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AHMED RESMİ EFENDi'NIN EFLAK COGRAFY ASI* 

Cengiz Orhonlu 

XVIII. yüzyıl Osmanlı tarihi bol ma1zemeye sahip olmasına rağmen 
araştıncıların az ilgi gösterdiği bir devredir. Oysa ki XVIII. yüz yıl gerek 
çeşitli konularda yazılmış eserler bakımından, gerekse arşiv malzemesi ba
kım.ından gayet zengindir. Bunun belirtilerini coğrafya saha1arında da gör
mek mümkündür. XVIII. yüzyılın bir diğer özelliği de, Osmanlı-Türk kül
türüne yabancı unsurların, yfuti batı kültürünün cemiyet içine girmeye baş
lamasıdır; bu gelişme, gittikçe yoğunlaşarak, aynı yüzyılın sonlarında dev
letin devamının mümkün olabilmesi için bir nizam-ı cedid hareketine ulaş
mıştır. 

Türk kütüphanelerinin tasnifleri devam ettikçe çeşitli ilim saha1arına 
ait yeni eserlerle karşılaşmak mümkün olabiliyor. Bu durumu coğrafya sa
hasında da görmek mümkündür; coğrafya sahasında evvelce mahdud sanı
lan eser sayısı, kütüphanelerin tasnifleri ilerledikçe zenginleşmiş ve eserlerin 
sayıları hakkındaki eski kanaat yavaş yavaş değişmeye başlamıştır. 

XVIII. yüzyılda Osmanlı coğrafyasının iki ekol ha1inde faaliyet göster
diği görülmektedir. Birincisi, geleneksel islam coğrafya telallisine ait olan, 
yani Ptolemeos (Batlamyos) coğrafyasına bağlı dünyanın kainatın merkezi 
olduğuna dayanan ekol. Diğeri, devri için yeni sayılacak olan-güneşin kai
natın merkezi olduğuİla dayanan Copernic'in ortaya attığı telallinin takip
çileri. Bununla beraber bu sonuncu coğrafya telakkisi bir yüzyıla yakın ge
cikme ile "Osmanlı cemiyetinde görünmeye başlamıştı. Bu hususta Şamlı Ebu
bekir. bin Behram'ın coğrafyaya dair bıraktığı çeviri eserin büyük rolü ol-

'" 8 Eylül 1974· de Bükre§'te toplanmış olan m. Milletlerarası Güney-Dogu 
Avrupa Tetldkleri Kongresi'ne sunulmu§ bildirinin türkçe metnidir. 

Giiney-Doğu Avrupa Araştırmalan F. 1 



2 CENGİZ ORHONLU 

muştur1• İbrahim Müteferrika Katib Çelebi'nin Cihannüma adlı eşerını ya
yınlarken Anadolu'ya ait bir takım bilgileri Ebubekir bin Behram'm tercü
mesinden nakletmiştir. Eserin başmda kainat sistemlerine ait Tycho Brahe 
ve Coperille sistemlerinden bahsetmiştir. XVIII. Yüzyılda yeni .coğrafya te
lakkisine dayanarak eser ve risale kaleme alanlar gene de ihtiyatkar ifadeler 
kullanarak gelenekçileri tahrik etmemeye dikkat etmi,şlerdir. Bu. sebeble ol
sa gerektir Içi Osniahlı yazarları arasmda coğrafya sahasına dair eser yazan
ların bir kısmı polemiğe girmernek için memleket coğrafyası, bugünkü de
yim ile mevz.i.l coğrafyaya ğaha rağbet etmişlerdir. Bununla beraber bu 
tip eserlerin modern araştırıcılarm :işine daha yaradığma işaret edilmelidir. 
Tesbit edilebildiğine göre XVIII. yüzyılda genel bir Avrupa coğrafyası de
nebilecek eser 1725-1726 tarihlerinde kaleme alınmış olan icmiil-i ahval-i 
.Avrupa adını taşımaktadır2• 1750 de kaleme alınmış. olan .. bir diğet .eser ge
nel __ bir ·coğrafya olup, Bartınlı .İbrahim Hamqi'ye a1t telif bir eserdi.r3. Coğ

.. rafya'nm çeşitli salıalatma ajt XVIII. yüzyıla ait eserler..-bunlardan Oib!'lfpt 
değildir. Burada yalnı~ ·tebliğimizin yazıldığı yüzyila .·ait olduklf!Iından . do
layı ·bir kaç. misal . verilmiştir; · burada bahi~ konusu, etınek · istediğimiz:.-Ef-

. lak'ın coğrafyasdie ilgili olan eserdir. 1760 da kaleqıe alınmış ol~ bu eser 
dısında daha evvelki tarihlerde Eflak hakkında' kaleme alınmıs_ müstakil · bir 

, • • • • • • • J • 

·· eser veya risale · Şimdilik bilinmemektedir\ Eflak coğrafyası Topkapı Sa
rayı Müzesi Hazine Kütüphanesi'nde 445 nurnarada kayıtlı bulunmakt~dır. 

" · .. ı Es~ri Ooğrafya-y~ kebir, çoğu zama~ Nıısretii'Hslam .. v.e's-silrııT. fi tA
ceme-i atla~ mayor diye bilinir. Eserin·-aslı jatiİıce olup, Hoııaiı.d~lı·· wflheııh. _ve 
Joan Bleau adlı bir baba oğula aittir. Eser. iİk defa 1662 'de Amsferaam'da: At
las major. seıı cosmographi(L blaeuiana. qua .solum, salem, côleum; accuratissime 
(lescribmıtu".r adı . ile yayınİanmıştır. 'rercüme 1685 de tamapll.anmıştm· 
· 2 Eserin tercüme olduğu anlaşılıİıaktadır.' Glizel bir nesilıle 'yazİlmış olan 

. eser, küçük boydadı.r. İcm<il-i ahv<il-i Avrupa, eseri.Ö. 20 yaprağmı işgaı ··~trı:ıeİı:
.tedir. Onu takiben 37 nci · yaprağa kadar gene ·bir. tercüme olaiı ve c·oğrafya il
minin faydalarmdan: bahseden bir. başka eser· bulunmaktadır .. Bunun· ·d~ arka-

, . smda. tcm<iL"i alıval-i cezire-i .Mal~a:_ . (yp._ 38 _a-=!_9 a) adlı anonim · bir)SI.S.~. olup, 
daha sonra Rezaden Hüseyin Efendi'~in eserinden (Tenkihü'trt.eva.r-ilı olmalı) 
almmış oliı.n Zikr-i alıval-i cezire-i 1kriti§ {yp. 39. a-40 b) gelİnektedir . . 
· .. 3 Bu eser ve yazarİ. için bk. ·cengiz Orhonlu, XVIII. ··yiizyıicıa · Os~aiıl;larda 
co§;afya ve Bart·ınlı İbralii-rri. :ita:mdi'1iiti ··:Atla8'ı, "Tarih : Derg_i;i, --19 . (.İstanbul 
1964), s. 115-140. 

