezirin nezareti altında 

şu sekiz kadılıklara ayrılmıştı: 1) Tırhala, 2) Yenişehir-i fener, 3) Ala
sonye, 4) Velesin, 5) Çatalca, 6) Pl~tamana, 7) .·Tumnik, 8) . Ermi
ye. 

TIRHALA veya TRİKALA 

Tırhala'nın, Üsküp ve .Y anya arasındaki dağın eteğinde, Güstem ırma-
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ğıpdan 2 mil uzak ufak bir kalesi vardır. Halkı türk ve rumlardan ·ibarettir. 
Yıldırım Bayezid tarafından 1395'de_ feth edilmiş. olan Tırhala'da hamam
lar, camiler, medrese, akar su ve pek çok da bağlar vardı~. Cifıan_nüma'ya 
göre Tırhala'ya tabi· beş nahiye vardır. Eski devirlerde Tesalya'nın Estioti 
bölgesine ait olup Trikka adfnı taşıyan şehir, Homeros, Strabon, Livius, 
Ptolemeos ve Ateneos tarafından zikr edilmiştir. 

- o V a . nal:iiyesi, iki . dağ arasında sarp bir . mevkidedir. -Diğer bir nahi
ye olan Ağ r a f a'dan · Y anya'ya geçilir. Y anya · sınırında, · köprli olaraic, 
iki· yüksek tepeyi birbirine· bağlayan iki kıilın ve uzun zincir geriliİıistir ve 
dağın hıristiyan halkı, yükleri sırtlanİı.a · ıiliruş olduklarİ halde y~Icuİarı bu 
köprünün ·üzerinden geçirirler. 

YENİŞEHİR-İ FENER 

Grekçe adı Larisa olan Yenişehir, çok geniş bir yaylanm içinde kuru
ludur. Selanik'in dört menzil güneybatısında, Tırhala'nın ·bir riıenzil kuzey
doğusunda, denizden de o· kadar uzak olup kuzeyinde meşhıir Olimpos dağı 
bulunan Yenişehir'in batı tarafındadır. Tırhala'dan gelen Güstem su, d,okuz 
gözlü kagir bir köprünün altından ve Hasanbeg camü'nin alt tarafından geçer. 
Şehriı:i. bir mahallesi ırmak ve köprünün öte tarafına düşer. Halkı türk, rum 
ve yahudiden ibaret olan ve geçici taeider de eksik olmayan Yenişeliir'de 
senede bir defa, 18 ağustosta panayır olur. Üstü kapalı başlıca pazar yerle
rinden başka, şehirde ayrıca ·bedesten, hanlar, hamamlar ye yüksek bir 
mevkide ·de eski bir padişah sarayı vardır. 1669 senes~de, Venediklilerle 
olan Girid savaşı esnasınua, · Sultan IV. Mehmed bu· sarayda ikamet etmiş:.. 

~ . ·-
. . 

Yenisehir, «İmpertionos ve ekzarkhos~ unvariı ile. bir riım metrapolit 
makarnıd~ ki Tesalya ve bütün Hellad'da . ikiiıci . ~evkide olup . ke~dis~e 
tabi dokuz pisikoposluğu vardır. Şehir, ayni zamanda, 500 akçeli bir · mol
lalık olup; altı mollalığın birincisidir~ Camilerden ifayraklu cariıi şehrin 
orta yerindedir. Yenişehrin havası iyi değildir, etrafında veriıiıli· bağlar var
'dır. -Kuşların · içinde şahin- pekçok tur. Şehrin · civarında · çok · sayıli köyler 
vardır. 

Şehrin eski adı olan Larisa, antik sikkeleiin" üzerinde:.gorülüi. ıivius 
ve Solinus da, Akileos'un doğduğu yer olan bu şehri «tesalya'nın muhteşem 
şehri» diye yad . ederler. Şehrin uğramış olduğu su · ·baskınları . ve neticeleri 
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Teofrades hikaye ·etmiştİİ. ·imparator Justinianos'tan evvel · surları hemen 
olduğu gibi yıkılmış olduğundan, adı· geçen imparator· yeniden yaptırmıştır, 
fakat şimdi, bugünkü. şehrin yanında Larisa'nın yalnız. bazı izleri görül
mektedir. 

H a s a n b a b a b e I i ; . Yenişehir ovasından ·pek uzak o~ayan 
bir geçittir ki civarda olıip ve içi.İıde. bir ;kervaiısaray bulunan Baba denilen 
köyün adı ile isimlendirilmiştir. Eski · devirlerde Dembik (latlncesi Dembe) 
adı ile meşhur olıin bu geçit, Livius'un dediğine göre beş mil uzunluğunda, 
içi de -yüklü bir hayvanın ancak geçeb_ileceği kadar dar .'olduğundan başka 
iki tarafinda başdöndürücü uçurtımlar ve vadjde akan derin Pinios (Güstem 
suyu) nun korkunç gürültüsü insanı dehŞet içine düşürüidü. Geçit; vadinin 
bir kenannda olup~ Olimpos; · Pilion ve Ossa dağları arasında · yayılmış 

olan asıl vadi; Plinius. ve Elianus'un .ı:İıethettikli::ri güzellikte bir yer idi . . 
. .. .. .. · 

. M a ş k u 1 u, r Y. a, grekçe M~skuruı:~ adının halk dilinde Ma.sholuiya 
şeklini alınış ve Yenişehire tabi bir koydür: . E.s~ zam~da Tesaly.a'nın 
Estioti bölgesinde Kiretye adlı bir şehir olan bugünkü Maşkuluiya'da se
n~e bir 'defa olm_ak üZere 20 haziranda piınayır olur . . 

. K o.ı o .s · v~ya Golos (grekçesi Volos), Yenişehrin limanı olan körfezin 
ucunda aynı şehrin bir menzil güneydoğusunda çorak bir · düzlükte kurUlu 
müstahkem bir şehirdir. Evleri, iki grup. halinde·· birbirinden ayrı .bulunan 
!m şehirde hamam, cami, kapının önünde bir kuyıi ve donanpıa için pişirilen 
bir peksirnet deposu vardır. Şehrin suyu, civar' yerlerinkinden daha boldur. 
saİıilden takriben ı oo aduıi .içerde olan kale metin bir binadır ve batı tara: 
nneia· dört icöşe iki bÜyük ·kuıesi ·vardır. civar tôprakian buğda{ve. diğer 
tahıllar yetişen tarla ve tepelerden ibarettir. 166S'de Venedik donaİmıasi ta

·iafıridan zapt edilin.iŞ olaiı Şelirin.· . eski bir adı Pağase idi ki bu ad, su bol
'ıuğundan dolayı, çeşine anlaıİı.ında olan grekçe «Piğe:ı> kelimesinden ileri 
gelmiş olsa gerek. 80 mil· uzunluğUnda olup elverişli bir o gemi . durağı . olan . 
·kÖrfez ,Strabori. ve Plinius'a nazaran Pağasyen ·körfezi: adını taşırdı. Çok 
eski brr devirde, Pağas'ın yakİnında Afete denilen bir mevki 'vaİdı· ki 
Argonotlar Golhis'e gitmek üzere oradan gemiye binmişlerdir. 

M a n a s t ı r B u F· n u, _xu.kanda · adı geçen ile Selanik körfezlerinin 
arasında bir burundur. Pers kıralı Serhas'ın 500 gemisi, doğu fırtınası 

esnasında, eski adı Sipias olan bu bumun önünde batmıştır. 

S i t.r o; Magnezj'a'nıri. ·karşısırida, eski Fere şehridir ki' yakınında eski 
adı 'Viviis olatı · Ezeros gölü "-:vardır. · · · · · 
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A ı a s o n y e (grekçesi Elason). Kadılığın bu şehri, Yenişehir -Ma·
ıiastır yolunun üzerindedir. Burada, senede bir defa 6 ağustosta · panayır 
olur. Bir rum ~anastın bulunan Alasonye, İstanbul patriğine tabi bir arşe:. 
veklik makamıdır. Şehrin eski adı Oloson'dır ki Strabon <ı:Berrivyen şehri» 
Bizanslı Stefanos da «Magnezyen:ı> diye zikretmişlerdir. Bundan, BeiTiv
yenierin (latincesi Berrhebyenler), Tesalya'nıiı sınırını- teşkiLeden Mag:
nez'ya'nın içlerinde ikamet etıİıiş oldukları a?laşılır. ·:. . · · · 

Ç a t a 1 c a (grekçesi Fers~a). Yenişehirden pek uzak ·olmayan bii .şe:
hirP,e senede bir defa 20 ağustosta panayır kurulur. İstanbul .patriğine tabi 
bir arşeveklik makamı olan Çatalca'nın. eski adı Parsalos veya, Fasit ve 
Ovidius'a göre, Tesalya'nın :fitiotis 'bölgesinde Enipeus çayı.nin ·yanınd~ 
olan Farsalia idi. Adı geçen su, Apitaos suyu ile birleştikten sonra Penios 
(Güstem)e dökülür. Strabon'un dediğine göre, şehir, yeni ve eski : olmgk 
üzere iki tane .olup eskisinin adı Paleofarsalos idi ki Roma tarihinde önem
li .bir yer işgal eder, zira. Pompeus'un Jül S~zat;a ·y~nildiği . büyÜk s.avas . . . .. .. . . .. , 
bu Şehrin yakınında olmuştur, · · · · . . . · 

P ı a d a m a n a, sarp bir dağın üzerinde kalesi ~ul~~an · bir şehirelir 
ıq. ~alk. meskenleri umumiyetle kalenin içinde bulunur. Deniz kıyısında bir 
ılıı1am, kalenin karşısında bir çeşme ~e bir keivaiısar-~y vaidır. Ken;ansa
ray, 'Turhan Bey'in soyundan o~up 1643'de İstanbul'da. başı _kesilt:n ·Faik 
Paşa tarafından, Sultan İbrahim'in zamanında yapılmıştır. Kale, daha evvel, 
Platea adını taşıyan bir manastır idi. Selanik metrapolitliğine tabi ~ir : pis::. 
kopoluk makamı olan Platamana, Selanik - Y enişebir' yolunun üzenrie · dü ... 
Şer: .Kadahıi ve Çetruğ köylerinden ve Tunca'nın büyüklüğüride olari· Şef'-
talu su~'ndan geçen bu yol iki günde ·kat't:dilir. ' · · 

_E r m i y e·, Dolos koyu kıyısında ufak bir şehir olup İtalyanl~ça Ar.
miro veya Arınira denir. Şehir, Yemşehrin 40. -mil güneydoğusuna, Eğriboz' 
un da 20 mil kuzeyine düşer. Onun; eski zaı:n~ara ait ·Eritriya v~ya; ~iv~ 
ius'un zikrettiğine· göre, Tesalya'nın Fitioti 'bölgesine ait ceski Eretriye ş~hri 
olduğu zannedilir. 

