
işlem parşömen üzerindeki klasik eserle
rin silinerek yerine Ortaçağ'ın dini metin
lerinin yazılması sonucunu doğurmuştur. 

Papirüs ve parşömen, ruloların etrafın
da birkaç defa deri şeritler dolanarak tut
turuluyordu. Bu şeritlerde delik ve düğ

meler vardı. Rulolar sarı veya erguvan renk
li parşömen kılıfa konuyordu ve bu kılıfla
ra "diphtera, phainolus, membrana. rub
ra membrana" gibi adlar veriliyordu. Bu 
kutular altın ve gümüş "gemma"lar, oy
ma ve kakmalarla süslüydü. Sonraları ko
deksler de pahalı ve süslü kutulara yer
leştirilmeye başlanmış. bütün bunlar kitap 
şekli, ciltçilik gibi konularda parşömen ki
tap için başlangıç olmuştur. 

Helenistik devirde yetmiş iki bilgin ta
rafından İbranice'den eski Yunanca'ya pek 
çok eser çevrilmiştir. Ahd-i Atik de bunlar 
arasındadır. Papirüs üzerindeki eserler de 
parşömene geçirilmiştir. Yukarı Fırat böl
gesinde Dura Europas'ta (Salahiye) milat
tan önce 196-190 yılları arasına tarihlenen, 
Selevkoslar (Seleucos) dönemine ait parşö

men üzerine yazılmış belgeler bulunmuş
tur. Koyun ve keçi derisinden yapılmış, in
ce ve pürüzsüz bu parşömenler arşiv nite
liğinde belgeler olup yörenin kuru iklimi 
sayesinde günümüze ulaşabilmiştir. Selev
kos Devleti'nin Grek-Suriye hukuku. Selev
koslar'ın devlet yönetim sistemi, ekono
misi konularında bilgi veren bu belgeler 
deri bağlarla tutturularak kitap şekli ve
rilmiştir. 

Roma döneminin ilk zamanlarında ya
zılar pek işlenmemiş deri malzeme üzeri
ne yazılıyordu. Etrüskler milattan önce X 
ve VIII. yüzyıllarda deriyi yazı malzemesi 
olarak kullanmıştır. Milattan önce ll. yüz
yılın ilk yarısında Aristarkhos, İskenderi
ye'den Roma'ya papirüsü getirdiği sırada 
meslektaşı Malloslu Krathes de Bergama'
dan inceltip geliştirdikleri parşömeni Ro
ma'ya taşımıştır. Parşömen önceleri pa
pirüsün yanında az kullanılırken milattan 
sonra lll. yüzyıldan itibaren ve özellikle IV. 
yüzyılda kullanımı artmış ve giderek pa
pirüsün yerine geçmiştir. 

Parşömen Roma'da ı. yüzyıldan itibaren 
yazı aracı olarak kullanılmaya başlanmış, 
her iki yüzüne yazılabilmesi, ucuz ve açık 
renkli oluşu. okuma kolaylığı gibi sebep
lerle Roma İmparatorluğu içinde kısa za
manda yayılmış. Hıristiyanlık ile bütün Av
rupa'da yaygınlaşmış, dualar, ritüeller ve 
dini eğitime ilişkin metinler onun üzerine 
yazılmıştır. Daha önce papirüs üzerine ya
zılmış olan metinler sağlam olan parşöme
ne aktarılmıştır. İmparator Konstantinos 
(m.s. 324-337), saray kütüphanesinde bu-

lunan Homeros'un şiirlerini altın yaldızlı 
harflerle deri üzerine yazdırmış, İstanbul'
da inşa ettirdiği kilisenin kütüphanesinde
ki yazıların kopyalarını da parşömene yaz
ctırarak güvence altına almıştır. IV. yüzyıl

dan itibaren papirüs yazmalar parşöme
ne geçirilmiştir. Deri, üzerine yazıldıktan 
sonra yapraklar bir arada tutturularak ki
tap şekli (kodeks) verilmiş. rulo yerine ko
deks şeklini almış olan bu ciltler milattan 
sonra 11-IV. yüzyıllar arasında kullanılmıştır. 
Gittikçe artan lüks merakı ile parşömen 
kitaplar altın yaldız ve mücevherler, min
yatür. resim ve portrelerle süslenmiştir. 

İslam dünyasında kağıt üretimi yapan 
ilk tesis 178 (794-95) yılında Bağdat'ta ku
rulmuş, bu tarihe kadar yazı malzemesi 
olarak parşömen kullanılmıştır. İslam'ın do
ğuşu sırasında Mekke ve Medine'de deri 
tabakçılığının varlığı bilinmektedir. Hz. Pey
gamber'in hayatıyla ilgili kaynak eserlerde 
yazı malzemesi olarak safran ve gül suyu 
ile boyanmış. inceltilmiş, terbiye edilmiş 
derinin (parşömen, rak) kullanıldığı, özel
likle vahiy ve mektupların dayanıklı ve ka
lıcı olması sebebiyle parşömen üzerine ya
zılmasının Peygamber tarafından öğütlen
diği, Halife Osman zamanında çoğaltılan 
mushafların da parşömen üzerine yazıl
dığı belirtilmektedir. Sonraki dönemlerde 
ilim ve sanat hayatında görülen canlan
ma ve yazılı kültürün gelişmesine paralel 
biçimde parşömen kullanımı yaygınlaşmış
tır. Günümüzde, Hz. Osman dönemine ait 
olduğu ileri sürülen mushaf nüshaları dı
şında en erken yazmalar VIII. yüzyıla ta
rihlenen örneklerdir. Tarihleri kesin olarak 
bilinen İslam el yazmaları IX. yüzyılın or
talarında yatay formatta parşömen üze
rine kCıfı hatla yazılmıştır. Şam V~lisi Ema
cCır için istinsah edilen 870-878 tarihli mus
haf (TİEM, nr. SE 5463) günümüze ulaş
mış ve parşömen üzerine yazılmış ilk ör
neklerdendir. 
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PASAROFÇA ANTLAŞMASI 