4 Buğdan, Eflak, Bucak ve Kırım'dan bahseden anonim--bir eser daha· 
· vardır . (bk. G. Flugel, II, ' 1283) . . Fa.k~t. ·bu eserin mah~yeti !ii~ ol;ı.qı.k ,. tesbit 
edilememi§tir. :.· .. ; :,.-, 
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ı. · E s er i n y az a rı : Y-azar kendisini « Giridi Elhac A)imed Eft?~
di» diye tanıtmaktadırş. Eserin ikinci 'kısmını teşkil eden eİn.ir ve· talimat-: 
name şeklindeki ·çesitli belgelerde de aynı şekilde zikredilmektedir (jp. -30 

· a, 38 b; 42· b, · 44 ~ .. 48 b/ 53 b). Bu isim o devirde devl~·tiİı. . dıŞ ·polit~a 
mes'eleleriiıde daima hatıra gelen bir . Şahsiyeti, ·yani Ahmed Resmi Efen
di'yi hatırlatmaktadır. Bilindiği gibi 'Ahmed Resmi Efendi, Girid'in Re5İı:io 
kasabasında doğduğu için resmi lakabı ismi ile birl.ikte söylenlı: ve yaiılırdı. 
Kendisi de yazmış olduğu eserlerde ismini <<Ahmed Resmi» oiarak kaydet
miştir. Fakat bazı yerlerde ona sadece Giridi Ahmed Efendi .. dendiğini de 
ifade etmek' lazım gel.iİ-. 

Ahirı.ed Resmi Efendi yukarıda da zikr edildiği ·gibi XVIII. yii.zJıl Qs-
~, maİı.Ii devlet ve · siyaset adamlarındaİı~ır. Divan kalemlerinden birinde Çalı

_şırken Reisülküttab Tavukçu Mustafa Efendi'ye intisab etmesi ile mesleğin
de s üratli bir şekilde yükseldiği ·görülmektedir. İşgal ettiği yeni inevki ·ve me
.muriyetler.de . aynı . zamanda · kabiliyeili olduğunu da gösteren Ahmed Efendi 

'_'ı~Up'iin . sonucu~da- 17 57 Ekim ayında Avusturya'ya . elçil.i.k görevine tayin 
·' e_dilıiı.ek: sureti ile görev · almıştır. Bu :elçilik sırasında gördÜlderini b~· sefaret
. aa:me şeklinde6 kale~e aıan. Ahmed Resmi, 1758 de geri dönd~ten sonra 
. Div~n-ı Hümayun'daki. bazı kalemlerin amirliğini yaptı ... 1763 . Mayıs'ında 
. Prusya kralı nezdine Prnsya'ya ·elçilik ile göİi.derildF. Biı' gorevi takiben Ter-
sane. emini: (J.767), .. Rlizİı<\ffiÇe-i .e\rvel (1768), sadar~t kethüd.ası (1.769) ol
·au.) 7 68-1714 Ösİİıa.İilı-Rus savaşını sona erdirmek. için · toplanan Küçük 
Kaynarca suİh müzakerelerinde8 birinci. mlirahııas olarak _çalıştı. B{ınu ta
kiben Matbab emini, defterdarlık gibi birtakım görevlere birbirini takiben 
tayin edildi; Ahmed Resmi Efendi 1783 de vefat etmiştir. 

5 «iş bıı rakımıı'l-huruf aceze-i mii.derrisinden Giridi Ellıac Alımed Efendi 
-·kulliı.rı ... » ·(yp: 5 b). . 

6 Nemçe setaret-namesi, İstanbul 1888. 
7 Prıısya · setaret-namesi, İStanbul ·1827. 
8 1768-1774 Osmanlı-Rus · savaşını anlatan· HiÜasatii.'l:.itibô.r adlı ·eseri 

'1268-ve 1307: Yıllarmda İstanbul'da iki defa basılmı§tır. . 
· ·. · 9 Ahmed ·Resmi Efendi, biyoğrafi sahasına ait bazı eserlerin de yazarıdır. 
· Buiılardan · Ösmarilı bürokiasi.Si için ·luymetll bir malzeme teşkil ede~ Reisü'I- · 
' küttabları.iı hal tercemelerinden bahseden Halifetil'r-rii.esa adlı eser 1296 da İs
~·-tailbul'da bası.lriuştır. -Hamile.t1i'ı-kiiberıi adlı eseri kızlarağalarının hayatıarın-

dan -bahsetmektedir; Sonuncu• ·eser henüz basılmamıııtrr (bk. F. Babinger, Ah-
maa Resmi, EI). . . . 
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Eflak: ·hakkında yazılmış olan bu eserin yazaq olarak Ahmed Resmi 
Efendi'nin gösterilmesine diğer bir ·delil de bu zatın coğrafya ilmine büyük 
ilgi göstermesi ve Coğrafya-yı cedıd adı altında bir diğer eserin sahibi bu
lunmasıdır10. Bu devirde devletin dış politikası ile ilgili ve bu sahada tec
rübe sahibi aynı zamanda coğrafya ilmine de ilgi gösteren başka bir şahıs 
mevcut değildir. Bununla beraber Ahmed Resmi Efendi'nin biyoğrafisini ya
zan eserlerde onun eserleri kaydedilirken ne Eflak coğrafyası ve ne de Coğ-

. ·rafya-yı ced'id zikredilmemektedir11• 

II. E s er : Eserin ismi yeni yayınlan~n katalokda Eflak ve Buğdar.z 
H akkında olarak kaydedilmiştir. Bu hatalı dır; eserin bizzat tetkiki de bunu 
ortaya koyduğu gibi, eserde de böyle bir kayıt yoktur. Bu bakımdan eserin 
ilk tanıtılışı, yanlış dahi olsa, yayınladığı katalok vasıtası ile Fehmi Edhem 
Karatay tarafından yapılmıştır12 . Daha sonra bir yazımızda bu eserin ismini 
zileretmiş mahiyetini belirtmeye çalışm.ıştık13• 

