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dan (1786) sonra Ukrayna Sol Yaka Hatmanlýðý tamamen tarihten silindi. Sað Yaka Ukraynasý’nda da durum olumsuzluklar
içinde geliþti. 1714’te Sað Yaka’da kontrolü yeniden ele geçiren Lehistan yýpratýcý
bir sürgün politikasýna giriþti; aslî nüfus
yerinden edilerek Kuzeybatý Ukrayna’dan
göçler alýndý. Bu sürece karþý sesini duyuran tek unsur Ortodoks Haydamaklar oldu.
1734, 1750 ve 1768’de çýkan Haydamak
ayaklanmalarýnýn sonuncunda yahudi ve
Katolik nüfusu önemli kayýplar verdi.
Ukrayna (   ) אkelimesi XVI. yüzyýlýn ilk
yarýsýndan kalma bazý Osmanlý belgelerinde göze çarpmakla beraber bu genelde
coðrafî bir tanýmlamadan öteye geçmez.
Osmanlý dünyasýnda Ukrayna tanýmlamasý XVIII. yüzyýlýn ortalarýna kadar genelde
Rus, Urus kelimeleriyle karþýlanýr (“Urus
palamkalarý”, Râþid, I, 285) ve Mosko olarak zikredilen Rusya ile karýþtýrýlmamalýdýr. 1672 tarihli Bucaþ Antlaþmasý’nýn
üçüncü maddesinde Ukrayna tanýmlamasýna yer verilir (Silâhdar, I, 612). Evliya Çelebi de “Rus Hatmaný Doroþenko” diyerek
bu duruma açýklýk getirir (Seyahatnâme,
V, 127). XVIII. yüzyýlýn sonundan itibaren
Rus ismi eski Moskova devleti anlamýnda
Rusya’yý karþýlamaya baþlar. Siyasî bir kavram baðlamýnda Ukrayna kelimesi, Osmanlý kaynaklarýnda Hatman Doroþenko’nun Osmanlý hâkimiyetini kabul etmesi
münasebetiyle kendisine yazýlan 1672 tarihli nâmede geçer. 1678’de Yurii Hmelnitski’nin hatmanlýða tayininde þimdiye
kadarki kullanýmý olan Rus kelimesi yerini Ukrayna alýr. Köprülü Ahmed Paþa, Leh
Baþvekili Olszewski’ye yolladýðý ve Ukrayna üzerindeki hak iddialarýný çürüttüðü,
Ukraynalýlar’ýn kendi baðýmsýzlýklarý için
mücadele verdiklerine iþaret ettiði 1672
tarihli mektubunda da (Silâhdar, I, 570572) Ukrayna kelimesini siyasî anlamda
kullanmýþtýr (Pritsak, Ýlmî Araþtýrmalar, sy.
7 [1999], s. 280, 283-284).
Ukrayna 1775-1918 yýllarý arasýnda Rus
Çarlýðý’nýn hâkimiyeti altýnda kaldý. Ukrayna millî bilinci XIX. yüzyýldaki modern milliyetçilik döneminde yükselmeye baþladý.
Düþünce merkezi önceleri 1805’te kurulan
Krakau Üniversitesi iken 1830’larda Kiyef
Üniversitesi ön plana geçti. Avrupa’daki
1848-1849 ihtilâlleri Batý Ukrayna’da kuvvetli bir milliyetçi yansýma teþkil etti. Ukrayna halkýnýn Ruslar’dan ayrý bir millet olduðu kanaati bu milliyetçilik faaliyetlerinin bir eseridir. I. Dünya Savaþý durumda
önemli deðiþiklikler meydana getirdi. Rus
Çarlýðý’nýn 1917 Ekim Ýhtilâli ile daðýlmasý
ve bir iç savaþýn çýkmasý Ukraynalýlar’a ba-

ðýmsýzlýklarýný ilân etmek için beklenen fýrsatý verdi. 17 Mart 1917’de toplanan Merkezî Ukrayna Radasý çalýþmaya baþladý.
Brest Litovsk Antlaþmasý (3 Mart 1918)
uyarýnca Avusturya-Macaristan ve Almanya’nýn Ukrayna’yý koruma iddiasýyla Batý
Ukrayna’yý iþgale yönelmesi sonucunda
Ruslar çekildiler. Almanlar Hatmanlýk Hükümeti adýyla yeni bir hükümet kurdular.
