
TÜRK SULTAN VE BEYLERİNE AİT YUNANCA
BELGELERHAKKINDA BAZI BILGILER

,Melek Delilbaşı

Hellenistik devirde Doğu'ya yayılmış ve VII. yüzyıldan itiba~
ren Bizans'ın resmi dili olan Yunanca, Ortaçağ'da Akdeniz Dünya-
sındabir .koiniglossa, yani ortak bir diplomasi dili haline gelmişti.
- Arap ve Iran saraylal1;nda Bizans ile yazışmalarda Yunanca kulla-
nılmış ve bu gelenek Türkler tarafından da devam ettirilmiştir. Ana-
dolu Selçuklu Hükümdarları Yunanca'yı genellikle Bizans'ın daha
önce hakim olduğu yerlerde hüküm süren Latin devletlerle yapılan
yazışmalarda kullanmaya başlamışlardır. Anadolu Selçuklu Devle-
ti'nin yıkılmasındaI!- sonra da Batı Anadolu Beylikleri ve Osmanlı-
lar tarafından daXVı. yüzyılın ortalanna kadar bu gelenek sürdü-
rülmüştür. '

Osmanlılann Turkçe'nin yanında Yunanca'dan başka Farsça, .
Arapça, Latince, Macarca ve Slav dillerii ile de yazışma yaptıklan
bilinmektedir. Türk Hükümdarlan ve Beyleri tarafından yabancı
devletlerle yapılan yazışmalarda değişik diplomatik dillerin kulla-
nılması bu devletlerle anlaşmayı kolaylaştırmak amacını taşımak-
taydı. ' .'

Türk Sultanlarının Yunanca'yı diplomatik dilolarak kullandık- .
larını ilk defa ünlü bilgin ~ampros, "Neos Ellinomnimon" da
1908'de yayınlanmış olduğu "1.Elliniki OS episimos glossa ton Soul-
tanon" adlı makalesinde .pahsetmiş ve Selçuklu ve Osmanlı Sultan-
lanna ait bazı belgeleri yayınladıktan sonra Venedik Arşİvi'nde bu-
lunan onaltıncı yüzyılda Türk Yöneticilerine ait belgeler hakkında
bilgi vermiştir. Lampros, N.E.da'yayınladığı başka makaleler(l) ile,

i '

(1) Sp.Lampros, "İ Elliniki os Episimos glossa ton Soultanon, NE 5 (1908) 40-78; ,
Sp.Lampros,"Ellinika dimosia grammata tou Soultaou Baylizit II" NE 5(1908)155-
189;Oio Ellinika engrafa ek ton arheion tis Venetias, NE 5(1908).479-481. ,
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Sultan II. Bayezid'e ~it mektuplar ve diğer belge yayınında da bu-
lunmuştur. Türk Hükümdarlanna ve Beylerine ait Yunança yazış-
malar Miklosich Müller(2), Amantos(3), Babinger<4), Dölger, Iorga
(5), Bombacı(6), Menage(1) ,Lefort(8), Giannopoulos (9), Ahrweiler
(10), Hunger<ı i) Savvides(12), gibi bilim adamlan tarafından da ya-

yınlanmış ve incelenmiştir.

Bu araştırmada ~. Mehmet dönemine kadar gelen belgelerden
özetle söz edilecektir. Bu belgeler üç grupta toplanabilir. '

i. Kapitülasyonlar (ahidnameler)

n. Türk hükümdarlannın Bizans İmparatorlanna gönderdiği
mektuplar (rtarneler)

III"Müs1üman olmayanlara imtiyaz veren nameler

(2) Miklosich-Müller,Aeta et Diplomata graeea meçii1i aevi, saera et profana, III Vien-
ne, 1865.

(3) Amantos, K.,"I anagnorisis ipo ton Moamethanon ,thriskeftikon dikaiomation- ton
Hristianon kai o orismos tou Sinanpaşa Epeirotika Hronika 5(1930)206-209.
Amantos, K.,Oi pronomiakoi orismoi tou Mousoulmanismou iper ton Hristianon,
Ellinika, 9(1396) 103-166.

