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Balkanlar'da 
Osmanlı hakimiyeti devrinde 

idarecilik, toprak ağalığı anlamında 
kullanılan bir unvan ve müessese. 

_1 

Eski Slovence'den gelen ve "efendi, 
bey" anlamında olan gaspadar kelime
si, Osmanlı idaresinde iki ayrı kurum için 
iki anlamda kullanılmıştır. Bunlardan bi
rincisi, memuriyet ve beratla verilen bir 
özerk yöneticilik olup Eflak - Bağdan 
prensliklerinin idari tarihi için söz konu
sudur. İkincisi, Balkanlar'da ve özellikle 
Bulgaristan'da tirnar rejiminin bozulma
sıyla ortaya çıkan bir toprağa tasarruf 
biçimi, toprak ağalığıdır. Bu ikincisinde 
gaspodartık resmi unvandan çok bir içti
mal kurumdur ve bilhassa XIX. yüzyılda 
Babıali için problem teşkil eden köylü is
yanlarının başlıca sebebi olmuştur. 

Osmanlı idaresinde gaspadar (hospo
dar) terimi, önceleri eski Eflak-Bağdan 'ın 
(Memleketeyn) Romen asıllı voyvodaların
dan, yani en son Dimitri Kantemiroğlu'
nun Ruslar'la iş birliğinden sonra 1711 '
den itibaren onların yerine tayin edilen 
Fenerli Rum beyterin unvanı olarak orta
ya çıktı. Bunların ilki Nikola Mavrokorda
to'dur. Gaspadar yönetimi Efiak-Bağdan 
halkının tarihinde yeni bir dönemdir. Fe
ner Rum Ortodoks Patrikhanesi ve Ba
bıali ile olan ilişkileri kadar Fenerli gas
padarlar Avusturya ve Rusya ile de irti
bat kurmuşlar ve Yunan ayaklanmasın
da önemli rol oynamışlardır. Gaspadar
lar döneminde Memleketeyn'de halkı 

ve köylüyü iktisacten çökertecek kadar 
kötü bir idare sergilenmiştir (Müller. s. 
27 vd.). Bununla birlikte eğitim ve kül
tür alanında akademi, opera gibi bazı 
kurumlar bu devirde açılmıştır. Bunda 
Mavrokordatolar'ın Batı kültürüne düş
kün olmalarının rolü büyüktür. 

Bulgaristan toprak rejiminde bazı köy
terin toprak ağaları (gospodarlar) tara
fından yönetilmesi gerekçe gösterilerek 
bu toprağa tasarruf biçimi, çeşitli kay
naklarda kökleri Osmanlı öncesi döne
me kadar uzanan bir kalıntı ve kurum 
gibi takdim edilir. Gerçekten bu rejimin 
feodal bir karakter gösterdiği düşünü
lebilir; fakat burada Batı Avrupa'da ol
duğu gibi akidlere (kontrat) dayanan bir 
içtimal-hukuki rejim ve hiyerarşi oldu
ğu pek söylenemez. Ayrıca Osmanlı Bul
garistanı'ndaki go~podar, daha çok ti
mar rejiminin ittizam ve mukataa reji
mi lehine bozulması ve toprağın bazı el
lerde toplanması sonucunda bir yerli 
zümrenin köyler ve reaya üzerinde kont
rol kurmasıyla ortaya çıkan bir içtimal 
yapı özelliği göstermektedir. Ancak on
ların kontrol ettiği arazi bir hukuki tern
lik şeklinde kendilerine beratla verilmiş 
değildi. Bu çok defa köylülerin kaçması, 
tapusuz mülkiyet iddiası, el koyma vb. 
biçimlerde üzerinde kontrol kurulan bir 
araziydi. Ağalara atfedilen, resmi- huku
ki bir kimlik ve unvan olmayan gaspo
dar terimi, mukataa alan veya başka 

görevler yapan ve bu görevi veraset yo
luyla sürdüren bir zümrenin adı haline 
gelmişti. Bunlardan bazılarının eski ka
le muhafızları ve sipahi çocukları olduk
ları ileri sürülebilir. Muhtemelen bunlar 
beylerbeyi, sancak beyi veya XVI. yüz
yıldan beri vüzera ve sancak beyi hasla
rında usulsüz olarak tayin edilen vayva
dalar gibi toprağı kontrol eden zümre
terin soyundan gelmekteydiler. Bunla
rın bölgeyi tanıyan kimseler oldukları 

ve menşe itibariyle o bölgede görev ya
pan yöneticilere mensup zümrelerden 
geldikleri kabul edilebilir. 