·-
VII. DELYiNE LİVASI · : 1 ., 

Eski adı Epiros, ltalyancada da Delfino olan Delvine Livası, Adriatik 
denizi kıyısında, Korfu adasııtın karşısında Avluiıy_e ve Y anya · bölgeleri.ıiin 
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arasındadır. Dağlardan, eski adı Keronya veya Akrokeronya olan Kimerra 
denilen dağlar nieşhurdur. Dağların 4:Şimşek tepe~ anlamında olan Akroke
ronya .adı, oraya pekçok isabet eden şimşek çarpmasından dolayı verilmiş
tir, nitekim dağın türkçe adı olan Yıldırımdağı da aynen eski adın tercü
mesidir. Livanın diğer dağları, Yanya yakınında Çumerka, Muçukeli, Oli
çika adlarını taşır. Akar sulardan Kalamas (eski adı ile Akeron) ve Gilik.i 
(eski adı ile Tiamis) vardır. Kalamas çayının yakınlannda bugün harabe 
halinde olan Çanak limanı denilen şato vardır. 

Delvine livasını teşkil eden topraklar, eskiden, «kara» anlamında olan 
İpiros veya Epiros adını taşıyan ve Lürige'ye hemsuiır büyük bir eyaletti. 
Epiros, Keronyen dağlarından başlayarak Arakdon çayı ve aynı çayın dö
küldüğü Bınrakyen k<;irfezine kadar uzanır ve Hanoi~ Teoprodia, Melosia 
veya Molosis ve, bazı yazariara göre, bunlara ilaveten Kasiopi, Kesdrini ve 
Pintos adlı bölgelere ayrılıruştı. Ptolemeos; Almini, Akarmaoia, Tolopya 
ve Atamandİa bölgelerini de İperos'un içinde gösterir. Grekler, İpiros'un bir 
kısmına yerleştikten sonra, eyalet, Grek İpirosu ve Barbar İpirosu acilanyle 
ikiye ayrılmıştı. Barbar İpirosu denilen kısım yalnız yerli halkın idaresinde 
Harnia, Tesprokia, Karsiopi ve Alnıini bölgele~nden ibaretti. İpiros, son 
zamanlara ait coğrafyacılara göre, kuzeyden Arnavutluk, doğudan Tesalya, 
g"üneyden Akaya, batıdan da deniz ile çevrili olup, kuzeyde Kimera veya 
Kanina, güneyde de Arda olmak üzere iki kısma ayrılınıştı. Birçok tarih
çiler, Albanya adını İpiros ile karıştırmışlardır. 

Epiros toprakları, Arrianos ve Eustathios'un da dedikleri gibi, husu
siyle. Makedonya ve Tesalya'nın arasında bulunan yaylalar, sulak ve geniş 
otlaklan ile hayvan yetiştirmekte çok elverişlidir. Hayvanlarm içinde, bil
hassa Molosis bölgesinde yetişen ve aynı ~dı taşıyan köpekler meşhurdu, 
nitekim latinlerce de iri köpeklere Molosus denir. 

İpirotlar denilen ipiroslular cesur, savaşcı, zengin ve sayıca da pek çok 
idiler~ öyle ki, Livius'a. nazaran, Roma kumandanı Po! Eınilius bir günün 
iç.ii:ıde orada 70 şehir ve 150000 esir almıştır. İpiros'a hakim olan kırallar
dan tarihte ilk belletilmiş olan Akileôn'un oğlu Piros'dur ki o, devletinin 
Hanonia adını taşıyan kısmı Priamos'un oğlu Elenos'a vermiştir. Elenos'a 
.Piros'un oğlu Molosos halef olmuş ve hakimiyeti altında bulunan kısma 
kendi adını vermiştir. Moloson öldükten sonra, çocuğu olmadığı için haki
miyet Piales'e geçmiştir. Piales'in halefi ise meşhur Pyrrhus'dur ki bu, Ro
ma'ya karşı yaptığı iki savaşı kazanmış, üçüncü savaşta ise yenilmiştir. 

Güney Doğu Avropa Araşhrmalan F. 5 



66 P. L-. ·İNCİCİY~ 

:Pyrrhus, Makedonya'ya iki defa taarruz etmiş, ·bir kısmına hakim· olmuş, 
sonra da Mora'da bir kadın tarafından öldürülmüştür. Bundan sonra, İpiros 
kırallığı Makedonya ile birleşmiş, d~a sonra da Romalıların eline geçmiş-
& . . 

Biz~s imparatorl~ı, Epiros'u, Got kıralı Dodila'dan inmiş olduğu 
söylenen Doli hanedaİıma vermişlerdi. Epiros despotu denilen bunların iki
yüz. senelik_ hakimly~tinden sonra, son Epiros despotu olan Leonardo, Sul
tan ll. Murad'ın önünden kaçarak Papa Sikstinus'a sığındı. 

Osmanlı kayıtlarına göre, iki tuğlu bir paşalık olan bu liva, Delvine, 
Mizarak, Margalie ile beraber Aydonat olinak üzere üç kadılığa ayl-ılmıstır. . . . 

DELYiNE 

· Livanın en iyi şehri olan ·nelvine, Pintos dağının yakınında olup, de
lıizden dört mil uzak metin bir kalesi vardır ki Cihaiınüma'ya göre Korfu 
adasının 10 mil mesafesinde bulunup adanın dağlarından görünür. Delvine 
kıyıları taşlık ve · sarp yerlerdir, halk~ arnavutlardan i~arettir. . 

Ay d o n a t veya Ay i d o n a t , Ayi Donato demektir. Eskiden 
Giliki adlı · bir kale o~an bu yere Paramitia da denir. · 

. ·M iz ar a k , İstanbul'dan 20 menzil uzak, Korfu adasının karsısına - . . . ' 
düsen bir kaledir. Kalenin karsısında Sane denilen elverisli bir liman var.,. 

' . ' . ' 
dır: Mizarak toprakları _ kamilen kayalık olduğundan, hepsi de arnavut olan 
halk çiftçilik yaparnayıp ticaretle meşguldür. Mizarak kayalık dağın eteğin
de kıyıda bir yayianın üzerinde, Parğa veya İpartos adını taşıyan kale var
dır : ki bir vakit V enediklilei:e ait olniuştur . 

. ' K a r u 1 i ş ; . A vlu!lya ve Delvine arasında, sahilde, bazı serkeş arna
vut k?yleridir. 

K i m er a , eski bir kale idi ki simd-i ·bir öneD1i kalmamıstır. Posa:. . . . , 
nias'a nazaran, Epiros eyaJetinin .Tesprotya bölgesinde Akroteron dağların~ 
da yapılmış olan .pu kalenin eski adı ~~ron idi. 

Ay i sara n da; ·.«kırk şehitler» demektir. ki şahilde, Korfu ;idası

nın kaı:şısına düşer. Bazı yazariara göre, Onkizmon veya Onkezmqn adını 
taşıyan bu yerde oir .de liır.an vardır. -

V u dr i n d o n (İtaJ;ancası: Butrindo), kara ile Korfu adasının ara
sındaki boğazda. bir sahil kaledir. Önünde · aynı adı taşıyan elverişli ve ba
lıkla . dolu koy vardır. Strabon ve Plinius'a nazaran, burası eskiden .Vutroton 
adlı bir Roma kolonisi idi ki bu, İmp. Ogüst'a ait sikkelerle de teyid edil-
miştir. . . 
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VIII. İSKENDERiYE LİV ASI 

İtalyanlarca Skudari, umumiyetle de Arnavudluk ve Albanya adlan ile 
bilinen İskenderiye livası, kuzeybatısından Dalmaçya, güneydoğudan Duka
gin, güneyden de Adriatik denizi ile çevrilidir. Albanya veya Arbanye adı
nın menşeine dair çeşitli fikirler ileri sürülmüştür. Şöyle ki : Meliteos, Al
banya'nın İllirlerden ve Asya'daki Albanlardan (ermenicede Ağuvan, Ar
ran) i.Qmiş olduklarına dair fikirleri reddederek, onların İtalya'dan Dyrrac:.. 
hium (Durazzo)ya gelerek bu tarafiara dağılmış olan Keltler olduklarını söy
ler. Son zamanlarda Albanya'da ve diğer birçok memleketlerde bulunmuş 
olan metrapolit Gennadios ise, onların, Roma'nın yakınındaki Alpa halkm
dan olup Jül Sezar'a karşı yapılan savaşta yenildikten sonra Roma'ya dön
mekten korkarak bu tarafiara dağılmış ve memlekete kendi Alban adını ver
miş olduklarını söyler. Eski yazarlardan yalnız Ptolemeos Albanopolis ve 
Albanlar diye bir şehir ve halkı zikreder ve onu kıral Filip zamanında çok 
geniŞiemiş bulunan Makedonya'nın içinde gösterir. Yazma Cihannüma'da 
Arnavudluk iki kısma ayrılmış olarak gösterilir ki bunla,rdan İskenderiye, 
İlbasan, Berzerin ve Dukagin'den ibaret olan birinci kısım Arnavudluk adı
nı taşır,. ikinci kısım da eski Epiros'\1 teşkil eden Avlunya ve Delvine'den 
ibarettir. Zamammızın avrupalı coğrafyacılarBan bazıları Albanya'yı ge- . 
niş bir saha halinde, diğer bazılan da mahdut bir vaziyette gösterirler. Ge
niş Albanya'nın sınırlan kuzeyde Dalmaçya ve Hersek, doğuda Sırbistan, 
Makedonya ve Y anya, güneyde de Livadya ve kısmen deniz olarak göste
rilir. Bu geniş sahanın asıl Albanya olan kuzey kısmı «Yukarı», güney kıs
mı da «Aşağı Albanya:ı> diye adlandınlmıştır. Bu sınırların içinde gösteri
len Albanya, görüleceği gibi, hemen hemen bütün Epiros'u, İllirya'nın bir 
bölgesi olan Dalmaçya'nın bir kısmı ve Misya'nın bir parçası olan Dardan
ya'yı içine almış oluyor. Yeni coğrafya haritalarında, Epiros ve Akarnanya 
Albanya'dan aynlm.ış olarak görülmektedir. 
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Albanyalılar, uzun boylu, güçlü ve savaşcı insanlar olup, harplerde, 
Osmanlılara olduğu gibi Alman imparatoru ve Napoli kıralı yaranna da 
kahramanca savaşmışlardır. Bundan dolayı, adı geçen devletler onlardan 
daima asker toplamağa gayret ederler. Arnavud askerlerinden atlılar piya- · · 
deden daha şöhretli, «kapelek» denilen ve uinurniyetle hıristiyan olup çok 
kez Venediklilere hizmet etmiş olanlar da yenilmez askerlerdir. İlk silahlan 
kılıç, mızrak ve ok tan ibaret olan bu. askerler, son zamanlarda ateşli silah
lan kullanınağı çok iyi becerrnişlerdir. Bununla beraber, arnavutlar serkeş
Iiğe meyilli insanlar olduklarından, harplerde yaptıkları talanlarla sebep ol
dukları kargaşalıklardan başka, birçokları şekavet ve korsanlıkla geçinirler. 
Birçok yerlerde dağılmış ve ticaretle, zanaatlarla meşgul arnavutlar da var
dır. Şöyle ki; bii'Çok· Osmanlı şehirlerınde kasaplar arnaVtıttur: ·Onlar, aynı 
zamanda, yapı işlerinde ve bilhassa su yolları ve bendler inşaatında, hiçbir 
alet kullanmadan yükseklik . ve uzunlukları tespit etmekte maharet gösterir
ler. Buridan başka, Arnavutlar hekimlikte ve hususiyle bağırsak hastalıklan 
tedavisinde usta hekimdirler. 

