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A.Li FUAD TÜRKGELDi'NİN ·TİRAN ELÇİLİGİ 

M. C. Şehabeddin ·rekindağ 

Sedaret müsteşarı Ali Fuad Türkgeldi'nin büyük oğlu olan Ali Fuad 
Türkgeldi, Rio De Janeira ve Tiran elçiliklerinde bulunmuş kıymetli bir 
hariciyecidir2 • Resmi vazifesi yanında gittiği ve gezdiği yerlerin şehir ve 
kasabalan hakkında tarihi bilgileri de ihtiva eden intibalarını kaleme almış.: 
tır.Burada bir kısmını neşrettiğimiz Arnav'udluk elçiliği intibalan . da bun
lardan biridir. Dışişleri Vekaleti Genel Sekreteri Nurnan Menemencioğ

lu (öl.m. 1958) na veka.iet ettiği3 bir sırada 19 Kasım 1936 akşaniı Afga
nistan Harbiye Nazırı Mahmud Han'ın şerefine verilen bir ziyafette henüı 
sofraya oturmadan Hariciye Vekili Tevfik Rüşdü Aras, yanina giderek Ti
ran elçiliğini teklif etmiş, o da bu memuriyeti üç şartla kabul edeceği.iıi bil
dirmiştir: 1 - Amavudluk'da samimı bir dostluk tesisine çalışmm, 2 -
İtalya aleyhine tahrikôtta bulunmam, 3 - Sırblann, Yunanlılann peyki ol
mam, müstakil bir Türk siyaseti takip ederim4 • Gerek Aras ve gerekse şart
lan kendisine_ bildirilen Menemencioğlu, teklifi kabul etmişlerdir. Fakat, İs
met Paşa : «sen seyahate gidiyorsun, Nu'man hasta, vekaletre· ondan 
başka kimse yob diye vekaletten ayrılmasına muvafakat etmemiş ise· de, 
Tevfik Rüşdü: «çalıŞmak bir adam için 1iıağduriyett mucib olmtimtilıdır»5 

kabilinden sözlerle, israr ve Başvekilin ancak haricdeki elçilerden birinin 
yerine tayini şartiyle onun vekaletten ayrılmasına muvafakat etmiştir. Bu
nun üzerine Vekil, 26 Kasım Perşembe akşamı Reisi Cumhfu Atatütk'ün 
de onayını aldıkdan sonra Ankara Palas'daki odasında bekleyen Ali Fuad 
Türkgeldi'yi memı,ırlatı vasıtasiyle telefon!~ tebrik etmiş, ertesi cumartesi 
günü agreman istemiştir ki, :Ali Fuad Türkgeldi, Arnav.udların kabu1de mü
sataat göstermelerini takdirle kaydeder : «Ferdası cuma günü agfeman isten._ 
di. Arnavudlar kabulde irıüsaraat gösterdiler. Gelen telg'rafın suretini kayd 
ediyorum:· 27 tarihli telgrajmime ·cevabıdır. Hariciye Nazırı kıratm ve Ar
navudluk Hükumetinin Ali Türkgeldi'nin Türkiye elçiliğine tayihini biiyük 
memnuniyet ve bahtiyarlıkla ·kabul ettiğini beni · nezdine ·çağırarak tebliğ et-
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di. Ntizır bu vesile ile iki memleket arasındaki münasebahn daha ziyade de- .· 
rinleşmesi ve Ankardya· bir elçi gönderilmesi için elinden gelebilecek her 
şeyi yapmayı şeref bildiğini tekrar etdi arz olunur Türker»6

• Karamamesi
nin tan.zim.i taribi ı O Aralık olup Atatürk'ün karamarneyi imzaladım tarih 
ise Rio De Janeira elçiliğinden istifasının kabulüne rastlayan f7 Aralıkdır. 
Bu suretle, Türkgeldi'nin de belirttiği gibi, birinci ve ikinci elçiliklerinin 
arasında tam beş sene geçmiştir. 

Ali Fuad Türkgeldi, Arnavudluğa gitmeden önce Atatürk ve İsmet Pa
şa ile de görüşmüştür ki, bu onun Atatürk'ü son görüşü olmuşdur : «Ka
nun-ı sani bidayetinde Romanya sefiri Telemak'ı Reisi Cumhurun yanına 
çıka~mışdmı. Atatürk sefir ayrıldıkdan sonra yirmi dakika beni yanında alı
koydı. Bir çok mesele/ere ve bilhassa o zaman pek meŞgul olduğu Hatay iş

lerine temas etdi. Miitôlaamı sordu. Fikirlerimi münakaşa etdi. Diğer ka
buller esnasında olduğu gibi tisarı nezaket gösterdi. Ben Tiran'a gideceğimi 
mevzuıı bahis etmedim. Bu kendisini· son görüşüm olmuşdur. Ayrıca milla
kat isterneğe liizunı.· görmeyerek· Ankarddan hareketim ·günü Riyaseti Cumr 
lıtt.r köşkiine gidip deftere yazılmakla iktitti etdim. İsmet Paşa bir öğle ye
meğine çağırdı. Fakat Tiran'a aid bir şey göriişülmedi. Çünkü. o da Hatay 
işlerile me~M idi»7 • 

Ali Fuad Türkgeldi, Tiran elçisi olarak 1937 Ocak ayının 25'inci Pa.., 
zartesi akşamı Baş-Katip Vedad'la birlikde İstanoul'dan hareket etmiş ve 
ayın 28'inci Perşembe günü saat 2,5'da Erendizi'ye vasıl olmuştur. Oradan 
otomobille Bari'ye giderek geceyi rıhtım üzerindeki Hôtel des Nations'da 
geçiren Türkgeldi, 29'uncu Cuma akşamı saat 1 O' da va pura binerek ertesi 
sabah 7'de Draç Limanı'na çıkmıştır. Sönük ve fakir bir liman olan Draç'da 
kendisini Arnavudluk Teşrifat Müdürü Malik Bey, :Öraç Liman Kumandanı, 
Tira'n'da bullınan Türk tebaasından üç dört kişi, ikinci katip Tevfik Bey'le 
birlikde ·istikbal etmişler, biraz dinlendikden ve resimleri. alındıkdan sonra 
Teşrifat Müdürü ile Arnavudluk Hükfuneti tarafından tahsis edilen otomo
bile binerek Tiran'a gitmişlerdir. Türkgeldi, Draç ve T'ıran hakkında edin-' 
diği ilk intibalarını şu şekilde belirtir : «Hava magmum idi. Drac şehri ve 
bilhtissa çarşusu bize fena bir tesir bırakdı. Güzergahın ilk kısmını da ·bu 
teSiri lehe tadil edecek şekilde bulmadım. Bu · iniiba Arnavudlukda bulun-" 
duğum müddetce devam ederek pek sevdiğim, pek beğendiğim bu memle-' 
ketin muhtelif şehirleri, manzaraları arasında en hoşlanmadığım yer Drac 
ve civarı olmuşdur. Üç çeyreklik bir yolculuğu mütetikib Tiran'a ·varınca 
aylarca ·çok tatlı, neş'eli, son ayında ise çok haiin; çok' üzüntiilii.' zamanlar 
geçirdiğim sefaret binasını umduğumdan iyi bulunca pek memnun oldum. 
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Bu suretle ilk fena intibaım zail oldı~8• Malik Bey'le bir süre· görüşen Türk 
elçisi, hafta tatili münasebetiyle Haneiye Nazmndan Pazartesi günü için 
millakat isteyeceğini söylemiş, . Pazar akşamı f!anciye N!zın Ekrem Bey 
Libohova, ikinci ka tip Tevfik Bey' e b~at telefon ederek Pazartesi· öğle-
den sonra kendisini kabul ·edeceğini, Salı sabahı da kırala itimadnames!ID 
takdim edebileceğini bildirmişdir. Türkgeldi, bu kadar süratin diğer sefirl~r 
ve Amavud ricaıi arasmda hayreti mucip olduğunu zikreder. : «Tiran'da 
herhangi bir devlete mensub olursa olsun bir sejirin bu kadar süratle ·huzu
ra kabul edilmesi misli mesbuk olmayan bir hadise olduğundan ve yeni ge
len Romanya sefiri on günden beri itimadntimesinin takdimine · muntazır bu
lunduğundan· keyfiyel sejirler ·ve Arntll!ıidluk rictili .-a~~~ında hayreti : 11JUCi~ 
oldu. Hatta Amerika sejiri bu sürati kabulden dolayı bilh~ssa b,eni .tebrik 
etdi. Huzura kabulü için bir .ay beklemiş olan Bulgar sefi.ri de· bunun büyü~ 
bir cemile olduğunu söyledi,9

