EDiRNE ARKEOLOJi ve ETNOGRAFYA MÜZESi
men Şeyhülislam Kadızade Mehmed Tahir Efendi'nin teklifiyle barış yapılması
na karar verildi. Bu arada İngiltere ile
Fransa da devreye girmişlerdi.
Bu sırada Edirne önündeki Rus kuvvetleri herhangi bir mukavemetle karşı
laşmadan şehre girmişler

(22 Ağustos

ı 829), Kırklareli

ile Lüleburgaz'ı da işgal
etmişlerdi. Rus gemileri istanbul Bağa
zı'na saldırırken Ege'deki bir filo da Çanakkale Bağazı'nı abluka etmişti. Bu durumda istanbul'un savunulması için bazı tedbirler alınmaya çalışılmış, barış görüşmelerinin başiayabilmesi için Başdef
terdar Mehmed Sadık ile Anadolu Kazaskeri Abdülkadir efendiler temsilci olarak seçilmişlerdi.
Osmanlı delegeleri, yanlarında ara bulucu Prusya'nın bir temsilcisi olduğu halde 28 Ağustos 'ta Edirne'ye gittiler. Barışa esas olacak Rus teklifleri 31 Ağus
tos'ta kendilerine verildi. Ruslar Yunan i stan'ın bağımsızlığı, Sırbistan ile Eflak- Boğdan imtiyazlarının genişletilme
si dışında çok ağır bir tazminat ödenmesini ve bu çerçevede Anadolu'da bazı
kalelerio kendilerine bırakllmasını istiyorlardı . Asıl görüşmelere 3 Eylül'de Orta Saray'daki Bestancı dairesinde baş
landı. Rus delegeleri Kont Alexis Orloff
ile Friedrich Pahlen tekliflerinde ısrar
ederek ayın on üçüne kadar bunlar kabul edilmezse ileri harekata geçecekleri
tehdidinde bulundular. Bunun üzerine
istanbul'da düzenlenen şura meclisinde
barış yapmaktan başka çare olmadığı
na karar verildi.12 Eylül'deki görüşme
lerde Osmanlı delegeleri, ticaret tazminatı konusundaki küçük bir değişiklik
dışında Rus tekliflerini hafifletmede sonuç alamadılar. Böylece son şeklini alan
metinler 15 Reblülewel 1245 (14 Eylül
1829) Pazartesi günü imza edildi. Osmanlı hükümeti antlaşmanın imzalandığını Prusya elçisinin barış müjdesinden
öğrenmişti. Bayburt önlerindeki Rus karargahında da barış dolayısıyla 101 pare top atılmıştı.
Edirne Antlaşması, asıl antlaşma metniyle ona ekli bir "sözleşme" ve bir "senet"ten oluşmaktaydı. On altı maddelik
olup "ebedf sulh"tan söz eden antlaşma
ya göre Rumeli'deki Osmanlı-Rus sınırı
Prut ve Tuna nehirleri boyunca Hızıril
yas Bağazı'nda Karadeniz'e ulaşıyor, Tuna'nın kolları arasındaki Yılan (Serpents)
adaları Ruslar'da kalıyordu. Ancak burada karantina dışında herhangi bir istihkam yapılmayacaktı. Nehrin Osmanlılar'a ait sağ sahili de iskan edilmeyecekti. Osmanlı imparatorluğu, Rusya'nın
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topraklarına katmış olmasını tanıyordu.
Doğu sınırı,