Osmanlı Devleti'nin 
Avusturya ve Venedik devletleriyle 

yaptığı barış antiaşması 

(21 Temmuz 1718). 
_j 

1683'te Viyana Kuşatması'yla başlayan 
ve dört devletle yapılan çok cepheli savaş
lar on altı yıl sürmüş, büyük kayıplar veri
lerek Karlofça Antiaşması ile sona ermişti. 
Osmanlı devlet adamları bu antlaşmayı 
bir mütareke gibi görüyor, terkedilen top
rakları geri almak istiyordu. Ruslar'a yeni
len İsveç Kralı XII. Şarl'ın Osmanlılar'a sı
ğınmasından sonra Rusya ile bozulan mü
nasebetler savaşa yol açmış ve Osmanlılar 
Karlofça' da kaybettikleri yerleri ( ı 711 ) ge
ri almışlardı. Kuzeydeki hasmını bertaraf 
eden Osmanlılar barış şartlarını ihlal eden 
Venedik'e savaş açmaya karar verdi. Bu 
arada Sadrazam Damad (Şehid) Ali Paşa, 
Avusturya hükümetine gönderdiği mek
tupta barış şartlarını Venedik'in bozduğu
nu, Avusturya'nın Prut savaşında olduğu 
gibi yine tarafsız kalacağını ümit ettiğini 
bildirdiyse de olumlu bir cevap alamadı. 
Yapılan savaşta Osmanlı kara ve deniz kuv-
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vetleri başarılı oldu. Bu gelişme üzerine 
Avusturya, Fransa ile olan savaştan yorgun 
çıkmasına rağmen Osmanlı Devleti'ne kar
şı tavrını sertleştirdi. Avusturya Başvekili 
Prens Eugen, Osmanlı tehdidini ciddi bo
yutlarda göstermekte ve savaş taraftarlı
ğı yapmaktaydı. Avusturya ile Venedik ara
sında 13 Nisan 1716'da bir ittifak antiaş
ması imzalandı. Bu aslında 20 Mart 1684'
te yapılan Kutsal İttifak'ın yenilenmesinden 
başka bir şey değildi. Hemen ardından sa
vaş hazırlıklarına girişildL Prens Eugen, 
Damad Ali Paşa'ya gönderdiği mektupta 
Karlofça Antiaşması'nın ihlal edildiğini öne 
sürerek Venedik'ten, alınan yerlerin iade
sini istedi (Raşid, IV, 203 vd.) Osmanlı 

hükümeti ise İspanya veraset savaşından 
yorgun çıkan Avusturya'dan Karlofça Ant
Iaşması'nın rövanşını alma düşüncesin
deydi. Bu sebeple İngiltere ve Hollanda 
elçilerinin barış için aracılık teklifleri red
dedildi. Bu arada, daha önce Avustur
ya'ya isyan edip başarısız olan ve Fran
sa'ya sığınan Macar Prensi Ferenc 
Rak6czi, Macaristan ve Erde! kralı yapıl

mak üzere çağrıldı. 

Davudpaşa ordugahında pad.işahın da 
katıldığı istişare toplantısında Avusturya 
seferi meselesi görüşüldü. Çoğunluk bu se
ferin büyük bir orduyla yapılabileceği, hal-

Pasarofça Antiaşması hakkında ı ı ı. Ahmed'in hatt-r hümayu
nu (YM, sy. 35 [19181. s. ı 70) 
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buki son hazırlıkların sadece Korfu adası
na yönelik olduğu fikrindeydi. Bazı devlet 
erkanı ise istendi! ve Çuka gibi önemsiz 
birkaç adanın Venedik'e iadesiyle Avustur
ya'nın susturulmasını öne sürmüştü. Sad
razam Ali Paşa bu fikri savunan ocak ileri 
gelenlerini ölümle tehdit edince kimse se
sini çıkaramadı. Ardından sadrazarnın et
rafındaki savaş yanlılarının da desteğiyle 
Avusturya'ya savaş ilan edildi (a.g.e., IV, 
I 93 vd.) ve bu hususta şeyhülislamdan bir 
fetva alındı. 