· . Arnavutlar çoğunlukla müslüman, kısinen de hıristiyaridırlar, Kırkbiri 
hane kadar tiı.hrnin edilen katalik arnavutların çoğu Durazzo.'dan. Dalmaçya 
siİıırina kadar o.Ian yerlerde ikamet ederler. Bunların üç arşeveklik maka:
mı vardır kf birincisi Antivari, Karniyola ve Budvada'dır; ikincisi İskende:. 

· riye'den ll .saat uzak olan Silas'ta; üçüncüsü de, i<Jari . taksimattan dolayİ 
Arnavudluk dışmda olan Sofya'dadır. Yedi piskoposluklar ise 1) İSkenderi
ye, 2) İskenderiye'den ·· 6 saat uzak bir dağ kasabası olan Pulti, 3) Ninşaat, 
4) . Göğmarko, 5) Leş, 6) Malsari ve 7) Pırzınıt'drr. Adları geÇen yerlerden 
dağlarla çevrili ve Zadrim'a sımrdaş olup çok nüfuslu bir şehir olan Göğ
riıarko;nuıi beyi 10-15 bin kadar haneye hjikmeder ve paşanın her talebi 
üzerine istenilen sayıda asker ve;rir. Burada, halkın birçok tarlası oldu~t~ 
başka, çok miktarda bal ve balmumu çıkarılır. İskenderiye'nin: yukarısında 
500 hanelik bir dağ kasabası olan Malsari halkı da dşğ' sakinlerlne.li?.s ·guç:
lü v.e dayanıklı .insanlardır ve hemen liemen çıplak. gezerler. ·. . . . 

· Arnavuclluk iklimi mutedildir. Dağlardan en meşhuru İskenderiye'nin 
kuzeyine düşen ve·. çetin · bii- silsile olan K ar a d ağ· (italyancası : Monte 
Negto; yerli halkca da Çeinagm;a)dır. Dağa: İskenderiye'den deniZ yolu ile 
iki günde varılır:, kara·dan: ise yolsuzluktan dolayı _ane;~ ·yaya· gidilir.--Gihan.,. 
nül1ıtı'nin tarifine göre, adı ge·çen· dağ· silsilesi Bosna'nın · gifueyinde~ Ratene 
denilen yayla:dan baŞlayarak Akhisar'-ın : batısına :doğru uzan,ır, doğuda sıi-p:. 
Iarla meskUn Yan denilen nahiyeyi · ·geçerelc::Bdune çayinın ba:tı' tarafıria 
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lçad.ar. uzaqır, . ~uku~ta .p;:ı..Iankası'nı geçtiktım sonra Budraftiçe nM.iyesinin 
doğu .tarafına, o~dan c;l.a Unne çayı kaynağına, sonra da Bilike ve Bila ufak 
kaleyi, geçtikt~n sonra. Sinek kalesi denilen kalede nihayet bulu,r. 

. . . ·,:Karadağ kayalık ve yerimsiz olduğundan halk fakir kalmıştır ve çoğu 
şekavetle geçinir: Ortodoks hıristiyan olup cesaretleri ile nam kaZanmış olan 
bu ad.amlar; hürriyetleri··için insan üstü. güçle mücadele ederler ve vergi t.a
leplerini reddettikleri ·müslüman arnavutlara· karşı daiiıia silahlı durur!~. 

Bunların muharip askerlerinin sayısı lOOOO'i geçmez. 

M a.r ana ~ağ ı, Slavoı:ı,lar ve gemicilerin Urumya dedikleri bu 
dağin· Boyana ırınağına bakan tarafı Kırayn, denize dönük tarafı da Anti
vari adlarını .taşır. Raguza dağlarına kadıı-r uzanan bu silsilenin en yüksek 
tepesi Pult kasabasının yanındadır: İskenderiye şehrinin kuzeyinde bulunan 
B e 11·e n.. dağmın üzerindeki Sals kasahasmda 360 kilise harabeleri görü
lür. Aynı şehrin doğusunda, vaktiyle iki kızkardeşe ait olan Fr~skaneli ve
ya Katerini dağları, Dukagin'de Zaim, İskenderiye'den 6 saat ötede de. Kro
ya ve Malsori dağları vardır. 

Livanın en meşhur akarsuyu olan B o y an a veya Buyana nehri, 
Moraca (türkçesi : Marace, italyancası : Moraka) ve Zetta çayları ile 
birleşerek, · İskenderiye şehrinin yanında bir göl .peyda ettikten sonra şeh-

. rin 1 8 ~ı uzağında San Nikolo kasabasının önünde Buyana limanı denilen 
yerde Adriatik denizine dökülür. Cihannüma'da «Gölbaşı>> diye adlandırı
lan kalenin ismi nehrin İskenderiye şehri yakınında meydana getirdiği ve 
şehrin v.eya nehrin adını taşıyan göle izafeten verilmiştir. Nehrin döküldüğü 
limandiı. çok jşlek ve malikane olan bir dalyan . vardır ki burada~ çıkarılan 
4:buyana:ı> denilen ufak bir balığın kurutulmuşu öteye beriye ve V~nedik'e 
sevk edilir. Buyana nehrinin geçtiği vadide birdenbire patlayan bir bora Ad
riatik denizinin şiddetle çal..kalanmasına sebep olur ve büyük tehlike mey
dana. get:iı:ir. Y~karıda adları geçen akarsulardan başka, Moraca'ya dökülen . 
Ça:n deresi ·ve Cihannüma'da Revas di.)'e yazılı Kidyi veya Dırnas suları da 
vardır. YaZın alelade bir dere halinde olan Dıras (Revas)ın suyu kışın bol
taşır ve şiddetle . akar. İskenderiye ·şehrinin doğusunda akan Drras'ın üze
rinde iki ahşab bir de İskenderiye paşası Mehmed Paşa'nın babası Ahmet 
Paşa tarafından . kalenin yanıiıd~ yapılmış dokuz gözlü kargir bir köprü 
vardır. 

1) r i n a , Arnavutluğun büyük bir nehridiı; ki Ohri gölünden çı~an 
Karadrin.:.ve .. Sırbistan daglar!_lldan gelen Akdrin.· çaylarının birleşm.esiyle 
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meydana gelir. Din-suyu da denilen bu nehir, Dukagin bölgesinden geçtik
ten ve Zadrim'de ikiye bölündükten sonra Leş şehrinin yakınında Drinu 
koyu denilen yerde Adriatik denizi'ne dökülür. Geadri ve Kalmet çaylan 
da Drinu körfezine dökülür. Yukarıda adı geçen AhmerPaşa, Kai:a -ve 
Akdrinlerin üzerinde. iki büyük kargir köprü yaptırmıştır. Aynı paşa, keza, 
İskenderiye'nin dört saat mesafesinde olan Geadri ve Kalmet çaylannın üze
rinde birer köprü yaptırmıştır. Ahmet Paşa, aynı zamanda, Drin nehrinin 
s'uyunu yukanya alarak iki büyük değirmen yaptırmış, değirmenin suyunu 
da İskenderiye'den takriben 6 saat uzaktaki topraklara akltarak pirinç tar
laları meydana getirmiştir. Bahsedilen Drin nehri, Sava'ya dökülen ve bazı 
yazariann Dırınaçça olarak kaydettikleri Dıpn çayı ile karıştırmamalıdır. 

M a t, Gög-Marko dağlarmdan gelen coşkun bir nehirdir ki Zadrim 
dağlannın yanından aktıktan sonra denize dökülür. Ahmed Paşa, aynı neh
re karışan ve kışın taşmakta olan derenin üzerinde yaptırdığı altı aded ufak 
köprünün birleştirilmesiyle taş döŞeli bir yol meydana getirmiştir. 

İ s m i , sakin bir çaydır ki aynı adı taşıyan şehrin ve Kroya dağının 
yanından akarak denize dökülür. 

Er z e n (ital. Semno) çayı, İlbasan'dan gelerek Basdova yiı.kınında 
denize dökülür. Adı geçen çaym üzerinde kargir bir köprü vardır. 

Ap u 1 u n ye (ital. Pollonya, Apolonya veya Lao) çayı, Cihannüma'-
ya nazaran Avlunya'nm 18 mil mesafesinde akar. · 

Dağlık bir memleket olan Amavutluğun kuzey kısmı güneye nisbeten 
verimli topraklardan ib~et olup, orada her türlü tahıl, çeşitli meyvalar, ne
fis şarap, zeytinyağı, yün v.s. yetişir. 