(4) BOOinger,Dölger., Mehmed's Il, frühester Staatsvertrag (1446) Orientalia Christiana
Periodiea XV(1949) 215-258

(5) lorga,N., Notes et Extraits pour servir a l'historie des Croisades au XV siecle, sesta,
Bucarest, 1916,p.95.' '
lorga,N.,Revue Historique du Sud-Est Europeen, 17(1940) 1-8.

(6) Bombaci, A., "Liber Graeçus" un eartolario Veneziano eomprendente inediti docu-
menti Ottomani in Greco (1481-1504) (Westöstlishe Abhandlungen, R.Tsehudi,
zum siebzsten Gebuntstag überreieht von Freunden und Sehülem, Wiesbaden, 1954.

" ., Nuovi fırmani greei di Maometto Il, BZ 47 (1954) 298"318.
(7) Menage, VL., Seven Otloman Documents from the reign of Mehmed Il, Stern, 00-

euments from Islamie Chaneeries, Oxford, 1965.
(8) Lefort, J., Documents Grees Dans Les Arehives de Topkapı Sarayı T.T.K. Ankara,

1981.
(9) Giannopoulos,G, Epistoli is tin Ellinikin tou Bostaneı Bası Skender Bey pros ton

Andrea Giritti (1503), Thisaurismata (1974) .
(10) Ahrewiler, Une lettre en gree du Sultan Beyazid il (1481-1512) Turciea 1(19)150-

160.
(ll) Hunger, H., Piraterie in der Aegaeis anno 1504. Brief Bajezids II an Leonardo Lore-

dan, Byzantion 40(1970) 361-376. . _
(12) Savvides,A.,Byzantium in the Near East: Its Relations with the Seljuk Sultanate of

rum in Asia Minor. The Armeniansof Cilida and the Mongols,' A.D. e. ,1192-1237,
Thesalonilçi, 198 Ls. i39-145. .
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Yunanca yazışı:nalar Divan'da gÖrevalmış olan Rum katipler ,
tarafından kalt~me alınmaktaydı. Anadolu Selçukl~ divanında Fars-
ça ve Arapça bilen katiplerin yanında Latince ve Yunanca bilen ka-
tipler, .osmanlı divanında ise, Farsça, Arapça, Yunanca, Latince,
Macarca, ve Slav dillerini bilen çeşitli tercüman ve katipler bulun-
maktaydİ. Selçuklular ve. Osmwılar'ın ilk dönemlerinde divandaki
Rum katiplerhakkında bilgimiz şimdilik çok sınırlıdır. .

, -.'

. -XV. yüzyıl BiZans tarihcilerinde~ olan Dukas, II. Murad'ın Mi-
hail Pillis adında bir Rum katibi olduğu hakkında bilgi veİmekte-'
dir. Efesli bir Hristiyan aileye mensup olan Pillis, Sultan'ın maaşlı
.memurlanndan olup, Arapç<;ıve Yunanca dilleri katibi idi(13).

1446 Şubatında II. Mehiıied'in Venedik Cumhuriyeti ile yap-
mış olduğu antlaşmayı Eylül ayında onaylayan ii. Murad'in, Dimit-
ri adında bir Rum katibi antlaşmayı teslim etmeküzere Venedik'e
gönderdiği, Eylül 1446 tarihli ahidnameile bilinmektedir<14).

Tarihd Krİtovulos ise Fatih Sultan Mehmed'in katibidir.(lS)
İmrozun ileri gelenlerinden olan Kritovulos, 1451-1467 yıllan ara-
~ındaki ohıylardan bahseden kitabını Sultan'a ithaf etmiştir. 1456'da
Imroz'un yöneticiliğine atan~n tarihci,adanın 1467'de Venediklile-
rin eline geçmesinden sonra Istanbul'a dönmüş ve geri kalan ömrü-
-nü ?urada geçirnıiştir(l6) . _'

Rum Katip ve tercümanlara ait .ortaçağ'da son derece sınırlı
olan bilgiler XVII. yüzyıldan itibaren artmakta ve XIX. yüzyıla ka-
dar Fener'li ailelerin Osmanlı Devleti'nin tercümanlık ve dış işlerin:-
de önemligörevler aldıklan bilinmektedir.