Ali Paşa kumandasındaki ordu Avustur
ya'ya, Mora Seraskeri Kara Mustafa Paşa 
ile Kaptanıderya Canım Hoca Mehmed Pa
şa kumandasındaki donanma ise Korfu'
ya hareket etti. Yaradin taraflarında yapı
lan savaşta Ali Paşa şehid oldu ve bir sü
re başsız kalan ordu Belgrad'a çekildi. Bu 
arada Banat bölgesi ve Tımışvar Avustur
ya'nın eline geçti. O sırada Avusturya ile 
barış gündeme gelmişti. Bu hususta iki 
görüş vardı. Bir kesim savaşın devamını is
tiyor, diğer kesim hemen barışın sağlan
masını arzu ediyordu. Savaş yanlıları baş
ta Nurnan Paşa olmak üzere Köprülüzade
ler ve asker grubuydu. Mallarını yüksek fi
yattan satan esnaf da savaşın devamını is
tiyordu. Ancak halk bezgindi ve padişah 
da barışı arzuluyordu. Edirne'de yapılan 
divan toplantısında barış kararı alındı. Bu 
iş için lll. Ahmed o sırada Bosna'da bulu
nan Elhac Mustafa Paşa'yı Belgrad'a gön
derdi. Ayrıca istanbul'da bulunan İngiltere, 
Fransa ve Hollanda elçileriyle temas ku
rulmuştu . Ancak Belgrad'a giderken Sof
ya civarında Sadrazam Halil Paşa ile gö
rüşen Mustafa Paşa'ya özellikle Tımışvar 
alınmadıkça barışın düşünülmemesi söy
lendi. Edirne'de padişahın huzurundaki top
lantıda da aynı temenni tekrarlandı. Sa
daret (Rikilb) Kaymakamı Damad İbrahim 
Paşa ise askerin gevşekliğini ileri sürerek 
savaşın ileri bir tarihe ertelenmesini ve bir 
an önce barış yapılmasını istiyordu. Fakat 
Avusturya hükümeti, Tımışvar'ın Osmanlı 
Devleti'ne iadesine razı olmadığı gibi Bel
grad'ın da Avusturya'ya bırakılınasını ta
lep ediyordu. Bu yüzden savaş tekrar baş
ladı ; ancak Osmanlılar, Belgrad önünde 
yenilip bu önemli şehir de düşünce barış 
tekrar gündeme geldi ve bu iş için görev
lendirilen Mustafa Paşa, Avusturya baş
vekiline önce şifahi yaptığı teklifi onun is
teği üzerine yazılı hale getirdi. Mektubun
da özetle, Morava nehrinin Tuna'ya dökül
düğü yerden Morava köprüsüne kadar bu 
nehir sınır olmak üzere Tuna'ya kadar sağ 
taraf Avusturya'da, sol taraf Drina suyu ve 
Sava nehrine kadar Osmanlı Devleti'nde 

kalmak üzere barış teklifinde bulundu ve 
sadrazama hitaben bir mektup gönder
mesini talep etti. Bu sırada istanbul'daki 
ingiliz elçisinin acele orduya gelmesi isten
di. Kendisine barış yapma yetkisi verilen 
Prens Eugen ise zaptedilen yerlerin elde 
tutulması esasına dayalı bir antlaşmadan 
yanaydı. Prens Eugen iki taraftan bir gö
rüşme yeriyle bu iş için delegeler tayin edil
mesini bildiriyordu. Ancak 7 Muharrem 
1130 ( 11 Aralık 171 7) tarihinde gönderdi
ği mektupta ağız değiştirerek, "Mustafa 
Paşa'nın yolladığı mektupta yer alan, 'Mo
rava nehri hudut tayin olunur' sözü, 'Bel
grad ve havalisi Belgrad'a mülhaktır' an
lamına gelir" diyerek bunu barışa esas ka
bul ettiklerini, bu mesele çözülmeden de
legelerin bir araya gelmesinin mümkün 
olmadığını söyledi. Yeni Sadrazam Nişancı 
Mehmed Paşa ise Mustafa Paşa'nın barış 
yapma yetkisinin bulunmadığı ve mevcut 
duruma göre barış görüşmelerinin Os
manlı Devleti için mümkün görülmediği 
cevabını yazdı. Aslında Osmanlı hükümeti 
Mustafa Paşa'nın teklifini tamamen red
detmemekle birlikte Belgrad'ın mutlaka 
iadesini istiyordu. Osmanlı Devleti'nin Avus
turya ile barış değil beş yıllık bir mütare
ke yapma arzusu da bildirilmişti. Ordu ile 
Tatarpazarcığı'na gelen sadrazam, burada 
eski silahdar İbrahim Ağa ile Darphane 
Nazırı Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi'
yi barış girişimleri için görevlendirdi (BA, 
MD, nr. 126, s. 268). Bu arada kendilerine 
Tımışvar ve Belgrad'ı geri alma hususunda 
çaba göstermeleri tembih edilmişti. Yene
dik'in de barışa katılmasını isteyen Avus
turya Hükümdan VI. Karl'ın teklifi ise da
ha ağırdı. Zira Karl mevcut durumun mu
hafazası yanında Osmanlı Devleti'nden sa
vaş tazminatı istiyor, ayrıca hıristiyan dün
yasının Osmanlılar'dan güven içerisinde ola
bilmesi için Bosna'yı, Belgrad Sırbistan'ın 
başşehri olduğundan Tuna'nın sağında ka
lan Sırbistan'ı veTuna'nın solundaki Eflak 
topraklarını, Boğdan ile Dinyester arasın
daki yerleri talep ediyordu. 