• Bundan sonra Tiran'ı tas-yir edere~ Hariciye 
N!zırı ile ilk temaslarını ve itimadnamesini K,ıral"Zogo'ya tak4in$.i u'zun
uzadıya anlatan Türk elçisi, :Zogo'nun hayatı, Arnawdluk ric§.li ve Tiran'
daki sefirler ];ıakkmda gayet enteresan bilgi ve Juıberler. v~i1nekie~ir. 

İleride bu önemli elçilik hatırasının t~mammm _ İıeşri düŞüp.illdüğüıi
den, biz, ancak, bir kısmını neşrederek, araşgncılarm, . haneiyenin ve diğer ' 
ilgililerin dikkatlerini çe!rmeğe, İtalyan işga.!IDden (7 Nisan 1939) önceki 
Arnavudluk hakkında bir fikir verrneğe çalışdık · 

r . • • 

Arnavudlukda ·tarzı hayalım 

.. . . . 
«Tiran'a muvassalatımdan itibaren Amavud ricali ile başlayan münase-

bat tedricen artarak elçilik Arnavudlar için memnuniyetle ve külfetsizce gi
dilen bir ziyaretgah halini almış idi. Bundan yirm1 beş ·seneden ibaret bir 
ayrılığın silemediği duyguların, kıralın şahsıma karşı gösterdi~ teveccühüıi 
ve elçiliğe· gelenlerin gör~ükleri hürmet ve samimiyet' dolayısiyle m~tayyiben 
avdetlerinin ve bir de yerli ve ecuebi bir çok zevat ile temasın derece derece 
te'siri olmus idi. · . . 

Sefaretin her hususda mükemmel bir sekil almasında iki mühim amil 
oldu. · : . · · · - . · . : · ' · . . · · . 

Baş-Katib Vedad tab'an iritizam-perver, nefais-perest olduğund&n eş
ya ile, yiyecekle, otomobille meşgul olmağı kendiSiile bir zevk edinmiş ' idi. 
'Muhtelif memleketlerden ge.tirtilecek mevad: hakkııida. bir çok mektub. yaz
makdan üşenmezdi. Bu siıretle ·.İngilter~'den; Ftansa'dan;· İtalya'dan;- Y:u-

Tarilı Enstiiiisil Dergisi - F. 4 
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goslavya'daii ·giyecek, . içec~k. ve yiyecek' getirlilir: idi. Bilhassa Bari'den eel.,. 
bedilen turlanda meyvalar ziyafetlerde pek mf!kbule geçerdi. . 

Kusurİarma rağinen Arnavudluğun bir çôk Kibar ail.eieri ile '•karabetin
den · dolayı tercüman İskender Frasm riiüfid · ·arduğu gibf san'atmda. ılıahir 
bii aş cı :ile işinin · ehli bir nietrdotei-· ve mustiıid ·bir k:awas bulunması . yÜ
zünden elçilik Tira.İ:Yda iyi. ve teÖ:ıiz ziyafet verilen ·bir yer olmuşdu. Biibas: 
sa.' ağustosda· me'zÜnen İstaİıbul'a gelinemden· biiistifade yapılan tadilat sa.:. 
yesinde biİlanıİı. . alt- katında Birbirinden geçilir üç büyük salon vlicuda ·'gel~ 
miş ve buı:ilara üst kattaki 'sofanm ve odaların dahi ilaves1yle elçilik üç.'yüı 
~şilik resmi kal:iullere müsaid bir şekle girmiş' idi.· Bu suretle iydi rı:illli mü~ 
ıiasebetiyle verclİğim suvare herkesin takdirini mu ci b olmuş idi. . . . . ... 

. .... o~ .d~rt, . ~ıi altı kişilik r~mi ziyafetl~rden başka .ileri gel~n Arna~d. 
ailelerile ecuebilerden ıiıürekkeb husiısi yemekler, .,koktay . partileri, haft~da 
bir .gece biriç ter~b- ederdim. Bunlarda yiyecek ye içecek hakikaten .mu'tena 
olurdu. Ziy~fetlerin pek makbule geçe~erinden biri. d~ kıralın . resmi. ve bu:. 

· susi adamlarına verdigim· bir ·aıcş·a-ni yemeği idi: D3lıiliye Na'iir~ Musa':Bu~ 
ka10

, meb'usan ikinci reisi Hikmet Delonyau, Cafer ·opi12, Ula Abdurrah
man Aga~~. Abdurrahman Debre14, meb'us Hafız Çemal Al~ Baga15, Tiran 
Mutasarrıfı, -Tiran Belediye Reisi, Baş-Mabeynci, Saray Muhafız .Kuman
dam hazır idiler. Samimiyeti te'min .için sofra_da yer gostermeğe ~e elbise 
kaydı koymadığıma pek memnun oldular. Ziyafetde kıralın şerefine şam
panya içdim. Garib bir tesadüf eseri olarak kıralın bütün bendeganı pür 
neş'e yemekde iken Edhep:ı .. Toto isyanı . . 9aş~~~ış imiş. Buna ertesi sabah 
muttali olmuşlardır. · ·· · 

. . İ'tina eylediğim bir cilıet de . dhetleri,ıni, temaslargnı yalnız müslüman 
unsura hasr etmemek idi. O~todokslard~, Kateliklerden alıbabtarım , var
dı : Bu da kıralın ve Arnavudlarm takdirlerini mucib olurdu. Bir de yalnız 
res~ v~ifesi olanlarla görüşmeide iktifa etmeyüb muhtelif meslekde bulu~ 
nanlarla, tekaüdlerle, gençlerle ·te' sisi münasebata .i'tina ederdim. Sefaretin 
bu tarzı hareketi de pek beğenilir idi. Ben ve Vedad bekar olduğumuz hal:-.. . . . 
de kibar aileler, hatta evlenmemiş asil kızlar elçiliğe zevkle, memnuniyetle 
gelirlerdi. İşte _b~ · samimiyetin neticesidir ki Vedad'ın intilİanyle . duçar ol
duğum hazin llibet Tiran'da umumi bir teessür uyaİı.dırmışdır. 

· Sabahleyin ekseriya Arnavud ricaliriden ziyareteller · gellidL Öğle ye
meğini müte~kib • işe bakdıkdan sonra· .Vedad ile birlikde .otomobil ile civar:
da: bir yere· giderdik. Ekseriyet üzere İlbas·an yqlunda arabalarılı tevakkuf 
miıhalli 'olan sed üzerindeki kahveye uğrar oradan .. yine· :.otomobil ile (Kan 
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Gurabe) zirvesine kadar çikdıkdan sonra «düşeli zülfi harnından dile sevdil 
sevdagezerim kuhı cununu deyü leyla leyla» diyerek dağdan inerdile 

Yalnız Amavudluğun değil Avrupanın da en güzel manzaralarından 
birini teşkil eden (Kan Gurabe) nin yeşil dağları; nim m'ilnis, nim vah'şi uçu
rumları, ileriledikce letafetde biribirine regabet (rekabet) eyleyen bedi'alara 
sahne ·olan yollarile bize bıraktığı tatlı intiba'ın batıras~Ill' daim·a .muhafaza 
ederim. 