Albanya, Epiros ve adalarm birçoğu ile beraber, üç hanedanın elinde 
kalmıştı ki bunlar Sultan n. Murat zamanında, 1440 senesine kadar henüz 
hüküm sürüyorlardı. Bu hanedanlar.dan, Bizans imparatorlarından inmiş 
olup Dıraç, Avlunya ve diğer bazı sahil kısımlarına hükmeden Komnenler, 
n. Murat tarafpıdan tard edilmiş, Got kıralı Dokil'd~n inmiş olduklan söy· 
lene.n ve ikiyüz . seneden beri Delvine ile Karliel'e hakim olan Dakyanların 
son ·prensi Leonardos da kaçarak Papa IV. Sikstin'e iltica etmiş, Kroya 
(Akçahisar) şehri ile diğer bazı yerlere hükmeden Kastriot hanedanının reisi 
Yuvan da, i448'de n. Murat'la barış aktetmiş ve üç oğlunu rehine ver
miştir. Sultan Murat, fethettiği Albanya ve Makedonya halkını müslüman 
olmağa zorlamış, Yuvan'm küçük oğlu Georg'u da sünnet ettirerek ona İs-
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kender Bey adını vermiştir. Biahere, heı: bakımdan mükemmel ve cesur bir 
adam olarak yetişen İskender Bey, Sultan Murat'a: büyük hizmette bulu,n
muş, Sırbistan'ı ve . diğer bölgeleri zapt etmiştir. Sultan Murat da, onun bü: 
yük kardeşi Koragos'un ölümü üzerine, İskender'i babasma halef tayin et-
~& . . 

Bunun üzerine, İskender (George) tekrar hıri~tiyanlığa dönerek birçok 
yerlerle beraber Kroya'yı zapt etti," az sayılı kuvvetiyle Osmanlı devletini 
çok uğraştudı, Venediklilerden, hakimiyetleri altında bulunan Allıanya şe
hirleri için eskiden beri taahhüt ettikleri vergiyi yıllık 1500 altın olarak ta
leb etti, Kalabria dükü Jan'a karşı harb eden Napoli kiralı Ferdinand'a yar
dıma gitti ve Papa II. Pius'la görüşmek için gittiği Roma'~an döndükten 
sonra 1467 senesinde öldü. İskender'in kurduğu birçok kanun ve nizam
lar Arnavutluk'ta şimdiye kadar yüıiidüktedir ve kendi hatırası Arnavut 
milleti içinde dünyanın en bilyük kahramanlardan biri Q.iye yadedilir. İs
kender'in oğulları Fatih Sultan·Mehmed'in yanından kaçarak diğer baz~ soy
lu arnavutlada beraber Napoli kıralı Feqlinand'a sığmdılar, halktan büyük 
bir kısım da Kattaro'ya ve Venedik'e ait adalara, birçoklan ise Mora ve di
ğer Osmanlı ülkelerine dağıldılar. Bu suretle, Allıanya tedricen Sultan Meh
med (Fatih)in eline geçti. Fatih, 1466'da, Jan'ın «Yuvan ın~ denilen top: 
~akları, ertesi sene de diğer qi[çok arnavut bölgelerini zaptetti. 

Osmanlı resmi kayıtlarına göre, « ~skeıideriyeli arnavut olan bir paşa
nın oturduğu» iki tuğlu paşalık olan İskenderiye lj.vası 1) İskenderiye, 2) 
Aıtunabad, 3) Burguriçe, 4) Bila ile beraber Budimli, 5) Kumerati ile bera
ber Akve, 6) Gusne ve 7) Ülkünbar olarak yedi kadılığa ayrılmıştıİ ve· ber 
birinde bir kadı ve arnavut reisierinin tayin ettikleri zabitler oturur. Liva
nm son paşası Mahmut ?aşa, livayı üçtuğlukluğa çıkar~tu. 

İSKENDERİYE 

Yazma Cihanniimdda, İsk~ndeİ"iye için «Makedonyalı İskender'in şe
hirlerindeiı biri» diye yazılı ise de, şeb.rin bugünkü adının eski Skodra'nm 
bozulmuş veya, daha çok, uydurolmuş bir şeklidir. Yerli halk, şehre şimdi 
de eski adı ile aynen veya biraz değişik olarak Skadra, İtalyanlar da Skudari 
derler. Sofya'nm 6 günlük mesafesinde, Buyana nehrinin güney kıyısında, 
Livanın en meşhur ticari şehri olan İskenderiye 25 mahalleye ayrılmıştır 
ki bunun yirmisi Tophane ve Terzihane, diğer beş mahalle de Tabak sem
tindedir. Şehir haJkınm 8000 hanesi müslüman, 600'ü de katalik hıris-
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tiyandır ki bunlar piskoposlarının evinin de . bulunduğu Perasip, Pera':' 
siposter ve Marma mahallelerinde otururlar. Katoliklerin Marma'da bu
lunan St. Nikola adlı kiliseleri Kia çayının taşması ile yıkılmış .ve yalnız 
kubbesi kalmıştır. Kilisenin ye~iden yapılması için _ellerinde .üç emirnime 
olduğu halde, işi becerememişlerdir. Aynı adı taşıyan rum kilisesi, .ÇaVuş 

Paşanın zamanında katoliklerin elinden alınmıştır. İskenderiye'de mevcut 
40· camin~n ikisi Mahmut Paşa'nın babası Ahmed Paş·a taranndan yapılmış
tır. Pazarın içinde ·bulunan namlı Rünkar camisi, San ta Maria adlı kilise
den çevrilidir, St. Lazar manastırı da şimdi kervansaray ve türk mektebi 
olarak kullanılmaktadır. Şehirde ayrıca ı ö aded han da mevcuttur. Şehrin 
kalesi iki kapılı olup, Kia çayının kıyısında kargir köprünün başındadır. 
Kalenin içinde paşa sarayından başka ıso kadar türk evi ve kiliseden çev· 
ril.ıı:i.iş iki cami vardır. Kalede, rivayete göre İspanyollardan kalmış ve içfu. 
de bir adamın rahatca oturabiieceği genişlikte muazzam bir top vardır. 

Fatih'in . vezirlerinden Hadım Süleyman · Paşa, ı477-78'de, V enedikillerin 
elinde olan bu kaleyi kuşatmış, surun bir tarafını yıkmış fakat zaptedeme
nıişti: ı479'da kale ikinci bir kuşatmada da zaptedilemeyince, Evrenos')iıl 

oğlu Ahmed Bey büyük bir ordu ve yeni toplarla gelip kaleyi Çok sık.ıştır

ıİıış, içerdekiler de teslim olmuşlardır. 

İskenderiye, eski devirde Lürikye'nin bir bölgesi olan Dalmaçya'nıiı, 
Ortaçağ'da hıristiyanlık devrinde de Prevalidana bölgesinin içine düşerdi. 

Plinius, şehri Drilo nehri kıyısında gösterir ve onu «Romalıların şehri» ola
_rak vasıflandırır. Gerçekten de, İmp. Klodius'un sikkeleriyle belletildiği gi
bi, şehii bir Roma kolonisi idi. Livius'a nazaran, biırası, Milattan ı60 yıl 
önce «bütün kırallığın k;ılesi» olarak Lürikye kıralı Çençios'a ait olup iki 
çayla Çevrili ulaşılmaz bir kale idi. Aynı tarihçiye göre, Lapeadit gölünden 
çıkan ve kaleyi çevreleyen iki çaydan doğudaki Klozula, batıdaki de Bar
bana adlarını taşırdı. 

D r i n s t i , · İskenderiye'nin birbuçuk · saat uzağında dağların içinde 
oval bir tepenin üzerinde kurulmuş bir şehirdir. Altında Kiya çayı akar. 
Ş~hrin çoğu müslüman olan ı 000 hanelik halkı kısmen kalenin içinde, kıs
men de dışında oturur. Drinisti'de her çeşit sebze yetişir. 

J ab y ak o , ki Cihannüma'da Zabyak adı ile geçer, İskenderiye'den 
birkaç saat uzakta, Buyana'nın ~enarında, eski zamanlardan kalmış ·bir 
kaledir. Çoğuı:i.lukla rum olan ısoo hanelik nüfusu vardır. Buranın hasilati 
en çok bal ve peyDirdir ve her· cfıma günü pazar kurulur. · 
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Buyaria nehrinin civarında bulunan kasaba ve köylerden; nebrin sol ta
rafındakiler şunlardır : Kiya çayının köprüsü ile şehre bağlanmış olan · B a h
çe 1 i k , B ır d i ç·a , · B ı 1 to n z a , Tr u n ş e n , D ar ı g at ve Za
biot'un yarım saat yukarısında bir iskele kasabası olan S i s i r k ki eskiden, 
Venedik çek.dirileri burada den1ir a,tar ve panayır olurdu. Day 1, ·s ıl".e· k, 
M u şan, Va b e 1 a, K ır o k i n ve Buyana·nehrin ağzında St. Nıkola kö
yüiıün karşısında olup Cihannüma'da Bule olarak adlandırılmış P u 1 ey i. 
Bu köyün .60 hanelik halkı hepsi hıristiyandır ve kiliselerinin yortusu günün-
~e _panayır kurulur. ·· 

Buyana ·nehrinin sağ kıyısına düşen kasaba ve köyler ise şunla:rdır: 
İskenderiye'den üç saat uzak, dağın içinde kurulmuş bir kasaba olan Kı
f ayiı i na: Çoğu hıristiyan olan bu kasabanın 1000 hanelik nüfusu vardır 
ve biırası katalik aeşevekin başlıca makamıdır. Karaynina'da her çeşit mey
ve: bulunıir. B uz mav e, İskenderiye piskoposunun oturduğu Ş ı k o ka, 
Te b u na, denizden 10, İskenderiye'den 20 mil uzakta güzel ve marnur 
bir kasaba olup 100 hanelik halkı kamilen katalik olan O b o t. Venedik 
gemileri burada boşalır ve yüklenir. 

P u r z u r i ç e. Yerillerin Podgoriça olarak adlandırdıkları bu şehir, 

göllerin ve Moraca-su ile Karadağ'ın yakınında bir düzlükte kuruludur. 
2000 hanelik nüfusunun yarısından fazlası rum, kalanı müslümandır. Top
rak verimli olup buğday, başka tahıllar, yağ, bal, peynir, ve çoğu erik olmak 
üzere her türlü meyva yetişir. 