Karşılıklı talepler yüzünden barış giri
şimleri yine sonuçsuz kaldı. lll. Ahmed bu 
talepler karşısında öfkelenerek böyle bir 
teklifi kabul etmektense tahtı ve devleti 
tehlikeye atarak bütün gücüyle savaşma
ya taraftar olduğunu bildirdi. Ancak aracı 
devlet elçilerinin yoğun faaliyetleri saye
sinde müzakerelerin mevcut durum üze
rine yapılması benimsenince görüşmele
rin mart ayı sonunda başlamasına karar 
verildi. Görüşmelerin yapılacağı yerin be
lirlenmesi, buranın tarafsızlığı, her iki dev
letin bu yerin civarına yerleştireceği kuv
vetler, delegelerin rütbeleri, izlenecek pro-



tokol ve Osmanlı hükümetinin Venedik 
Cumhuriyeti ile barışa rızası hususunda 
görüşmeler devam etti. O sırada sadra
zamlığa Nevşehirli İbrahim Paşa getiril
mişti (9 Mayıs I 7 I 8). Sonunda barış gö
rüşmelerinin Semendire'nin 24 km. doğu
sunda, Belgrad'ın 60 km. güneydoğusun
da Morava nehri yakınında bulunan Pa
sarofça civarında yapılması kararlaştırıl
dı. Osmanlı heyetini birinci delege olarak 
şıkk-ı sani defterdarlığı payesine yükselti
len Silahdar İbrahim Efendi, ikinci delege 
olarak kendisine şıkk-ı salis defterdarlığı 
payesi verilen Yirmisekiz Çelebi Mehmed 
Efendi ve tercüman olarak Eflak Voyvoda
sı Yenaki (Johann Mavrokordato) Bey oluş
turmuştur (BA, MD, nr. 126, s. 181, 268). 

Aracı devletlerden İngiltere'yi fevkalade el
çi Robert Sutton ile İstanbul'daki İngiliz el
çisi Stanyan, Hollanda'yı elçi Jakob Colyer, 
Avusturya'yı saray savaş müşaviri Wirmond 
ile bu devletin İstanbul'daki eski elçisi olup 
o sırada saray müşavirliği yapan Talmann, 
Venedik'i ise Carlo Ruzzini temsil etmiş
tir. Osmanlı hükümeti Belgrad ve Tımış
var'ı eski sınırlarıyla geri alma peşindeydi. 
Bu olmazsa Belgrad'ın kurtarılmasını, bu 
da mümkün olmazsa barış yerine müta
reke yapılmasını istiyordu. 

Müzakereler S Haziran 1718 tarihinde 
başladı. Ancak bu defa Avusturya delege
leri Ferenc Rakaczi ve adamları kendileri
ne teslim edilmedikçe görüşmelere geçil
mesinin imkansız olduğunu öne sürdüler. 
7 Haziran günü yapılan ikinci oturumda ise 
Prens Eugen'in daha önce Osmanlı sad
razamma gönderdiği mektupta ileri sü
rülen, fakat daha sonra vazgeçilen Bal
kanlar üzerindeki taleplerini tekrar gün
deme getirdiler. Sırbistan'ın tamamı ile 
Niş, Vidin, Yenipazar ve Üsküp'ün Belgrad'a 
dahil olduğunu, Semendire ile Efiak-Bağ
dan'ın Macaristan'a ve Tımışvar'a ait bu
lunduğunu iddia ettiler. Barış görüşmele
rinin tehlikeye düşmesi üzerine aracı el
çiler iki tarafı u ziaştırmak için tekrar fa
aliyete geçti. Uzunca bir süre Sadrazam 
Damad İbrahim Paşa ile Avusturya Baş
vekili Eugen arasında yazışmalar yapıldı. 
Barışçı bir karaktere sahip olmakla birlik
te İbrahim Paşa bile 18 Haziran'da aracı 
devletlerin elçilerine gönderdiği mektup
ta devletin şeref ve menfaatlerinin silahla 
da korunabileceğini bildirmişti. 

Pasarofça'da bulunan aracı elçilerin yo
ğun gayretleriyle Avusturyalılar bazı istek
lerinden vazgeçtiler. Bir yandan barış ça
baları sürerken bir yandan da Avusturya 
ve Osmanlı devletleri savaş hazırlıkları içi
ne girmişti. Sadrazam İbrahim Paşa ordu 
ile Edirne'den Sofya'ya hareket etmiş, Baş-

