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ÖN SÖZ

Martolosluk teşkilatı, Osmanlı Devleti’nin Balkan coğraf-
yasıyla ilgili önemli bir teşkilat olmasına rağmen hak ettiği 
ölçüde üzerine çalışılmamış bir konu özelliği göstermektedir. 
Naçizane bu konuya katkı sağlamak amacı taşıyan bu eser, 
ağırlıklı olarak Cumuhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkan-
lığı, Osmanlı Arşivleri’nden ve Balkan coğrafyasıyla ilgili 
Avrupalı yazarların hazırlamış oldukları eserlerden istifade 
edilerek hazırlanmıştır. Osmanlı arşivlerinde yer alan belge-
lerden olabildiğince istifade edilmeye çalışılmakla birlikte ko-
nuyla ilgili defterlerden sondajlama usülü ile yararlanılmaya 
çalışılmıştır. Bununla birlikte Osmanlı tarihi alanında önemli 
yeri olan hocalarımızın ya bizzat kendilerinin hazırladıkları 
ya da lisansüstü çalışma olarak hazırlattıkları Mühimme 
Defterleri’nin transkripsiyonu ve değerlendirmesi çalışma-
mıza önemli katkı ve kolaylık sağlamıştır. Bu nedenle başta 
Kemal Beydilli’ye, Robert Anhegger’a, Halil İnalcık’a Bilge-
han Pamuk’a, Mehmet İnbaşı’ya, Erhan Afyoncu’ya, Cemile 
Kara’ya, Klara Hegyi ve adını sayamadığımız unuttuğumuz 
hocalarımıza teşekkür ederiz.  Özellikle sınır boylarındaki 
askeri teşkilatlar hakkında ve alana katkı sağlayan Klara 
Hegyi’nin çalışmasının Türkçeye kazandırılması gerektiğini 
belirtmek isteriz. 

Osmanlı Devleti’nin Balkan tarihini çalışan bilim adamla-
rının bölgenin toplumsal ve siyasi yapısını iyi okuyabilmeleri 
için martolosluk, voynukluk ve derbentçilik gibi kurum ve 
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teşkilatlarının iyi okunması gerektiğinin düşüncesindeyiz. Bu 
sayede Balkan devletlerinin toplumsal doku, sosyal yapıları 
ve onların Osmanlı Devleti içindeki konumları daha iyi an-
laşılacaktır. Martolosluk teşkilatını incelerken ister istemez 
bugünkü Romanya, Sırbistan, Bosna-Hersek, Hırvatistan, 
Macaristan, Avusturya, Arnavutluk, Yunanistan, Makedonya 
ve Bulgaristan olmak üzere birçok Avrupa ülkesinin tarihin-
den kesitlerle karşılaştık. Bu kadar yoğun bir etnik çeşitlilik 
ve mekan farklılığını incelerken yerleşim yerlerinin ya eski 
okunuşları veya yabacı dildeki karşılıklarını bulma gibi birta-
kım eksiliklerimiz ve gözden kaçırdığımız unsurlar olacaktır. 
Bunu okuyucuların ve uzmanların iyi niyetine bırakıyoruz.  
Son olarak bu çalışma ile ilgililerin yeninden martolosluk ko-
nusuna dikkatini çekmek, yeni araştırmacıları bu yöne yön-
lendirmek ve alana katkı sağlamak için hazırlanmıştır.  Söz 
konusu çalışma Tapu Tahrir,  Mevacib, Büyük ve Küçük Kale 
Defterleri başta olmak üzere yeniden ve daha geniş bir şekil-
de arşiv ve yabancı kaynaklarla ele alınarak bir doktora tezi 
olarak yeniden değerlendirilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  
Son olarak bu çalışmanın yayınlanmasında bizden desteğini 
esirgemeyen meslektaşımız Ahmet Akkaya’ya teşekkür ede-
riz. 
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