Ü 1 k ü m b a r, İskenderiye'nin güney batısında, iki müstahkem şehir 
olan Ülküm ve Bar'ın birleşimidir. İki şehrin birbirine çok yakın ve müşte
rek bir kadılık teşkil ettikleri için adları birleştirilmiştir. İtalyanlarca Dol
çino veya Dolçineo denilen Ülkün, İskenderiyenin 6 saat uzağında, Meteris 
ve Pinyezi adlarını taşıyan iki tepenin üzerinde kuruludur. Deniz -tarafın
da yapılmış olan metin kalesinin karaya bakan iki kapısı vardır. 3000 
haneden ibaret olan halk umumiyetle müslüman olup ticaret ve denizeilikle 
meşguldur. Şehir deniz kıyısında olduğu halde limanı yoktur ve gemiler 
ya üç mil kuzeydeki Valdenos'a gider veya güneyde Buyana'ya girerler. 
Buradan büyük miktarda zeytinyağı çıkar. Osmanlılar Ülkün'u 1571'de 
zaptetmiş, Venedikliler onu 1696'da kuşatmışlardır. Şehrin bir az kuze
yinde, Antivari'nin yakınında ve deniz kıyısında Eski Dulçineo vardır ki 
Ptolemeos'a nazaran Orginion veya Ulkinion, Plinius'a göre Olkinium, 
Livius'a göre de Olçinium adını taşırdı. 
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İkinci şehir olan Bar'a lati.ncede Andabarum veya Andibaros, ital
yancada da Andivari ·denir. Ülkün'l!n 10 mil kuzeyine düşen ve denizden 
yarım saat uza~ olan Bar:m bir. limanı vardır. Nüfusu 2000 hanedir k;i 
bunun ancak 40 hanesi hıristiyandır. Bir vakit burada Venedik . konsolosu 
oturuİdu. Güzel bir yapı olan· kalesi tepenin üzerindedir. İki pazarı vardır 
ve burada Ülkün'den daha çok miktarda zeytinyağı çıkarılır. Osmanlılar bu
rasını 1538'de kuşattılarsa da Yenedikillerin elinden alamadılar, fakat 
1573'~e zaptettiler .. Venedikliler· 1648'de Bar'ı kuşattılarsa da alamadılar. 

İskenderiye livasmdaki diğer kasaba ve köyler şunlardır :K ıl e m e n
t i , cesur bir halkla meskUn. H o t, G r i z y. a, İskenderiye'nin 6 saat uzağın
d~ K as tr ar, İskenderiye piskoposluk makamı olan Ir y o ı i, S o s i, 
yü~ek dağlarm üzerinde İskenderiye'den 8 soıat uzakta Sa 1 a, l?ir · manastır 
harabesinin bulunduğu R a ş i , M e s , M a z a r e k a , D u ş in a n , K u .ı , 
Ü b an., Ş il d i n ye, S k o l.a, Ka n y o 1 a, Sp atar i, J3 u ş at i, 
R u z g a p , B a r b ı r u ş , K ı s a k I i , B a 1 d ı r ı m i ve Sent. A n -
d o n ki burası, Leş şehri karşısında, İskenderiye livasmm sının olup öt«?
de Dukagin livası başlar. 
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IX. A VLUNY A LİV ASI 

Delvine'nin kuzeyine, Dukagin'in ve Dbasan'm güneyine düşen Av
lunya livası'nm batısı Adriatik denizi'dir. Osmanlı resmi kayıtlarına göre 
~ tuğlu paşalık olan liva, her birinde birer kadı ve subaği bulunan şu 10 
kadılıldara ayrılmıştır: I) Avlunya, 2) Arnavud Beliğradı, 3) Meza
kiye, 4) Uskurbar, 5) Argiri kesri, 6) Ubar, 7) Puğunye, 8) Tepe
delen, 9) Birmidi, 1 O) Timurince. 

AVLONYA 

Rumca adı Avlonas, italy<~?cası da Valona olan Avlonya, Adrlatik 
denizinin kıyısında, nehirden 6, Korfu'dan da 80 mil uzak bir sahil şehri
dir. Tüm livada olduğu gibi, şehrin nüfusu sırf arnavutlardan ibarettir. 
Önünde geniş bir koy varsa da o kadar emin bir liman değildir. Koy, Sa
zunye veya Sazeno adasına açılır, bir yanda Karaburun denilen burun, 
öbür tarafta da şehrin önünde bulunan ufa}c ada vardır. ·şehir ile adanın 
arasında balıkla dolu bir göl meydana gelmiştir ki buraya kayıklar iki ta
raftan da girebilir. Burada mukataalı bir dalyan ve bir tuzla vardır. Cihan
nüma'ya göre, Fatih Sultan Mehmed, bir arnavut şehri olan İskenderiye'yi 
aldıktan sonra, Adriatik denizinin karşı kıyısında Napali'ye ait olan Pulya 
ile beraber zapt etmek emriyle Avlunya'nm fetbini Gedik Ahmed Paşa'ya 
bırakmıştır. Sonra, Frenkler, II. Bayezid zamanmda burasmı tekrar geri al
mışlardır. Avlunya halkı o zaman tekrar isyan etmişse de, Kanuni Sultan 
Süley~an 1536'da Korfuya karşı yürüdüğü vakit, vezir Ayas Paşa verdiği 
akıllıca nasibatla Avlunyalıları Osmanlı Devleti'ne itaata razı ettirmiştir. 

Venedikliler 1690 senesinde Avlunya'yı zaptettilerse de, ertesi sene, koyun 
inüdafaası için yapılmış olan iki kaleyi yıktıktan sonra onu Osmanlılara iade 
ettiler. 

A r n a v u t B e 1 i ğ r a d ı , bir tepenin üzerinde surla çevrili bir 
şebirdir. Yerli halk, şehre Veladağra adını vermiştir. 

P u ğu n y e (italyancası : Poloniye)nin, Strabon'a nazaran, Korenili
ler tarafından kurulmuş ve gelişmiş kültürü ile meşhur Apolonia adlı eski 
şehir olması muhtemeldir. 
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X. ILBASAN veya ELBASAN LİV ASI 

Dukagin ve Olırida'nın güneyine düşen İlbasaıi. liva·~i, O~manh Sitili'ne 
göre şu beş karlılığa:· ayrılmış bir Mütesellimlik'dir: 1) İlbasan,- 2) Çirineni
ka, 3) İşbad, 4) Dıra:ç, 5) Sulve. · · 

İLBASAN 

Adriatik denizi'nin iki, Peranya'nin bir, İstanbul'un da 18 menzil uza
ğına düşen bir düzlük'te kurulmuş büyük bir kasaba olan İlbasan'ın . güne
yinde Adriatik'e dökülen Uşkumbin çayı akar. Arnavutların isyanı üzerine, 
Fatih _Sultan Mel;ım_ed onları tenkil ettikten sonra, 1466 senesinde meınle~ 
~~tlerinin orta yerinde, askeri üs olarak,: Püriirşek'in yakınındaki kaleyi yap
tırat . ve adını İl basan koydu, 

D ıra ç (ital. Durazzo), İlbasan'ın iki menzil, İskenderiye'ye 22 saat 
ve Sazune adasının deniz yolu ile 90 mil uzağında olan bu ufak şehir, ·da:r.bir 
yarımadatim üzerinde kurulmuştur. Kıyıda, güzel bir yapı olan kafesi var
dıİ'. Şehrin 1500 hanelik nüfusu müslüman, rum ve iki kiliseye sahip olan 
kataliklerden ibarettir. Şehrin limanı varsa da, gemiler, kayalardan · dolayı, 

kaleye .yanaşamazlar. Sep.ede 40 gemi buradan buğday, pirinç, zeytinyağı, 
mum, iyi cins tütün ve yün yüklenir: Buranın kavunu ve karpuzu da meş
hurdur. 

Strabon'a nazaran, bu sehir; eski devirde Epitamnos adını tasırdı ki . ' - . ·- . 
d~a sonra, bulunduğu yarımadanın .Dirrakion adını almıştır. Pozanias ise, 
Dirrakian adının şehrin hanisine izafeten verilmiş olduğunu söyler~ Piinius 
ve Dionisios'a nazaran, Epidamnos'a yeni muhacirle.r getirmiş olan· Roma
lılar, «Zararlı:!) anlamında olan Epidamnos adını uğursuz addederek, kıyı
lannın . -çetinliğinden dolayı ona Dirniki um adını vermişlerdir. Dirrakium, 
Adriatik denizinin meşhur bir ticaretgahı olduğundan, . Kag\ıllos onu «Ad:. 
riatik. paviyyonu», Çiçeron da, Roma'dan sürüldükten. sonra Dirrakium'da 
hür yaşadığı için onu «Hür şehir» olarak vasıflandırmıştır. Şehrin bugünkü 
Dıraç ve . Durazzo adları eski Dirrakion'un değişik bir şeklidir. 
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Eski adı Paniasos olan S p i r n a ç a çayı, buradan çok uzak olma
yan bir yerde denize dökülür. Dıraç burnundan İskenderiye'ye doğru 3 mil 
uzakta Port o b a 1 u veya Pa 1 o adını taşıyan liman vardır. Cihan
nümctya nazaran, Apulunye çayının ağzında ve Alekale'nin yanında Eski 
Dıraç vardır ki burada sur, ev ve bir darphane harabeleri görülmektedir. 

Dr o n ya, Dur~o'nun 4, denizin 6, İskenderiye'nin de 15 saat 
uzağında, dağın üzerinde kurulu bir şehirdir. Altta Erzen ırmağı akar, 
2000 den fazla nüfusu umumiyetle müslüman olan Dronya'nın yüksek ve 
gaynmeskUn bir kalesi vardır. Ürünleri buğday, zeytinyağı, şarap, rakı, 
mum, tütün· ve sa~dan ibarettir ki Durazzo'ya nakledilerek orada gemile-
re· yüklenir. · · · ·· 

XI. BERZERİN LİVASI 

Yerli halkın Pırzırznı dediği, Cihanniima'da ise Arnavutluk sınırında 
Perezzin olarak yazılı olan Berzerin şehri ve kalesi İstanbul'un 18, üsküp'ün 
de 2 menzil uzağında büyük dağın kuzey eteğindedir. Osmanlı Sicili'ne gö
re, 6 kadılığa ayrılmış olan Berzerin Livası'nda mütesellim oturur. Kadılık
lar: 1) Berzerin, 2) Sa:hve, 3) Viypa, 4) Kamurince, 5) Biçık, 6) Berguşte'
dır ki herbirinde .bir kadı oturur. 