Eserin tamamı 58 yapraktır. Eser memleketin bir nevi mevzii coğraf
yası olmakla beraber, yazıldığı zamana ait tarihi olayların belgesi vasfını da 
haizdir cbk: Ek. 1). Bu bakımdan eser iki kısımdır. 28 yaprağı Eflak coğraf
yas~ adlı risaleye ait olup ikinci kısmı Eflak nizarnını iade ile görevli· olan 
kimselere ait belgeleri ihtiva etmektedir. Bu son kısımdaki belgeler incelen
diği zaman~ coğrafya risalesindeki bir kaç kaydında yardımı ile eserin yazılıs 
sebebi ortaya Çıkmiııctadı.i:. Tesbit edilebildiğille göre, eserin TÜrkiye'de şinı~ 
dilik bir nüshası mevcutturH. Yalnız son ·zamanlarda Prof. M. Gubağlu Ka-

ıo Eserin güzel bir nüshası Hüsrev Pa§a Kütüphii.nesi'ndedir. 
ll Mesela bk. F. Babinger, Ahmad Resmi, EI. 
ı2 Topkapı Sarayı Miizesi Kiitiiphanesi Tiirkçe · Yazmalar Kataloğu, İs

tanbul 1969, c. ı, s. 459. 
13 XVIII. yüzyılda Osmanlılarda coğrafya ve Bartınlı İbrahim Harndi'nin 

Atlası, Tar·ih Dergisi, 19 (1964), s. 115 not ı. 
14 Türkiye'deki nüsha Hazine kütüphanesindedir (nu. 445) . Eserin tav

sifi §udur: 58 yp.; her sahifede 21· satır, vi§ne· çürüğü deri cilt. Eserde istin
sah kaydı yok. Fakat Eviiil-i Rebiülevvel 1174 de yazıldığı anla§ılıyor. Eser 
müellif hattı olmasa bile yazarın zamanında yazıldığı izlenimini vermektedir. 

Bu nüsha Celil Ci~e adlı öğrenici tarafından 1970 ·de mezuniyet tezi olarak · 
hazırlanmı§tır (bk. Celil Cice, Eflak Coğrafyası, Edebiyat Fakültesi Tarih Se
mineri, nr. 1553). 
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las (Galati) kütüphanelerinde bu eserin iki ayn nüshasını bulmuş ve bun
ları 1974 de bir makale ile tanıtmıştır15• 

A - E~erin yazılış sebebı : Osmanlı devletine tabi bir beyıpc olan Ef
lak sınırlarına daliiı. bazı topraklar (bk. E~ 1), Osmanlı devleti tarafından 
verilmiş ahidn.amelere aykırı olarak doğrudan doğruya çlevlete tabi bazı as
ke~ler ve ziraat ile meşgul kimseler tarafından işgal edilmiş ve ~u devlet ta
rafından da tecavüz, eşkiyalık olarak vasıflandırılmıştı16• Bu tecavüz key
fiyeti Efiale voyvodası İskeriet-zade Ligor tarafından devlete aksettirilmişti. 
Bu mes'elenin daha gerilere gittiği konuya ait belgelerin tetkik edilmeleri ile 
anlaşılmaktadır. İstanbul'un zahlresi E.flak taraflarından temin ~ildiğinçlen 
bu konuda herhangi bir aksaklığa meydan vermen;ıek için bir tahkikat ko
misyonu teşkiline karar verildi. Bu tahkikatın yapılmasına Giridi Elhac Ah
med Efendi memur edilmişti. Bununla beraber daha evvel bu mes'ele için 
Osman Çavuş adında bir kimse memur edilmişti (bk. Ek 2); Ahmed Efen
di'nin tayin edilmesinden Osman Çavuş'un başarılı olamadığı anlaşılmak
tadır11. 

Konu ile ilgili görülebilen belgeler 1756 da başladığına göre ahidna
menin ihlal edilmesi ve Eflak nizamının bozulması vakıasının daha gerilere 
gitmesi icab etmektedir. Bu Jıusus konumuzun dışında olduğu için üzerinde 
d.urulmayacaktır. Belgelerden öğrenildiğine göre, bir müçldetten beri Efiale'ın 
kar,ısına isabet eden Tuna sahillerinde oturanlar, . özellikle Fethü'l-islam 
voyvodası ve ona tabi olanlar, Eflak topraklarına nüfuz ederek bir . takım 
einlak ve araziyi zorla· ellerine geçirerek oralarda . odalar ve kışiaklar ~das 
etD:ıişlerdi. Bu sebeple o bölgelerde ziraat eden Efiale reayası güç bir duru
ma düşerek, perişan olmuşlardı. Onların durumlarını müteaddit kereler Ef
lak voyvodasına ve hatta İstanbul'a aksettirmeleri bir süre sonra semeresini 
vermiş ve bu konu tahkik edilmeye b~şlanmıştır. Yukanda zikredildiği gibi 
bu hususda daha evvel girişilen tahkikat başarı ile sona ermedi. Bu sefer 
Giridi Elhac Ahmed Efendi tahkike memur edildi, maiyetine Turnacı-başı 

15 Doua manuscrise Turceşti de Ahmed .Resmi Efendi in Bibli<?teca «V-A
Urechia» din Galatı privind Tarile .Romane, ·ıoo de ani" de la infiintarea primei 
biblioteci publice din judetul. Galati, Ga\atı 1974, s. 133-134. 

16 «Memleket-i E{lak ve Kara Eflak'ın eşkiyadan tatlıiri ve tanzi/i ve 
reayasmın asayiş ve te'minleriyçün ... » (Ba§bakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü, 
.Romanya Defteri, nu. 77/1, s. 151}. 

17 Romanya Defteri, nu. 77/1, s. 140; belgenin tarihi Eva.U-1 Ramazan 
1171. 



:ijüseyin. Ağa mubaşir . olarak katıldı, ayrıca -De{gah-ı aıi,jçapıcı. ·-başılarl.Jld~P . 

