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olan bazı mükellefiyetler kal( 1774) Küçük Kaynarca Antlaşma 
sı ile Rusya'ya verilen Eflak ve Bağdan
voyvodalıklarına ve Devlet-i Aliyye'nin
Ortodoks tebeasına müdahale etme hakkından sonra Ruslar buralarda konsolosluklar kurdular. Bu arada Bağdan'ın
bazı kısımları Avusturya 'ya geçmiştir.
Yaş Antiaşması ile sonuçlanan bir baş
ka Osmanlı- Rus savaşı (1787-1792), Ruslar'ı doğrudan Bağdan'ın komşusu haline getirdi. Çarlık, Bug ve Dinyestr nehirleri arasındaki Osmanlı topraklarını ilhak etti. Rus İmparatoriçesi ll. Katerina'nın asıl amacı Memleketeyn'i birleş
tirerek bir Rus grand-dukasının idaresine vermekti. 1812 Bükreş Antiaşması
gereğince Bağdan ' ın doğu kısmı ve en
önemli yerleri olan Akkirman, Kili ve Bender Türk halklarıyla birlikte Rusya'ya bı
rakıldı. Ruslar'ın Besarabya dediği bu
eyalet 1918'e kadar 106 yı l Rus hakimiyetinde kaldı.
Bağdan'ın Fenerli Rum beyleri dönemi 1821 'de sona erdi. Alexandru lpsilanti'nin organize ettiği Rum ihtilal hareketi, Bağdan voyvodası Rum asıllı Mihail
Suça tarafından destekleniyordu. Hareket Eflak'tan önce Yunanistan'da sonuç
vermiştir. ll. Mahmud Memleketeyn' e
Fenerli beyterin tayininden vazgeçer ek
tekrar yerli prenslerden birini getirmeye karar verdi ve !on Sandu Sturdza'yı
vayvedalığa tayin etti (1822). 1826'da
Osmanlı Devleti ile Rusya arasında imzalanan Akkirman Antiaşması'na göre
bu vayvedalar yedişer yıllığına görev yapacaklard ı.

1827-1829 Osmanlı- Rus savaşı sıra
Ruslar Meınleketeyn'i tekrar iş
gal ettiler ve kendilerine savaş tazıni
natı ödenineeye kadar burada kalınaya
karar verdiler. Bu sırada General Kiselef
vali sıfatı ile Eflak ve Bağdan'ın boyarlarından bir meclis teşkil etti ve 1830'da
yürürlüğe konulan bir anayasa hazırlat
tı. Anayasa 'ya göre köylüler dışındaki
bütün s ı nıflardan 132 kişili k bir ınebu 
san meclisi oluşturu la ca k, prensi bu meclis seçecek, kanunları da yine bu meclis yapacaktı. Ancak yapı l a cak kanunların ınetbü devletler sıfatıyla O sma n lılar
ve Rusya ta rafından tasdik edilmesi gerekiyordu. Bununla birlikte istisnai olarak Mihail Sturdza seçimle değil tayinle
prensliğe getirilmiştir (1834-1849) 1848'de Yaş'ta çıkan ve Rus ordularının işga
liyle sonuçlanan ayaklanmadan sonra,
Meınleketeyn'in iki ınetbü devleti olan
Osmanlılar'la Rusya arasında imzalanan
sında

Baltalimanı Antiaşması uyarınca Bağda n

meclisi
Grigere Ghica

ve prensli-

Artık Meınleketeyn'de milli bir uyanış
gün geçtikçe daha kuwetli hissediliyor,
bu da iki prensliğin birleşmesini hedef
alıyordu. Özellikle Bağdan'da birçok aydın bunun gerçekleşmesi için ça lışmak
taydı. Paris Antiaşması ile sonuçlanan
Kırım Harbi'nden sonra Rusya Cahul, ismail Kalesi ve Bolgrad'ı Boğdan'a geri
verdi ve Osmanlılar Meınleketeyn'in yine tek ınetbü devleti oldu. İki prensliğin
birleşmesi hususu Paris Antiaşması 'nın
gündemine alınmak istendiyse de Osmanlı Devleti ve Avusturya buna muhalefet ettiler ; sadece güınrüklerle askeri
ve adli işler birleştirildi. S Şubat 1859'da Besarabya'nın üç vilayetinin yönetimi de dahil olmak üzere Bağdan prensliğine seçilen Alexandru lon Cuza 24 Şu 
bat günü Eflak'ta da seçilmiş, böylece
her ıneınlekete bir prens seçilmesini öngören, fakat aynı şahsın her iki ıneınle
kette seçilmesine engel teşkil etmeyen
Paris Antiaşması' na ters düşmeden iki
prenslik birleştirilmiş oldu. Bu ınünase
betle 24 Şubat günü her yıl Roınen birliğinin milli bayramı olarak kutlanır.
Cuza daha sonra istanbul' a gelerek
adeta bütün Roınen halkı adına Sultan
Abdülaziz'i ziyaret etmiş ve bu sırada
Küçüksu Kasrı'nda ağırlanmıştır. Böylece Sultan Abdülaziz Meınleketeyn'in, Romanya adıyla bir ülke halinde birleştiril
ınesi emrivakisini kabul etmek zorunda
kalmıştır. Cuza 'nın idaresi zamanında
milli birliğin tamamlanmasına çalışı lmış ,
yeni bir anayasa hazırlanmış ve böylece
yeni devletin siyasi, askeri, ekonomik,
medeni temelleri kurulmuştur. Fakat
Cuza ertesi yıl meclisi feshederek diktatörlüğe başlamak isteyince bazı güçlerin baskısı sonucunda prenslikten ayrıl
mak zorunda kalmış (1866), yerine Alman
hanedanına mensup Prens Karai seçilmiştir. 1877-1878 Savaş ı'nd a (93 Harbi)
Rusya'nın ısrarlı talepleri üzerine savaşa giren Romanya bunu fırsat bilerek
bağımsızlığ ını ilan etti; Ayastefanos ve
Berlin antlaşmaları ile de bağımsız lığı
tanına rak 1881 'de bir krallık haline geldi. Berlin Antiaşması ile Besarabya'nın
üç vilayeti tekrar Rusya'ya verilmiş, fakat buna karşılık Romanya da Dobruca'yı almıştır. 1. Dünya Savaş ı'nın sonunda
ise Besarabya ve Bucovina t ekrar Romanya'ya verilmiştir.
Sovyetler Birliği, 1924 'te Dinyestr' in
doğusundaki bölgede Moldavya Özerk
Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'ni kurmuş
tur: ll. Dünya Savaşı'nda Romanya Be-