Karı · Gurab Tiran'ı İlbasan'a vasl eden dağların geçididir. Btitada··ital
yanlar sevkülceyş maksadla mükemmel bir otomobil yolti yapmışlardır. Dağ
ların tepesinden uçurtıinlar arasında geçen bir yoldan bir çok dönemeçlerle 
İlbasan' a inili:İ'. 

İlbasan vadide bir şehirdir. Bazı aksarnı AksaraYın . Softılar Mahallesi
ni andırınakla beraber güZel binaları vardir. Akif Paşa'nın, Şevket Bey Vir
lasının16 büyük bağçeler ve· duvarlar içinde baremli, selamlıklı konakları biı 
·cümledendir. Bunların bazı aksarnı ihtilaller esnasında yakılmıştır. Camile:. 
rin ekser minareleri yıkilm.ış, cümlesi harabiye yüz tutmuştur. Sokaklar 
timumiyet üzre dar olrib ortadan sular akar. Şehirdeki kalenin yalnız bir 
burcu kalmıştır. Tomar dağı buradan gözükür. İşkumbi nehri şehrin yanın, 
dan geçerek Gigalığı Taskalıkdan ayırır17 • 

Nehir üzerindeki ·Kurt Paşa Köprüsü'nğen. geçirice niuntazam bir yol 
ile ılıcalara gidilir. Bi.ırada ·bir bağçe içinde oldukca muıitazaıri bir otel, bir 
gazino, kükürt banyoları için de ayrı bir mahal yapılmıştır. Bir az daha ile
ride eski kaplıca yerleri görülür. Bunlar pek ibtidai bir haldedir. Yerlerde 
asit sülfirik' o!dtiğundan kibrit çakıılca iştial ediyor. 

·· Tiran-İlbasan· yolu · ilzeriiıde Amaviıdluğun 'eski· kalelerinden Petrela'ya 
gider idik. 'Köye ka:dat otomobil ile . çıkılabilir. Burada İskender Bey'le har b 
etmiŞ olan Hamza Paşa'nın teı:İıii;ce 'bir türbesi mevcuddur. Dağa yükselir
ken Arzai:ı' nehri'.ıiin çizdiği: kavisler hoş bir manzara arz eder. Köyderi ga
yet" dik: 'bir yol 'ile. dağın zirvesinde bulunan kaleye çıkılır. Kalede bir de ca-
ıni · vardır. · 

Hatıratı · !llaziyeyi canlandıran l;>u köy~ her çıkışımda Amavudlukda 
hakimiyetim.izi te's.is uğurunda fedayı can eden kahramanları ·düşünerek 

malızun olur idim. . 
Tir~'dan İşkodra'ya giden yol cihetinde, .İskender Bey'in maska~ı re'si 

olan'Kruya_ ~ Akhisar ~a sık sık ziyaret etti~ y~rlerden .b~ idi. Bir ta
ratdaii Tiran ovasına diğer cilıetden Diraç'a kadar hakim ·Yüıcsek bir dağııi 
örtasında kurulmuş ve asır-dide zeytıın· ormanları arasiılda dÖne döne çıkı
larak. varılan bu kasaba ICalesile iç:i,nde vaktiyle· Toptani ailesinin ikametga-
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hı olan hükumet konaği.le, çarşusile, mahalli· üslfıbda binalanle, sokaklarıle 
tam kururu vustai bir Şekil irae eder. Dar ve sarp bir yol ile dağın zirve
sindeki Bektaşi Tekyesine çıkılır. Arnavudlukda Bektaşiler büyük bir zevki 
selim ile en güzel" dağ tepelerinde, ormanlıklarda, çemenzarda tekyeter yap
mışlardır. 

Kruya'nın karşusmda Prezza denilen bir diğer kale ve köy mevcuddur. 
Buraya da bozuk fakat döndükce letafeti artan bir otomobil yolule çıkılır. 
Aşağıdaki ova Arnavudluğun en münbit aksammdandır. Kale büyük bir 
köyün müntebasındadır. Buranm manzarası bem Kruya hem de Dıraç Ci
hetine doğru olduğırndan fevkalade latifdir. Prezza'dan, bir dönüşümüzde 
aşağıda bırakdığımız otomobilin üzerindeki bayrakdan milliyetimizi anla
mış olan bir gencin bizi görünce atından inüb kemati ta'zim ile yerden se
lam vermesi gözümün önünden gitmez. Yine bir defasında altı yedi yaşında 
bir fakir çocuk pek mabcub bir tarzda bizden bir kuruş isteyince kendisine 
bir frank verınemden fevkalade memnun olarak bu parayı hak etmek için 
yol göstermek, paltomuzu taşımak suretiyle nasıi ·bizmet edeceğini bilemedi. 
Bunu batırımdan çıkarmam. Bu küçük çocuğun hareketi Arnavudlardaki 
milli gururun bir timsaJ.idir. Çocuğun ismi Ramazan olduğu halde adını so
runca (Zan) dedi. Arnavud köylerinde isirolerin son becelerile çağırıldığına 
mükerreren şabid olduk. Arnavudluğun her tarafında halk tarafından pek 
çok tezabürlere şahid olurduk. Dıraç- Tiran üzerinde bulunan Şiyak'dan 

her geçişimizde otomobildeki Türk bayrağını gören abali ayağa kalkarak 
bizi selamlarlar idi. Fakat aynı kasabadan geçen diğer sefaret otomobilleri
ne kimse ebemmiyet vermez idi. Gittiğimiz yerlerde abali, jandarmalar hür
met ve müzabaret ibrazında birbirile müsabakat iderlerdi. Bu alakalar ke

. mali ebemmiyetle nazarı itibara alınmağa, bu sevgiler istifade edUrneğe laik 
idi. Onun için bu yolda bila tereddüd yürürneğe başlayarak sonuna kadar 
bu iz üzerinde devam etdim. Tiran dahilinde eski zamanları hatırlatan ibti
dai sokaklar, asır-dide ~vler arasında dolaşmak benim için başlıca bir zevk 
teşkil ederdi. Bazan da Midbat Bey Fraşeri'nin kitabci dökkanma uğrardım. 

Nevi şahsına münhasır olan bu zat Selanik Vilayeti Umfuı Ecnebiyye Mü

düriyetinde, Arnavudluğım birlayeti teşekkülünde İsmail Keı:nal'in, Turhan 

Paşa'nın kabinelerinde, barbı umumi ve mütareke senelerinde Arnavudluk 
lehine kalemile mücadelelerde nihayet Atina elçiliğiiıde bulundukdan sonra 

ihtiyarı tekaüd ve inziva · iderek kitabcılıkla iştigale başlamiş ~di. Zogo'nun 

düşmanlarmdan olduğu gibi memleketimize karşı dostane hissiy# besleme

diği· yazılarından anlaşılır idi. Fakat bu Y.azılarm içinde Arnavudluk isyanm-
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dan bahsederken Türkler üzerinde oturdukları dalı kendi ellerile kesdiler 
gibi hakikatlerde bulunurdu. 

