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5 Aralık 1857 Tarihli Osmanlı Devleti-Rusya Sınır Anlaşması 

Bahadır APAYDIN* 

 

Özet 

Uluslararası hukukun çok eski zamanlardan beri süregelen sorunlarının başında 
devletlerarası sınırların belirlenmesi, korunması ve sınır ihlali meseleleri gelir. Sınır-
lar ve sınır ilişkileri dediğimizde ise hemen iki kavramı ele almak icab eder; devlet ve 
egemenlik. Halbuki sınırlar mutlak coğrafi bir gerçeklikten ziyade, siyasal ege-
menliğin hukuksal izdüşümleridir. Sınırların belirlenmesinde geçmişten günümüze 
çeşitli yöntemler ve araçlar kullanılmıştır. Özellikle ulus devletler çağında, yani 19. 
yüzyılda imparatorlukların dağılması ve 20. yüzyılda sömürgelerin bağımsızlıklarını 
kazanmasından sonra sınır problemlerinin giderek daha yoğunlaştığı bir dönem ya-
şanmıştır. Bu sorunlar uluslararası hukuku daha etkin bir konuma taşımış ve bir ta-
kım uluslararası sözleşmeler ve kriterler ortaya çıkmıştır. Çalışmamızda çevirisini 
sunduğumuz 1857 tarihli Osmanlı-Rus sınır anlaşması döneminin ve sonrasının en 
ileri uygulamalarından birine örnek teşkil etmektedir. Bugün bile sınırlara ilişkin 
birçok husus ya hiç çözülemiyor ya da henüz bir statüye kavuşturulmayı bekliyorken 
1857 tarihli sınır anlaşmasında kullanılan yöntem ve araçlar bize sınır tespitine 
ilişkin uygulamalar bakımından tarihsel veriler sağmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sınır, Uluslararası Hukuk, Egemenlik, Osmanlı İmpara-
torluğu, Rusya 

 

GİRİŞ 

Uluslararası hukuk günümüzde daha önce hiç olmadığı kadar devlet-birey ve 
devlet ile devlet veya uluslararası kuruluşlar arasındaki ilişkileri belirleyici ko-
numdadır. Yakın geçmişe baktığımızda 19. yüzyılın başlarından itibaren ülke ve 
egemenlik ilişkisinde hâkim hukuk anlayışının mülkilik prensibi olduğunu görü-
yoruz. Buna göre her devlet sınırlarını bir şekilde belirler ve egemenliğini bu sı-
nırlar dâhilinde hoyratça sergilerdi. Bugün gelinen noktada uluslararası hukuk, 
devletlerin ulusal sınırlarının epeyce içine girmiş ve devletlerin sınırları dâhilin-
deki klasik egemenliğini aşındırmıştır. Uluslararası hukukun en önemli meselele-
rinden biri ise bölümlenmiş egemenlik alanları olarak tarif edebileceğimiz sınırlar 
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ve sınır ilişkilerinin belirlenmesidir. Dünya üzerinde siyasal egemenliğin ulus 
devlet ölçeğinde bu kadar fazla sayıda örgütlendiği bir dönemde, sınırların belir-
lenmesi önem arzetmektedir. Bununla birlikte sınır ilişkilerinin uluslararası huku-
kun modern ilke ve kurallarına göre belirlenmesi, meselenin tarihsel boyutu ve 
kapsamı göz önüne alındığında hala yetersiz sayılabilecek yöntem ve araçlarla 
yürütülmektedir. Hâlbuki özellikle 19. yüzyılda çok uluslu imparatorlukların da-
ğılmasından ve 20. yüzyılda sömürgelerin bağımsızlıklarını kazanmasından itiba-
ren artan sınır uyuşmazlıkları, sorunların çözümü bakımından daha etkin yöntem 
ve araçları gerektirmektedir.  