M:ehmed A~a da tayin eciilciiıi: ~ed .. Ef~ndi, ~flak ~opp~ıqanı;u .~e~Wl:-! 
islam karşısına isabet eden yerlerden bıişlayl!J"ak, memleketin lqızey-doğu'
sunda ·İbrail'e kadar tetkik ederek Eflak- ahatisi ve boyarl~dan · zörla: alı
naıi arazi; emlak; otlak ve tarlaJ~ı ··mütegallibelerin ellerinden: alara}C ;asıl · 
sahiplerine intikal ettirmiştir (bk. Ek 3). Bu husiısda· kendisine şüphesiz Ef~: 
lak beyliği.oiıi kayıtları da y~dımcı olmak üZere verilmiŞ ·olınalıdı.r: "A.}irıda 
b"~i askerler ve diğe! . mütegaııibe tarafından ilidas edilmiş ·oıan k.ışlak· ve 
-çiftlikler de· yıkılmak üzere -bir karara varmıştı (bk. ·Ek 4). · Ahmeci··Efendi, 
sonunda bu nizamsızlığa ve kargaş_alığa· sebeb olan.J,ann bir dal;ıa · qöyle .. h·a
reketlere tevessül etmemeleri Şartı ile onları hukukeİı bağlarken ·taıilikatı ·bu . 
şekiİde müsbef olarılk bitmişti. · · 

İşte bu vesile il~ yapılan tahkikat ve araHırmaJarda karara varabiime
si için Eflak'm hangi topraklarda olduğun.u bilmesi, idari bölümlerinin ne 
gibi yerİerden meydana geldiğini a.nl~tması ic.ab etll!-ekte idi. İşte . bir kısmı.
nın mahalli Efiak beylik kayitları olduğu anlaşılan toplanmış tespitler sonu-:. 
cuada bahis konumuz olan eserin malzemesi ortaya çıkmıştır. ~ed Efen
di, baŞicaiar~a da_ ·yar:arı __ dokun~cağmdan bu ~aıiemeyi bir eser _ şekline 
sokmuştur . . 

· Yukanda zikr~dildiği gibi eserin nk 28 yaprağı; yani _hemen :hemen ya:.
rısı Eflıik co~afyası diyebileceğimiz eser- olup, onu takiben ikinci ·kısım gel-· · 
mektedir. ·hcinci kısım da tahkike memur · kimselere İstanbul'dan .·gön?erileıi. 
i'Him ve e·mirıer (30 a-39 b), ahidnameye aykırı olarak gasbedilmiş toprak
ların sahiplerine "geri verilme~ine (39 b-41 b, 42 a-44 a), Fethü'l-islam VOY-. 

vodası ile ·"J~flak· reayası arasındaki anlaşmazlığa dair· (48 b, 50 b, 53 a); Si
lisfre nazi.nnın 'fun·a · kenan ve bataklıklar hususundaki anlaşmazlıklar için 
(53 a, 57 b) gBnderdikleri i'iam, emir, fenılan suretle~ bulunmaktadır. Bu · 
kısmın sonunda Küçük Eflak ve Büyük Eflak'da yıkıiiuı, müsadere edilen 
çiftlik,· oda; rnahzen mikdan vardır (56 b; ·58 a)19: 

18 Romanya. Defteri,. nu. 77/l, s . 155-156; Tayini _Evail-i Muharrem 1173 
oıin ıilı_dıf." ~U:. ~onuda gö~ül~n en eski belge budu.r. ' · · · 

19 Beş· ıtazaö.an ibaret olan KUçülı: Eflak'ta 685 çiftlik, 63 dekirmen, 139 
hane, 5 _dükkan,. 25 oda, s· mahzen yılolmış ve sahiplerine iade edilmiştir. On 
iki kazadan. ibarE}~ ol~n Büyük Eflak topraklarında ise, 629 Çütllk, 83 değirmen, .. 
6 hane yıkılnu§ti (bk. Ek 4). Burada zikredilen .. çli_tlik bugüİı anladığımız gibi" 
bUyük çiftlikler değil, . genel olarak bir çift ö.kü.züıi sürebile.ceğf -bir günde- bü-
yüklükteki yer anlamındadır. · 
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.... ~ .. B .- .Eserin muhtevasi : Efi ak coğrafyası olarak yazılmış . ilk. 28 yap
raklık kısımda .. şu tertip. tal4p edilmiştir . .Önce Eflak'ı..ıi tarifi yapılatak bu-
nun biri Küçük Eflak veya Kara Eflak, diğeri de BüyQk Eflak olarak iki kı
sım olduğu kaydedilmektedir. Daha sonra her iki bölümün kaçar .kazadan 
meydana geldiği;- tek, tek .kazaları . anlatılmaktadır. Kazalar ·nahiye :ve köy- . 
lere . ayrılmakta, her. kazada. bulunan nehirler zikredilmektedir . . 

·. · BU.tÜn I;flak2o takriben 4000 moŞye (moşia)21 ihtiva eden 17 büyük 
kazadan. ibarettir. Bu toplulukların Tuna'ya akan Belina s~;~yund_an Olet 
(Öltut) neqrine kadar olan kısmına KüÇük Eflak veya Kara Bflak deı;ıir. 
Kara: · Eflak ve)ia Küçük Eflak da· beş kaza vardır; her bir kazanıİı22 beŞer 

ı . . . . 
n 'ahi yesi vardı. Erdel A viıstıii:ya'nın elinde olduğundan Küçük' Eflak'ın ku~ 
zey kısmı Avusturya ile hem hududdur. Kara veya Küçük Eflak'da ··1sboö· 
kadar çift sahibi reaya olduğu tahmin edilmektedir. Bu insanlar çiftçilikle 
uğraşırken; .. hayvancılık ile :uğraşanların önemli bir yer tu'ttuğuna da işaret 
edilmelidir. Hayvancılıktan . elde edilen mahsül ün büyük bir kısmı dışarı ih-
raç ediliyordü:. . · 

. . . . . 
Efiak-ı Kebir deö.e'n Büyük Efliı.k, 12 kazadan ibarettir23• Eflak'a ·ait 

ola~ kazalardan ·her biri ··hakkında bilgi verilirken kazanın· ·coğrafi mevkii 
belirtildikten soııta bu topraklarda akan nehirlerin · akış rejimleri .~lcaydedil
mekfedir. ·Ayrıca nehirlerden· türlü ·şekillerde yapılan-değfrmfmcilik, balık
çılık-istifaôe ·.şekilleri de zikredilmektedir. Araziniiı durumu, evsafı, elde edi
len. 'mahSul ün~ cinsi, her kaza için ayrı ayrı açıklandıktan sonra kazanın ti
caret imkanları da belirtiliyor. Bu arada Bflak'ın .bazı şehir. ve kasabaları 
hakkında ilgi çekici bilgilerin verildiği ifade edilmektedir. Buna bir misal ol
mak üzere Bükreş hakkındaki bilgi aşağıya kaydedilmiştir. 