Kasým 1918’de Alman birliklerinin çekilmesi Ukrayna garantörlüðünde boþluk doðurdu. Bolþevik idaresi yerel meclisleri feshederek Ukrayna’nýn baðýmsýzlýðýna son
verdi. Ukrayna Radasý’nýn direniþe geçmesi üzerine 1917-1921 yýllarý arasýnda Ukrayna-Rus savaþý cereyan etti. Bu kargaþa döneminde yaþanan þiddetli mücadeleler neticesinde Kiyef’te Ukrayna Millî
Cumhuriyeti ilân edildi (26 Aralýk 1918).
Ukrayna Millî Cumhuriyeti Ocak 1919’da
Batý Ukrayna Millî Cumhuriyeti’nin kurulduðunu bildirip Batý Ukrayna’yý baðýmsýzlýk sürecine dahil etti. Polonya ile Sovyetler arasýnda imzalanan Riga Antlaþmasý’yla (18 Mart 1921) Polonya’nýn Batý Ukrayna
üzerindeki hâkimiyeti tanýndý.
II. Dünya Savaþý’nýn ardýndan Lehistan
da Rus hâkimiyeti altýna girdi; bu suretle
Batý ve Doðu Ukrayna, Stalin yönetiminde hiçbir siyasî yapýnýn yaþama imkâný bulamayacaðý Sovyet egemenliði altýnda kaldý (Kratka Balgarska Enciklopedija, V, 222224). Sovyet sisteminin XX. yüzyýlýn son
çeyreðinden itibaren çökme emaresi göstermesi Ukrayna tarihinin son safhasýný
baþlattý. Sovyet lideri Mihail Gorbaçov’un
reformlarý neticesinde komünist idaresi
altýndaki milletler baðýmsýzlýk sürecine girdiler. Sosyalistler ve demokratlarýn temel
bloklarýný teþkil ettiði Ukrayna demokratik seçimleri Mart 1990’da gerçekleþti.
Muhalefeti temsil eden Demokratik blok
16 Haziran 1990’da Ukrayna’nýn baðýmsýz-

lýðýnýn ilânýný saðladý. 19 Aðustos 1991’de
Moskova’da komünizmin yeniden tesisini
amaçlayan baþarýsýz darbeden sonra nihayet tarihe karýþan Sovyetler’de on beþ yeni devlet baðýmsýzlýðýný ilân etti; 24 Aðustos 1991’de Ukrayna da bunlar arasýna katýldý.
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III. ÜLKEDE ÝSLÂMÝYET

Ukrayna topraklarýnda yer alan Kýrým
yarýmadasýna müslümanlarýn ilk geliþi VII.
yüzyýla kadar uzanýr. Bu dönemde bölgenin yerlileri olan Alan kabileleri arasýnda
onlarýn cenaze törenlerini Ýslâm’a göre
yaptýklarýna dair bazý deliller ortaya çýkmýþtýr. IX. yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Kiev (Kiyef) þehri civarýnda Vikingler tarafýndan ku-

Kiev’de
tarihî
Altýn Kapý –
Ukrayna
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rulan Kiev Knezliði’nin (Kiev Dukalýðý) Ýslâm dünyasýyla yakýn ticarî iliþkileri vardý.
Ýslâm coðrafyacýsý Ýbn Hurdâzbih dukalýðýn
merkezi Rus’tan tüccarlarýn Baðdat’a kadar geldiðini yazmaktadýr (el-Mesâlik ve’lmemâlik, s. 154). Araþtýrmalarda yine Rus
þehriyle Ýslâm dünyasý arasýndaki iliþkileri
gösteren bazý örneklere rastlanmýþtýr. Ukrayna topraklarýnýn Ýslâmiyet’le asýl baðlantýsý Kýrým tarihiyle olan yakýn iliþkisinden gelir. Kýrým topraklarýnda ilk mescidin 1262’de yapýldýðý rivayet edilir. Altýn Orda Devleti’nin daðýlmasýndan sonra ortaya çýkan
devletler vasýtasýyla Müslümanlýk ülkenin
bazý yörelerinde yayýldý. Kýrým Hanlýðý ile
baþlayan bu süreç Ukraynalýlar’ýn yaþadýðý
topraklarda devam etti. 1591 yýlý civarýnda bugünkü Ukrayna sýnýrlarý içindeki topraklarda 100.000’e yakýn müslüman Tatar yaþýyordu. Polonya ve Belarus’un yaný
sýra Batý Ukrayna’nýn da içinde yer aldýðý
geniþ bir alanda 400’e yakýn cami ibadete
açýktý. Buna raðmen buralarda yaþayan
Tatar topluluklarý tecrit edilmiþ durumdaydý. Kýrým Tatarlarý’yla olan savaþ hali
bunda en önemli etken olmuþtur.
