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NOTLAR 

EFLA K KANUNU HA KKINDA. KÜÇÜK BİR iZAH 

A rif b ey tarafında n Tari bi Osmani E ncümen i mecmuasında neş
redilmiş olan Kanunnarnede tabirlerin bazısı, bilhassa İslav tabirleri, 
anlaşılmaz. Braniçeva, Vidin ve Semendire efiakları hakkındaki (1] 

bazı yanlışlıklarını düzelteceğiz. 
Saraybosna müzesinde bulunan bir mecmuada bu kanunnamenin 

de kopyası var(2]. Bu nüsbamızda kanunname açık yazılmıştır. Zan 
edersem bu yanlışlıkların düzeltilmesi faideden hali olmıyacak. · 

.!U}I ~ı J ..s· ır: ~ -' ~,; .§!ı J [ ~>: ] .f. )J..:. ~-_,; ~; ..r. ~~_,_,.ı; ..,uı J 

.ı:. ·~ ! -'": -' ' .J,fl ;''iy_ .Ç.ı J --:~' s;ı J .r=~. 
«Ve elli Horina ki bir kanuta derler bir {çerge) ve iki koç veya be

hası ve iki tekerlek peynir ve iki ip ve iki yular içün üçer akÇedir ». 
diye neşredilmiş olan kanunnarnede okuyoruz. $araybosna mü

zesi elyazısında ise: .fı _, A.ı_,>; -'. J..r.:. ~·_,~\; J.. ~ ~.s.ı.fo ..sUl .J 

ve.elli >;:.+ı .J";J I .:,_,f.l.ı'lj_ ~ J IJ --:~ı ~IJ ~~ c.u.J(i ~ı J ..s·\r: ~-' <!:.-'; 
Horiye ki bir katuna derler bir çörek ve iki koç veya behası ve iki 
tekerlek penir ve iki ip . ve üç yular için üçer akçedir:o diye yazılmıştır. 
çörek kelimesi için izah lazım değil. Katuna kelimesi hakkında ise 
izahat verelim. Balkan efiaklarının çoban teşkilatı Katun idi. [ll] Bu 
tabir Karadağ, Hersek ve başka Balkan yerlerinde şimdi de var. 

Zemanımızda katun kelimesi sırpeacia yaylak manasma gelir. Kar a· 
dağın büyük bir kısmı (Katunska nahiya) ismini taşıyor. Rumca ve 
Sırpçadan başka, katun ve bu kelimeden yapılmış tabirler, Bulgarca, 
Rumence ve Arnavutcada var. Sırp ve başka Balkan tarihcilerine gö-

[1] Kaouonamei Ali Osman (ikinci) . Tarihi Osmaııi . Encümenl ~Iecmuası 
No. 18 İlavesi S. 63 - 65. Kanunnamelerde olduğu gibi ben de EfiAk tabirini 
lmllamyorum. Türkçede Ulah tabiri de var. Bu kelime Sırpça Vlah kelimesin
den gelip, türkçede ev.vela Uvlah (t'JJı) ve sonra (Ulah) e bozulmuş şeklinde 
kullanıldığını zanediyorum. 

[2] Zemaljski muzei. Turski arhiv No. 1054 II nci kısmı, Efialtlar hakl•ında 
yaprak 25. · 

[3] Katun ( Rumca 1ı r.u-toüva = tabur) kelimesinin iştikakı latincedir .· 
(ltalyanca Catone =köşe (bundan İsviçre lcaotunlarıJ; Fransızca Caotooner = 
tabur yapmak Fr. Miklosiclı Albanesisclıe Forsclıungen, S, 10 Yireçel<, Die Wla
chen und Mauvrowlaclıen in den Denkmilleren voıı Ragusa S. 114, Yirccek, 
lsitorja Srba I, S. 113) Gustav Mayere göre bu katun tabiri ı,aıao, kutan, 
(= ağı!, mandıra) şimali türk keliın.esindeu müştakdır. Bu tabir Osmanlıcada 
bulunmadığı için, Mayer iddia ediyor ki Bulgarlar bu kelimeyi Balkana getir
mişler. (Mayer, Etymologlsches wörterbuch der albanesischeo Sprache S. 183) 
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re katun, orta kurunda efl~kların çoban karyesi idi [1]. Osmar.lı 

kanunnamelerine göre bir katun eflak haneleri nin muayyen adedidir. 
Bir katun elli evden ibaret olduğunu mezkur kanunnarnede görüyoruz. 
Ha m m er e göre Vidin cıvarında bir katun otuz eflak evi idi. [2]. 