20 Eflak, latin topluluklarına germen kabileleri tarafından verilen Wal
lied kelimesinin türkçe şeklidir. 

21 Metinde moşye (moşia) diye yazılı romen asıllı kelimenin müeşşibe ile 
ilgili olup olmadıg-ı bilinemiyor. Müeşşibe kelimesi müeşşib'den gelmektedir. 
Lfıgat manası 5-10 haneden ibaret çiftçilikle meşgul dağınık i§l{afi ·toplulug-u-
dur. · . ... 

·: 22 , .. Çerniç ·(Cerneti), .Hokna (Ocna), Tirgozl (Tirgu-jiu), Krayova (Crai
vo·), Roriıa,nış · (Romanati) kaza'ları. 

· 23 Reriınik(Rimnfc). Boze (Buzau), -Sukuyan (Sacuieni), Berahova (Pra
hova). ·Balomiçe (Lalomita), Viiaşka (Vlaşca), Demboviçe· (Dtmbovita), Muş
eel, Tele Orman, Olet (Olt), ArgU (Argeş). lliov .. kazalan .. 
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Bükreş kasabası2~ İlfov kazasına tabi olup Eflak beyliğinin merkezidir. 
Kasabanın içi 1,5 saat mesafedir. Altı tane kargir hanı25 vardır; kasahada 
bezirgan doludur. Çarşıda 300 den fazla dükk:an vardır; bezzezistan maka
mında olmak üzere Şerhan Bey haru kullanılır; kasahada aynca 2 çifte ha
mam, bir de hususi şahsa ait hamam vardır. Hastalar için 40 hasta alacak 
genişlikte bir hastahane (tabhane-i imaret) mevcuttur. Kasahada oturan 100 
boyardan 40 tanesi moşia sahibidir; diğerleri daha aşağı derecede idiler. Ay
nca 30 dan fazla, her_pirinin vakfı mevcut olan manastır mevcuttur. Bük

. reş'in içinden akan Demboviçe nehrinde 21 un değirmeni, 2 çuka değiriDe
ni vardı. Bükreş baştan aşağı bağ ve bahçeden ibaret olup, her taraf çiçek 
ve meyve ağaçları ile kaplıdır. Kasabanın dışında iki büyük manastır vardır 
(21 a-b). 

Bazı şehir ve kasabalar hakkında ilgi çeken bilgiler vermesine rağmen 
nüfusları hakkında bir şey kaydedilmemiştir. Eserde· voyvodalık teşkilatı 

hakkında da bilgiler ·mevcuttur. Bu bilgilerin 3!aştırma ve tahkikat yürütü
lürken Eflak'a ait her türlü kayıt ve belgelere sahip olduğu muhakkak olan 
voyvodalık idaresi t~afından verildiğinde ·şüphe yoktur. 

S o n u ç : Efl.ak hakkındaki bu risale yazılı belgelere olduğu kadar ya
zarın müşahede unsuruna da yer verdiği kıymetli bir eserdir. Tesbit edile
bildiğine göre de bu konuda yazılmış -Eflak hakkında- eserlerin ilk:idir. Yu: 
karıda tanıtılmaya çalışılan hususları göz önüne alınırsa bu eser xvm. yüz
yıl ortalarında Eflak hakkında gerek coğrafi ve· gerekse tarihi bakımdan 
ihmal edilmemesi gerekli mütevazi bir eserdir. 

24 Bilkreş için bk. N. Beldieean u, Biikresh (Bucharest), EI. 
25 «50 odalı Şerban Beğ ham, ve biri SO odalı Zanfer hanı ve biri 20 oda

ıı Füipsik hanı ve biri 15 odalı Tur-i Sina hanı ve biri 15 odalı Vakarış hanı ve 
biri 20 odalı Kolça hanı ve deranlarmda mukim ve misafir her tarafdan bezir
gan ı'le memZıl olup ve sükunda SOO den mütecaviz dekakin ve bezistan maka
mında mezkilr Şerban hanı olup .... » (yp. 21 a). 



Ekler 

1 

.. Sebeb-i Te'Ilf-:i risale .. 

'~Bd dezin bu. takrlr-i dil pez1r ve tahrir-i . ıbret masir ve hakikat-i se
m1re ba'is-i mucibü't-tasvir oldur ki ber muceb-i mukGlat-ı mukarrere ve 
m!lkaddemat-ı mebmta gezend intiştir-ı eyyam-ı kılade-i gevherkeş-i şehin

şahiden devr ü garaim kudret-i padişahı genc1ne kuşa-yı mekasıd cumhUr 
olup. lema' at-ı . hançer-i azabları ateş-i düşman suz ve nebze-i dil d uz-ı kahır
ları bezm-i nusrete şem'i cihan-ı ejrUz olmağın aktab-ı erba'a-i mütemeyyi
ze-i katı'a deva'ir-i erbd'a-i kebire ile muhata olan besita-i cesime-i (5-b) 
havza-i şehinşdh1den manend-i cüz-i la-yetecezzı olup kalem-i düzbôn ile 
sımah-ı zat-ı . kırtasa ilka ve mecma'ı beyanda Uan ü imldsu· musammem 
olup beynehumai nehr-i Olet'in farik olduğu memleket-i ejlakeyn ki cinnan-ı 
an .yemin ü şimd/in mu/adınca her varakı an be; iştirnal ve her şeceri tuM 
misaldir hücum-ı seylül-arinı-i eşirrii ile ptimal ü ziyab-ı imar-ı ihtilal ile 
kıy'asefin me'kul-ı pür kelal ve aM/isi sipürde-i hıtta-i izmihlal rütbesine 
vusul'i galib-i ihtimal oldukda seyf-i · arim-i seri'ü'n-nifaz-ı cihandarller/e 
kat'i uruk-ı madde-i fesad-ı bed nihad edüp halet-i evldsına irca ile imdada 
irade-i hümayU,n-ı şehamet-makrun-ı şehinşahlleri buyuru/mağın iş bu ra
kımu'l-huruf aceze-i müderrisinden· G'irid'i Elhtic Ahmed Efendi kulları bu 
emr-i azimül-kadrin · teljik ü tanzimine bd-işaret-i allye muvella nasb u 
ta'yin buyurutmağın cümbiş-u neşat ile tahsil-i rıza-yı hümayunda bezl-i vü
cud ve emr-i hümayunun kavlen ve fi'ilen itmam u ihtitariunda sarf-ı hu
sule-i imkan ve vus'içün hazret-i canbahş-i cihan-ı aferin ile uhud etmeğin 
bağ-ı ırem-i otağ-ı meramdan (6-a) bôğban-ı hame-i beyan meyveçin-i dev
ha-ı ay.an olup 

Fihrist-i Risale : evvela, Ejlakeyn-i mezkureynin hudud ve mesahası 
sof.li)'en, havi olduğu nevahi ve ·kura ve enhar u esmarı salisen memleket-i 
mezbu~enin mübtela olduğu hdlatı robi'en, himmet-i vıild miknet-i şehin
şah'i.yle hQlet-i evlasına irca'ını serd u beyana şuru' ve hasebü'l-imkon tahkı
kine velu edüp bu vechile hame-i terso-yı sahife-i beyan oldu ki" (yp. 5a-
6a). 