I. GRUPTA, günümüze kadar mahafaza edilen Türk Hüküm-
darlahna aİt en' eski belge Selçuklu Hükürridarlan İzzeddin 'Keyka-
vus'dan Kıbns 'kralı Hugues'e gönderilen mektuptur. 1216 tarihli
olan mektubun kopyesi Vatikan Palatinos kodeksi No: 367 (C.XIII)
de bulunmaktadır. Belge önce Lam~ros(l7) tarafından yayınlanmış

. (13) Dueas,(Greeu).,İstoriaTurea-Bizanti'na,1958,p.235;Lampros,i Ellinikios episi- .
mosglossa,NE(1908)44. ..-

(14) Martin-Thomas,DiplomatariumVeneto-Levantinum,AetaetDiplomata,II,Vene~
. tiis,i899,-pp370-37ı.

.. (15) ~I.E., PigaitisBizantinisİstorias,Thessaloniki,1970,p.393.'
(16) Greeu,V.,CritobuliIlTlbriotae,Derubus perannos1451-1467aMechemeteIIges-

tis,Bueureşti,1963. . . .
(17) Sp.Lampros.,a.g.e.s.48
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ve daha sonra CLCahen(l8) ve Ş.Turan(l9) tarafından incelenmiştir. •
O. Turan(20) ise, "Türkiye Selçuklulan Hakkında Resmi Vesikalar"
adlı eserinde bli mektuplann Anadolu Selçuklu Tarihi açısından de-
ğerlendirmiştir. Elimizde bulunan bu belgelerden anlaşılacağı üze-
re, Kıbns Krallığı ile ticaret antlaşmalan 1207 yılında Antalya'nın
fethinden sonra başlamış olmakla beraber, Sultan Gıyaseddin Key-
. hüsrev'e ait bu ilk mektuplar zaınanımıza kadar muhafaza edilme-
miştir.' .

Anadolu Selçuklu Sultanlan Güneyde Antalya'da (1207) ve
Kuzeyde' Sinop gibi önemli limanlann fethinden sonra denizaşın
ülkelerle ticari ilişıdierini geliştirmek ve Anadolu'da ticareti teşvik
etmek için müslüman olmayan tüccarlara (harbi) ahidnameler (ka-
pitülasyonlar) vermeye başlamışlardır<2l). '

Anadolu Selçuklu Sultanlanndan İzzeddin Keykavus'un l(ıbns
Krallığı ve Alaaddin Keykubad'ın Venedik ile Latin dilinde yapmış
olduğu ticaret antlaşmalan, Cl. Cahen(22) ve O. Turan(23) tarafın-
dan değerlendirilmiş lolduğu için burad& tekiar ele alınmayacaktır.
Sadece belirtilmek istenen noktalar şunlardır.

1216 tarihli İzzeddin Keykavus'un ticaret antlaşması Türk dip-
lomatiğinde kullanılan ilk Yunanca belge olduğu için önemlidir ve-
aynca dil özellikleri açısından, XIII.. yüzyılda Yunan dilinin kulla-
nımı açısından ilginçtir. Katharevusa ile yazılmış olan metin na, as
gibi dimotiki de, bulunan bağlaçlann da kullanılmasıyla XIII. yüz-
yılda kullanılan .dimotikiye (halk Yunancası) pek çok noktada yak-
laşmaktadır. (24)Ilginç olan nokta, belgenin başında Arap harfleri ile
yazılmış tuğra yerinde, bir Sultan ünvanı bulunması ve bunun üze-
rinde şimdiye kadar okunamamış olan Grekçe "apo ton" kelimeleri-
nin yer almasıdır. Böylece Siıltan'dan ibaresinin yansı Yunanca ya-
nsı Arap harfleriyle yazılmış 0lmaktadır(25) . .