Nasıl olursa olsun nushamızda ( .4J'j'ij) yazılmıştır, (.4J·1 t;) değil. 

Arif bey. ;..11_1 ~u,.; ..sı~lı ).))I(:A..ı.>. [ .) ~)J' • ..J'] oJI [Jll] ... ;~~~~:
«sancağı beyine [elli) eve [bir toriça ki] hizmetkardır altı ay kulluk 
-eder>) diye okumuş. ( •f;j) kelimesinin manası yok. Nushamızda ise: 

sancak beyine .;.ı._l ~UJ; ..s' ~l ı .;.);~·.ı.;.. ~ .. f.J>'>; -'. oJ1 _}11 .. :~ Jl':":
«elli eve bir komoriça ki hi zmetkardır altı ay kulluk eder>) diye ya
zılmıştır. 

Komorica kelimesi Sırpçada Komora (oda, hazine, mekkare) mana· 
.sına, komorica (komoritza oku) ise oda cı manasma gelir ["]. 

A rif b ey in K n ez [4] ile primikur [5] tabirleri hakkında izahatı 
nakıs ve yaulıştır. . 

. Orta kurun Sırp deyletinde ve sonra Romanyada efi ak çoban teş
kilatında knez isminde bir ulu, bir reis vardı. Meşhur tarihçi Yiriçeke 
göre, knez katunun reisi idi. Latince yazılmış Dubrovnik vesikala· 
rında (Comes catuni) tabiri var. Primikur da, Yireçek e göre, yalnız 
-orta kurundaki Sırp devleti cenubunda katun reisi .için kullanılmış bir 
tabir idi. Primikur (rr{>ıpLzııeıo;, latincesi primicerius olmalıdır) kelime
sinin iştikakı latincedir ve balmumu sürülmüş küçük yazı tahtasının 
-birinci satırında yazılmış olan adam (primus in cera [Tabula cerata]) 
man asma gelir[G]. 

Osmanlı kanunnamelerine göre knez ile primikur arasında fark var. 

(1} (Novakoviç (Selo, glas Srp . kralj. Akademije 24 s. 41-48), Yireçek ve 
·saireleri. 

Yalnız Truhelka (Historiçka podloga agr. pitanja u Bosni- glasnik Zem. 
muzeja 27 s. 156). Osmanlı .kanunnamelcrinden istifade ederek başka şeye zahib 

,:olmuş. Truhelka nın eseri Almancadan Törkçeye (Hulwk ve İl.1:lsat Taribi 
mecmuası I) de terceme edilmiştir. 

[2] Hammer, Des osmanisehen Reiches Staatsverfassung und staats
-verwaltung I s. 313). Hammer e(lak teşkilAlı için katun kelimesini kullanmı-
yor. Elbette, bu eflak teşkilAll Harnınerde d~ katun:dur. · 

[3) (Rjeçnik Yugosl. Akadeınije V komora kelimesi altına) bak;. komorica 
-odacı manasıoa ·geldiğini en muhtemel zan ediyorum. Saraybosna müzesin
·deki kanunnarneyi kullanan Truhelka ya (Agrarno pitanje ·s. 156) göre Ko mo

. rica katunun reisi idi. .Bu iddia kanunnameden anlaşılmıyor. Truhelka yanlış 
-olarak \:ıu sözü komornica şe!dinde okuyor. 