Bu çalışmada çevirisini sunduğumuz 1857 tarihli Osmanlı-Rus sınır anlaşması, 
döneminin ileri uygulamalarından birini teşkil etmektedir. Çalışmaya konu edin-
diğimiz sınır anlaşmasına göre iki devlet arasındaki sınırın teknik olarak tespi-
tinde tabii ve suni işaretler ustalıkla kullanılmıştır. Diplomatik açıdan anlaşabil-
menin güç olduğu savaş sonrası bir süreçte, kısa sürede müzakerelerin tamam-
lanması bu durumun göstergesidir. Bu itibarla 1857 sınır anlaşması kullanılan 
teknik ve yöntemler bakımından sonraki tarihlerde iki devlet arasında yapılan di-
ğer anlaşmalara da zemin oluşturmuştur. Nitekim iki devlet arasında bu tarihten 
sonra birçok savaş meydana geldiği halde, sınırların yeniden tespiti sürecinde 
kalıcı sorunlar yaşanmamış ve sınır ilişkilerinde belli bir devamlılık sağlanmıştır. 
Bunun başlıca nedeni Osmanlı-Rusya arasındaki sınırın belirlenmesinde; siyasi, 
askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafi tüm ölçütlerin bir arada başarıyla 
kullanılmış olmasıdır. Bugün bile sınırlara ilişkin bir çok husus ya hiç çözülemiyor 
ya da henüz bir statüye kavuşturulmayı bekliyorken, 1857 tarihli sınır anlaşma-
sında kullanılan yöntem ve araçlar bize sınır tespitine ilişkin uygulamalar bakı-
mından tarihsel veriler sağmakta ve sınır antlaşmalarına model teşkil etmektedir. 

Çalışmada sosyal bilimler alanında yaygın olan, öncelikle konuyla doğrudan 
ilgili kuramsal çerçevenin oluşturulması, daha sonra birincil ve ikincil kaynaklar-
dan edinilen verilerin mukayeseli olarak değerlendirilmesi ve konunun özgün bi-
limsel yanını oluşturan tarihsel doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Bu 
plana göre önce zaman-mekân ilişkisi bağlamında sınır ve sınır ilişkilerinin tarih-
sel gelişimi ele alınmıştır. Yine aynı başlık altında sınırların tayin ve tespiti usulleri 
incelenmiştir. Daha sonra 1857 tarihli sınır anlaşmasının yapıldığı dönemdeki 
Avrupa’nın genel siyasi durumuna değinilmiştir. En nihayet sınır anlaşmasının 
çevirisi verilmiş ve metin hakkındaki değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu çalışma 
toplumların ve hatta bireylerin belleğinde sayısız travmatik izler bırakan, bırak-
maya da devam eden sınır uyuşmazlıkları üzerine birkaç dakika düşündürürse 
amacına ulaşmış sayılır.  

SINIR ve SINIR İLİŞKİLERİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Genel  

Sınırlar mutlak coğrafi bir gerçeklikten ziyade, siyasal egemenliğin hukuksal izdü-
şümleri olarak kabul edilebilir. Sınırlar ve sınır ilişkileri dediğimizde ise hemen iki 
kavramı ele almak icab eder; devlet ve egemenlik. Çünkü farazi çizgilerle sınırlanan 
yahut belirlenmeye çalışılan asıl şey; coğrafi bölgeler ya da insanların kurduğu 
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kültürel, dini veya sosyal ilişkiler değil, bir devletin/iktidarın egemenlik kur-
duğu/kuramadığı alanları diğer bir devletin egemenlik alanlarından ayırt edebil-
mektir. Fakat giyim, yemek, dil, din, alışkanlıklar veya daha başka kültür kurum-
ları, her zaman bu siyasal sınırlara göre biçimlenmemektedir. Bu bağlamda ilk 
devlet örgütlenmesinin (!) ortaya çıktığı antik çağlardan, günümüz egemenlik 
anlayışının somutlaştığı egemen devlete1 kadar sınır ve sınır ilişkileri hep olagel-
miştir. Belirtmek gerekir ki bu ilişkiler çoğu zaman ekonomik, kültürel, siyasi ya 
da hukuki durumlar ile ilintilendirilebilecek bir “zorlama”yı da içermektedir. 