Guriel eyaleti güneyinden

başlayarak imre (imereti) üzerinden Ahıs

ka ve Kars eyaletlerinin Gürcistan'la birleştikleri yere kadar uzanacaktı. Böylece Ahıska ve Ahılkelek Ruslar'da kalıyor
du (md. 2-4) . Eflak-Boğdan müstakil
idareye kavuşturuluyor ve Rusya onların refahiarına kefil kılınıyordu (md . 5).
Ekli senede göre voyvodalar yerli Boyarlar'ca seçilecek, görevleri ömür boyu sürecekti. Ancak kendileri istifa edebilecekleri gibi suçları görüldüğünde Babı 
ali'ce görevden alınabileceklerdi. Tuna·nın sol sahiline yakın adalarla müslümanların oturdukları yerler Efi ak- Boğ
dan'a ait olacaktı . Bu iki ülke halkı, Ruslar'ın tamamen çekilmesini takip eden
iki yıl boyunca bütün vergilerden muaf
tutulacaktı. Osmanlı Devleti Akkirman
Antiaşması'nın Sırbistan ' a ilişkin hükümlerini uygulamayı kabul ediyordu. Ayrı
ca Sırbistan'dan ayrılmış olan altı nahiyeyi de geri verecekti (md. 6). Boğazlar,
Rus ticaret gemilerine ve Osmanlılar' la
savaş halinde bulunmayan devletlerin
Rus limaniarına giden ticaret gemilerine açık olacaktı (md . 7) . Rus tüccarları 
nın 1806 savaşındaki zarariarına karşı
lık olarak on sekiz ay içinde ve dört taksitte 1.500.000 Macar altını ödenecekti.
Savaş tazminatına gelince, bu tazminat
Anadolu'da Rusya'ya bırakılan ve dördüncü maddede belirtilen Ahıska , Ahılke
lek, Ana pa, Poti gibi kalelerle 10.000.000
Macar altını olarak tesbit edilmişti (md .
9). Osmanlı Devleti, Yunanistan hakkın
da üç devletin yaptığı anlaşmaları yani
Yunanistan'ın bağımsızlığını kabul ediyordu (md. 10). Ruslar. ticaret tazminatının ilk taksidi olan 100.000 altın ödendikten, Eflak'a katılacak Yerköy Kalesi
teslim edildikten ve antlaşmanın tasdikli nüshaları değiştirildikten bir ay sonra
Edirne, Kırklareli ve Lüleburgaz'dan çekileceklerdi. Efi ak- Boğdan dışındaki yerlerden çekilmeleri işi ticaret tazminatı

galibin dikte ettiği şartları kabul etmek
zorunda kaldığını göstermektedir. Ödemeyi kabullendiği 11.500.000 Macar altını, hazinesinin altından kalkamayacağı çok ağır bir yüktü. Ruslar, 26 Nisan
1830'da imzalanan bir senetle bunu 8
milyon Felemenk altınına indirmişler,
Osmanlılar' ın Yunanistan'ın tam bağım
sızlığını kabul etmesi şartıyla 1 milyondan daha vazgeçmişlerdi. Nihayet 1834
Ocağında savaş tazminatı S milyona, yıl
lık taksitler de 500.000'e indirildi. Bunun dışında, . Ruslar'ın Efiak-Bağdan'
dan çekilmeleri tazminatın ödenmesine
bağlandığından çekilme işi 1834'te gerçekleşebildi. Silistre'den çekilmelerine
ilişkin sözleşme ise ancak 8 Nisan 1836'da imzalanabilmiştir.
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ödendiğinde tamamlanacaktı. Eflak-Boğ