[~) Ar if b ey de Kniaz; Sırpçada da geç zaman Rusçadan iklibas edil
miş Knyaz şeklinde lcullanılıyor. Kanunnarnede (;,\..-) knez şeldinde bu· 
luoduğu gibi, ben de halis Sırpça olarak knez şeklinde kullaoıyorum. 

[5] .JJS::C • .r. - bazı kanunnamelerde .ı§:.._.. - ı~J •• 

(6] Yireçek, İstorija Srba II S. 23, III S. ıi5 
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Tarihi Osmani Encümeni Mecmuasında neşredilmiş ve Saraybosna mü
zesinde bulunan kan~nnname nüshasında bu farka rast geliyoruz İstan 
buldaki Başvekalet Arşivinde bulunan 243 numaralı 952 (Miladi 1545) 
senesinde yazılmış arazi defterindeki Pojega sancağı kanunnamesi dÇ>r· 
düncü yaprağında şöyle yazılıdır: « Ve ol diyarda küffar içinde nahiye 
kethüdalarına knez deyüb köy kethüdalarına primikur ve tekliç derler.» 
Bu kanunn5.meye göre kenz ile primikurlar reayadan vergileri cem 
eden eminiere muavenet edip vergilerjnin hepsinden muaf ve müsellem 
idiler. Primikörluklar irsi idi [I] . 

Türk halkı şaşırmasın diye Balkan Efiakları [2] hakkında baz~ 
küçük izahatvermek lazım geliyor. Balkan Efiaklarının menşei bu imiş: . 
onlar, milletler istilası devrinde Dakya ve Tuna mınbkasından gelen 
Roma askeri ahalisi ve başka Romalılaşmış milli gruplardan ibaret 
imiş . İslav istilası devrinde bu Romalılar dağlara çekilip çoban ve kö
le olmuşlar. Orta kurun Balkan devletlerinde evvela bir milli grup 
ve sonra en çoğu İsiaviaşmış ve azı Rumiaşmış bir göçebe çobanla
rın içtimai sınıfı olmuşlar Arnavutlardan başka orta kurun Sırp dev
letinde 13 ve 14 üncü asırdan itibaren eflak ismi altı~da çobanların 
hepsini görüyoruz (3]. Türk istilası devrinde Efiakların dağlarından 

inip köylü sınıfına kablmaları yüzünden İslavlaşması, bilhassa Sırplaş
ması, bitmişti. Yalnız bazı Balkan yerlerinde büsbütün lslavlaşmamış 
Efiakların küçük grupları kaldığını görüyoruz. 

Kanunnamelerden gördüğümüz gibi, orta kurunda Balkan efiakları 

arasında bir askeri sınıfa rast geliyoruz. Kanunnamelerde efiaklara 
mahsus, fluri vergisinden gelen, flurici tabiri de var. Eflaklar· arasında 
askeri sınıflar bulunduğu için, eflak flurisi çiftcilerin verdikleri vergi
lerden kat kat aşağı idi. Osmanlı kanunnameleri orta kurun Balkanındaki 

eflak teşkilatı iktihas etmişler [4]. 

Dediklerimiz Balkan Efiaklarına aittir. Fakat bazı Balkan yerle
rinde oturan Dako • Rumen !ere şamil değil. 

Branislav Djurdjev 
Saraybosı:ıa Memleket Müzesi Arşivisti 

(1] Başvekalet Arşivinde bulunan arazi (tapu) defteri No. 157 yaprak 5.v 
[2] E!lak tabirini içtimai bir sını[ zannetıiğim yerde, küçük harii (minusculı 

kullanıyorum. Eflak ismi altında ise milli bir grup zanneltiğim yerde 
büyük harfi kullanıyorum. 

[3] (Yireçek, tstorija Srba I s. 68 - 98; lll • 114; II s. 22 · 23; III s. 114 • 
116) ya bak. 

[4] Bir kanunnameye göre, fluri «Sirf adeti)) dir. 
Çiro Trulıelka, Stari turski agrarni zakonik za Bosnu. Glasnik Zem. 
muzeja. 28, s. 445. 
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