vekil Prens Eugen ise Zemlin'de bulunan 
Avusturya ordugahını ziyaretten sonra Bel
grad'a gelmişti. Osmanlı sadrazamı bu ara
da Niş ve Vidin taraflarını güçlendiriyor, 
Belgrad'dan barışla ilgili bilgiler alıyor ve 
gelişmeleri günü gününe lll. Ahmed'e bil
diriyordu. Aslında her iki devlet de sava
şacak durumda değildi. Avusturya, İspan
ya ile yeniden ihtilafa düştüğünden İtal
ya'da savaşın tekrar başlaması söz konu
su idi. Osmanlı hükümeti ise bu devletle
rin arasındaki ihtilaftan yararlanmak isti
yordu ve asıl amacı birkaç yıllığına bir mü
tareke yapmaktı. 1 S Haziran günü ger
çekleştirilen üçüncü toplantıda Osmanlı 
hükümeti, Bosna'da Drina ile Una nehir
leri arasında olup Avusturya işgalinde bu
lunan topraklar üzerinde fazla ısrar et
medi. Beşinci oturumda Avusturya, Sır

bistan ve Efiak-Bağdan'la ilgili isteklerin
den vazgeçip mevcut duruma razı oldu ve 
haziran ayı sonunda sınırların belirlenme
si işi ele alındı. İki devletin tali meselele
rinden en önemlisi Rakaczi ve adamları
nın Avusturya'ya iadesi konusuydu. Os
manlı hükümeti bu hususta kesin tavrını 
koyarak bu kişileri Avusturya'ya teslim et
meyeceğini 18 Haziran tarihli sadrazarnın 
mektubuyla belirtmişti. Avusturya hükü-
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meti de bu konudaki ısrarından vazgeçti. 
İkinci tali mesele olan Lehistan'ın da ba
rışa sokulması teklifi Osmanlı hükümetin
ce reddedilince Avusturya bundan da vaz
geçti. Osmanlı hükümetinin barış süresi
ni on beş yıl olarak istemesine itiraz eden 
Avusturya'nın bunu yirmi dört yıla çıkar
ma isteği kabul edildi. Antlaşmaya göre 
Osmanlı hakimiyeti altında yaşayan Kato
likler ile Kudüs'teki Fransiskenler mezhep
lerine göre rahatça yaşayabilecek ve kili
se açmaları engellenmeyecekti (lorga, IV, 
296). Ayrıca Avusturya'nın Osmanlı Devle
ti ile bir ticaret antiaşması yapma talebi 
uygun görüldü ve aynı günlerde böyle bir 
antlaşma yapıldı. 1 O Temmuz 1718'de ger
çekleştirilen sekizinci toplantı ile görüş
meler sona erdi. 

Avusturya ile barış görüşmeleri devam 
ederken Osmanlı delegeleri Venedik de
legeleriyle dört toplantı yaptı. 16 Haziran 
1718'de gerçekleştirilen ilk toplantıda Ve
nedik elçisi Carlo Ruzzini, Avusturya'ya gü
venerek Osmanlı Devleti'nden Mora dahil 
son savaşta kaybettiği yerlerin tamamını 
istiyor, ayrıca iki yıllık savaş tazminatı ta
lep ediyordu. Mora verilmezse Arnavut
luk'taki İşkodra gölüne kadar Antivari (Bar) 

Pasarofça Antiaşması için görevlendirilen Osmanlı delegeleri hakkında lll. Ahmed'in hükümleri (BA, MD, nr. 126, s. 181, 268) 
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ve Dulcigno (Uigün) dahil Venedikliler 'e ait 
toprakları istiyordu. 21 , 28 Haziran ve 12 
Temmuz'da yapılan toplantılardan sonra 
yirmi altı maddelik barış antiaşması ile Os
manlı Devleti Venedik'e sadece, Bosna ile 
Raguza arasında Venedik'in serbest bir 
yol bırakması ve bu güzergah üzerinde da
ha önce kendisine ait üç palankanın Os
manlı sınırları içine alınması şartıyla savaş 
sırasında zaptettiği Çuka (Cerigo) adasını 
iade etti. Venedikliler ayrıca Korfu adası 
karşısındaki Butrinto sahil şehrini, güney
de Akdeniz kıyısındaki İfrindos, Preveze ve 
karşısındaki V ciniçe şehir ve kalelerini al
dılar. Tazminat talebine karşılık olarak it
halat ve ihracatta gümrük vergisinin% s·
ten% 3'e düşürülmesinde anlaşmaya va
rıldı. Böylece yetmiş günün sonunda Avus
turya ve Venedik ile yapılan muahedelerin 
metinlerinin hazırlanması 22 Şaban 1130 
(21 Temmuz 1718) tarihinde tamamlana
rak her iki devlet delegeleri tarafından im
zalandı. 

Avusturya ile yirmi madde üzerine im
zalanan antlaşmanın ilk yedi maddesi sı

nırların tayin ve tesbitine dairdir. Kesin 
sınır tesbiti ise bu işle görevtendirilecek 
komiserlere bırakılıyordu. Bu durumda bü
tün Sanat bölgesiyle birlikte Eflak'ın Oltu 
ırınağına kadar uzanan ve Küçük Eflak de
nilen batı yarısı, Sırbistan'ın Belgrad da
hil kuzey kısmı ve Kuzey Bosna tamamen 