dan ile Silistre, savaş tazminatı ödemeleri bitineeye kadar rehin olarak Ruslar'da kalacaktı. Anadolu yakasındaki yerlerden çekilmeleri ise tasdiknameterin
değiştirilmesinden üç ay sonra başlaya
cak ve beş ayda tamamlanacaktı (md . ı ı
ve ek sözleşme). Antlaşmanın onaylı nüshalarının en geç altı hafta içinde değiş
tirilmesi de öngörülmüştü.
Edirne Antlaşması, Rus ilerleyişini önleyemeyen Osmanlı imparatorluğu'nun
diplomaside de başarı elde ederneyerek
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1971 yılında Selimiye Camii'nin doğu"
sunda inşaatı tamamlanan yapı, eski müzeden buraya taşınan (bk. EDİRNE TÜRK
ve isLAM ESERLERİ MÜZESi) arkeolojik
eserlerin yanı sıra etnegrafik malzemeyi de barındırınasından dolayı Arkeoloji ve Etnografya Müzesi adıyla hizmete
girmiştir. Bahçe içinde yer alan müzenin
büyük salonu ile bir galerisinde etnegrafik eserler, küçük bir salonunda el sa-
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natları ürünleri, bir diğer galerisiyle bir
salonu ve bahçesinde arkeolajik eserler
sergilenmektedir. Tarih öncesi dönemlerden başlayarak toplanan arkeolajik
eserler arasında balık, fil, at, gergedan
fosilleri, dolmerı ve menhirler. tören ve
mutfak kapları, figürler. takılar. lahitler. sunaklar ve steller ile değişik devirIere ait 6000 kadar sikke bulunmaktadır. Bu eserler genellikle kazılardan ve
yurt dışına kaçınlırken yakalandıkları
gümrük kapılarından getirilmiştir.
Etnegrafik eserlerin çoğunluğunu Edirne saraylarından intikal eden eşya oluş
turmaktadır. Salonun en önemli kısmı,
sünnet ve gelin yatağı ile Edirne evi odasının teşhir edildiği köşedir. Bu mekanda XVIII- XIX. yüzyıllara ait edirnekari
sanatının en güzel örneklerinden olan
yüklük ve dolap kapakları, sini altlıkları.
mankenlere giydirilmiş sünnet çocuğu.
Edirne gelini ve saray etkisinde kalmış
Edirneli hanım kıyafetleri. altın pulla iş
lenmiş kahve stil örtüsü ve zarflı kahve
fincanları, mercan saplı. mineli bağa kaşıklar, tombak eserler. Beykoz işi cam
eşya, gümüşten yapılmış buhurdan, gülabdan, nargile takımı gibi nadide eserler sergilenmektedir.
Vitrinierde yine mankenlere giydirilmiş erkek ve kadın kıyafetleri yer almakta. Türk kadınının günlük hayatını aksettiren oturma odası ve hamam hücresi şeklinde düzenlenmiş köşelerde son
yüzyıl Osmanlı kültürünü yansıtan oymalı ahşap beşik, pirinç mangal. kozadan
ve kağıttan yapılmış resimliklerle sim iş
lemeli havlular ve yüksek nalınlar. birinci sınıf işçilik gösteren sim işlemeli yağ
lık, peşkir ve uçkurlar, söz ve nişan bohçaları, iğne ve tığ oyalarından yapılmış
saat. mühür ve tütün keseleri, oyalı yemeniler ve giyim eşyasının yanı sıra çeşitli yöresel gümüş ve altın takılar sergilenmektedir. Küçük salonda eski Edir-
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ne el sanatlarından ve tarım aletlerinden örnekler bulunmakta, burada ayrı
ca halen devam eden süpürgecilik, mis
sabunculuğu, saraçlık, dokumacılık, çömlekçilik gibi el sanatlarından örnekler de
tanıtılmaktadır. Müzenin etnografya bölümünde teşhir edilen eserlerin toplam
sayısı 1300'dür.
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Edirne'de ilk müze, Atatürk'ün emriyle 1925 yılında Selimiye Külliyesi'nin Darülkurra Medresesi'nde açılmıştır. Daha
sonra bu binanın ihtiyacı karşılayamaz
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hale gelmesi üzerine etnegrafik eşya aykülliyenin Darüttedris Medresesi'ne
nakledilerek burası 25 Kasım 1936 günü Etnografya Müzesi adıyla faaliyete
geçirilmiş, 1949'da da Darülkurra'daki
eski müze kapatılmıştır. Etnografya Müzesi'nin de zamanla sayıları artan eserIere dar gelmesi üzerine arkeoloji ve etnografya seksiyonları 1971 yılında inşa
edilen yeni müze binasına taşınmış ve
medrese yalnız islami eseriere göre tanzim edilerek Türk ve islam Eserleri Müzesi adıyla hizmete sokulmuştur.
Eserler, kare planlı bir orta avlunun
etrafındaki galeri üzerine diziimiş on dokuz odanın on dördünde sergilenrnektedir (diğerleri depo ve bürodur). Galeri boyunca eski yapılardan getirilmiş kitabeler, ahşap tavan göbekleri ve Edirne Sarayı'na ait tuğralı mermer levhalar, orta avluda da Osmanlı hat sanatının en
güzel örneklerinden olan bir kısmı yeniçerilere ait XVIII ve XIX. yüzyıl mezar taş
ları yer almaktadır. içlerinde sadece birer niş bulunan odalardan farklı biçimde mihraplı, ocaklı ve yüksek kubbeli bir
mekan olan büyük salonda (dershane)
Edirne'deki kapatılan tekkelerden toplanan. XVI-XIX. yüzyılların ünlü hattatları tarafından yazılmış levhalar. Kur'an-ı
Kerim'ler ve çeşitli tarikatiara ait dini
eşya sergilenmektedir. ll. Beyazıt Külliyesi'nden gelen geçme tekniğiyle yapıl
mış oyma ve kakmalarla süslenmiş iki
kapı kanadı salonun en görkemli eseridir. Bir odada kavukluk, sandık ve sini
altlığı gibi edirnekari ahşap eşya, bir
başka odada maden ve ahşap mutfak
eşyası, bir diğerinde de sedef kakmalı
koltuk kanepe takımı ve kristal aynası
ile eski bir Edirne evinin misafir odası
sergilenmektedir. Edirne Sarayı kazıla
rından çıkan çini panolar ve tabaklar yine ayrı bir odada teşhir edilmektedir.
Şehrin kara günlerini aksettiren Balkan
Harbi odasında kanlı sancakla muhasara sırasında halkın yediği süpürge otu
nı