XVIII. yüzyýlda Ruslar’ýn Kýrým’a giriþiyle birlikte çok sayýda Tatar Türkü anayurtlarýndan ayrýlýp Türkiye ile diðer Ýslâm ülkelerine göç etti ve bölgede Ýslâmiyet’in
varlýðý zayýfladý. Geride kalan müslümanlar Kýrým’da müslüman bir topluluk halinde ayakta kalmaya çalýþtý ve Tauric Ruhanî Muhammedî (Tavricheskoye dukhovnoye
magometanskoye upravleniye) adýyla bir birlik meydana getirdi. Daha sonraki yüzyýllarda bu topraklar Ýslâmî açýdan bazý yeni
geliþmelere sahne oldu. XIX. yüzyýlda Gaspýralý Ýsmâil, Kýrým’da Ýslâmî uyanýþýn baþlamasýnda bir sembol haline geldi. Gaspýralý’nýn Ýslâmî eðitim metotlarýný modernleþtirmesi ve sosyal yaþamdaki reformlarý Kýrým’da yeni bir uyanýþa (cedîdiye) yol
açtý. Ukrayna’daki müslümanlar için en sýkýntýlý dönem 1917 Sovyet Ýhtilâli’yle baþladý. 1920’lerde ateizm politikalarýnýn baskýsýyla baþta Kýrým Tatarlarý olmak üzere
müslümanlarýn etnik ve dinî haklarý kýsýtlandý, camileri yýkýldý ve dinî kimlikleri yok
sayýlmaya baþlandý. 1940’lara gelindiðinde bu politikalar en þiddetli noktaya ulaþtý. Ancak Sovyetler’in diðer yerlerinde olduðu gibi Ukrayna þehirlerinde de bazý
müslüman âlimlerin kiþisel çabalarýyla Ýslâmî bilgi ve kültür kýsmen nesilden nesile aktarýldý. Bu geliþmeler, Sovyetler’in daðýlýp Ukrayna’nýn baðýmsýzlýðýna kavuþmasýndan sonra Ýslâm topluluklarýnýn yeniden yaþam bulmasýnda önemli bir alt yapý saðladý.
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Ýslâmiyet’le ilgili geliþmeler ülkede Kiev, Donetsk ve Kýrým’da yoðunlaþtý. 2009
yýlýnda devletin etnik ve dinî gruplarla ilgili bir raporuna göre Ukrayna’da 1135 Ýslâmî cemaat bulunuyordu. Kiev’de bu sayý elli dörttü. 1999’da 281’e çýktý. Müslüman nüfusu 445.000 civarýndaydý (2010).
Buna raðmen nüfuslar farklý kaynaklarda
farklý sayýlarla verilir (Houssain Kettani, s.
158). Ukrayna Þarkiyat Enstitüsü (Instytut
Skhodoznavstva NAN Ukrainy) tarafýndan Ukrains’kyi tyzhden adlý dergide yapýlan bir
araþtýrmaya göre müslümanlar Ukrayna’daki farklý etnik gruplardan meydana gelmiþtir. Bunlar 260-270.000 civarýnda Kýrým Tatarý’ndan, 27.000 civarýnda Volga Tatarý’ndan, 19.000 civarýnda Âzerî, Türk, Filistinli, Ýranlý, Afganistanlý ve Pakistanlý
müslümanlardan oluþuyordu.
1980’lerde Kýrým Tatarlarý’nýn kendi vatanlarýna dönmeye baþlamasýndan sonra
nüfusta hýzlý bir deðiþim meydana geldi.
Yurda dönen Tatarlar’ýn sayýsý 250.000’den
fazlaydý. Böylece Kýrým’da 1989’da nüfusun dörtte birini Tatarlar oluþturuyordu.