Avusturya ve Osman l ı heyetleri karargahlarında gerçek leşti 

rilen görüşmeler için ya pılan ziyaretleri tasvir eden XVIII. yüz
yıl başında Konrat Weiss'in yaptığ ı gravür 
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Avusturya'ya bırakılmıştır. Antlaşmanın da
ha sonraki maddelerinde genellikle Karlof
ça Antiaşması'nın şartlarına uyulmakta, 
karşılıklı tecavüzler vukuunda emniyet ve 
sükCınetin sağlanması, Kudüs'te Katalik 
kutsal mezar rahiplerinin himayesi, esir
lerin serbest bırakılması veya mübadele
si söz konusu edilmektedir. Osmanlı Dev
leti, himayesindeki Erde! Kralı Rakaczi oğ
lu ile diğer Macar mültecilerini sınırlardan 
uzak bir yere yerleştirmeyi taahhüt et
mekte, Avusturya da bunların ailelerini yan
larına göndermeyi garantilemekteydi. 13. 
maddede karşılıklı olarak ticari ilişkilerin 
güvenliği taahhüt ediliyor, ancak gerek Ce
zayirli, Tunuslu ve Trablusgarplı gerek Ul
gün korsaniarına Osmanlı hükümetince 
engel olunacağı sözü veriliyordu. Antlaş
ma bir ay içinde onaylanacak ve bunun te
yi di gelecek ilkbaharda büyük elçiler va
sıtasıyla yapılacaktı. Son maddede ise Kı

rımlılar'ın da antlaşma hükümlerine uy
maları, her türlü düşmanlık ve saldırı
dan uzak durmaları belirtiliyordu (Raşid, 
V, 60 vd.; Muahedat Mecmuası, lll [1297], 

S. 102-112) . 

27 Temmuz'da Avusturya ile imzalanan 
ticaret antiaşması da yirmi maddeden olu
şuyordu. İlk dört maddesinde Avusturya 
tüccarlarının Osmanlı ülkesinde serbest
çe alışveriş yapmalarına , bir defaya mah
sus olmak üzere ithal ve ihraç mallarından 
% 3'lük gümrük vergisi vermelerine mü
saade ediliyordu. Bu arada piyasada mev
cut bütün para türleri kabul edilecek, pa
ra ve değerli madenierden gümrük ver
gisi alınmayacaktı. S. maddede Avustur
ya'ya Osmanlı Devleti'nin bütün liman ve 
ticaret mahallerinde konsolosluklar, acen
talar açma ve tercüman bulundurma gibi 
ayrıcalıklar veriliyordu. Buna karşılık Avus
turya da Osmanlı tebaası ve tüccarının 
menfaatlerinin korunması için kendi top
raklarında Devlet-i PJ.iyye'ye şehbenderlik

ler kurma hakkı tanıyacaktı . iranlı tüccar
lara Karadeniz, Tuna ve kara yoluyla Avus
turya topraklarına gidip gelmeleri için % 
S'lik gümrük vergisi alınarak geçiş serbest
tiği verilecekti (Raşid, V, 72 vd.; Muahedat 
Mecmuası, lll [1297], s. 112-120). Bu mad
delerden bazısı Venedik'le yapılan antiaş
ınada da yer almıştır. Ticaret antiaşması 
uyarınca Kazgancızade ömer Ağa, Viya
na'ya şehbender olarak gönderilmiştir (Çe
lebizade Asım, s. 307-308) 

Venedik'le aynı gün imzalanan ve yirmi 
altı maddeden oluşan barış antlaşması
nın en önemli kısmı iki devlet arasındaki 
sınır değişikleriyle ilgili ilk beş maddedir. 
Bunların içinde Mora, Suda ve isşimolan-

ga'dan hiç söz edilmeyip sadece bu ülkenin 
savaş sırasında Dalmaçya, Hersek ve Ar
navutluk'tan aldığı Butrinto, Preveze, Vos
niça (Vosnitza) gibi yerlerin adları geçmek
tedir. Bu antlaşma bir bakıma iki ülke ara
sındaki imtiyazi nitelikteki muahedelerde 
ve Karlofça Antiaşması'nda bulunanların 
dışında pek az şey ihtiva etmektedir. Sa
dece gümrük vergisinin% S'ten % 3'e in
dirilmesi maddesi yenidir (Raşid , V, 82 vd.; 
Muahedat Mecmuası, ll [ 1294], s. 180-

1 96). Fakat Avusturya, Venedik ve Lehis
tan arasındaki ittifakın bu devletlerden 
birine karşı yapılan Osmanlı hücumunun 
müştereken püskürtüleceği hususu açık 
bir şekilde varlığını korumuştur. 

Antlaşmaların onaylanması ve mübade
leleri belirlenen zamanlarda gerçekleşti. 
Ağustos sonunda delegeler Pasarofça'dan 
ayrıldı. Ardından Osmanlı ve Avusturya as
keri kuwetleri yerlerine çekildi. Sınırların 
tesbiti ertesi yıla kadar bitirildL 1719'da 
Avusturya tarafından istanbul'a Wirmond, 
Osmanlı Devleti'nce de Rumeli beylerbeyi
liği payesiyle Viyana'ya İbrahim Paşa büyü
kelçi olarak gönder ildi. Ayrıca her iki dev
let birbirine değerli hediyeler yolladı (Ra
şi d, V, 132). Pasarofça Antiaşması Yene
dik'ten çok Avusturya'nın lehine sonuçlan
mıştır. Osmanlı Devleti bu antlaşma neti
cesinde uğradığı büyük toprak kayıpları ile 
Orta Avrupa'dan çekilmekle kalmamış, Av
rupa için artık güçlü bir devlet olmaktan 
çıkmaya başlamıştır. Ancak Sırbistan sınır
ları 1736-1739 Osmanlı-Rusya-Avusturya 

savaşları sonunda yapılan Belgrad Ant
Iaşması ile (ı 739) yeniden düzeltilmiş ve 
Belgrad geri alınmıştır. 
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PASKAL YA 