Midhat Bey'in evinde muntazam bir kütübhanesi vardı. Bir kısım ki~ 
tablarını da dükkanında satar ve Avrupadan eserler getirtircli. Balkaniara 
rud· nadir kitablar bulunduğundan buraya devam benim için istifadeli olur~ 
du. Tiran'da diğer bir kitabcı dükkaru daha vardı. Bu vasıta ile de Av
rupada(n) bir hayli kitab getirtm.iş idim. 

Tiran'da bir de bağçe içinde bir iki adalı ve bir katlı bir kulüb vardı. 
Fakat buranın müdavimleri mahdud ve muayyen (bir) kaç zata münhasır 
olduğundan ve diplomatlar pek devam etmediklerinden ben de ender uğrar
dım. 

Gezintilerden avdetde sefaretde veya haricde bir ziyafet yoksa akşam 
yemeğinden sonra rapor yazmak veya Avrupadan getirtdiğim kitabiarın mü
talaasıle meşgul olmak suretiyle ikinci bir tatlı zaman geçirirdim. Bu müd
det zarfında Vedad da odasına çekilerek mütalaa ile meşgul olurdu. Bu su
retle Amavudlukdaki hayatım zevk ve sa'yın imtizacından müteşekkil pek 
hoş bir tarzda devam idüb giderdi. 

Memleket dahilinde ve haricinde gezintiler 

Amavudlukda bulunduğum müddetce yapdığım tenezzühler bu kısa 

gezintilere münhasır kalmamışdı. Kordiplomatiğe mensub arkadaşlarla bir
likde 

1 - İşkodra ~ Budva yoluyla Karadağ'a 
2 - Avianya ve Berat taraflarına 
3 - Dubıovnik'e otomobil seyyahatleri yapmış idim. Bunlara aid not

larımı kayd idiyorum. 

İşkodra.:. Budva- Karadağ 

Tiran'dan İşkodra'ya kadar muntazam bir otomobil yolu vardır. Payı
tahtdan Dıraç'a giden caddeden Kruya istikametinde sağa dönülüb bu şe~ 
bir sağda bırakıldıkdan sonra geniş bir vadiden yola devam edilir. Bu ha
vali münbit ve· nisbeten marnur olduğu gibi etrafdaki dağlar ağaçlarla mes~ 
turdur. İki saatlik otomobil yolculuğunu müteakib Mamure denilen şirin bir 
köye vanlır. Burası yolcuların tevakkuf mahallidir. Köyün iyi bir· kahvesi 
vardır. Yola devam ettikce yine sağ cihetde marnur katalik köylerine tesa
düf olunur. Nihayet Mat nehri üzerine kurulmuş muhteşem bir köprüye va
rılır. Bu köprü Amavud devletinin vücuda getirdiği asan nafıanın başlıca~ 
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Hırındandır. Bunun hemen yanında Sırblara karşı tahkim edilmiş cesim biİ 
dağ, Miloti istihkamatı yükselir. Dağın eteğine giden yol Leş kasabasına isal 
eder. İki d~ğın eteğinde ve Drin nehri'nin kenarında olan bu kasabanın hiç 
bir· hususiyeti yokdur. Civardaki çıplak dağlardan birinin üzerinde bir_ Bek
taşi Zaviyesi, diğerinde eski kale surlan görünür. Drin nehri boyunca bir 
müddet dağ eteğinde devam eden zevksiz bir güzergllidan sonra Zadri
ma ovasına18 varılır. Buradan itibaren latif bir çemenzar başlar. İşkodralı 
ailesinin19 -ıriaskatı re'si olan Buşat köyü20'nden geçilince İşkodra'ya hakim 
dağlar görünrneğe başlar. 

İşkodra'ya bağçe içinde evlerle muhat bir mahalleden girilir. Tarihi 
kale şehrin hemen medhalinde olan Rozofalt dağı'nın üzerindedir. Munta
zam bir yol ile çıkılır. Medhalinde oyma parmaklik içinde -üZeri yazısız, 
içinde -meyvalı bir incir ağacı bulunan bir mezar vardır. Busatlı ailesine 
mensub bir kadının21 kabrid.ir. 

Kale üç sahadan mürekkebd.ir. Kapudan içeri girince üzeri kapalı bir 
delılizin ikinci kapusunda(n) birinci sahaya girilir. İkinci kısımda kiliseden 
çevrilmiş harab bir cami...... üçüncü kısımda ancak asan kalan Buşatlı sa
rayının bakiyyesi vardır. İşkodra kalesi Balkan Har:bi esnasında harab ol
muştur. 

~alenin karşusunda yine Balkan Harbinde müdataası ile meşhur Tara
bus dağı bir kısım manzarayı kapanıakla beraber diğer cihetlerd~n yeni şeh
re, göle, köprü, Drin ve Boyana nehirlerine ve Maüsyalara doğru geniş bir 
nezareti vardır. Ova ellietinde Boşatlı Mehmed Paşa'nın yaptırdığı Kurşun-
lu Cami22 muhtesemdir. · · . . 

Eski İşkodra şehri ve gölün .iskelesi kalenin eteğinded.ir. Ufacık dük-
kanıardan ibaret olan çarşu vaktiyle pek meşhur iken bugünkü kıymeti ma
zinin batırasını taşımakdan ibaretd.ir. · · · · 

Eski İşkodra'dan bir müddet yürüd~den sonra asıl şehre gelinir. Bu
rası muntazam caddeleri," yüksek duvarlar hi muhat bağçeler içinde yemiş 
ağaçlı evleri, camileri, kiliseİeri, muntazaiıı. otelleri, dükkaruan, umumi 
parkları, Osmanlı zamanından kalma büyük hükUmet konağıle temiz ve 
şirin bir manzara arz eder. · · · 

Tarabus dağı'nın eteğinde ve İşkodra gölü'nün kenarİnda Chiroca kö
Yü vardır. Kahvesi pek hoşdur. Şiroka sırtlanİıda kırala ihda edilen bir köşk 
mevcuddur. 

İşkodra;nın ziyaret yerlerinden biri de şehre yedi kilometre mesafede 
Mesi nehri üzerinde Türk asanndan kemerli . taş köprüdür. Tarzi -' mimansi 
hususiyeti haizd.ir. · · 
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İşkodra~nın oıdukca ni.ı.intazam . bir . müslüman .. mezarlıği vardır, . Balkan 
Harbi'hde kaleyi ıiıüdafaa eden Hasan: Rıza· Pasa burada :medfundur. 

İşkodra'dan ayrulub Boyana nehri'ni ve ~avudluk :hududunu geç~ik
deıi. sonra yolda ilk tesadüf. edileri mamur ve l?üyücek kasaba :y enj :e ar' dır. 
Bar, yarım ay şeklinde yukarısı . dağ aşağı~ı" düz 'bit .:sahadaıı ibaret .. Y.!! .JU-: 
karı doğru yükselen şirin bir yerdir. Yukarı kısmında tarihi Bar kalesi: te:: 
mamile yıkılmış· oldu~daıi. harabeleri in,saiıa haşyet vermektedir. Kale ha
ricinçle merdibanlı bir · y9kuş ve iki tarafda .evler .. ve nihayet bir - çarşu· var

dır. Burada mühim m.ikdarda İslam nüfusu kalmıştır. Yeni Bar sahildecJi,r .. 
En göze · çarpan bina:sı. . Karadağ ~alınm saray ıdır; Bağç~inçi~ sql;.dide 
ağaçlar vardır. · · _ .. 