2 

E/fak nizamma memur Zor (?) Osman Çavuş z'ide mecdehuya ve Tul
ça kal'esi dizdarına hüküm ki, 
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Memleket-i Eflak'a tabi' Kray.ova . ve nehr-i Olet'in kaza/arına rıza-yı 
miilukaneme mugayır Vidin yeniçerileri zabiti tarafından beşlü qğaları 

tay'in olunmayup Eflak re' ayasının kiiffe-i umurları serbestiyet üzere al ii 
vechi'l-istiklal taraf-ı saltanat-ı seniyy~mden E flak ve voyvodalarına tefv'iz 
ve sipariş olunage/üp taraf-ı bhdrdai1:Eflak ·,rierrÜeketine ve re'ayasına kat'an 
ta' qdcJJ..Vf!. IJ1.i{d.~fıel{! :olrna11].ak iizer..e. tenb'ih Ve te'kzdi" mutazammui evamir-i 
şer:.'ife1rı s/ülır olmakda·lkew evamir-i şeriferne mugayır ·bu defa Vi din .ye:-. 
niç_e.rilfri ağasr_ ft;i!:afınd.an .. Krayo.yp lçazalarına nehT:-i O/efi n :öte canibi ne. 
beş!"fi qğas_~ nasb olu'!q.n J)eli Hasqn nartt: Vidin yamağı re'ô.ya·. fıkarasına tiy:.. . 
/ediği .zulm ve: td.add.Jden f~tla neh.r:;i Olet'in öte 'cô..nibind~ ·va ki' :memlahayı.: 

bir. _~d.emis.in:e · fuzuli ·zabt ve n?u'tad üzere mukata'a-i mezbururi üzerine me- · 
mur .~amraşları* teçritn ve tekr'inı ve memlahadan . tar:d ve teb'id v.e hasıl 
olqtı temessü~ü gasb W( furul;ıt ve. sümnlerini ahz ü ka~z ile mal~ı mlr'inin ·, 
kesr ü noksqnına ba'is olup kanıraşan fıkaralcırına dahi gadr-i.külll eylediği 
sqf!,'ilıet~ : ih,b,ar ve znhô. o~~mup bu .!'ıisillu tasallut ve teladdinin mertlleket-i 
llJe?f>fiT:ederı .. men' .ve .. defi ve ahali-i Eflak'ın kemal-i asayiş ve· istirahat(eri. 
mura4-:ı~ )ıuinayununı olmağla evamir-i şer'ifeme muhalif harekete. cesaret 
edrçrı merkun~ !)eli Hasan'ın (agallüben menıleha. üzerine ta'y'in ey/ediği ·ô.d~-::. 

misini teftiş_ . ve tefahfıl,l.S. {le ele. getirülüp. ibteten lilgtryrin .. ahz· ve Tıilça 

Jcçzl'eşine vaz' ve ka.l'e-bend Ofı-!nUp keyfiyet der aliyyeme r/ô.m olunmak bÔ.-.·. 
b ında fenrza.n-ı . iilişan sô,dır 0/muşdw, p evasıt-ı Ramazan sene .1171, ~' 

(RomaiıyalU; defteri, Bashakanlık Arsivi, nu. ·.7.7 / 1~ s. 140) . .· .. ' ·. , : ·.:. . . · .. 

3 
~ ... .. ·.· . 

... . ~ 

·: .şeyiıü'l•isLamı · müvellô. ·tdy'in olunan · müderrisin-i kir<imdan·· Mevlana . 

GiridZ Alımed zide ilmehu ya ve ocakdan hassaten mubôşeret ile ter/iken me--· 
m ur· ·olan i.zd'e·· mecdelıu ya ·hüküm İd, · · · · · · ·. 

· · Memleket-i Efiilk'ın öteden berü min külli'l-vüculi-ı Serbestiyetl ve As~· 
tane-i 'aliyyetn.in . kiları alnıiık hasebiyle ahali si m ez ali'nı ve' tct ~ddiyatdan ina
sıeri ve zıll-i zefil.:.f. padisaharieriuieiı müstakil ve memnun . oiagelmisi~rken si~ . ' 
vahil-i : Tuna . ahaZisi ve .. 'serhadai'da olan askerz taifes{ Eflak' arazfsili~ müri~ .. · 
teşir ve itô.le-i dest-i tasallut ve emval ve eşya ve emlak ve arazilerini tagdl::c·· 
lüben ve cebren zabt ve odalar ve kıslaklar ihdas eyleyüp re'ô.yayı Eflak'ın . ' 

"' Hazinedar demek olan Karnaraşiden gelı'l1ekt~:~ :. :; 
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peı:isan~ı fıiil oldukları bundan ,akdeJn mahzar ile · i' lam ve· ·istirlıam olunduk-
~a -bfl~iiareı-i.· .. i.r?:Y~in~isia~n.f ;ı~ii~eila · ·nas,b Y.~ ·:· D~r:. gJ!~e;JJJe~;.:,~_ıiı'4Şirl~;,; 
ta)1t}-. :'!e saqır olaı:z emr-:,i . şe.rıj.ze '1?'?hqlline.·. vg.rup_ !l}em]eket-i .!~f(ak~ır.ı: F.ek; . 
hp'l:islqm kq!f.usundar.ı)brqil'.e dek, vfiki' . ola_n f!lahalleri_ rnı(ayen.~. ~dere/c. 
ahali ve boyaranın cebren. zabt olunan emlak ve arazilerini- ve otlak ve· -tar
l~larzn~ eyfidi-l ;~tltegallib.eden n~z' •. ve talı/ls, .. ~e· eshdb~~ıa· t~sliı~ . v~ ihda~ ;;_. 
ledikl~ri kıslak· ve Çifilikl~~i~l lıedni. ve --k~l' eiüp . ·!Jl.~~lek~t-i ;n~~:bii;~den . ... ... . . .. , ..... . .. . . . . . .. . . . . ,. 