Hıristiyanlık'ta 

Hz. Isa'nın çarmıha gerilerek 
öldürüldükten sonra 

yeniden dirilişi inancıyla ilişkili 
bayram. _j 

Paskalya terimi İbranice "geçiş" anla
mındaki pesahtan (Türkçe'de fısıh ) gelir. 
Grekçe ve Latince'de pascha olarak karşı
lanan kelime Batı dillerine de geçmiştir. 
"Pesah", İsrail kavminin Hz. Musa önderli
ğinde Mısır'dan kaçışı anısına bahar döne
minde bir hafta boyunca ( 15-2 ı Nisan) kut
lanan bir yahudi bayramının adı idi. Hıris
tiyanlığın ortaya çıkışıyla birlikte "pascha". 
Hz. lsa'nın insanlığın günahı için kendi
ni feda ederek çarmıhta öldürülmesi ve 
sonra yeniden dirilmesi inancıyla özdeşleş
tirilmiş ve bunun anısına yapılan kutla
mayı ifade etmeye başlamıştır. Bu bayra
mın İngilizce'deki karşılığı olan easter ke
limesinin, Anglo-Saksonlar'ın baharda adı
na çeşitli şenlikler düzenledikleri aydınlık 
ve bahar tanrıçası Estre'den geldiği ve da
ha sonra Hz. lsa 'nın diriliş kutlamaları için 
kullanılmaya başlandığı belirtilmektedir 
(Greenacre , s. I 8). 

İnciller'de yer alan bilgilere göre Hz. lsa, 
Fısıh bayramının ilk akşamında havarile
riyle birlikte geleneksel Fısıh yemeğini ye
dikten sonra yakalanıp ertesi gün çarmı
ha gerilmiştir (Matta, 26-27; Markos, I 2-

15; Luka, 22-23; krş. Yuhanna, 19/14-1 8). 

Fakat son akşam yemeğinde havarilerine 
söylediği gibi ölümünün üçüncü gününe 
denk gelen pazar günü dirilmiştir (Matta, 
28/ 1-7; Luka, 24/ 1-7 ). Bu hadiseyle bağ
lantılı biçimde erken dönemlerden itiba
ren hıristiyanlar pazar gününü haftanın en 
kutsal günü, Fısıh bayramı haftasını da yı
lın en kutsal dönemi olarak kutlamışlar
dır (a.g.e., s. 10). Hıristiyan geleneğinde 

Paskalya kutlamasının tam olarak ne za
man ortaya çıktığı bilinmemekle birlikte 
kaynaklarda Hıristiyanlığın ilk yüzyılların
dan itibaren başladığı ve Milan Fermanı ' 

na (313) kadar hıristiyanların yegane önem
li kutlamasını teşkil ettiği belirtilmektedir. 

Buna göre en geç ll. yüzyılın ilk yarısında 
Doğu kiliseleri tarafından benimsendikten 
sonra aynı yüzyılın ikinci yarısında Roma 
kilisesine geçmiştir (Bradshaw, s. 194; Wil
li s, s. 78-79). 

Yeni Ahid'de, ilk hıristiyan toplumunun, 
yahudi anlayışına göre haftanın ilk gününü 
teşkil eden pazar gününü "Rabb'in günü" 
olarak adlandırdığına dair ifadeler mev
cuttur (Vahiy, 1/ 10) Bu ·çerçevede, muh
temelen Hz. lsa'dan kısa bir süre sonra bu 
yeni inancın mensuplarının lsa'nın diriliş 
günü olarak kabul ettikleri pazar günün
de bir araya gelip onun son akşam yeme
ğini seremonik biçimde tekrarladıkları an
laşılmaktadır (Resullerin i ş l eri , 20/7; ayrı ca 

bk. Bradshaw, s. 192). lsa'nın gizemli bir 
şekilde tekrar dirilişine dayanan pazar top
lantıları zamanla kilisede ortaya çıkacak 
olan sakrament ve ibadetlerin, başta Pas
kalya olmak üzere yıl boyunca Tsa ile ilgili 
bütün anma ve kutlamaların temelini oluş
turmuştur (Willis, s. 78-79). lsa'nın diriliş 
günü olan pazara (ha fta lı k Paskalya ) atfe
dilen öneme paralel biçimde bu dirilişin yıl 
dönümüne denk gelen pazar günü (yıllı k 

Paskalya) daha fazla önemsenmeye ve özel 
törenlerle kutlanmaya başlanmıştır. Söz 
konusu dönem, Fısıh bayramına denk gel
mesi sebebiyle çoğunluğu Yahudi asıllı olan 
ilk hıristiyanlar için zaten özel bir öneme 
sahipti. Nitekim ilk hıristiyan toplumunda
ki Paskalya kutlamalarının Yahudilik'teki 
Fısıh bayramından bazı unsurlar taşıdığı
na işaret edilmiştir. Fakat Hıristiyanlığın 
kurumsallaşma sürecinde iki kutlama ara
sındaki benzerlik azalmaya başlamış ve bu 
bayram bilhassa yahudi asıllı olmayan hı
ristiyanlar açısından sadece İsa Mesih'in 
diriliş yıl dönümü kutlaması haline gelmiş
tir. Bununla birlikte yahudilerin Fısıh bay
ramında sunulan kuzu takdimesi gelene
ğine atıfla lsa'nın insanlığın günahı için 
kurban edildiği inancı Paskalya'ya taşın
mıştır. 