Bar~dan itibaren etraf· pek . güzt!lleşir· yol da mı,ınt~amqır. Sipeza· şe.I:ı
rini müteakib manzara· bütün · b.ütün letafet kes.b eder . . Bu·, kasabı;ı.pın . biraz 
ilerisindeKi bir boğaıla tabiat' 4Inavudluğu Dalmııçya'daı,ı. ayırır. 93 H~
binden evvelki Osmanlı Avusturya. hududunun ne kad_ar tabıı old,uğu an
laşılır. Çünl.'ii buradan itibaren her şey d~ğişir. Takib edilen yolun üzerin
de Sen Stefan yarım adasına ve buna isal eden sahadaki Yugpslav haneda
runa aid zarif malikanelere tesadüf edilir. .. 

Budva Venediklilerdeiı. kalma, etrafı surla muhat, . ternamile İtalyap .' 
üslubunda bir sahil kalesidir. Kapusunda Veoe.dik ·arması arslan e.Ian du-. 
rur. Yolları gayet dar, evler tabiariyle bağçesizdir. Sokakları .asma el lam
halarıle aydınlan ılır. Burada temiz fakat elektriksiz bir otelqe . kaldık. Nefis 
istakozlar_ yedik. Budva'nın büyük taşlar ön.ünde çiaı: .bir yoldan · geqilen kj.i:.. 
çük bir kumsalı vardır .. Budva'dan Çetine'ye .Çıkan ptqnıgbıl yolu ·munta
zam parmakl.ıklı fakat dar olqı,ığundan se~ yüz metrodan. f.~a .bk ~-: 
sekliğe çıkış hem biraz teJ;ılikeli hem de b~ döndüıiİcü oluyqr. ' . ·. . · 
· · Eski Karadağ hudud~a. girince her şey fakr manzarası: gösterir: Tpp'-

rak fakir, ahali fakirdir. F.ı;ıkat h~ pis değildir. · :-:, 
Çetine dört tarafı .dağ ile çevrilm.iş 'bi.r: çukur, içinde ve Lofçe_n (LQvçen) 

dağı'nın hakim olduğu bir sahadadır. Muntazam yolları, küçük evleri:, ·qü.:. 
yük bir oteli, beş bankası, bütün dair~lerj· toplayan hükUmet bjna~ı .. ş_ehr.e 

medeni bir manzaı:a, üçüncü dördüncü. derecede bir .(\lman şehri zevkini 
veriyor. 

Şayanı n azar olan yerleri kırallarının mezarlarını muhtevi .. bir manas
tır ile bunun zirvesinde Danilo'D;un· ::mezarından ibaret4ir. Kıralın -sarayı 
müze haline ifrağ edilmişdir. :Kapudan:gi.rince solda kıralın yazı odası ~ 
lir. Masanın üzerinde güzel bir hakka takımı duvarlarda bir çok silah ve 
bir camekanlı dolabda bizden alınmış bir çok bayrak, odanın muhtelif yer-
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lerinde harbde delinmiş Karadağ bayraklan ve bir cam içinde Busatlı Kara 
;.:M=.:a::;h::::m::.:u;.;:;d;...;P:.;a;.ıs'-==a•'nın=-.::k;.:;:es::.::ilm=is başf3, bir camlı dolabda Abdülham.id'in hediy.e 
ettiği :sırm.alı iki. eğer vardır: 

· · Bunun karşısında ve kapunun sağın~aki oda kıralın ahatiyi kapwüne 
mahsus imiş. Ortada .bir bilardo, duvardaki camekanlarda kıralın elpisesi 
durur. 

Bir koridorun nihayetindeki çifte nerdibaiıdan yukarı çıkarken Si.ıltan 

Abdülham.id'in hediye ettiği İstanbul manzaralı . yağlı boya resimler görü
lür ... 

Üst katda solda altmış kişilik · bir yemek odası, bunun yanında kıralın 
hususi yemek odası, cebhe üzerinde kıralın salonu, yanında büyük merasim 
salonu ve. onun yanında kıraliçenin salonu ve kıralın yatak odası · vardır. 

Salonlar zevksiz ondokuzuncu asır eşyası ile doludur. Duvarlarda· bü
tün hükümdarların imzalı imzasız resimleri, . büyük kıt' ada Karadağ hane
danına ve ailei kıraliyeye aid yağlı boya resimler .k:ıralın İstanbul'u ziyare
tinde ınihınandarı Turhan Paşa ve yaverlerle birlikde alınmış iki fotoğrafı 
göze çarpar. Kıralın yatak odasındaki demir karyoia gayet sadedir. Büyük 
bir dolabda sıra ile ecnebi nişanlan ve bu meyanda mecidi ve şefkat ·teşhir 

edilmektedir. Bu cebhenin karşusundaki odalarda kıraliçenin bilahare. Yu
goslav kıralına tahsis olunan muhteşem yatak odası ve karyolası ve bu oda
nın yanında çocukların odalan gezilir. 

Sarayın arkasındaki parkda üç cesim ağaç vardır. Nikola bunun altın
da icrayı adalet eder imiş. Sarayın bağçesi bugün millet bağçesidir. 

Çetine'den İşkodra Gölü'nün kenarındaki Rieka'ya kadar muntazam., 
parapeli fakat dar. bir yoldan iniş pek hoşdur. Bu saha yeşildir. Riyeka fa
kir bir köydür. · Buradaiı Podgoriça'ya kadar tadsız ve çıplak bir dağ yolun
dan gidildikden sonra-Podgoriça ovasına inilir. Bu s8ha. vasi' ve münbitdir. 
Podgoriça hiç bir hususiyet irae etmeyen bir şehirdir. · Burası sırf Amavud 
olup Karadağ ile alakası olmadığı halde Berlin Muahedesi ile bu küçük 
devlete bırakılmış idi. Büyük bir camii ve oteli vardır. Buradan itibaren Ja
şın çam.urlu yazın tozlu-bir ovadan Aroavud hududuna doğru gelirken toz
dan. geçilir. Bu-da harab bir kaimakamlık . merkezi idi. Balkan. Harbine ta
kaddüm eden Amavud isyanında ismi sık geçerdi. Amavud -hududun_dan 
itibaren evvela taşlık bir kısımdan geçildikden sonra sol tarafda büyük Ma
lisyalar4, sağda üç kilometro mesafede İşkodra Gölü olmale üzere git gide 
münbit ·ve munis bir manzara arz eden yoldan İşkodra'ya vanlır. 
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A vlonya - Berat 

Avlonya'ya gitmek için Dıraç'dan sonİa Kruya'dan geçilir. ~iğer v~
silelerle de gördüğüm bu kasaba sevimsizdir. Uzun bir çarşu esasını teşkil 
eder. Bir az ileride Amerikalıların ziraat müessesesi görünür. Yol üzerinde 
bulunan Luşne25 sevimli bir yerdir. ' Kongrenin tÔplanması burasına tarihi 
bir ehemmiyet vermiş.tir. Muzakya ovasından Fiyeri'ye· varılır. Bu da mu
nis ve muntazam bir kasabadır. Vebriyonlu Ömer Paşa çifttiğini bir Fran
sız mühendise· tanzim etdirerek sokaklarının intizam.Ue şöhret bulan Fiyeri 
te'sis etmiştir. 