tçırd .ve ihrfic olunanları qir dahi varmamak ve çiftlik; ve odalqr_ ve ·kJslq/ç:: . 
la~ ·bt~a .:~~ .ihd& ~yiei~~~nek·· Uzer~: ~iiml~si t~'~hhüd ~e misak . e~ledlkleri 
~;~qlii~-d~ . (e;cil ~lwıup de;.-~liyye'ye t!a;~ olu~mağİ~ ~~~6~~-t ~~e.z.b.V.~·:aı~~;j~ · 
d~~_fiı_~ . tqt~r~~k~ı h~leid_~n ~Y.fi;;,et vi!. m~hafaza .. o(unma_kjç!jn . tek;ar .. emr-i .. 
ş~r1fle . tenbih olunduğundan .gayri tarih-i mezbur.daıı !JLI.· valyte g~liJn.ce~ ca
b~~a b~ı· niza;n· ~~ evan~ir-i ;e;ıfeye ~;ıugayır ha;ek;t~ cesarf!_~ oiunduğl!, ih-· . . . . . . . . , . . . 
b,ar. .ol.unçff!kça. ~ina Jhdas_ olunqr- . odalar ve kışlakla~~n lıedmi ye mii.tega(li-
beye şa~avet-plşelerin memleket:-:i Efial/dan tard ye. tr;b7dleriyçün evamir-i. 
müte'addide .tahr'ir .ve tesy'ir olu'nduğu dahi Divan-ı humayCmwn kuyıldatm- .· ... . . . . . . . . . . ... .. . . . ...... ... . 
dan mdlı1m-ı. humfiyunum ~l!lP istik,rar-ı nizam-ı ı:nçzb,ura sar.f o~uiJan _sq'y, 
u. iiıtlmciina gö;·e .· gavail-i. niezbıl.re kiilliyen be rtaraf olzw eskıya tqs_allufun-:·· 
dp11 .: ~~t ~ · iŞaica ~l~nnı~k . /azın~·. gel~ez iken .~u . hillilde Eflak'zıı:, meır_epo_li<i;; 
ve pis.kopos ve mal}astır g_c;>n~npsları'~ ve bqyaran ve sair aha.Zjler{nin_ .. ateb§-i . 
ali)!J!e~i hüsreva'!e!"'l~ [Jönderd*ler.i mahzarlarım!a zabitan_zıı igmaı, .' Y.~- p~ü-; 
sqmahaları sebebi ile eşkıya zümresi kemafi'l-evvel fiirce ve ru_hsat .QU.lJlp. 
Efl~k;;n ·.ve Kara Eflak'm k~ı:aların~· tedricen duhul ve sabıkın_dan 'ziy'aije . 
kı~lak -v~ kov~~lık ~e od~lar bina ve ·ihdas ve · b ila tehasi sakav~te cesaretleri . 
r~~ft!~zi had4-ı ~ihfiyl(t ;lnıa~la ask~rl ve gay~-ı . qsk~rı ~e :mii~ega{Üpe. ve ~~~:- : 
serf gezer makulel'!:in Eflak_'da ve KrayC!va'~a ihdas eyledikleri'_qçiq v~ ':kış-:- , 

Zaklar _ve ,kf!yaı:z_lık ve .~iftlikler kemafi' l-rrvve.~, [çülliyen lıedf!ı . ve, k. ar Y? .k e ~'!c; 
düleri 'hava li-i mezbureden tard ve i b' ad olun up askerı olanlar memur olduk
ları .!n;hafaz~a v~rup . ~~ıda ' kıyaı~· {le ·re' aya fıkaı~sı tasf!ut-ı .. ;;_ı~me~~;~ ... 
tahlls ve ıyal ve ev!GdlC!rı kendüleriııe red ve arazi v~ ?nt:.z:ari~ ~e .. moşye em~
lakleri -eshabı olan reayaya zabt ettirilüb ehl-i ırz olan tiiccar-.z .. müslimzn-i · . . . . ~ . . . . . . . . .. . . . . ~ . . . .. 

zalemiyyeye sahib · çıkmayup ve derun-ı ,menıle_ketiıı gez.meyiip mücerre.d b.ey~ 
ll şıralerini ak d ve ru'yet iç ün. kapudan ~e beşluyan. zabitanı - bulun~IJ-. pa!-ar . 
yerlerinde 1,neks ve firam: eylem.ek üzre menı/elfet-i . Eflak'in mu hill o~qn ni
zm,m miiceddeden hüsn-ü intizama rabt ve, ijrağ.ye ·lzamiyye!-i.ş~riyye_ olu- . 

·.·<.[ • . • . 