XVIII. yüzyılda bu zümre bazı arazi 
temliknamelerini de üzerine almaya baş
ladı. Ayrıca yine bu yüzyılda sahipsiz ve
ya dikkatten uzak yerleri tapusuz elle
rine geçirip işlemeye, hayvan otlatmaya 
başlayarak mali ve içtimal hükümranlık 
kurup mütegallibe durumuna gelmiş

lerdi. Bunların bir kısmı. XVIII. yüzyılın 
sonundan itibaren resmen tanınan ayan
lık sıfatını da elde etmişti. Bu arada Vi
din ve civarında gayri müslimlere top
rak temlik edilmediği halde kiracı sıfa-
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tıyla, gittikçe geniş toprak parçalarını 
tasarrufları altında tutan yerli ağalar or
taya çıktı (İnalcık, s. 91) Büyük çoğunlu
ğu müslüman olan bu ağalar köylüye 
ek vergiler ve angaryalar yüklerneye baş
ladılar. Aslında sonradan ortaya çıkmış 
gibi görünen bu gibi ek vergiler ve an
garyalar Osmanlı öncesi dönemden ka
lıp fethin ardından kaldırılmış olsa da 
bölgenin özellikleri dolayısıyla daha XVI. 
yüzyıl gibi erken bir devirde yeniden ih
das edilerek sürdürülmüştü. XIX. yüz
yılda da ücret-i zahire (köylünün ağa için 
bir iki ay ekin ekip tarlada çalışması) veya 
her hanenin bir araba odun vermesi ya
hut 12 kuruş ödemesi, resm-i otlakıyye 
karşılığı muayyen miktarda peynir ver
mesi, "hrizma" ve "budarlık" gibi ürün
den belli bir miktar teslim etmesi gibi 
ağır yükümlülükler vardı. Merkezi ida
renin kontrolü ve zirai nizarn zayıfladık
ça köylüler mütegallibenin bu gibi keyfi 
uygulamalarına maruz kalmaktaydılar. 

Bu durum 1849- 1850 yıllarında Vi din 
isyanlarının çıkış sebeplerinden biridir. 
Bozulan tirnar rejiminin yerine geçen 
bu sistemde artık yeni toprak ağaları
nın eski dirlik sahipleri gibi merkezi dev
letçe kontrolü de mümkün olmuyordu. 
Ayaklanmanın sebepleri arasında, Tan
zimat reformları gereğince bazı arazi
nin hıristiyan reayaya satışının Rebiülev
vel 1267 (Ocak 1851) tarihli bir iradeyle 
uygun görülmesi de vardı. Zira toprak 
ağaları bu gibi satış işlemlerinden, köy
lülerden önce ve daha çok faydalanmak 
istiyorlardı; bu durum ise her iki gru
bun karşı karşıya gelmesine yol açıyor
du. Yine Tanzimat Fermanı ile angarya 
usulünün lağvedilmesi üzerine birçok 
yerde olduğu gibi köylüler artık ek mü
kellefiyetleri yerine getirmeye başlamış
lardı, bu da birçok anlaşmazlık ve çatış

maya sebep olmuştu. 

Böylece idaresizlik ve zirai meselelere 
iyi teşhis koyup düzenli bir reform ya
pamamaktan ileri gelen huzursuzluklar 
bir müslüman ağa- hıristiyan reaya ça
tışmasına dönüşmüş; bu durum, o dö
nemde böyle bir fikri anlayış söz konu
su olmadığı halde günümüz tarihçiliğin
de bazı yazarlar tarafından milli bir ayak
lanma gibi tasvir edilmiştir. Halbuki Mec
lis-iVala-yı Ahkam-ı Adliyye'nin yaptığı 
soruşturmadan (İnalcık. s. 98) ve Meclis-i 
Vala 'dan Vidin Valisi Sabri Bey'e gönde
rilen hükümden (Şentürk. s. 280) mese
lenin tamamıyla bir mülkleştirme ve 
usulsüz vergi tahsili etrafında geliştiği 
anlaşılmaktadır. 
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Gospodarlık rejimi, 1875 Bulgaristan 
isyanlarına kadar başlıca huzursuzluk 
kaynağı olarak sürmüş, bunda Tanzi
mat'tan sonraki arazi rejiminde meyda
na gelen değişiklikler, iyi uygulanma
yan ve yerleştirilmeyen mülkiyet ve top
rak statüsü de rol oynamış, ekonomik 
değişme içindeki bölgede çeşitli şekille
re bürünen huzursuzlukların ana sebe
bini oluşturmuştur. 
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GOTİK 

Batı sanatında bir akım 
ve buna bağlı üslup. 