XII. DUKAGiN LİV ASI 

. jskenderiye ve ilbasan arasında bulunan .Dukagin Livası'nın batısında 
Aqriatik dçnizi v~dır. Buranın cenkçi ve asi .halkıv dili de, Clıfamıiima~da 
söylendiği gibi, diğer -arnavutların dilinden büsbütün ayrıdır. Osmanlı Si
cili'ne göre, Dukagin livası'nda iki tuğlu bir paşa, bazan da müt~sellim o~-· 

rur. Kadılıkları: 1) Dukagin, 2) İpek, 3) Gure veya Kavası Beı:zeri, f) Al
tuneli ile beraber Bakuve, 5) Leş ile beraber Zadrim, 6) .Zadrin'dır. · Yazma 

Cihannüma'da, Diakova, Bila, Karadağ ve Burimile'yi de ilaveten göst~rilir. 

· . ·nukA.GiN, iPEK 

Duk~gin,. İstar.ı?ul'u)l . 19 menzil uza~~a~ır. 

Yerli halk tarafından Peki veya Pek o~arak adlandırılan · İp e k , 
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Teodor Laskaris'in ve patrik Arsenios'un zamanında, 1212 senesinde bir 
Arşeveklik makamı olmuş ve arşevek Peki şehrinden bir mil uzak Uruc-u 
İsa adlı manastırda otururdu. Osmanlı tabüyetinde olan birçok metrapolit:
ler aynı makama tabi idiler fakat Karlofça barışı neticesinde ikiye aynldı
lar. Osmap.lı bakİrniyetinde bulunan şehirlerin metrapolit ve arşevek sayısı 
13, irnpadtora ait şehirlerdekilerin sayısı da 5 idi. Daha sonra, 17 63'de İs
tanbul Patriği olan Samuel'irı zamanında Peki makamının üstünlüğü kaldı-
rıldı ve bütün salahiyet İstanbul rum patrikliğinde toplan~ı. · 

Z a dr i m bölgesi, İskenderiye'nin yakınında, Leş' e kadar yayılmış 
verimli bir düzlüktedir. Ürünleri buğday, arpa, dan, f~sulye, büyük miktar
da mısır, tütün, kenevir ve yünden ibjlfettir. Zarim, sol kıyısında bulundu
ğu Drim ırmağı ile sulanır. 

Le ş (italyancası: Alessio), İskenderiye'nin 6 saat veya 2 menzil me
safesinde Drim ırmağının ağzından 2 mil uzak bir yerde olup, Zadrim'in 
liman şehridir. Dağ yamacında kurulmuş olan Leş'in bir kalesi vardır, ve 
nehirden denize açılan gemiler önünden geçer. Şehrin nüfusu, çoğu hıristi
yan olmak üzere 1000 haneden ibarettir. Ürünleri, büyük miktarda buğday, 
darı, yün, şarab ve bol miktarda balıktan ibarettir. Burada yapılan ve 50 lru
ruşa kadar yüksek bir fiatla satılan değirmentaşları dışarıya sevkedilir. 
Daha · evvel sözü geçen İskender Beg, 1467'de bu şehirde ölmüştür. 

Plin ve Ptolemeos'a nazaran, Dalmaçya'ya dahil olup eski adı Lissos 
veya İlissos olan Leş şehri, İllirya veya Lürike eyaleti ile Makedonya eyale
tinin sınırında idi. Şehir, Ortaçağda, yani Büyük Konstantianos'tan sonra 
Prevalidana eyaletine geçmişti. Sicilyalı Dionisios, aynı şehri büyüterek 
surla çevirmiş, oraya göÇmenler yerleştirmiş ve Anapos deresinin yanında 
da bir stadium . inşa ettirn:iiştir. Oraya aynı zamanda Romalı göçmenier 
yerleştirilmiş olduğundan, Plin, onu «Roma vatandaşları şehri~ olarak 
vasıflandırmıştır. Buraya Lürike · kıralları Demetrios Farlos ve Cenzios 
hüküm sürmüşlerdir. Şehrin Akrolisos adını taşıyan kalesi şehirden ayni:. 
mış bir vaziyette idi: 

Karet, Tuş, zengin bir kasaba olan Vierda, Badenya, Laçi, KaÇa, 
Daraç, Ranzi, Fistuli, Baba, Dayçiy, Krugagadrik, tüfenkçakmağı yapılan 
Haymel, Viniylet, Kotri, beyaz buğday çıkarılan Krams, .Ga~ri, Zoyzi, 
Pılinişti, Iştırpolet, Nınınoşti, Kalmet ve Dıraşan adlarını taşıyan kasaba 
ve köyler, Zadrirn kadılığına tabidir. 

K r u y y a veya K r o e a, İsmi çayının yakınında aynı adı taşıyan 
dağın yamacında bir şehirdir. Şehiin alt tarafında kükürtlü bir dere vardır. 
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Aynı şehir ve Leş arasmda da Mat ırmağı akar. Metin. bir kalesi bulunan 
Kruyya'run 3000 hanelik nüfusu çoğunlukla müslüman ve pek az hıristi

yandan ibarettir. Şehrin yanında Bardloyya denilen ve malikane olan bir 
orman vardır. Ürünleri buğday, sakız ve siyah renkte fena cins zeytinyağdır. 

İ s m i (italyancası: Hismo), aynı adı taşıyan yakınındaki dağın üzerin
de, İskenderiye'nin 12 saat uzağına düşen müstabkem bir şehirdir. Nüfusu 
müslüman ve üç kiliseye sahip hıristiyan olmak üzere 2000 haneden iba
rettir. Toprağı verimlidir v·e, buğday, arpa, mısır, zeytinyağı, tütün, sakız 
ve yünden ibaret olan ürünleri Sen Piyer denien koya indirilip orada gemi
lere yüklenir. 

XIII. ALACAHİSA:R LİV ASI 

Osmanlı Sicili'ne göre, Alacahisar livasında Mütesellim oturur ve liva 
şu dört kadılığa ayrılmıştır : 1) Alacahlsar, 2) Kurşunlu, 3) Eskufçe, 
4) Üsküp. 

ALACAHİSAR 

Kuruçeşme ve Y ağutne arasında Mora ırmağının kenarında, metin ka
lesi ile ~nemli bir ka~abadır. Las denil~n topluluğun başı olan Vilekoğlu'nun 
merkezi olan bu yer," II. Murad'ın vezirl_erinden Sinan Paşa tarafından zapt 
edilmiştir. 

Alacahisarın yakınında Yoğotna veya Yağutne adını taşıyan kasaba 
vardır. 

Kurşunlu'da madenler vardır. Cihannüma bu madenieri Alacahisar'ın 
sınırında göstermiş fakat bulunduklan kadılığı zikretmemiştir. 

E s k u t ç e, Kursunio'nun yakınlarındadır kasahaya İskufçe de denir. . . 
.Burada her sene ağustos ayında panayır kurulur. 

Ü s k üp, Köstendi'den çok uzak değildir. Bunun Prokopia veya Pro
koponi rumca adının menşei bilinmiyor. İmparator Adrianus'un ·bir sikke
sinin üzerinde Proköpia adı vardır ve Ordelios da «büyük şehir Prokopiana» 
diye bir şehirden behsederse de bunun, konumuz olan Prokopia olup ol-
madığı kesinlikle söyenemez. . 

B o 1 v an , Beliğrad'a giden yolun üzerinğe bir nahiyedir ki Cihannüma 
bunu İstufçe'den sonra gösterir. 
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. XIV .. VELÇETRİN LİVASI 

Osmanlı Sicili'ne göre, Velcetrin livasında bir Mütesellim oturur ve 
liva şu kadılı.klara ayrılınıştır: I) Velçetrin, 2) Morava, 3) Ferniçe, 
4) Novaberde, 5) Yelance. 

VELÇETRİN veya VİLÇETRN 

Pelaşice düzlüğüDün nihayetinde kurulu olup Üsküp'ün 3 menzil batı
sına düşen Velçetrin kasabası dağlarla çevrilidir. Çarşısı, iki hamamı, iki 
camisi vardır ve önünden bir dere akar. Aynı zamanda hem madenierin hem 
de Üsküp'ün nazırı olan mütesellim burada oturur. 

B a n V a kasabası aynı zamanda bir nahiyedir ve . düzlüğün . kenarında 
bulunur. Nüfusu çoğunlukla hiristiyanlardan ibarettir. · 

M e t z u k c e c i k , keza aynı düzlüğün sonunda, metin bir k~esi ile 
bir kasabadır. 

T e r b e c , Periştine ve Pelaşillee arasında bulunan bu yerde Cihan
niima'ya göre gümüş madenieri vardır. 

M or ava, aynı adı taşıyan çayın kenaiındadir. Adı geçen. Çay, Ye
nipazan dağlarından çıkarak, Alacahisar, Velçetrin ·ve Niş'in yakınıiıdan ak~ 
t~tan ve birçok .dere ile birleştikten sonra_ Tuna'ya dökülür. 

N o v a b.e. r d e kadılığı türld~rce Yenipazai olarak · adlandırılmıştır. 
Üsküp'ün bir menzil k~eyinde, Raska çayının kenarında bir kal~i ·vardır. 
Öhannüma'nıri · dediği gibi, ·üsküp madenierinin çoğiı bu .k:a<Iılİğın içinde
dir. Buranın despotu öldükten sonra, hazinesi ·aynı kalede olduğu için, Fa
tih Sultan Mehmed Üsküp'e gittiği vakit İsa Bey, padişahın emriyle 1454'de 
burasını zaptetıniştir. 
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XV. Y ANYA LİVASI 

İkituğlu bir paşalık olan Y anya livası, sahi).de, Korfu adasının karşı
sında olup batıdan . Tırhala, güneyden· Delvine, kuzeyden de eski adı Pin
tos olan Ercinfat dağları ile çevrilidir.' Ephos eyaletine ait oian Teoprodis 
ve Molosis bölgeleri eskiden Yaİıya'ya .dahil olmuşlardı. Livanm nüfusu ço
ğÜnlukla ruml~dan ibaret olup, müslümanlar nisbeten azdır . . 200-500 ha
neli 260 köyleri vardır. Kısmen düzlük~ kısmen de dağlık olaİı y anya top
rağının sahil kısımları daha çok verim.İidir. Esasen, liva tamamiY.le yüksek 
dağlarla çevrilidir. Ürüp.leri içinde en önemlisi olup dışanya sevk edilen ne; 
fis tütün ile kürk, kuru balık ve bez vardır. Burada, kadınlar için doğum 
tılısımı sayılan ve Biyankas taşı denilen bir nevi taş vardır ki Plinius bunu 
beankides, Marmoteos da (XII asır) beanides diye zikrederler. 