sarabya topraklarını sovyetler Birliği'ne
terkettikten sonra. bu birliği o luşturan
on beş birlik cumhuriyetinden biri olan
Moldavya Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti doğmuştur (1944) Sovyetler Birliği'
nin çözülmesi üzerine bağımsızlığını ilan
eden Moldavya Cumhuriyeti ( 1991) 1991
yılının sonlarına doğru eski Sovyet cumhuriyetleri tarafından oluşturulan Bağım 
sız Devletler Topluluğu'na katılmıştır.
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BOGDA..N S.t\RAYI
İstanbul' da
Bağdan voyvodalarmın

L

veya onların
temsilcilerinin oturduldan saray.

_j

Şehrin lmzeybatı köşesinde, Haliç'te
Fener ile Karagümrük arasında olduğu
tahmin edilen Bağdan (Buğdan) Sarayı,
O smanlı Devleti'ne bağlı bir vayvedalık
olarak kendi prensleri ta rafından idare
edilen Bağdan 'ın (Moldavia) İ stanbul'da
ki kapı kethüdalarının makamı ve vayvadaların konaklama yeri olarak inşa edilmişti. Dimitrie Cantemir (Kantemir) Bağ
dan Sarayı'nın, lll. Bağdan tarafından
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BOGDAN SARAYI
Bağdan'ın Osmanlı Devleti'ne bağlılığını
bildirmek ve ödenecek vergiyi sormak
üzere istanbul'a gönderilen Büyük Logofet ian Tavtu tarafından Sultan ll. Bayezid devrinde 1504 yılına doğru yaptırıl
dığını yazar. Ypsilantes'in 1789'da yazı
lan ve ancak 1870'te basılan kitabında
ise Kantemir'in verdiği bilgiye yakın, fakat tarihleri farklı bir açıklama yer alır.

Alman elçisi David Ungnad'ın özel papazı olarak 1573'te istanbul'a gelen Stephan Gerlach 1674'te yayımlanan hatıra
tında, Bağdan Sarayı'nın esasının Raoul
adında bir kişiye ait olup onun Rusya'ya
gitmesi ve orada ölümü üzerine 1518'de
saray yapılmak için Voyvoda Mihail Kantakuzeno tarafından satın alındığını bildirir. Bu bilgiler farklılıklar göstermekle beraber Bağdan Sarayı'nın Bağdan'ın
Osmanlı Devleti'ne bağlanmasının hemen
arkasından XVI. yüzyılın ilk yıllarında yapıldığı veya tahsis ed ild iği anlaşılmakta
dır. Kantemir bu sarayın, ewelce Pammakaristos Manastırı kilisesi iken Fethiye Camii olan yapının batı tarafında
bulunduğunu bildirir. P. G. İnciciyan da
(ö . 1833 ) aynı hususu destekleyerek Bağ
dan Sarayı'nın Kefeli mahallesinde olduğunu yazar. Gerçekten Drağman caddesinin Haliç tarafından Kesmekaya ile
Drağman çeşmesi sokakları arasındaki

yerde ve Kefeli Camii'nin kuzeyinde bir
Bağdan Sarayı ' nın ewelce varlığını gösteren bu saray ve konağın özel ibadet
yerinin (şapel) harabesi bu adla günümüze kadar gelmiştir. Bu çevrenin XVII . yüzyıla kadar hıristiyanların yaşadıkları bir
bölge olduğu da Odalar (Kemankeş Mustafa Paşa) Camii ile Kefeli Camii'nin ancak bu yüzyıl içlerinde kiliseden çevrilmelerinden anlaşılmaktadır.
Bağdan Sarayı'nın