_j 

Ortaçağ'ın son dönemlerinde Katalik 
Avrupa'da doğmuş ve özellikle Xlii-XV. 
yüzyıllar arasında etkili olmuştur. Tam 
anlamıyla dini amaçlıdır ve zaman için
de bu özelliğini bir ölçüde kaybetmekle 
birlikte daima hıristiyan kimliğini koru
muştur. "Gotlar'a ait" anlamını taşıyan 
gotik (Fr. gothique) kelimesinin ortaya 
çıkması üslübun terkedilmesinden son
radır. Bu isim, söz konusu akımın kaba 
ve estetikten uzak bulunması yüzünden 
Gotlar'ın sanattan anlamayan, kültür
den uzak ve barbar kişilikleriyle tanın
malarından dolayı yapılmış aşağılayıcı 

bir yakıştırmadan ibarettir; aslında Got
lar'ın bu üslüpla herhangi bir ilgisi yok
tur. 

Avrupa'da Ortaçağ'ın son büyük sa
nat akımı ve hakim üslübu olan gotik 
için tesbit edilen tarihler bölgelere göre 
değişiklik gösterir. Mesela ilk defa gö
rüldüğü ve en güçlü hakimiyetini kurdu
ğu Fransa'da XII. yüzyıl içlerinde başla
yıp XV. yüzyılın ortalarına kadar etkisini 
sürdürürken yine köklü bir hakimiyet 
kurduğu Almanya'da XVI. yüzyılın baş
larına kadar devam etmiştir. İtalya'da 
ise bu ülkenin özellikleri ve taşıdığı güç-
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lü antik miras sebebiyle büyük değişik
liklere uğramış ve fazla uzun sürmemiş
tir. Gotik üslübun hakim olduğu devir, 
Avrupa'da önemli siyasi ve içtimai de
ğişikliklerin meydana geldiği, korkunç 
salgın hastalıkların çıktığı, nüfus sayı
sında büyük düşmeler görüldüğü zor yıl
lara rastlar. Hıristiyan dünyasının büyük 
ümitlerle başladığı Haçlı seferleri boz
gunla sona ermiş ve kutsal topraklarda 
kurulan Haçlı kaleleri de müslümanlar 
tarafından ele geçirilmiştir. Avrupa'nın 

İslam alemi karşısında gerHeyişi sosyal 
çöküntüye sebep olarak önceki devir
den farklı bir hayat tarzının doğmasına 
yol açmış ve küçük köyler veya ev grup
ları üzerinde hakimiyet kurmuş manas
tı r ve şatolarla temsil edilen derebeyiik
Ierin yerini şehirlerin ön plana çıktığı 

mutlak monarşiler almıştır. Bu ortam
da gotik sanat, Haçlı seferleri ve diğer 
olaylar sebebiyle inancını kaybetmeye, 
dolayısıyla kilisenin etkisinden çıkmaya 
başlayan halk üzerinde tekrar otorite 
sağlamak amacıyla din adamları tara
fından tasarlanmıştır; bunda 121 S 'te 
toplanan IV. Lateran Konsili'nde alınan 
kararların da büyük etkisi olmuştur. Pa
kat kökeni dinden gelen bu sanat za
manla, gittikçe kuwet kazanan mutlak 
monarşilerin ve özellikle Fransa Krallı

ğı 'nın hizmetine girmiştir. 