'(18)

(19)
(20)
(21)

(22)
(23)
(24)
(25)
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Cahen, Cl., Le Commerce Anatolien au debut du XIII e siecle (Melanges.L. Hal-
pen) Paris, 1951, s. 93.
Ş. Turan; Türkiye - İtalya ilişkileri I, İstanbul, 1990
O.Turan., Türkiye Selçuklulurına aid Resmi Vesikalar, Ankara; 1958.
Kapitilasyon1ar hakkında ayrıntılı bilgi için bakın: H. İnalcık" İmtiyaz, EI. ve
Ş.Turan,Türkiye İtalya İlişkileri I, 1990, İstanbuL. .
Cahen, Cl., a. g. e.
O.Turan., a. g. e.
Lampros.S., a. g. e. , s. 44 .
Makalemi okumak lütfunda bulunan verbu konuya dikkatimi çeken E. Zachariado-
u'ya teşekkür borçluyum. -Belgenin fotokopisi için bak. Ek i. '
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Anadolu Selçuklu Devleti'nden sonra- Anadolu'da kurulan
Menteşe, Aydın ve Karaman -Oğullan da Venedik ve Ceneviz gibi
devletlere verdikleri kapitülasyonlarda diplomatik dil olarak Yu-
nanca'yı kullanmışlardır. Beylikler döneminde. Ayasuluğ (Altoluo-.
go) ve Balat (Milet) Batı Anadolu'da Doğu ile Batı arasında önemli
bir ithalat ve ihracat limanıydı. Bu limanlardanAydın. ve Menteşe
Beylikleri özellikle Venedik'in kolonisi olan Giritle ticari ilişkilerde
bulunmuşlar ve kapitülasyonlar vermişlerdir. Bu ilişkileri E. Zacha-
riadou "Trade and Crusade"(26) adlı eserinde aydınlatmıştır. Beylik-
ler dönemine ait LO ahitname Yunanca yazılmış olup, sadece Men-
teşe-oğlu Musa Bey'in 1358'te'Kandiye Dükası'na verdiği ahitname
Türkçedir.

, Venedik ve. Ceneviz gibi Ortaçağın denizci devletleri X. yüz-
yıldan itibaren Bizans'tan elde etmeye başladıklan ticari imtiyazlan
Anadolu Selçuklulan, Beyliklerve daha sonra Osmanlılardan da el-
de etmeyi. başarmİşlardır. i. Bayezid 1390 yılında Batı Anadolu
Beyliklerini Osmanlılara kattıktan sonra Venediklilere daha önce
verilmiş olan imtiyazlan yenilemiştir. (27) Cenevizlilerin de daha
Orhan Gazi zaman~nda i~tiyaz almaya başladıklan bilinmektedir.
Ş.Turan "Türkiye-It~lya Ilişkileri"adh yeniyayınlanan eserinde
Selçuklulardan Bizans'ın çöküşüne kadar kapitülasyonlann aynntılı
bir şekilde tahlilini yapml~ır(28) . Ortaçağ Osmanlı ahidnamelerinde
1403 yılında Süleyman ~elebi'nin Bizans ve Latin Devletleri'ne
verdiği ahitname Türkçe'dir. II. Murad'ın 1430; II. Mehmed'in
1446 yılında Venedik'e verdikleri ahidnameler is~, Yunanca Xazıl-
mıştır. Bu döneme ait .yedi ahidnamenin de eski ıtalyanca çevirisi
bulunmaktadır.