- ~ 
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nup keyfiyet-i nizômı der ciliyyeme i'lôm olunmak üzere emr-i şer'i/im su
durunu istid' a ve istirham ve hôla Ejlak voyvodası İskerlet-zôde voyvoda 
hutumet avakıbehu bi'l-hayr· dahi memhur arzuhaliyle keyfiyeti tasdik ve 
istintak edüp evrôk-ı mezburenin hülôsası huzur-ı jôizu'n-nur-ı hüsrevôneme 
arz u takd'im olun up memleket-i mezbttre re' ayasının vüculi-ı mezôli~_den 
emniyetleri ve mukaddema evamir-i şerije ile verilen nizamın devam ve .. is
tikrarı matlub-ı humôyunum olmakdan naşi istid'alarzna müsa'ade-i mülu
kaneme arzani kılınmağın husUsat-ı mezbur ser'le ru'yet ve mukaadema sa
dır olan evamir-i şer'ijenin tenf'izi içün bir r:ıüvella tdyin olunmasından lô
büd ve lazım ve senki mevlana-yı mumaileyhsin sen mücerrebü'l-etvôr ve bu 
maküZe emrin uhdesinden gelrneğe sôhib-i iktidar kibôr-ı müderris'in-i ki
ramdan olup bu maddeye müvella nasb olunduğunu a'lemü'l-iilemau'l-mü
tebahhirin ejdalü'l-fudalaü'l-müt~verri'in bi'l-ji'l şeyhü'l-islam ve müjti'l
enam olan mevlana isma'il asım edamallahu te'ala fezailehu işaret etme
leriyle mucibince bu hususa sen müvellii tdy'in ve senki kapucu-başı mu
maileyhsin sen dahi hassaten mübôşir nasb ve sen ki ocakdan ta'yin olu
nan mumaileyhsin mübaşir-i mumaileyhin ma'iyyetine · terj'ik ve Ejlak ni
zamma me'mur kılznmzşsızdır imdi cümleniz müttejikaiı ve müteammilen 
bu taraftan hareket ve mahalline vusUle müsaraat ber-vech-i muharrer mem
leket-i Efiakın hüsn-i nizarnı ve ahiili ve sekenesinin yed-i tasallut-ı eşiaya
dan tahtisieri ve ihdas ve binti olunan oda ve kıştakların hedmi ile erazil. 
ve eşkıymun vilayet-i mezbUreden kovan ve hayvanat/ariyle tar d ve i b' ad
ları matlub-ı humayunum olduğunu yakinen bilerek Fethii.'l-islam'ın karşu
sundan İbrailidek tanz'imi iktizô eden mahalleri devr ve mu'ôyene ederek 
eviimir-i şer'i/e ve nizam-ı evvele mugayır erôzil ve eşhasın bina ve ihdôs., 
eyledik/eri odalarını ve kışiaklarını hedm ve kal' ve re' ôyanın yerlerini ve 
mezra' alarını ve moşyelerini eshabına testim ve zabt etdirüp askeri ve gayr-ı 
asker! memleket-i Eflak'ın serseri gesı ü güzar edenler keenne men kane 
bulundukları mahallerden kovan ve hayvanat/ariyle üslub-ı hekime ri' ôyet 
olunarak ihrac ve tard ve ib'ad olunup j'ima-bdd eşhas-ı mezbUreden bir 
}erdi memleket-i Eflak'da aram ve firar eylememek ve ehl-i zrz olan·tüccar-i 
müslimzn-i zaferneye sôhib çıkmayup ve derun-ı memleketd~ gezmeyüp mü
cerred bey' ii. şıralarznı çkd ve ru'yet içün kapudan ve beşiiiyan zabitanı 
bulunan pazar yerlerinde meks ve aram eylemek üzere voyvoda-ı mumailiry
hin rey ve ittifakiyle nizarn vesika-bend ve tevsike ve memleketi vücud-ı eş
kıyadan tathir ve tanzile ve ahali ve sekenesini irahe ve tatm'in eylemeğe ve 
nizam-ı aslisine tahv'il ve irctı' a sarf-ı cehd ve ihtimam ve keyfiyet-i niza
mını der aliyyeme i'/am eyliyesiz irade-i humayunum ile memleket-i Eflak'ın 
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hazele ve eşiayadan ve ihtilatden tasfiye ve tah/isine bu defa sarf-ı himmet 
ve. gayret olunmuşiken bundan sonra tekrar riza-yı müluktinenie mugtiyır 
çiftlik ve oda ve kışiaklar ihdasiyle emr-i şeri/imin şw-Utuna menafi hareket 
edenler her kim olursa olsun zabitleri ma'rifetiyle ahz ve ceza-yı şmilarz(?) 
tertib ve icra olunarak ilmanı-ı hidmete ziyade ihtimtim~ ve sarf ma-hasal 
vus' -ı tam ve se nk i mubtişir-i mumaileyhsin sen Devlet-i aliyyemin muktedi 
ricalinden olup senden sadakat üzere hidmet memUl olunmak hasebiyle me
yane-i akramndan intihab ve bu hususa müstakillen mubdşir ta'yiiı olunma
nı muktezo-yı memuriyelin üzere mevlana-yı mumaileyh ve refikin ile mat
lub-ı humayunum ile nizam-ı memleket-i Eflak'ın istihsal ve itmamına dik
kat ve mazmun-ı emr-i şerifimi infaz ve icraya bi'l-ittifak bezl-i miknet ve 
gaile-i mezbiırenin az zamanda suhulet ile fasl u itmtimına sarf-ı ictihad ve 
kudret edüp mikdar-ı zerre rehavet ve musamahadan be-gdyet tehdşi ve 
miicanebet eylemeniz babında 11 evail-i Muharrem sene 1173, 

(Romanya Defteri, nu. 77/1, s. 155-156) 

Eflak' da ve Kara Efla~· da hedm olunan eb niyenin aded-i beyanı 

Bir taraf Olet suyu ve bir tarafı Fethü'l-isltim hizasiyle mütemeyyiz olup 
bes aded nahiye-i kebireden ibaret olan Kara Eflak'da vtiki' olup ber-vech-i . . 
meşruh hedm olunan ebniyenin adedi beyanı : 

Kazaha Çittıfk Asiyab Hane Dekakin Oda Mahzen 

Krayova (Craıova) 141 8 139 5 25 3 
Tirguzi (Tırgu-jiu) 82 13 
Karakal (Caracal) 146 42 
Remaniç (Romanati) 82 
Hokna (Ocna) 119 
Çerniç (Cemeti) 115 

685 63 139 · 5 25 3 

Cihet-i garbisi Olet suyu ve şarkisi İbrail'e müntehi tulen ve arzen 12 
kazadan ibaret olan Eflak memleketinde vaki' ehl-i islamın mülkiyet üzere 
ihdas eyledik/eri ebniye ve çiftlikleri M emr-i ali hedm olmağZa ebniye-i 
münhedimin a' dadı zikr olunur : 



14 CENGIZ ORHONLU 

Ka.zaha 
-~ ... . . .,. 

;· . oıe.t . (Olt) .. , . .. ·· ~ 

- Argu·. (Argeş) -

Muşeel (Muscei) 

Çiftlik 

.109: 
· ·.ıs 

14 
İlfov -· 34 

-. BalomiÇe (Lalomita) 120 . 

-·- Demboviçe (p~bovita). 17 
_· Remnik (Rlınnic) _ 72 

_ Boze· (Buzlıu) : 45 

Su~yan (Sacuieni) 
·~· ." -·.. .. . . 

Berahova· (Pı,:al:ı~v·a)_ 

Piteşti 
· ...... . 

Filipsine (Filipescu) -

Vilaşka .Maşca). _ . , .. ' . . . · ·. 

36 . -' 

- . 50 
12 

10 

92 

20 

63 

,_ 

629 83 

(Eflak coğrafYası, yp. -57. b-58 a) · 