Başlangıçta Hıristiyanlık'ta başka kut
lama olmadığından insanlığın kurtuluşuy
la ilgili kutlamaların tamamı {lsa'nın ı stı

ra bı , d irili ş i , yü kse li ş i , kutsal ruhun in i ş i 

vb .) sadece Paskalya gecesi kutlamaları 
içer isinde tatbik edilmiştir (Greenacre. s. 
ı 8; Full er, s. ı ı ). Bu durum, Milan Ferma
nı ile Hıristiyanlığın serbestlik kazanma
sı ve kısa bir süre sonra devlet dini hali
ne gelmesine kadar sürmüştür. İmparator 
Konstantinos (306-337) lsa'nın diriliş günü 
olan pazarı resmi tatil günü ilan etmiş , 

daha sonra İmparator I. Valentinanus (364-

375) Paskalya şeretine mahkUmlar için özel 

PASKAL YA 

af çıkarmıştır. Böylece bu iki gün kamusal 
alanda özel bir yer kazanmıştır. 

Paskalya kutlamalarının ne zaman baş
layacağı konusunda kiliseler arasında cid
di tartışmalar olmuştur. Bu tartışmaların 
özünü, hıristiyan Paskalya'sının yahudi Fı

sıh bayramıyla aynı tarihte, yani yahudi 
takvimine göre nisan ayının on dördünde 
mi yoksa pazar günü esas alınarak Fısıh 
bayramına en yakın pazar gününde mi 
kutlanacağı sorusu oluşturmuştur. Günü
müzde hıristiyan kiliseleri pazar gününü 
esas almakla birlikte başlangıçta Anado
lu'daki bazı kiliseler bu bayramı nisanın on 
dördünde kutlamıştır (Bradshaw, s. ı 94 ). I. 
İznik Konsili'nde bu kutlamanın 21 Mart'
taki bahar gün dönümünden hemen son
raki ilk dolunayı takip eden veya doluna
ya rastlayan pazar günü yapılması karara 
bağlanmıştır. Bu belirlemeye göre Paskal
ya kutlamasının tarihi Batı'da 22 Mart ile 
ZS Nisan arasındaki bir pazar gününe rast
lar (Sullivan, s. 184) . Tarihi değişken olan 
diğer bütün kutlama ve anma günleri de 
Paskalya'nın yıl içerisinde denk geldiği ta
rihe göre belirlenir. Ancak bu tarih Gregor
yen takvimine tabi olan Katalik ve Protes
tan kiliseleri için geçerlidir. Julian takvi
mini esas alan Doğu kiliseleri -Ortodoks
lar- ise Paskalya'yı bazan Batı kiliseleriyle 
aynı zamanda, bazan da Batı'dakinden 
dört beş hafta kadar sonraki bir zamanda 
kutlar (a.g.e., s. 186- 187; Ware, s. 308-309). 

Paskalya bayramının öncesinde, yüzyıl
lar içerisinde kademeli şekilde oluşturulan 
ve süresi hem kiliselere hem tarih içerisin
deki farklı anlayışiara bağlı biçimde deği
şen hazırlık devresi bulunur. Günümüzde 
birçok kilise bu sürayi kırk gün olarak uy
gular. Genellikle "lent'' (lencten=bahar) ve
ya "careme" (Lat. quadragesima=kırkıncı ) 

diye adlandırılan bu devre, kilisenin insan
ları günahtan kurtulmaları için özel bir ça
ba göstermeye çağırdığı kefaret dönemi
ni ifade eder (Osborn e v dğr , s. 44, 50 ; 

Sullivan, s. 209; Fuller, s. 25) . Bu dönem. 
baharda tabiatın yenilenmesi gibi insanın 
da manen yenilenmeye çaba harcadığı , bu 
şekilde günahlarından arınarak Paskalya'
ya hazırlandığı kırk günlük bir perhiz ve 
manevi arınma zamanı kabul edilir. Bu dö
nemin son haftasında (kutsal hafta) çeşitli 
ayin ve törenler icra edilir. Kutsal cumar
tesi günü kurtarıcı lsa'nın dirilişini sembo
lize eden yeni ateş, Paskalya kandilleri, vaf
tiz kurnası ve vaftiz suyu kutsanır. Yine bu 
günde kiliseye katılmak isteyenlerin vaf
tizi gerçekleştirilip vaftiziiierin de vaftiz
lerine uygun yaşayacakları konusundaki 
vaadleri yenilenir. Bu haftanın sonunda 
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