II. GRUPTA, Bizans İmparatorlanna yazılmış mektuplar yer
almaktadır. Bunlardan bir tanesinin orjinali St. Athos'da St. Paul

, manastmnda bulunmaktadır. Manastırdaki yazmadan ilk söz eden
ve metin başındaki tuğrayı kopye ederek yayınlayan St. Binon(29)

, olmuştur. Tuğranın I. Bayezid'e ait olduğunu ve. "Bayezid ibn Mu-
. rad Han" şeklinde. okunması gerektiğini P.Wittek ileri sürmüş ve

(26)

(27)
(28)
(29)

Zachariadou,E.,TradeandCrusade,YenetianCreteandtheEmiratesofMenteshe
andAydın(1300-1415)Venice,1983. '
Martin-Thomas.,a.g.e.,5.222-223.
Turan.Ş.,a.g.e.
Binon.S.,LesOriginesLegendarieset i'HistoiredeQeropotamouet de Saintcpaul
de I'Athos,Etudediplomatiqueetcritique,Lbi.ıvain,1942,272-275.
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tuğramn tahlilini yapmışsada(30) kime hitap edildiğı üzerinde dur-
mamıştır.,

Mektubun sadece bir satınmn okunabilmesi bizim değerlendir-
me yapmamızı imkansız kılmaktadır. Bununla beraber "eklampro-
tatos" (zatışahaneleri) kelimesinden bir impara~ora hitap edildiği
anlaşılmaKtadır. Bayezid'in çağdaşı ol~ Bizans Imparatoru ise, V.
Johannes (1390), VII. Johannes (1390) ve II. Manuel' (1391-
1425)dir. Mektup muhtemelen bu imparatorlardan -birineyazılmış
olmalıcfır. ' . .

Bir diğer mektup ise: Roma'da Yunan Koleji ff. 227-228 da bu-
lunmaktadır. Mektup önce Lampros tarafından yayınlanmış ise de
mektubun kime ait olduğu kesin olarak 'tesbit edilememiş, LMeh-
med ya da II. Mehmed'e ait olabileceği ileri sürülmüştür. -

Yunan Kolejinden fotokopisi sağlanan mektubun bir kısmı si-
lik olup rahat okunarnamaktadır. Lampros neşrine göre mektup'un
başında Arapça bir tuğra bulunmakta, ve şu satırlar yer almaktadır .
(31)."Emir'in Kral'a yazdığı mektubun ön sözünün tamamı burada-
dır. Yüksek şerefe layık olan, Krallığın doğal kaynağı ve kökü, bü-
tün dünyevi yöneticileri ve payeleri veren ve çoğaltan,. bütün Ro-
malılann'yüksek Kralı, Sultanlığımın çok saf, çok değerli, çok aziz
ve çok aramlanbabası, .Kı:allığı'mnoğlu Büyük Efendi ve Büyük
Emir'in (LEmir), .sultan Mehmed Bey'in haşmetli selamı Hüküm-
darlığımdan -Hükümdarlığına kabul edilsin". '

Yukandaki son cümleden anlaşılacağı üzere, bu mektup i. Ba-
yezid'in oğlu olan ve 14q'te Osmanlı Devletinin başına geçen I.
Mehmed'e aittir ve Bizans Imparatoru II. Manuel Palaeologos'a ya-
zılmış olmalıdır. Bilindigı üzere 140~ Ankara savaşından sonra
Sultan Bayezid'in oğullan Süleyman, Isa, Musa ve Mehmed Çele-
biler arasında taht mücadelesi başlamıştı. Şehzadeler zaman zaman
birbirlerine karşı olan mücadelede Bizans imparatorunun yardımına
başvurmuşlardır. Bizans'ın politikası da zayıf olan şehzadeyi kuv-
vetliye karşı desteklemek olmuştur.

(30) Wittek;P., ~otes sur la Tughra Ottomane, Byzantion XX (1950)271-272ve bak.
Chrysochoides, Simmikta, 4(1981)279,