XVII.

yüzyıl

ortala-

rına doğru kapı kethüdaları tarafından
kullanılmadığı

Bağdan Sarayı

vürü
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rin artık oraya inmedikleri tahmin edilmektedir. Osmanlı Devleti burayı yabancı temsilcilerin oturması için tahsis etmeye veya onlara kiralamaya başlamış
görünmektedir. Çünkü 1643'te istanbul'a
gelen Lehistan elçisi Bağdan Sarayı ' na
yerleşmişti. isveç'ten 1634'te gönderilen
P. Strasburg'un ve 1657 -1658'de istanbul'da isveç'i temsil eden C. Ralamb'ın
da burada konakladıkları bilinmektedir.
Bağdan Voyvodası

Konstantin'in oğlu
olan ve yirmi iki yıl istanbul'da yaşadı
ğına göre en doğru bilgiye sahip olması
gereken Kantemir ilk yazdıkları ile çelişkili düşen şu bilgiyi verir: "İstanbul'da
kaldığım sıralarda buraya yakın bir yerde, Türkçe Sancaktar Yokuşu denilen bir
tepenin üzerinde kendi sarayımı yaptır
mıştım. Benim bu sarayım çok güzel ve
bulunduğu yer fevkalade olup bütün
şehre ve surların dışındaki mahallelere
manzarası vardı. Kayınbabam olan Eflak Voyvodası Şerban Kantakuzeno bu
sarayın inşaatına Sultan IV. Mehmed zamanında başlamıştı. Vadinin dibinde yirmi beş dirsek yükseltmek suretiyle meydana gelen set üzerinde esas sarayın temellerini atmıştı. İnşaat için yapılan masraf 35.000 altını bulmuştu ki Tersane
Sarayı'nın içini gö rdüğü bahanesi ile yapımı durduruldu. Fakat daha sonraları
Sadrazam Ali Paşa'nın aracılığı ile sarayımı eski temeller üzerine inşa etmeme
padişah izin verdi. Sarayı henüz bitirmiş
tim ki birden bire Bağdan vayvedalığı
na tayin edildim".
Kantemir'in bu satırları şaşırtıcıdır.
Çünkü tarif ettiği yer Fethiye Camii'nin
doğusunda Sancaktar Yokuşu denilen
yerdedir. Burası da Bağdan Sarayı'nın
değil Eflak Sarayı'nın yeridir. Zaten IV.
Mehmed zamanında inşaata başlayan
Şerban da (ö. 1688) Eflak voyvodasıdır.
Şu halde bazı yayınlarda Bağdan Sarayı'na ait olarak gösterilen bu bilgi Eflak
Sarayı iLe ilgilidir. Bu çelişkili durum ancak arşivlerde yapılacak araştırmalarla
tam aydınlığa çıkabilir.
Prut Savaşı'ndan (ı 71 ı) az sonra Bağ
dan Voyvodalığı yerli Bayarlar'dan alı
narak Fener'de yaşayan Rum beylerine
verilmiş, böylece Boğdan Sarayı'na da gerek kalmamıştır. Burası Aynarez'daki
Panteleimon Rus manastırına vakfedilmiş
ve sadece şapeli bir süre kullanılmıştır.
Bağdan Sarayı'nın XVlll. yüzyıl içlerinde harap bir hale geldiği ve 1784 yangınında yandığı söylenir. istanbul'un karşılaştığı en büyük yangın afetlerinden
biri olan 1782 yangınında da yanmış ol-

ması

mümkündür. Bundan sonra saraarazisi uzun yıllar bostan olarak kullanılmıştır. 1875'e doğru çizilen
istanbul haritasında böyle işaretlenmiş
tir. 1340 ( 1921) tarihli istanbul şehre
maneti haritalarında da büyük bir bostan olarak gösterilen bu arsa 1950'li yıl
lardan sonra hızla gecekondutarla dalyın geniş

durulmuştur.

Boğdan Sarayı'nın yerine işaret eden
tek unsur, esası Bizans devrine inen küçük bir ibadet yeri (şapel} kalıntısıdır.
Kantemir bu şapelin Aziz Nikolaos adı
na olduğunu bildirir. Bizans'ın eski büyük manastırlarının birinden kalan bu
yapı saray veya konağın sınırları içinde
bulunduğundan onun özel ibadet yeri
yapılmıştır. Tek sahnlı ve iki katlı olan
bu yapının boyu 1O metreyi geçmiyordu. Saray binası ile bağlantılı olduğu tahmin edilen ve esas ibadet yeri olan üst
katını örten basık kubbe sonradan yapılmıştı. Alt kat ise beşik tonozlu tek bir
sahndan ibaretti. ı. Dünya Savaşı yılla
rında bu mahzen kısmında kazı yapıla
rak üç mezar bulunmuştu . 1930'lu yıl
larda üst kat tamamen yıktırılmıştır. Kalan alt kat ise 1950'de bir aile tarafın
dan ev haline getirilmiş olup içinde yaşanıyordu . Bugün artık çok zor görülebilecek bir durumda olup etrafı çevrili
mesken olmuştur.
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