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stanbul Taksim Atatürk Kitapl , Muallim Cevdet evrak  (no. 36) aras nda 
korunan 1455 tarihli Alacahisar, Vilçitrin ve Prizrin livalar  ve zveçen, Yeleç, Ras, 
Seniçe ve Hodidede Vilayetleri Voynuk Defteri ba l kl  voynuk defteri, Tatjana Katiç 
taraf ndan 2020 y l nda Voyniçki Defter iz 1455. Godine ba l yla yay nland . Ki-
tap, Belgrat Tarih Enstitüsü’nün ( storisyski nstitut Beograd) ‘S rp tarihinin Os-
manl  Kaynaklar ’ ba l kl  bir serisinden ç km t r. Fatih Sultan Mehmed devrine 
ait 72 yaprakl  bu defter, S rbistan ve Makedonya tarihi aç s ndan de erli bir kay-
nakt r ve ilk kez yay nlanmaktad r. Muharrir Ali b. Hac  Yakup taraf ndan haz r-
lanan defterde Fatih Sultan Mehmed, ‘Sultanü’l- slam ve’l-müslimîn, nâs rü’l-guzât 
ve’l-mücahidîn, sultan ibn sultan sultan Mehemmed Han b. Murad Han’ lakab yla 
geçer. Ayr ca onun hilafetinin devam  için dua edilmi tir. Defterde, Dilboçiça, Po-
laniça, Petru , Topliça, zmirlik, Alacahisar, Koznik, Ras, Seniçe, Hodidede, Yeleç, 
zveçen, Topolniça, Lab, Vulçitrin, Morava, Prizren, pek, Kolopotnik ve Bihar 

nahiyelerinde görevli voynuklar n isimleri ve mükellefiyetleri kay tl d r. Belgrat Ta-
rih Enstitüsü’nden Bayan Katiç, defterin t pk bas m n , Latin transkripsiyonunu, 
ngilizce özet ve S rpça çevirisini vermi tir. Bunlara ek olarak, defterde geçen Slav-

ca terimler ve Osmanl  yer isimleri ve bunlar n bugünkü isimleri üzerine listeleri 
de bulmak mümkündür. Haz m abanoviç, Hamid Hac begiç, Adem Handziç 
ve E ref Kovaçeviç gibi Yugoslavya devrinin önemli tarihçileri, Bosna arkiyat 
Enstitüsü’nden Balkanlara ait çe itli Osmanl  tahrir defterlerini yay nlam lard . 
Katiç, bu gelene i 21. yüzy lda devam ettiriyor. Özellikle S rp tarihçiler, Osmanl  
Ar ivinin de erinin fark ndalar. Ar ivlerimizdeki en eski tarihli defterlerden biri 
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olmas  münasebetiyle, bu defter hem voynuk te kilat  hem de Fatih Mehmed devri 
tarihi için fevkalade de erlidir. çinde ço unlukla gayrimüslim erkek ah s isimleri 
mevcuttur. Bu isimleri Türk tarihçilerinin do ru okumas  zor bir i tir. Dolay s yla 
Katiç, faydal  bir i  yapm t r. Slavca yer ve ah s isimlerin Osmanl ca telaffuzlar n  
tespit ederek, hem Kiril alfabesiyle hem de Latin alfabesiyle yazm t r.

Bu defterin Belgrat seferi öncesinde haz rland  anla l yor (Rebiyülevvel 
859). Zira Belgrat seferinin tarihi Tarih-i Ebü’l-Feth’te 860 olarak geçer. Dola-
y s yla sefere haz rl k kapsam nda, yani Osmanl  ordusuna at ve saman sa lamak 
gayesiyle, Osmanl  idaresince, kendi elinde olan S rp bölgelerinde görevli voy-
nuklar n say m  yap lm t r. Bu durumda, yukar da isimlerini s ralad m bölge-
lerin, 1455’ten önce Osmanl  idaresinde oldu u anla l r. E er Belgrat’ n fethi 
gerçekle seydi, Osmanl  bürokrasisine göre, buras  için yeni tahrir defterleri ha-
z rlanmas  gerekirdi. Nitekim elimizde Alacahisar ve Topliça’ya ait 1445 tarihli 
bir tahrir defteri bulunmaktad r (Atatürk Kitapl , Muallim Cevdet, No. 117/5). 
Bu durumda, yukar da ismi geçen bölgelerin, 1444 Varna Sava ndan sonra, II. 
Murad devrinde ele geçirildi i anla lmaktad r. Ba ar s z Belgrat ku atmas ndan 
sonra, Macar tehdidine kar , Mahmud Pa a’n n komutas ndaki Osmanl  asker-
lerinin Sofya’y  merkez yaparak S rp topraklar na sald rd klar n ; Resava ve Omol 
kalelerini ald klar n  biliyoruz. Semendire kalesi ku at ld  ama al namad . Ancak, 
Güzelcehisar, Sivricehisar, Gögercinlik Kalesi ve Rudnik ele geçirildi. Maçova 
bölgesine girildi. Neticede 1460 y l nda Semendire Kalesi’nin anahtar  Mahmud 
Pa a’ya teslim edildi. Demek ki bu defter, 1444 ila 1460 y llar  aras ndaki S rbis-
tan’daki Osmanl  fetihleri aç s ndan önem ta r.

Katiç’in tespitlerine göre, söz konusu defterde 370 civar nda köy ve mezraa 
ismi mevcuttur. Bunlar, bugünkü S rbistan’ n güney ve güneybat  k s mlar nda yer 
al r. Ayr ca Kosova, Metohiya ve Karada ’ n kuzey k s mlar nda da bulunur. Baz  
köyler ise Saraybosna’n n çevresinde yer almaktad r. Yine baz  Slavca terimlerin Os-
manl  idaresi taraf ndan kullan ld  da ortaya ç kmaktad r. Katiç, sudiya (hâkim), 
pop (papaz), d rvar (kereste taciri), kovaç (demirci), star (ya l ) siromah (fakir), priç-
laç (yeni muhacir), hi  (akraba), pisender (üvey o ul), istriç (amca) gibi S rpça terim-
lerin defterde geçti ini tespit etmi tir. Voynuklar n hemen hepsi de gayrimüslimdir.

Sonuç olarak, Katiç’in bu çal mas , Fatih Sultan Mehmed devri Balkan tari-
hi üzerine de erli bir Osmanl  kayna  olarak raflardaki yerini alacakt r.
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