(31) Lampros. S., To en Romi Ellinikon Gimnasion kai ai en to arheio autou Ellinikoi
Kodikes, NE 10(1913)11.Belgenin fotokopisi için bak. Ek II.
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Mehmet Çelebi önce Musa' Çelebiye karşı mücadelesinde İm-
par~tor Manuel'in desteğini sağlamıştır. Musa Çelebinin 1411 yılın-
da Istanbul'ukuşatması nedeniyle İmparator Manuel, Musa'yakarşı,
Çelebi Mehmed'i Rumeli tarafına geçirmek istemiştir. Çel~bi Meh-
med imparatorla anlaşmak üzere Gebze kadısı Fazullah'ıIstanb!1l'a
yollamiş ve Musa Çelebi'yi yenerse, onun almış olduğu y~rleri Im-
paratora geri vermek, yenildiği takdirde ise kendisinin Istanbul'a
kabul edilmesi üz~rine bir antlaşma yapmıştır(32). İstanbul'a gelen
Mehmed Çelebi, Usküdarda imparator Manuel ile görüşdükten ve
aralannd~ yeminle antlaşmayaptıktan sonra, Bizans'dan aldığı kuv-
vederle Ineceğiz'e gitmiş' cı Teşrin 1411) burada yaptığı savaşta
Musa'yayenilerek Bizans'ın merkezine sığınmıştı~. ~~parator'un
gemileri ile Bursa'ya geçirilen Mehmed Çelebi, 1412'de Istanbul ci,.
vannda' Müsa ile yaptığı Ikinci savaşta da başan, gösterememiştir.
(33).Sonunda Mehmed Çelebi, Rumeli Beyleri, Emirlerin bir kismı
ve Sırp Despotu Lazarevic ile birleşerek 5 Temmuz 1413'te Mu:
sa'yı ortadan kaldırarak -Edirne'de bütün devletin hÜkümdan olmuş-
tur(34).' .

i. Mehmed, tek' başına hükümdaroıduktan sonra, Manuel ile
dostluk antlaşmalanna sadık kalmış, .1403 antlaşmasıyla Bizans'a
verilmiş olan yerleri iade etmeyi kabul, ettikten başka, '~ralanndaki
baba-oğul ilişkisine değinmiş ve dostluklanmn devam edeceğini
bild~rmiştir<35);

1416 yılında İmparator Mora'dan dönerken Sultan Mehmed
. onu karşılamak üzere' Gelibolu'ya kadar gitmiş ve ManueJ!de onu
gemisinde ağırlamıştır<36)..., _

Bu dostaneilişkilere rağmen, İmparatorfırs'at bulunca 1416 yı-
lında Mehmed'e karşı Mustafa Çelebi 've Aydın oğlu Cüneyd Bey'i
desteklemiştir<37). ¥anuel, Mehmed'e karşı olanlan Rumeli'ye ge-
çirtmiş ve Serez dezaptedilmişse. de Mustafa Çelebi ve Cüneyd
Bey yenilgiye uğramışlar ve Selanik kalesine sığınmışlardır. Sela-

(32)
(33)
(34)

(35)
, (36)

AşıkPaşa-zide.,Tevarih~aAl-iOsman,ed.N.Atsız,s. 147-148.
Pseudo,Phrantzes.Cronica,Grecu,s.228.
Brehier:,L., Vie et Mörtde Byzance',Paris, 1947,s. 477 , bak dipnot5 ve
İ.H.Uzunçarşılı,i.Mehmed,1.A. ' , ,
Ducas,ed.Grecu,s. 133 '
Barker,J.W.,ManuelII. Pa1aeologus(1931-1425),NewBrunswick,NewJersey,
1963,s.318-320. '.
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nik'i kuşat~ Sultan Mehİned ıp.ültecilerln teslimini istemiş Selanik
valisi Dimitrlos Leondaros da Imparatorun izni olmadan bu konuda
yetkili olmadığını hildirmiştir. D~as'dan öğrendiğimize göre, Ma-
nuel, Çelebi Mehmed ile olan dostluk antlaşmasını yenilemek zo-
runda kalmış ve ona aralannda daha önce baba-oğul ilişkisi kurul-
duğu için mültecileri t~slim etmenin yakışık almayacağını ve onlan
Mehmed'in hükümdarlığı süresince tutsak olarak muhafaza edece-
ğini söylemiştir(38). .