“Sınır” terimi ancak yukarıda ifade ettiğimiz iki temel kavram üzerinden 
açıklanabilir. Bu anlamda bir “Devlet” tanımlaması yapacak olursak kurucu üç 
unsurun olduğunu görüyoruz: Ülke, İnsan Topluluğu ve Egemenlik. Tanımlayacak 
olursak: “Devlet, belli bir ülke üzerinde yerleşmiş, zorlayıcı yetkiye sahip bir üstün iktidar 
tarafından yönetilen bir insan topluluğunun meydana getirdiği siyasal kuruluştur”2. 
Görüldüğü üzere devletin coğrafi varlığının tespiti sınırlar üzerinden yapılmakta-
dır. Dolayısıyla belirli ve tutarlı bir sınır olmadan egemen devleti tarif etmek 
mümkün değildir. Devletler hukuku açısından tanımlayacak olursak sınır; dünya 
yüzeyi üzerinde bir devletin ülkesini diğer devletlerin ülkelerinden veya sahipsiz 
bir araziden veya açık denizden ayıran farazi bir çizgidir3. 

Ulus devletler tarihine baktığımızda devlet ve egemenlik kavramlarının bir ya-
nının hep “sınır” kavramı ile ilintili olduğunu görüyoruz. Zira devletler günümüzde 
her türlü egemenlik haklarını sınırları dahilinde kullanabilirler. Nitekim TC 
anayasasında millet egemenliğinden bahsederken, egemenliğin tecessüm ettiği 
yer, etrafı sınırlarla çevrili belli bir bölgeden ibarettir. Anayasamızda bu bölge 
“devletin ülkesi” olarak tanımlanmıştır4. Dolayısıyla günümüzde egemenlik, mil-
letlerin dünya coğrafyasına dağılımındaki nüfus yoğunluğuna göre değil, genel-
likle çok taraflı iradelerin ürünü olan uluslararası anlaşmalara göre belirlenmek-
tedir. Fakat sınırların belirlendiği anlaşmaların müzakereleri sürecinde taraf dev-
letler, sınırları belirlerken; sosyal, kültürel, ekonomik, tarihsel, askeri ve coğrafi 
hususların her birini birer ölçüt olarak hesaba katmak durumundadır. Aksi halde 
sınırların tayin ve tespitinde hatalar yapılır ve akabinde devletler arasında sınır 
sorunları yaşanır. Örneğin sınırların İngiliz harita mühendisleri tarafından cetvelle 
çizildiği Ortadoğu’da tarihi, sosyal, kültürel, ekonomik, coğrafi ve askeri ölçütle-
rin her birinin hesaba katılmaması günümüzde büyük sınır sorunlarının yaşanma-
sına sebebiyet vermektedir. “Petrol” veya “enerji kaynakları”nın siyasal sınırların 
tespitinde temel ölçüt olarak kullanıldığı Ortadoğu’da bu anlamda sınırlar hala 
oynaklığını korumaktadır5. Ayrıca sınır tespitinin bir “siyasal proje”nin hayata 
                                                 
1  Siyasal iktidar ve modern egemenlik anlayışının ortaya çıkışı üzerine bkz. Münci Kapani, Politika 

Bilimine Giriş, (Ankara: Bilgi Yayınevi, 1997), s. 54-66. 
2  Ibid, s. 35. 
3  Seha L. Meray, Devletler Hukukuna Giriş, c.I, (Ankara: AÜSBF yayını, 1968), s. 269. 
4  TC 1982 Anayasası’nda kullanılan konumuzla ilgili temel kavramlar ve gerekçeleri hakkında 

ayrıntılı bilgi için bkz Bülent Tanör ve Necmi Yüzbaşıoğlu, 1982 Anayasasına Göre Türk Anayasa 
Hukuku, (İstanbul: YKY, 2001), s. 106-114. 