Uzun müddet pek münbit bir ovada devamdan ve İtalyanların isticar 
etdikleri çiftliklerden ve bu meyanda Şevket Bey virlasının muntazam çift
liğinden geçdikden sonra eski bir zeytun ormanlığı arasından döıie döne 
inilerek Avlonya'ya vasıl olunur. Avlonya zirvesinde Kanita kalesi bulunan 
bir dağın eteklerinde bir şehirdir. Fakat . tamamile sahilde değildir. Liman 
civarında binalar ve bu arada İsmail Kemal Bey'in teşkil etdiği hill.'llmeti 
muvakkatanın çalıştığı ev mevcutdur26• Bu ev Apoloni (Apollonia) hara
belerinden çıkarılan asan atika ile süslenerek müze haline ifrağ edilmiş ve 
duvarına İsmail Kemal Bey'in hükUmeti muvakkata riyasetinden istifana.: 
mesi ta'lik edilmiştir. Amavudluğun ilanı isyan eylediği meydan güzel bir 
bağçe haline konularak ortasına Toskalığı temsil eden bir diyet heykeli di
kilmiş ve altına İsmail Kemal Bey'in kemikleri nakl olunmuştur. Bağçenin 
yanmda Süreyya Bey'in evi de nefis silablan, eşyası, kitablan ve antikası 
ile Avlonya'ya gelen ecnebilere ziyaretgah olmakda idi. Bu nefis eşya ve gü
zel ·bina şehrin ·İngilizler tarafından bombardıman edildiği esnada kim bilir 
ne olmuşdır. Ön yanındaki kiliseden çevrilmiş Muradiye Camii de zarifdir. 

Avlonya'dan avdetde Apoloni harabelerini ve Puyani manastırını gör
dük. Bizans zamanından kalma bu binada öğle yemeği yedikden sonra Be-
rat'a geldik. · 

Şehre yaklaşırken Amavud Belgrad'ı denilen ve hakikaten Belgrad'ı 
andıran Berat kalesi bütÜn azameti ile ovaya hakim bir vaziyetde pür ih
tişam yükselmektedir. Berat iki dağın yamaçlarında şehnişli evlerle müzey
yen, hususiyeti olan bir Amavud şehridir. Ortasından Ozum (Osum) nehri 
geçmektedir. Üzerinde Kurt Ahmed Paş<J.'nm · yapdırdığı köprü elan mev
cuddui. Şehirdeki ebniyeler arasında müşarünileyhiri bugün Vibriyoni aile
sine aid olan konağı mazinin debdebesini hatırlatmaktadir. Şehirde yeni 
dükkaruar vardır. Otomobil yoluyla kaleye çıkılır. Burada eski bir iki ki
lise ecuebileri celb etmekdedir. 
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Avdetde yine ·Fiyeri, Luşne ve K.ruya·. yoluyla Tiran'a döndük. Cenubi 
Arnavudlukdaki büyük nehirlerin üzerine yapılan köprüler Zogo idaresine 
şeref verecek kıymeô. mimanyeyi baizdir. . 

Dubrovnik Seyyahati 

İşkodra .tarikiyle Dubrovnik~e giderken Ülgün(Ulcinj)e de uğr'adlk. 
Bar'a giden yoldan Ülgün ellietine sapınca dar fakat muntazam bir yoldan 
siıhile. kadar inilir. Şehrin çarşusundan geçerken otomobildeki Türk bayra
ğını gören halk etektiriki bir ihtizaz ile birden yerlerinden fırlayarak teza-· 
hürde'bulundular. Çarşudan sahile iı;ı.ilir. Bu mevJA gayet mt;ınis ve bir kavis 
şeklindedir. Sağ tarafda eski ve. harab bir kale enkas içinde yine harab ev
ler; soldaki tepede İsmail Paşa'ya aidiyeti söylenen bir park içinde Yugos
lavlar tarafından inşasına başlanaı;ı otel, <;>r~ada küçük fakat ~arif bir plajı 
takib eden rıhtım ve ·üzerinde lo~anta ,uf~~ bir otel ve bin!!lar. Bu hey'eti 
umumiye qir Jarafdan tabii ~eJli~ diğer tarafd~ı;ı. tm ~~a~~ı;J: . ş~ıiir b:~: 
kının Osmanlı hakimiyetinden ayrı.4namak için yapdıkları fedakarlığın ha-
tırası ile insanda hoş hissiyat uyandırmaktadır. · 

Dubrovnik'e gitmek için Buduva'dan itibaren yol muhtelif dilrüba 
manzaralar arz. etmektedir. Buduva'dan dağa çıkdıkdan ~onra düz bir sa
haya inilir. Buradan yine biraz yükselinelerek Lofçen dağı'na çıkan yola ge
linir. Lofçen dağı'na çıkan yol şerid halinde ta zirvei cibrue kadar yükseli
yor. Bu ürkütücü manzaralı ,güzergabın aşağı kısmı Kataro (Kqtor) şeh
ri'ne isru ediyor. Kataro ağızlarının manzarası pek latif. ~san ve Castel-: 
novo (Herceg .Novi)dan sonra sahil terk edilerek münbit ovalardan geçildik:· 
den sonra tekrar sahile gelinir. Bu havalide tesadüf edilen halkın .tuvanalığı 

nazan dikkati celb ediyor. Raguza'ya = Dubrovnik yaklaşınca yol ~ir kat 
daha güzelleşiyor. Uçurumlan duyarla örülmüş muntaz.am 1:>ir yoldaD: şe~ 
içine iniliyor. 

·. Raguz = Dubrovnik. iyi muhafaza ed4m.iş mu~am ve muJ?.teşe~ bir 
kale içinde bir İtalyan şehri. Gerek sahil, gerek <3:ağ kıŞ.~ s~la ~uh.a.~ 
olması azametini bir kat daha arttırıyor. Şehir surun ,h~cinde de tevessü' 
ederek büyük oteller ve binalar Y.apılmış hatta biraz ile~de Dubrovnik nu
mara 2 namile ternamile yeni bir ikinci· sehir insa edilmistir. 

• • • , , - , .• 1 

· Asıl Dubrov'nik bir hareketi arza maruz kaldığmdan:. kalenii;ı içinde,n, 
geç~n kanal bilahare . kaldırımla örtülmüş ve asarı antikarlan madud bina
larm: bir çoğu yıkilarak yerlerine nisbeten yenileri yapılinıştır. Dag kısmına 
çıkan sokaklar gayet dar merdivenlidir. Şehrin iÇiiıdeki ikinci solcaklar da 
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dardır. Kalenin e5ki 'kapal .üzerine: bina olunan': büyük caddesinin iki. taratr 
dükkanlarla doludur. Burada güzel bir çeşm~, bü.yük bir kilise, 'Sporiza tes
ıniye olunan ve Cumhı.iriyet~·devi:inde asılzadegaıiin 'mecmei ·olari alti zarif 
direklerle müzeyyen, ortası açık ve nihayetinde duvan büyük bir camlı za
rif bina, bir az sağa dönünce büyük bir kilise, belediye binası ve daha ile
rüde reisi curnhılrların ikametgahı Palais du Recteur görülmektedir. 

Bu sarayın haricinde gayet zarif sütunlar vardır. İçeri girince alt kat
da yine büyük sütunlar ve büyük mermer nerdibenle yukan çık.ılmaktadır. 
En alt katda iki karanlık oda mevcuddur. Buraya mumla giriliyor. Siyasi 
maznunların mahbesi. İçine beşe kadar mahbus konulur ve üzerlerine ka
pı örülür imiş. Yerde taşdan bir binacık yer ile bir delik var. Gayet küçük 
penceresinden yiyecek verilir imiş. .piğer karanlık oda da yine mücri.mlere 
mahsus. Duvarında tazyik aletleri görülüyor: Başlarına damla damla su 
akıtılır imiş. Ortada bir kapak görülüyor. Mahbusinin katilden sonra bir 
aleti' mahsusa ile vucudlar( parÇa parça edilerde deriize 'atılır 'imiş. . 

· Belediye dairesi:İıin · ai~da ·gayet ; ~era:ıı· ~bi.r ğicinô v~ lokanta yapılmış, 
yanından denize nezareti. var. Kalenin .haricinde Avusturya- Macaristan za
manından kalma büyük ağaçlı. bağçesi olan her d ürlü. levazımı isti.rahatı ca- • 
mii emperiyal oteli pek muhteşem. Akşamları bağçesinde muzıka çalınıyar 
ve yemek yeniyor. . . 