Osmanlı Sicili'ne göre, Y anya livasmda· arnavut asıllı ikituğliı bir paşa 
oturur ~e Ii va şu 6 kadılıklara ayrılmıştır : 1) Y anya, 2) N arda, 3) Kıran
dus, 4)Eğrikesri, 5) Funiçe ve 6) Reşim. Bu kadılıklarda birer kadı ve ma
likane sahibi bir arnavut yönetici oturur. 

YANYA 

Yerli halk tarafından Yania (rumcası : Y oanina) olarak adlandırılan 
ve mamur bir şehir olan Y anya, aynı adı taşıyan bol balıklı gölün kenarm
da kuruludur. Eski devirde, adı geçen göle Akerusia, ondan çıkan çaya . da 
Akeron denirdi. Bu çay, Kokidos adını taşıyan dere ile birleştikten sonra 
deuize dökülür. Y anya nüfusunun çoğuriluğunu teşkil eden rumlar İnahir ve 
zepgin tacirler olup, Rusya'ya kadar birçok yerlere dağılmışhirdır. Yanya, 
«tüm Kerkini'nın İperdimos ve ekzarkos:l) unvaıiını taşıyan ve kendisine 
tabi dört ·pi~koposluğu bu1una~ bir metrapolit makaınıdır. İmparator Andro
nikos Paleologos'un kÜtüğüne göre burası önce Nobakkos metrapolitliğine 
tabi bir. p]skoposluk makaını idi, fakat sonra, vaziyeti aynı imparator tara
fından değiştirilmiştir. Y anya'nın yakınmda bulunan dagdan inen seller çe
şitli maden cevherleri sürerler. Önce Mihail · Dukas, s.onra da, 1350'de des-

. pot Tomas, Orhan'ın oğlu Süleyman Paşa'nın zamanında şehri surla çevir
mişlerdir. Drivalonların, yani sırpların kıralı Stefan, Yanya'ya·hakim olmuş, 
1424'de ise, Su1tan II. Murat tarafından ~apt edilmiştir . . 

Giiney Doğu Avmpa Araştırmaları F. 6 
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K as tr i ç a, eski adı Kassiobi olan bir köydür. 

Nar d a . şehri (rumcada : Arda), İstanbul'dan 20 menzil uzak olup 
Narda körfezine dökülen çayın kenarında, denizden 15 mil içeride kuru
ludur. 7000'e kadar . olan nüfusun çoğunluğu rum, azı müslümandır. B ura
nın metrapoliti aynı zamanda, daha evvel makamı olan Eynebahti'nin de 
metrapolitidir. Şehrin başlıca kilisesi, 200 mermer sütunu ve bir yılın gün
lerin sayısı kadar kapi ve penceresi bulunan büyük bir binadır ki büyük ka
pının iif;erindeki kitabeye göre Mihail Dulcas Komnenos tarafpıdan yapıl
mıştır. Narda'da, miri olan işlek bir daly_an vardır ve burada bolca tutulan 
kefal ve diğer cins balıklar kurutulup · 6aşka yerlere sevkedlllr. 

Narda, Skilaks ve Tukidites'e nazaran, eski zamanlarda Argos Am.filok 
adını taşıyan bir sahil şehri idi ki Melai onu latince olarak Arcia Amfilokis, 
Stefan da Amfiloki olarak zikrederler. Buranın metrapolitliğe tabi dört pis
koposluk şunlardır : Preveza'nın 1 O mil mesafesinde bir köy olan Rogos, 
Voniça, Narda'nın iki günlük mesafesinde Edos kasabası ve piskoposu An
geli Kasri'de oturan Akeloos. 

Av ra ky a, Preveze'nin 30 mil doğusunda, N arda koyunun kena
rında bir köydür. Pozanias, onun eskiden Epiros eyaletinin Tesbrodis böl
gesinde meşhur bir şehir olduğunu, Polibius'de, Romalıların orada birçok 
heykel bulmuş olduklannı söylerler. Bunu, yakınlarında olan eski Amvrakos 
ile karıştırınamalı. 

E ğ r i k e s r i (rumcası : Argiron Astron), eskiden Andikonia adını 
taşıyan bir şehir idi ki_ Ptolemeos onu Epiros'un Khaonia bölgesinde göste~ 
rir. 

F u n iç e (rumcası: Voniça), sahilde oJup N arda metrapolitliğine ta
bi bir piskoposluk makamıdır. Strabon ve Plin onu eski adı ile Anakdorion 
olarak zikreder ve Epiros'da Anvirak CN:arda) koyunun methalinde oldu
ğunu söylerler. _Funiçe'nin yakınında·, Ailias denilen yerde eski Alizia şeh
rinin harabeleri vardır. Burada, içinde Lysippe tarafından yapılmış kabart
malar ile Herakles'in mabedi vardı. Bu kalıntilardan birço~ parçalar, bir 
asilzade tarafından Roma'ya götürülmüştür. Cihannüma'nın Y anya livası 

d~de Sarıgöl'ün kıyısında gösterdiği Dubniçe, Funiçe olsa gerek, çünkü 
aynı eserde, Köstendil'deki Dubniçe _ayrıca gösterilmiştir. 

S e n P i y e r , sahilde eski büyük bir şehir olup, harabeleri görülen 
Mirdariye'den çok uzak olmayan bir kasabadıı. 
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B u·n i da veya F i g a 1 o, Narda körfezinin güneyinde bir burun
dur. Eskiden, buraya, aynı burunda bulunan ufak bir şehrin adı ile Akdion 
(latincesi : Akdium) denirdi. Tukidites ve Strabon'a nazaran, Akdion şeh
rinde Argonotlar tarafından yapılmış Apolan mabedi vardı. Suedon'un an
Iattığına göre, Ogüst, Marcus Andonius'a karşı yaptığı deniz savaşı bu kı
yılarda kazanmış olup Apolan mabedini büyüterek oıiu Neptun'a ithaf et
miş ve beş senede bir yapılan olimpik oyunları tayin etmiştir. 



XVI. SEMENDRE LİV ASI 

Eskiden Yukarı Misia, daha sonra Serbia adını taşıyan ve İzvornik, . 
Sofya ve Pelvine eyaletlerinin arasına düşen Semendre livası, kuzeyde Tu
na nehri ile Macaristan'dan ayrılır. Nüfusun çoğunluğu sırp olduğundan, 
livaya daha evvel Sırp vilayeti denirdi. Liva, doğudan Bulgarya, güneyden 
Makedonya ile Albanya, batıdan da Bosna ile çevrilidir. Sırbistan'ın güney 
kısmı eskiden Dardanya, daha sonra da Raska çayından dolayı Raskya adı
nı taşırdı. Sırplara verilen Ratz adının Raskya'dan çıktığı söylenir. Mem
leket, eskiden, Serbiya ve Raskya olmak üzere ikiye aynlmıştı. Böylece, 
Tuna nehri tarafına düşen kısma Masovya Banati, ortaçağda Birinci Misia 
denilen Yukarı Misia'yı ve onun bir bölgesi olan Dardanya'yı da içine al
mış oluyordu. 

Sırplar slav dilini konuşur ve ortodoksdırlar, fakat memlekette çok 
da müslüman vardır. Sırplar önce cenkçi bir milletti ve Cihannüma'nın de:.. 
diği. gibi, savaşa gittikleri zaman at kurban keserler ve düşman prenslerinin 
baş ve ciğerlerini kurban edeceklerine yemin ederlerdi. 

Buradaki sırplar, Tuna'nın öbür tarafında ikamet eden ve bazı yazarla
ra göre Sarmatya'dan gelmiş olan sırplardan ayrıdırlar. Onlarui bir kısmı 
İmparator Herklius zamanında nehrin bu tarafına geçmiş ve aynı impara
tor kendilerine Selanik bölgesini tahsis etmişse de onlar, İmparator Moris 
zamanuida7 talanlarla çöl haline gelmiş olan şimdiki yerleri tercih etmiş
lerdir. Sırplar aynı zamanda hıristlyanlığı kabul ettiler ve prensiefi XIV. as
rın sonlarına kadar. kıral unvanını, bilahire de sırf despot unvanını almış
lardır ki bu da XV. asrın ortalarında nihayet buldu ve sırplar Osmanlı ha
kimiyetine girdiler. Sırplar, bundan evvel, bir zaman Macaristan kıralına ta
bi olmuş ve macar kıralları aynı zamanda «Sırbistan kıralı» unvanını da 
kullanmışlardır. ı 718 Pasarofça muahedesiyle Sır histan'ın büyük bir kısmı 
Alman imparatorunun eline, ı 739 Belgrat muahedesiyle de tamamiyle Os
manlılara geçti. 

Semendre iklimi mutedildir. Tuna nehri burada çok genişlemiş bir 
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vaziyette ·akar. Raska da Sırhistan sınınndan çıkarak önce kuzeyden güne~ 
ye, sonra tekrar kuzeye doğru aktıktan sonra büyük Morava çayı - ile birle~ 

şerek Tuna'ya dökülür. Bunlardan başka, Tuna'nm bir kolu olan İvar çayı 
da · vardır.: Memleket dağ ve ormanlık ise de, umumiyetle ufak olan dağ~ 
ların etekleri -düzlük ve verimli tarlalar olduğundan çokça tahıl, şarap, ve. 
davar hayvanları yetişir. · 

Osm~ Sicili'ne göre, Semendre livasında Mütesellim oturur ve şu. 

altı kadılıkları vardır: I)_ Beliğrat, 2) Semendre, 3) Hisarcık, 4) Ya~ 

ğudine, 5) Perakin ~eliğrat yolu üzerinde),. 6) Niş . Bunlardan Beliğrat 
şehrinde molla ve, memleket serhat olduğu için, Mubafız denilen ikituğlu 
vezir oturur. Diğer kadılıklarda birer kadı ile mültezim oturur. 