Yapılan antlaşmada, Sultan Mehmed İmparatora yılda ~OO.OOO
akçe vermeyi ve status quo'yu koruyacağını taahüt etmiş, Impara-
~ordt;lMustafa Çelebi'yi Limni adasına göndermiş, Cüneyd Bey'i ise
ıstanbul'da Pammakaristos Manastınna kapatmıştır.

. Mustafa olayından sonra, 1420-21 kışında Çelebi Mehmed'in
Istanbul yoluyla Anadolu'ya geçeceğini bildirmesi üzerine, Manuel
onu karşılamak üzere bir 'heyet göndermiş ve kendisine Topha-
ne'den Üsküdar'a kadar refakat etmiştir(39). .

1421 yılında Sultan Mehmed'in Edirne çevresinde avlanırken
hastalanmasından sonra Manuel, DemetriusLaskaris-Leontaris
adında bir elçiyi Sultan'a göndermiştir. Mehmed iyileşemeyeceğini
aJ).layınca Amasya valisi olan oğlu Murad'ın getirilmesini buyur-
muş ve diğer iki küçük oğlunun öldürülmelerini önlemek için de
imparatorun yanına gönderilmelerini vasiyet etmişti(4O).

Elimizde bulunan mekt\!bun üzerinde tarihi olm~dığı için ne
zaman Sultan Mehmed'den ımparator'a gönderildiği .belli değildir.
Fakat yukanda özetlemeye çalıştığımız dostane ilişkilerin. birinde
yazılmış olmalıdır.

III. GRUPTAise, gayri-müslimlere imtiyaz veren npmeler
(amannameler) bulunmaktadır.

Osmanlılar, bir ülkeye savaş açmadan önce, İslam Hukukuna
göre halkı üç defa teslim olmaya davet ederlerdi. Eğer kent halkı
aman dilerse, zimmi statüsünde kendi ~inlerinde serbest olup, can-

(37) İn~lcık,H., Manuel II. Pal;ologus, 1969,Critica, s, 280-283.
(38) Ducas, ed. Grecu., s 157-159. .
(39) Uzunçarşılı. t.H., i. Mehmed, t.A .
. (40) Barker.lW.,a. g. e., s. 353-354
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lıları, malları ve ırzlan devletin koruması,altına alınırdı. Eğer tes~
lim olmayı kabul etmezlerse halk tutsak, toprak ise devlet malı sa-
yılırdı(41). .

Sultan II. Munıd'ın 1430 yılında Selanik'e. savaş açmadan önce
, halkı teslim olmaya ikna etmek için Hristiyan elçiler ve oklada ka-

leden içeri Yunanca yazılmış rnektublar gönderdiği, olayların görgü
tanığı olan J.Anagnostis'in "Oiigisis" adlı eserinde ayrıntılı bir şe-
kilde anlatılmaktadır<42). ".'

Bizans halkına gönderilen mektupların da Yunanca yazıldığı
anlaşılmaktadır. Bu konuda muhafaza edilen en eski belgeler Sul-
tan II. Murad ve Rumeli Beylerbeyi Sinan Paşa'nın. 1~BO'yılında
Yanya halkına teslim olmaları için gönderdikleri namelerdir(43). Bu
nameler daha sonraki ahidnamelere örnek olmuştur. II. Mehmed'in
İstanbul'un fethinden sonra 1 Haziran 1453'te bir ahidname verdiği;
Osmanlılar tarafından aynı, şekilde 1567,1576,1694'te Sakızlı}ara
ve 1579'da Siklat Adalarına aynı şekilde ahidnameler verdikleri bi-
linmektedir.

Sinan Paşa'nın namesi:

Ben, Beylerbey!, bütün Batt'nın Bey'i Sinan Paşa Yanyalıların
çokkutsal Metropolitine ve saygıdeğer idarecelerine, Kaptan Str'ati-
gopoulos'a , Kaptan'm oğlu Bay Pavlosve Başkumandan Boisabos
ve Başyargıc Stanitzi ve diğer büyük ve küçük Yanya yöneticileri-
ne emrediyorum ve onlan s'elamlıyorum.