Dubrovnik'in karşusundaki Lokrum adası vaktiyie Arşiduk Maksimili
yen'in ikametgahı imiş . Burası meş'um addedilmekded.ir. 

~apad şehrin plajıdır. Pek geniş değildir. Faka~ iyi' tanzim oluomuşdur. 
Dubrovnik numara 2 denilen yeni şehir güzel ve· martııfr o~akla beraber 
asan ati.kadan madud değildir. Asıl liman buradadır. . . 

Hamidiye gemisi Dubrovnik'e gelmiş olduğundan (14 Haziran 1937) 
gemiyi ziy~et etdik. Öğleden· sonra civarôa bir tenezzüiı · yapdık. Körfeziiı 
ıİıün.tehasınd.aki kaskatıara gitdik. Akşam · yemeğihi· de yine bu : körfe~de b~~ 

. . 
lıklanrun nefaseti ile meshui-. (Taıit Ellen) lokantasıiıda 'yedik. Bu k.ibar lo~ 

~ • • • • - o • 

kanta .yemek meraklılarının :Plalumudur. D.ubrovnik~in istako~ pek nefi~ 
olduğu gibi burada yediğiı:ı:iiz de pek 'iyi hazırlanmış· -idi. Dubrovnik'den ·av .. , 
det ~ederken iyi bir tesadüf eseri olarak söförün yolu sasırmıs olması bize( i) . . .. . ' ' · ' 
Eski Bar'm· içine 'isal etti. Kasahaya ~ce .bir Çok .fesliiet~ 'tesadüf ettik. 
Çarşnnıiii nibayetmd~lci. gem~ ~~rcli.baclı ·~~'bir · yol ii(k:1İey~ vardık. ·Ge
niş, iıarab .. ·bii saha. iÇınci~ ·:~:Uciık;:··bekci.n4ı .ikametgabı. ~ı~ . bir tek .sağlam 
bina. var. Bu enkas .yığmı haşyet veriyor. Cami. yıkılmış, ·kilise yıkılmış, .saat 
kulesi, hamam kısmen yıkılmış, Ceneviz zamanından kalan ve 93 ·Harbinde 
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yık:ı1mış kalenin sükutunu intac eden sarnıcın bakiyyesi görülüyor. Kalenin 
arkası büyük dağlarla çevrilmiş. 

Buradan İşkodra tarikiyle Tiran'a avdet eyledik27.» 

NOTLAR ' 

Mehnıed Reşad'la Vahideddin'in Mabeyn Başkatibliğini yapan Sedüret Müstesan Ali 
Fuad Türkgeldi (1867-1935), bir çok eser kaleme aİmıstır: · RictÜ-i Miilıimn;e-i Siyôsiye, Ma'ru/ 
Simalar, Mesôil-i Miilıinınıe-i Siyasiye, Görüp /şittiklerim. Biyoğrafisi iÇin bk. Ali Fuad 
Türkgeldi, Göriip İşittiklerim, Ankara, 1949, s. VII-VIII. 

2 Rio De Jarıeiro Hatıralan; Mondros ve Mudanya Miitarekelerinin Tariizi (Ankara, 
1948) adlı iki· eseri vardır. 

3 Bk. Tiran elçiliği, s. 3. 

4 Bk. Tiraıı elçiliği, s. 3. 
5 Bk. Tiraıı elçiliği, s. 3. 
6 Bk. Tiran elçiliği, s. 3. 
7 Bk. Tiraıı elçiliği, s. 4. 
8 Bk. Tiran elçiliği, s. 5. 
9 Bk. Tiran elçi/iği, s. 5-6. 

10 Arnavudlukda efendi tabiri ı.:ullanılmadığı halde, Musa ·Efendi diye yadedilirdi. 
İ~kodra ağalanndan olup Osmanlı hakimiyeti devrinde hkodra vilayeti evkaf memurluğun· 
da bulunmuş, Arnavudluğun bir Osmanlı şeh2adesinin idaresi altında olarak imparatorluğa 
merbut kalmasına çalışmış, hatta İşkodra'da Arnavut bayrağını inıfuerek yerine Türk bay: 
rağını dikmiştir. Avusturya işgali zamarunda da İşkodra'da l}izmet etmiş, istik.lilli müteaıdp 
nezaretlerde bulunarak nihayet Amavudluğ'un son dahiliye nann olmuşdu. MaiOmatı ibtidai, 
zabtu rabtta, siyasi basımlanru iskatta kudret siihibi bir nanr, daha- ziyade iyi bir polis 
müdürü idi. Sonradan Tiran'dan fuar ederek. İstanbul'a iltica etmiştir. 

ll Hikmet Bey Delonya, meb'usan ·ikinci reisi idi. Mekteb·i Hukuk'dan mezundur. 
İlaru istiklaidenberi muhtelif vazifelerde bulunmuş, medeni kaı;ıun: Adiiye n5zır4ğı zama
nınd.a yapılmışt!r' Arnavudluğun ileri geleıi fıatibleriıiden olduğundan . meb'usanda faal bir 
inevkü vardı : Kıralın adamlanndan ve Abdurrahman Ağa'nııi tarafdariaiı.ndandı. Bir çok 
meb'uslan alarak Türk sefaretine gider, me~eketin ahvali h~da ·Ali Fu~d Türkgeldi'yi 
tenvir etmeyi itiyat edinmiş bir muhib idi. Dostluğunu İstaiıbul'a il_ticasından SÔnra da de-: 

vam e~tir. 
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1~ Balkan harbinden evvel Mekteb-i Hukuk'da tahsil ile müddeiumumi muavini ol· 
muş, ilan-ı istikla.J.i mü tilkip Amavudluğa giderek bir çok nezaretlerde, . başvekalette dirijau
lıkda bulunmuş, Zogo'nun kırallığından sonra da yine nazu ve nihayet baş müfettiş mevkiine 
gelmiş idi. İtalyan tarafdan olaması sebebiyle halk tarafından seviJmezdi. İtalyan işgalini 
müteakip ·Adliye n3zın sıfatiyle eski arkadaşlannın emval ve emldki.ıı.in baczine dair kanun 
tanzim eylemesi de seciyesizliğinin bir m.isaıidir. Yunan-İtalyan barbi esnasında cephede 
bomba isabet ederek öldüğü ilan edildi ise de, Arnavudlar tarafından katiedildiği şüphesizdir. 

13 Amavudlukda dahili işlerde kıraldan sonra en !.."!ldretli şahıs mebus Abdurrahman 
Ağa idi. Hükümdarıo liüası olan bu adam, pad.işah diye yadettiği Zogo'nun tabsili zamanın
da İstaôbul'da bulunarak memleketimki öğrenm.is, ·ummi fakat gayet kuma:z, temsil kabili· 
yetini haiz idi. Zayıf türkçesi ile siyasi meseleler haklanda mütalaalar yürütür, umuııll ·ah· 
vıilden vukuf ile bahsederdi. Kıralın mu'temini ve dahili siyasetle has müşaviri olduğundan 
buna muhalefet eden nlizırlar mevkilerinden emin olamazlar idi. Her gün muntazaman 
kahveye çıkar, bir çok meb'uslar ve is sahlbleri etrafını alırlar, vakitli vakitsiz laralın ya
nına girmek selalıiyetini haiz olduğundan, duyduğunu, işittiklerini efendisine arz ederdi. 
Tiran'daki harem ve selilm.lık.lı evi ve rama:zanda iftan açık idi. ·Ali Fuad Türkgeldi ile 
dostluğu derin olup, sefarethaneye devam eder, Türk sefirini eyinde harem dairesinde kabul 
ederdi. Ziyaretlerini İstiı.nbul'da _da devam ettirmi.5tir. 