Gotik sanatın en önemli kolu ve te
meli, bu üslübun diğer sanat faaliyetle
rinin tamamını hakimiyeti altına alan 
ve onlara şekil veren mimaridir. Mimar
lar genellikle bina yapımı kadar başka 
alanlarda da ustalaşmışlar ve aynı za
manda birer ressam, heykeltıraş ve ku
yumcu olarak faaliyet göstermişlerdir. 
Gotik mimarinin esasını teşkil eden bi
na tipi dev ölçülerde inşa edilen kated
rallerdir. Şehirlerin zaferini ve zenginliği
ni gösteren bu görkemli binalar, sembo
lik anlamda taşıdıkları kutsiyetle önem
li birer Hıristiyanlık unsuru teşkil etmiş
lerdir. Gotik mimari anlayışının , Paris ya
kınlarında bulunan Saint Denis Manas
tır-Kilisesi 'nin yeniden yapılması sıra

sında (ı ı 22- ı 15 ı ı doğduğu kabul edil
mektedir. Aynı döneme ait diğer örnek
lerin yer aldığı bölge de yine Fransa'da 
bulunan ve özellikle 1140-1240 tarihle
ri arasında önemli bir mimari faaliyete 
sahne olan lle- de- Prance'tır. O yıllardan 
itibaren Fransa kralları tarafından des
teklenen gotik üslüp 1250-1350 ara
sında en güçlü dönemini yaşayarak İtal
ya'ya da girmiş ve bütün Katalik Avru
pa üzerinde tesirini hissettirmeye baş-

la mıştır. 1380-1425 yılları arasında "mil
letlerarası gotik" adıyla tanımlanan üs
lübun bu dönemde özellikle resim ala
nında kendini gösterdiği görülür. 

Gotik üslübun taşıdığı özellikler ara
sında en önemli olanı, dini ve uhrevi ına
nalardan beslenen göğe doğru uzanmış 
eserler ortaya koyma gayretidir. Böyle
ce yüksek bina yapmayı gaye edinen 
mimarlar. yeni mimari elemanların kul
lanılmasına ihtiyaç duydukları için yeni 
inşa teknikleri geliştirdiler. Gotik mima
riye has olan yeni elemanların başlıcala

rı üslüba damgasını vuran sivri kemer
ler, kaburga kemerlerle takviye edilmiş 
örtüler, uzun kemer sıralarıyla taşınan 
mekanları çevreleyen duvarları hafiflet
mek için açılan geniş pencereler ve bu 
pencerelerin içerideki insanlar üzerinde 
bıraktığı mistik havayı yoğunlaştırmak 
amacıyla kullanılan vitraylardır (renkli cam 
resimler) . Bina içinde faydalanılan bu ele
manlardan başka dış cephelerde de 
"uçan payanda" adıyla tanınan taşıyıcı 

sistemle iç mekana girişi sağlayan kapı 
teşkilatları dikkat çeker. Özellikle ana 
cephelerde yer alan yüksek kulelerle 
zengin kabartma ve heykeller, binanın 
dışarıdan bakan kişiler üzerindeki etki
sini arttırmak amacını taşır. Gotik mi
marinin en güzel örnekleri bu üslübun 
doğduğu yer olan Fransa'da bulunmak
ta ve bunların en ünlülerini Notre- Da
me de Paris, Chartres, Amiens, Reims 
ve Strasburg katedralleri teşkil etmek
tedir. Diğer önemli örnekler ise İngilte
re'deki Durham, Salisbury, Westminster, 
York, Wells; Almanya· daki Naumburg, 
Nürnberg, Augsburg, Köln ; Belçika'daki 
Anvers, Bruges, Bruxelles ; İspanya'daki 
Burgos ve İtalya'daki Milano katedralle
ridir. 

Gotik sanatın en önemli faaliyet alan
larından birini meydana getiren heykel
tıraşlık, özellikle mimarinin tamamlayı
cısı ve destekleyicisi olarak yaygınlık ka
zanmıştır. Bu sanat kolunun çok ihtişam
lı ve karmaşık bir nitelik taşıyan gotik 
tezyinat içinde önemli bir yeri vardır. Fi
gürlerin boylarında uzama görülür ve 
elbiselerin kıvrımlarına gösterilen ihti
mam fevkalade dikkat çekicidir. Gotik 
resim oldukça sade örneklerden yola 
çıkınakla beraber zaman içerisinde çok 
ihtişamlı bir tezyini özellik kazanmıştır. 
Resim de heykelde olduğu gibi mimari
nin etkisindedir ; tasvir edilen sahneleri 
ve konuları belirleyen bölümleri ayınr
ken veya bu bölümleri çerçevelerken yay
gın biçimde mimari elemanların işlendi-