Malum ola ki, Dük'ün bölge ve kalelerini teslim alma~ız için
bizi büyük Efendi. (Sultan) gönderdi ve bize şöyle buyurdu: Iyilikle
boyun eğen kale ve ülkenin tahrip edilmekten hiç birkorkusu olma-
sın.Boyun eğmeyen' kale ve ülkeyi, Selanik'te yaptığimgibi, yok
etmemi ve temelinden yıkmarnı emretti. Bu nedenle, Frenklerin Se-
lanikleri mahvettikleri gibi, sizi de, mahvetmekten başka hiç bir ya-
rarı dokunmayacak olan sözlerine aldanmamızı ve onları. dinleme-
mizi size yazıyor ve söylüyorum.

(41) İnalcık.H., The Policy of Mehmed II toward the Greekpopulation of Istanbul and
the Byzantine Buildings of the city, Dumbarton Oaks Paper 23/24,231-249.

(42) Delilbaşı.M., J.Anagnotis, Selanik'in Son Zaptı Hakkında bir Tarih, T.T.K. yay, An-
kara, 1989. ?

(43). Delilbaşı.M., Selanik ve Yanya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması, Belleten LLL
199(1987) 75-106.. .
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-Bu sebeple, göğün ve yerin Tann'sına Peygamber Muhammed
ve Yedi Musafya (Mushaflar) ve Tanrı'nın 124.000 Peygamberi,
başım ve canım adına ve kuşandığım kılıç adına-size yemin ediyo-
rum ki, esaretten, çocukların alınmasından, kiliselerin tahrip edil-
mesinden ve cezalandınlmaktan hiç bir korkunuz olmayacaktır. Ki-
-liseleriniz de adet- olduğu üzere çanlannı çalacaktır. Başpiskopos,
Roma devrindeki yargılama yetkisine ve kilisedeki bütün haklarına,
tımar sahibi idareciler yine tırnarlanna, çocuklarına, kendilerine ta- .
bi olanlara ve mallarına kayıtsız şartsız sahip olacaklardır .. Daha
başka istekleriniz olursa sizebağışlayacağız. Şayet, inatla direnir ve
iyilik ile boyun eğmez seniz biliniz ki, Selanİk'i yağma ~derek kili-
selerini tahrip ettiğimiz, her şeyi harap ve yok ettiğimiz gibi, sizi ve
mallarınızı da tahrip edeceğiz. Tanrı günahı sizde arasın.

Bu mektupları alan Yanya'lılar Ekim 1430'da kentin anahtarını
Sultan Murad'a teslim ederek barış yoluyla Osmanlı egemenliğini
kabul etmişlerdirCM). .

Yanyalıların Bizans dönemindeki imtiyazlı durumlarını Os-
'manlı egemenliği zamanında da uzun süre korudukları Osmanlı
tahrir defterlerindeki bilgilerden de anlaşılmaktadır. Son yıllarda
1564 ve 1569 tarihli Yahya Tahrirdefterleri üzerindeki çalışmalar-'
dan elde ettiğim sonuçlara göre, XVI.yüzyılın ortalarında Yanya ve
Epir'in diğer bölgelerinde nüfusun hemen hemen tamamı Hristiyan-
lardan oluşmakta, yer isimleri de Bizans. ve Slav karakterini koru-
maktadır. Böylece Türk idaresi al~ında Yunan topraklarının ve hal-
kının tarihini aydınlatacak. en önemli kaynak grubunu oluşturan
Tahrir defterleri bir bakıma Yunanca kaynaklarıtamamlamaktadır.

Özetle diyebiliriz ki, yukarı da örnekler vermeye çalıştığımız
ahitname ve nameler, Yu'nanca'nın Ortaçağ'da Türklerin Hıristiyan
devletlerle yaptıkları yazışmalarda yoğun bir şekildekullandığını
gösterdikten başka, bu devrin siyasi ve ekonomik tarihine de kat-

. kıda bulunmaktadır. '

(M) Delilbaşı.M .• a. g. e.. s. 198.
i
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