14 ·Son Maarif ıiazu-i Abdurrahman Bey Debre, Mekteb-i Mülkiye'dan birineilikle çık
dıkdan sonra muhtelif hlzmetlerde bulunarak Fatih Belediye Müdürü olmuş, Zogo'nuo 
Yugoslavya'dan avdetini müteakip Tiran'a giderek mübim nezaretler işgal etmiştir: İsmi, 

Edhem Toto hadisesine kanşmıştır. Türkçeyi pek güzel yazar ve memleketimize manevi ra
bıtalarını muhafaza ederdr. Dostluğunu İstanbul'a geldikde_n sonra da devam ettirmiştir. 

15 Hafız Cemal İstanbul'da ik( n Debreli Fuad Bey'in pederi İsmail Paşa'run irtıamı 
ve Başkımcıiarin ileri gelenlerinden biri idi. Biib-ı meşibatta da bir vazifesi vardı. Zoğö'nun 
mevkii sağlamlaşdıkdan sonra Abdurrahman Bey Debre ile Tiran'a giderek a'yan, meb'us, 
evvela sarıklı, sonra kalpaklı, nihayet şapkalı · olmuştur. İşgali mütefıkip İtalya'ya nefyedil· 

miştir. . i 
16 Şevket Bey Virlası, Amavuclluğun en zenginidir. }libasan'da büyüknüfuzu vardır. 

Balkan Harbinden evvelki Osmanlı meb'usanında, istikla.J.i müteakip vekillikde, başvekiilette 

bulunmuş, lazını Zogo'ya nisarıiamış idi. Zogo devlet reisliğini tasariayınca Dişanı iade el
tiğinden kızını Cemi! Dino'ya Dikalı etmiştir. Bu suretle hükümdarla aralan açılmış idi. 
Fakat paraya ve ikbale düşkün olduğundan aleni mubasamaya kalkışmayarak yine kendisini 
meb'us seçtirmiştir. 

17 Hıristiyan olan Arnavudlardan hkumbi'nin kuzeyindekiler katolik ve güneyindekiler 
ise, ortodokstur. 1939 da yapılan sayıma göre, Arnavudluğun nüfusu 1'.037.000 idi. Bunun 
% 69 u müslüman, % 20,5 i ortodoks ve % lO u katoliktir. 

18 lşkodra ovası. 

19 Buşatlı veya daha sonra •İşkodralı-zôdeler• naıniyle şöhret bulan bir fıile. Fatih 
devrinden 1831 senesine kadar Osmanlı devletince Arnavudluğun biikimi olarak görevlendi
rilmişlerdir. Amavudluk biiitimleri diye de adlandırabileceğimiz bu fıile hakkında 1897 de 
İşkodi-a'ya maliye müfettişi olarak giden Ali Emiri Efe.odi'nin şu eserine bk. İşkodra Vilayeti 
Şairleri, Millet Ktp. Ali Emici, Tarih, Nr. 1190 (makaleler ve ilaveler}. ~yr. bk. C.D. 
Milakoviç, Storia del Monte11egro, tre. G.A. Kaznaciçtra, Raguse, 1877, s. 80 v.d., 133 v.d.; 
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157 v.d.; ;H. Hecquard. (l"ranşa'nın • İşkodra konsc;ı!osu), Histoire e! ·DescriptioJ( de la flaııte 
. ;A.Ibtiine .oır Guegarie,: P;ı.ris, ·18:59; s. ~~ :v.d.; 433 ··\':d.;· .454. Şu : teze bk. .Elqem· ·_uy~c.u, 
•Bıl§at•lı veyaJrkodralz_-:z.iide/er .4ilesi, ·Tarilı Sem. Ktp.,·Nr. 652 (çağda.s : k;ıynaki v~ b'elge-

'lere baş vurulmuştur). :. . . • . ... , . · .:•· 
2()- Buşatlı· fıilesine adını · veren Buşat. kasabası;. Drin nehri · kıyısından · İşkodta'ya .. 12 

Klın. mesafededir. Ali · Emiri'nin ·maliye. müfettişi:olarak İşkodra'da .bu:un:duğu sırada (1897), 
.eski' nüfusunu kaybetriı~ 700-800 haneli; bir kasaba idi. , Bk .. İşkodra' Vilfıyeti' ·Şairleri, ·s: 3; 

21 Buşat).ı ailesinin sonı,ı olaı;ı Şerili ~)Jstaff!. ~a~a ((jim: 1860) nın IÇü~Y.~ : Mut?.ı;arrıfı 

l:liiseyin Paşa ile evli kızı olı,tbilir. . · •· · · · ·.. . · .-'" : : y : : .. ·· ' 
· · ·22 :İşko4ra:da Tatıakhaııe ı:naballesinde inşa ettiidi$i-bız :zarif _çamii ,(jnşası: 118.7::;:P73) 
/l.!i ·Emiri de görmüştür, ayn~ es!!'• •s. 2. . . . ·: .. . , . · 
.. : : 23.. Mehmed · ?.aşa'nın ikinci oğlu·- olup . ~ıışat't{l doiil!-n .; ~~a · N:aJımuq :Paşa, devlete 
isyan et.ı;n)ş, 1796 d_n; Karada!\ _üzerine yap_t~~ı sefe_rde Piyalc;ı ~avloviç ta_r~ndl!n yakalaniirak 

. ~aşı.: k_ıı~ _ve -bl! ~aş ~f?.tine'ye götürülmiiştü~, bk. M!Jakoviç, !'Yili ·: eser, Ş, 1~0 . v.d:, 
Hecquard, OJ'III eser, s: 445. Ayr . . bk..· Halil Nuri, Tarih, Türk. · .Yazm._İnkilaJL .. KIQ. -~ 
Cevdet,_ l'{r._ Q...Jj.!; __ 111/;,!LxS.., Cevd~§~ •.• .rıı~e{ğ.r;""U~Q • .A-'*...ıır~.,J.Q,6.Q, ..,s. · 1~2,; J.14. 
Süı:eyya, Sicill-i ()smaııl, IV, .,J28.: Devlet, Kara .1\:f.ahmud ~l!-ş;ı"nın _öl~mün~e.rr. m.emnun ol
muş görünüyor. Nitekim, onun ölümü hakkında arz edilen mektup. telbis .. olundukdan sonra, 
sadır: olan 11 Rebiülilir 1211=24-.E~ İ:796 tarihli hatt-ı hü~ayQnd~~r?rqİ!:z..ı~rı!/1; · ~-lı;ı;ı~dı~r. 
lıauellim• denilmekteci.ir, bk. Başvekiilet ·Arşivi, Hatt-ı hUıİıayflİı .t asnifi, Nr. 8831. 

,_;.... 24 İşkodra'y~ bağlı nahiyel~re . verilen ~d. . :. . . . .... .-.. _ __... 

25 · Luşniye olacak. 
26 .Osmanlı meb'usu ~lup·. Arnavut isyanını teşvik . eden .İsmail Ke~iıı _Bey, · 18 _Ocak 

1912 de Meciis-i meb;usan'ın feshi üzerine Avrupa'ya kaçmış, Balk~ . Harbi .. esnasında, 
Avianya'da Amavudlu~ istiklaÜ.ı).i ilan etmiştir. (:iS Kasırıı--1912).' .. 

27 Bize Tiraıı elçili- b_ir kısaunı neşreırrielç müsaadesi[ıi .V!!ren. Ali Fı,ıad _ '!ürkgeldi.'
nin yeğeni say:ın Gü!qijiı Türkge,Idi'y~ l>uraçla tcşekkürji qir b<?(Ç bilirif!L 