1991’de Sovyetler’in daðýlmasýnýn ardýndan Mustafa Cemilev ve diðer liderlerin
katýlýmýyla Kýrým Tatar Meclisi (K’yrymtatar Milli Medzhlis), bir yýl sonra da Simperopol’de (Bahçesaray) Kýrým Müslümanlarýnýn Dinî Yönetimi (Dukhovnoye upravleniye
musul’man Kryma [DUMK]) kuruldu. 1992’de bu cemiyetin baþýnda bulunan kiþinin
unvaný kadýdan Kýrým müftüsüne çevrildi. Kýrým Müslümanlarýnýn Dinî Yönetimi,
Kýrým Müslümanlarý Kongresi’nde baðlý bir
unsur þeklinde yerini aldý. Cemiyetin resmî dinî gazetesi Khidaiyet Kýrým Türkçesi’yle çýkmaktadýr. Ukrayna’daki en büyük Ýslâm organizasyonu olan Kýrým Müslümanlarýnýn Dinî Yönetimi 352’si kayýtlý,
613’ü kayýtsýz dinî cemaati temsil etmektedir. Kýrým müslümanlarýnýn ilk kongresi
1995’te, ikincisi 1999’da gerçekleþtirildi.

Ukrayna Müslümanlarýnýn Dinî Birliði
(Dukhovnoye upravleniye musul’man Ukrainy
[SAUM]) ülkede müslümanlarýn ikinci büyük dinî organizasyonudur. Teþkilât 1992’-

de Kiev’de Lübnan kökenli bir Arap olan
Þeyh Ahmed Temîm tarafýndan kuruldu.
2009’da bu birliðe baðlý yetmiþ iki mahallî
dinî grup vardý. Þeyh Ahmed, Ukrayna müftüsü sýfatýyla Ukrayna müslümanlarýnýn
resmî üst düzey temsilcisidir. 1994’te Ukrayna’da teþkil edilen Baðýmsýz Ýslâm Cemaatleri Birliði (Asotsiatsiya nezalezhnykh islams’kykh hromad v Ukraini), ayný yýl adýný Ukrayna Müslümanlarý Ruhanî Merkezi (Dukhovny tsentr musul’man Ukrainy [SCUM]) þek-

linde deðiþtirdi. Bu kuruluþa daha çok Volga Tatarlarý’ndan meydan gelen yirmi bir
dinî cemaat baðlýdýr. Ukrayna’da etkili bir
diðer organizasyon 1997’de Arap kökenli
müslümanlarýn kurduðu Ukrayna Sosyal
Teþkilâtlar Birliði er-Râid’dir (Vseukrainskaya assotsiatsiya obshchestvennykh organizatsii Alraid’). Merkezi Kiev’de olan
bu organizasyon ülkenin çeþitli yerlerinde
faaliyet gösteren yedi Ýslâm kültür merkezini kapsar. er-Râid sadece dinî bir teþkilât deðil ayný zamanda ülkenin önde gelen bir sivil toplum kuruluþu kabul edilir.
En son teþkil edilen Ýslâmî kuruluþlar içinde 2007’de Kiev’de kurulan Kiev Müftülüðü (Kiyevsky muftiyat) önde gelir. Bu teþkilât diðer Ýslâm merkezleriyle birlikte Ukraina i islamsky mir (Ukrayna ve Ýslâm
dünyasý) adýyla bir dergi çýkarmaya baþladý. 2009’da Kiev Müftülüðü, Kýrým Müslümanlarýnýn Dinî Yönetimi, er-Râid ve elUmme gibi Ýslâmî teþkilâtlar bir araya
gelerek Ukrayna’da ilk defa ortak bir federasyon (Sovet dukhovnykh upravlenii i
tsentrov musul’man Ukrainy) oluþturdular. Bunlarýn dýþýnda ülkede Beytüzzehre
adýyla Doðu Ukrayna Þiî Müslümanlar Merkezi (Vostochnoukrainsky tsentr mysul’man-shiitov ‘Bait az-Zakhra’) mevcuttur.
Hizbü’t-tahrîr hareketi çeþitli tartýþmalara raðmen Kýrým’da faaliyet göstermekte, Vozrozhdeniye adýyla Türkçe bir dergi yayýmlamaktadýr. Radikal ve siyasal Ýslâmî görüþleriyle öne çýkan bu hareket sýk
sýk devletin takibatýna uðramýþtýr. Hizbü’ttahrîr, Vehhâbî mezhebi mensubu olarak
tanýmlandýðýndan diðer Ýslâmî cemaatlerle arasýnda bir mesafe oluþtu. Bu durum,
ülkede anayasal dinî özgürlüklere raðmen
Ukrayna basýnýnda Ýslâm’a karþý ön yargýlarý besledi.