BELİGRAT 

Cihannüma'da, «Ak-kale» anlamında olduğu belirtilen Beliğrat'a ma
carlar «Nantor Feyevar>>, nemçeler <<Grihiş Vaysenburg», latinler de «Alba 
Greka» derler ki üç ad. da aynı anlama gelir. Beliğrat, kuzeyinde Tuna, gü~ 
neyinde de Sava olmak: üzere bu il.d nehrin birleştiği yerde kurulu meşhur 
müstahkem bir şehridir. Beliğrat nemçelilerce, kalenin bulunduğu Vaserştad 
ve Relaytzenştad adları ile iki kısma ayrılmıştır. Şehir, birçok kulelerle 
takvim edilmiş iki kat surla çevrilidir, yontulmuş taşlarla yapılmış olan ka
le de nehirlerin geçmediği tarafta bir yayianın üzerindedir. Beliğrat'ın geniş 
varoşu, çeşitli milletlerden ibaret nüfusu ile hayli geniştir ve orada kapalı çar
şılar, iki bedestan, kervansaraylar, hamamlar ve, meşhur Süleymanpaşa 

camii de dahil, muhtelif camiler vardır. Şehrin güneyinde, Hünkar tepesi 
denilen tepenin üzerinde 1633'de Abaza Paşa'nın yaptJğı . «Abaza köşkü» 
vardır. 

Beliğrat, çok müsaid bir mevkide bulunduğundan işlek bir ticaret şeh
ri olup say1sız taeirierin uğrağıdır. Şehirde birikilmiş mallar, Karadeniz'e 
kadar uzayan Tuna'dan başka, yakınında akan ve Tuna'ya bağlı ırmaklar
la birçok memleketlere kolayca sevk edilir. İstanbul'dan Viyana'ya ve Vi
yana'dan İstanbul'a gönderilen bütün mallar ve posta arabaları Beliğrat'tan 
geçer. Eski bir hesapla Beliğrat'ın başlıca gümrüğü yıllık 200 kese hasılat 
temin ederdi. Bundan dolayı, Beliğrat'ı zapt eden Macar kıralı Sigismund'un 
ona «Macaristan anahtarı» · dediği gibi, şimdi de Rumeli taraflan için, <!Os
manlı devletinin anahtarı» demek· yerinde olur: 
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Beliğrat birçok defa kuşatılmış ve harp sahası olmuştur. Osmanlı pa
dişahları onu 1440, 56 ve 94 senelerinde kuşatmış ve şehir nihayet 1520'de 
veya Avrupalı tarihçilere göre 1521'de Sultan I. Süleyman tarafından zap
tedilmiştir. Osmanlılar 1688'de Macar işgaline kadar Beliğrat'a hakim ol
muşlardır. Şehir 1690'da tekrar Osmanlıların 'eline geçmiş olup, Macarlar 
1693'de onu zaptetmeye teşebbüs ettilerse de buna ancak 1717'de muvaf-

..fak qldular, fakat 1739'da şehri Osmanlılara iade etmeğe mecbur oldular. 
Macarlar, Beliğrat'ı teslim etmeden önce bütün istihkamlan yıkmış, yalnız 
eski surlan bırakmışlardı. Beliğrat'ın teslimi zamanında, oradaki hıristi

yanlar Zemlin'e geçmiş, mühim bir sayıda olan ermenilerin çoğu da Pet
rovaradin'e geçerek orada kendileri için kilise yapmış ve yerleşmişlerdir. 
Böylece, Beliğrat'ta çok az hıristiyan kalmış ve terk edilen kiliseler kısmen 
camiye çevrilmiş, kısmen de başka ihtiyaçlar için kullanılmıştır. Beliğrat, 

son olarak 1789 senesinde meşhur gener.al Lavton'un eliyle Almanlar tara
fından zaptedildi ise de Sistav barışı neticesinde Osmanlılara iade edildi. 
Macar şehri olan Budin Osmanlıların elinde bulunduğu zaman, Beliğrat'ta 

Budin paşasının mümessili olan bir mütesellim .otururdu. 

Beliğrat adı, İmparator Konstantin Porfirogenetus'un zikretmiş oldu
ğuna göre, X. asırda mevcuttu. Şehir, eskiden, Plinius'a göre Panonia yani 
Macaristan'a dahil olup, Davronum adını taşırdı. 

H a·v a 1 y e , Beliğrat'ın üç saat uzağında, aynı şehrin karşısına dü
şen bir ~aledir. Kale, Beliğrat'ın kuşatıldığı sırada Fatih tarafından yapıl
mıştır. 

B a d ç i n e , Beliğrat'ın yakınında türklerce Derbend denilen bir ge
çittir ki korkulu. bir yer olduğu için Koca Sinan Paşa orada bir kervansaray 
ve bir palanga yaptırmıştır. 

S e m e n dr e adı, latince Sanktus Andreas'ın slavcadaki «Sendrev»in 
değişik bir şeklidir ve Sendrevi de denir .. Macarlar ise ona Veg Şendrü der
ler. Beliğr~t'ın bir riıenzil uzağında, Tuna . kıyısında Semendre'nin metin bir 
kalesi vardır. Eskiden büyük bir şehir olan Semen~e şimdi aynı vaziyette 
değildir. Ci!zannüma'nın dediğine göre, buranın hakimi olan Vilekoğlu, gö
nül rızasiyle Sultan II. Murat'a tabi olmuş, fakat sonra Macarlarla birleştiği 
için şehir 1439'da elinden alınmıştır. Avrupalı tarihçiler, şehrin despotu 
Georg'un ve oğullarınıp. elinden 1438'de alındığını söylerler. Osmanlı ta
rihçileri, Fatih Sultan Mehmed'in de Semendre üzerine yürümüş ve Bosna 
kıralı şehri gönül rızası ile teslim etmiş olduğunu söylerler. Macarlar, Se-
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• mendre'yi ı688'de Osmanlılardan almış, Osmanlılar .1690'da onu geri al
mış, Macarlar ı 717'de tekrar zaptetmiş ·ve nihayet, Sırbistan'm diğer yer
leriyle beraber Semendre kalesi de Osmanlılarm eline geçmiştir. 

Pa s ar o vi ç ·, Morava çayı yanmda olup, ı 718'de İmparator Kar
los ile Sultan m. Ahmet arasında orada aktolunan muahede (Pasai:ofça) 
sayesinde tap.!ıte şöhretli bir yer işgal etıİıiştir. 

H a m a m , · Semendre'nin ı, Yağudine'nin de 2 menzil uzağında bir 
kaledir. Buna, Tuna'nm biraz yukarısında bulunan Hammam.-ı Cedid'den 
ayırmak için Harnmam-ı Atik denir. Yazma Cihannüma'ya nazaran, Ti
mışvar'a bağlı olan bu yer Tım.ışvar alaybeyi Bali Çavuş tarafından zapt ve 
imar edilmiştir. 

Y a ğ "u d i n e veya Yağodina, Semendre'nin güneydoğusunda, Hasan
paşa palankasının yakınında, Y esava ve Morava çaylarının arasuida bir ka
ledir. 

Yazma Cihannüma'da, Semendre lçadılığınm içinde aşağıdaki yerler de 
gösterilir: Alacahisar'ın karşısında, Morava çayının kenarında Ç aç k a , 
Y ağudine'nin karşısına düşen K o j o r u f ç e , Perakin'in sağ tarafında 

Te o ve, Beliğrat yolunun kuzeyinde Yağudine'den bir menzil uzakta 
Garğalufçe. · 

U z i ç e , Beliğrat'ın 3 menzil uzağında, vadinin içinde kurulu bir 
şehirdir. Suyun kenarında metin bir kalesi ve kayalarda oyulmuş basamak
lada inip çıkılan bir su-kulesi vardır. Şehrin doğusundaki dağdan gelen bu 
su, şehri suladıktan sonra Dırim ırınağına dökülür. Yazma Cihannüma'ya 
göre, şehirde 70 aded cami ve birçok bahçe ve bostan vardır fakat az mik
tarda tahıl yetfşir. Fatih, Bosna üzerine yürüdüğü vakit bu kaleyi zaptet
rniştir. 

V a 1 y ur a , Saraybosna'ya doğru Beliğrat'm 2 menzil, Sava ırma
ğının da üç saatlık mesafesindedrr. Bir tarafı dağ, öbür tarafı da Kalabra 
suyu var9ır ki bu su, dağdan inerek, üç ahşap köprünün altından geçtikten 
sonra Sava'ya dökülür. Cihannüma'ya göre, burada 9 cami ve 2 hamam 
vardır. 

N İ Ş (rumcası : Nisi şehri, yakınında çıkan ve yanından geçtikten 
sonra Morava'ya dökülen Nissava veya Niş çayı'nın kenarmdadır. Şehir, 

Sofya-Beliğrat yolunun üçüncü menzilinde, Üsküp'ün doğu tarafına düşer. 
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Sur ve toprak sedlerle çevrili olan şehir, Yukarı ve. Aşağı Kala diye ikiye 
ayrılmıştır. Niş'e · karşı yapılan bütün savaşlarda, şehir, yanında bulunan 
yüksek dağdan yapılan vuruşlarla zapt edilmiştir. Daha evvel Peki arşevek
liğine tabi olan.Niş, bir metrapolitlik makamıdır. Niş'deki camilerden Hün
kar camisi ve Yusufbeğ camisi meşhurdur. Şehirde iki aded de hamam ve 
Sırhistan sınırı üzerjıide Suha dağı · ile Niş-suyu'nun arasında, kırmızımsı 
suyu ile meşhur ılıcalar vardır. Cihannüma, şehrin biraz ötesinde bulunan 
dağlarda altın madeni bulunduğunu söyler. Burada büyük miktarda her cins 
davar hayvanı ve nefis peynir vardır ki önceki zamanlarda Dobravene~ik.,. 
liler ile bu mallar üzerinde büyük ticaret yapılırdı. Niş, önce I. Murat ta- · 
rafından zapt. edilmiş, ı 737'de Macarlar alm.ışsa da ertesi sene tekrar Os
manlıların eline geçmiştir. 

N~ş'in eski adı Naklisos idi ki Ammianos'!ia Nessos, Ptolemeos'ta da 
Misia'~ Dardanya bölgesinde olup Nisos veya,. daha doğrusu, Naisos ola
rak kayıtlıdır. Stefanos, onu, geniş olarak aldığı Trakya eyaletinde, Y orant 
da, Mis'ia'nın dahil olduğu büyük Lürike eyaletinde gösterirler. Stefanos'a 
ve diğer bazı Bizanslı yazariara göre, Büyük Konstantin bu şehirde doğ
muş, onu büyütmüş, süsletmiş ve birçok nizamlar koymuştur. 