1989’da Ýslâmî cemaatlerin faaliyetlerinin görülmeye baþlandýðý Kýrým’da 1991’de 44, 1996 ortalarýnda 170 cami ve mescid açýk bulunuyordu. XIII. yüzyýlýn sonlarýnda 1700’ün üzerinde cami ve mescidin
varlýðý, Çarlýk ve Sovyet dönemlerinde çoðunun tahrip edildiði veya cami olmaktan
çýkarýldýðý Kýrým’da bu sayýnýn eksik olduðunu göstermektedir. Tarihî camilerden
sadece kýrk sekizi yeniden ibadete açýldý.
Yeni cami yapýmý, 1991’de Türk hükümetinin desteðiyle Simferopol’de temeli atýlan ve 1995’te ibadete açýlan Kebîr Camii
ile baþladý. Ardýndan Ukrayna’da çeþitli Ýslâm ülkelerinin yardýmlarýyla birçok cami
inþa edildi. 2010 yýlý sonu itibariyle resmî
kaynaklara göre Ukrayna’da 81, Kýrým’da
278 cami veya mescid ibadete açýktý.
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Ukrayna’da þarkiyatçýlar tarafýndan
Kur’an’la ilgili bazý çalýþmalar yapýlmýþtýr.
Lviv, Batý Ukrayna’nýn en önemli oryantalizm çalýþmalarý merkeziydi. Kur’an’ýn
Ukrayna diline ilk çevirisi Olexandr Abranchak-Lysyneckyi tarafýndan Avrupa dillerindeki bir çeviriden yapýlarak 1913’te
Lviv’de yayýmlanmýþ, Kur’an’dan bazý âyetlerin tercümesini yine Lviv’de Arapça çalýþmalarýyla ilgili bir makalede O. Dziuban ve J. Polotniuk gerçekleþtirmiþtir (“Z
arabs’koi u Lvovi: Arabic language in Lviv”,
^ovten’, III [1967], s. 134-135). Daha son-

ra Kur’an’ýn kýsmî tercümesi Ukraynalý þarkiyatçý Yarema Polotniuk tarafýndan yapýlmýþtýr (“Koran. Pereklav z arabs’koi Yarema Polotniuk”, Vsesvit, VI [Kyiv 1990], s.
129). Valerii Rybalkin’in de Ukrayna dilinde kýsmî olarak Kur’an’dan çevirileri vardýr (Koran. Doslidzennia, pereklad [fragment] ta komentari, Kyiv 2002). Ukrayna’da Ýslâmî çalýþmalar üniversitelerin dil,
ekonomi ve hukuk bölümlerine baðlý özel
bölümlerle sýnýrlýdýr. 2009 yýlýnda I. Dünya
Kýrým Tatar Kongresi’nde Kýrým Bahçesaray’da tarihî Zincirli Medrese’de bir Ýslâm
üniversitesi açýlmasýnýn planlandýðý bildirilmiþtir.
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Osmanlýlar’da
devletin resmî haberlerini ulaþtýran
görevlilere verilen ad.
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Sâî, tatar, berîd, posta karþýlýðýnda kullanýlan ulak kelimesi eski Türkçe’de ulað
diye geçer. Göktürk yazýtlarýnda olduðu gibi Kâþgarlý Mahmud’un Dîvânü lugåti’tTürk’ünde de ulað “beyin emriyle koþa koþa giden postacýnýn baþka bir at buluncaya kadar bindiði at” þeklinde tarif edilmiþtir. Kâþgarlý Mahmud ayrýca yollar üzerinde gidiþ istikametini göstermek için “ula”
denilen taþlarýn dikildiðini belirtmektedir
ki büyük ihtimalle bu da ulað kelimesinden gelmektedir. Türkler’in haberleþmede uyguladýklarý ihtiyaç halinde atlara el
koyma usulünün, Moðollar’ýn Anadolu’yu
istilâsýndan sonra yaygýnlaþtýðý ve buradan Osmanlýlar’a intikal ettiði yolundaki
bilgi Lutfi Paþa’ya dayandýrýlýr. Osmanlýlar’da önceleri padiþahýn ve mensuplarýnýn ulak hizmetini yapanlar ellerindeki ulak
hükmüyle halktan istedikleri beygiri alabilirlerdi, ayrýca her türlü ihtiyaçlarýnýn giderilmesini istemek gibi bir imtiyaza sahipti. Daha sonra vezirler, defterdarlar,
aðalar da ulak hükmü vermeye baþlamýþ,
onlarý taþrada beylerbeyiler, sancak beyleri, kadýlar ve subaþýlar takip etmiþtir. Elinde ulak hükmü bulunan kimse kendisi, hizmetkârlarý ve kýlavuzlarý için beygir almakta, eþyalarýný taþýtmak için de beygir istemekteydi. Ulaklar bu hayvanlarý gittikleri
yerlerde býrakýr, dönüþte yorgun olmayan
dayanýklý beygirlere el koyarlardý. Yolda
hayvanlarýnýn zayýf düþmesi durumunda
rastladýklarý bir kimsenin beygirini alabilirlerdi. Onlarýn bu hareketi belgelerde “ulak
zulmü” diye geçer.
Eldeki en eski ulak hükmü Þâban 887
(Ekim 1482) tarihli olup Edirne’de II. Bayezid tarafýndan verilmiþtir. Bu hükümde
görevle yollanan kiþiye yolda ihtiyaç halinde menzilden menzile ulak temini emredilmiþtir. Bunun dýþýnda yine II. Bayezid

devrine ait biri Viyana Devlet Arþivi’nde,
diðeri Viyana Millî Kütüphanesi’nde iki hüküm daha vardýr. Viyana Devlet Arþivi’nde bulunaný evâil-i Zilhicce 898 (13-22 Eylül 1493) tarihlidir ve Rumeli tarafýndan
Ýstanbul’a gelecek Dubrovnik elçileri için
verilmiþtir. Bu hükümde elçilerin beygirlerine ulak tarafýndan el konulmamasý emredilmiþtir. Viyana Millî Kütüphanesi’ndeki hüküm ise evâil-i Muharrem 903 (30
Aðustos – 8 Eylül 1497) tarihli olup önemli bir iþ dolayýsýyla Karaman’a gönderilen
Ýlyas adlý bir ulaða verilmiþtir. Ulaklarýn beygirlere el koyma yetkisini kötüye kullanmasý üzerine 1530’da ulaklar için yeni bir
uygulamaya geçilmiþtir. Bu amaçla çýkarýlan fermanda reâyânýn ulak fazlalýðýndan bîzar olduðu, kanunnâmenin bu sebeple yazýldýðý, bundan böyle “umûr-ý saltanattan” mühim bir maslahat dolayýsýyla gönderilen çavuþun gideceði yere kadar
kendi atýyla gitmesinin imkânsýzlýðý halinde ulak gönderilmesi kararlaþtýrýlmýþtýr.
Fermanda ayrýca ikiden çok ulak yollanmamasý, ulaðýn bindiði atýn vardýðý yerdeki kadýya teslimi gibi hususlar da yer almaktadýr. Buna raðmen Kanûnî Sultan Süleyman’ýn Irakeyn Seferi’nde Baðdat ile
Nusaybin arasýnda kýþ mevsiminde ulaklarýn bindiði beygirlerden 700’ünün kaybolduðu belirtilmektedir. Kanûnî, Lutfi Paþa’yý sadârete getirdikten sonra bu meseleye halletmesini istemiþ, Lutfi Paþa ulak
hükmü sistemini kaldýrýp menzil teþkilâtýný yeniden kurmuþ, ulak hükmü yerine
in‘âm hükmü adýyla bir berat verilmesi
usulünü getirmiþtir. Ýn‘âm hükmünde ulaðýn ismi veya baðlý bulunduðu daire, ne
sebeple yola çýktýðý, kimin emriyle seyahat ettiði, yolculuðun gidiþ mi dönüþ mü
olduðu, ilk hareket ettiði menzil ile varacaðý menzilin adý ve sürücülerin isimleri
yer alacaktý.
Ellerinde hüküm bulunan ulaklara menzillerde gerekli beygirler saðlanýr, beratlarý olmayanlara ise beygir verilmezdi. Kimlere ne kadar beygir tahsis edileceði fermanlarla Anadolu ve Rumeli menzillerine
bildirilirdi. Yine de bazý yolsuzluklarýn görülmesi üzerine 1697’de menzillerin yeni
bir düzenlemeye tâbi tutulmasýna ve ulaklarýn aldýklarý beygirlerin ücretlerini ödemelerine dair bir nizam getirilmiþtir. Buna göre devlet tarafýndan görevlendirilenlere saat hesabýyla ücretleri nakden verilecek ve menzilde aldýklarý beygirin ücretini ödeyeceklerdi. Genelde saat ücreti 10
sað akçe olup buna “timin” denirdi. Böylece menzil masraflarýnýn önemli bir kýsmý ulak ücreti adý altýnda devlet tarafýn77