5  20. yüzyılda Ortadoğu’da sınırların tespiti ile petrol ve enerji kaynakları arasında doğrudan bir 
ilişki vardır. Bu bölgede yeni sınırlar çizilirken, hatta yeni devletler kurulurken yerel halka hiç 
danışılmamıştır. Yabancı yazarlar Türkiye Cumhuriyeti’ni bu bakımdan bir istisna olarak görmekte. 
Türkiye bu bağlamda topraklarını koruma kararlılığı gösteren ve sınırlarını ulusal bir mücadeleye 
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geçirilmesi düzlemine indirgenerek mühendislere bırakılması, bölgede sonu 
gelmeyen sosyal trajedilerin yaşanmasının da başlıca sebeplerindendir. Bu ne-
denle devletlerin egemenlik alanlarını belirleyen sınırların, her türlü değerlen-
dirme ölçütünün hesaba katıldığı ve sınırdaş devletlerin her iki tarafının da belli 
ölçüde tatmin olduğu anlaşmaların ürünü olması gerekir. 

Sınırların Tayin ve Tespiti 

Sınırları, sadece kara coğrafyası değil, denizler ve hava sahası da oluşturmakta-
dır. Bu açıdan sınırların tayin ve tespiti çeşitli yöntem ve usullere bağlanmıştır. 
Farazi çizgiler olan sınırlar bazen bir savaş veya çatışma sonunda imzalanan an-
laşmalarla, bazen de uluslararası kuruluşların yargı veya hakemliği ile belirlenir6. 
Örneğin Türkiye-Irak sınırı, mandater devlet İngiltere ile Türkiye arasında ihtilafa 
neden olmuş ve sorun Milletler Cemiyeti nezdinde halledilmiştir7. Sınırların tes-
piti üzerine yapılan konferans ve görüşmelerde bir anlaşmaya varılınca ilgili hu-
suslar mutabakat metnine işlenir. Ardından sınırı gösterir harita tespit edilir ve 
mutabakat metni imzalanarak mühürlenip taraflara verilir. Daha sonra yapılacak 
işlem ise teknik elemanlardan oluşan sınır tespit komisyonu tarafından sınırın 
arazide topografik işaretlemesinin (Demarkasyon) yapılmasıdır8.   

Sınırlar suni ve tabii sınırlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Belirlenmesi kolay, 
kalıcı ve devletleri güvenlik bakımından daha tatmin edici olan tabii sınırlardır. 
Tabii sınırları, “iki devlet ülkesi arasında dağlar ya da sıradağlar, çöller, nehirler ve göller 
gibi doğal unsurlar göz önünde tutularak çizilen sınırlar” olarak tanımlamak müm-
kündür. Tabii sınırları yukarıdaki avantajlarına rağmen arazi üzerinde kesin çizgi-
lerle tespit etmek bazen kolayca mümkün olmamaktadır. Bu nedenle sınırların 
haritalar üzerinde ayrıca işaretlenmesi gerekmektedir9. Tabii sınırların en belirgin 
olanı sabit konumlanmalarından dolayı dağ veya sıradağlardır. Fakat bu durumda 
bile sınırların belirlenmesinde çeşitli yöntemler kullanılır. En yaygın olanı, sınırın 
hattı balâdan yani en yüksek noktalardan geçirilmesidir10. Diğer bir yöntem ise 
sınır çizgisinin dağın ya da dağ silsilesinin eteğinden geçirilmesidir. Böyle bir 
durumda söz konusu coğrafi şekiller iki ülkeden birinin sınırları içinde kalır11.  

Çalışmamızda görüleceği üzere sınırların belirlenmesinde kullanılan tabii işa-
retlerin bir diğer gurubu da sınır aşan ya da sınır oluşturan sulardır. Bunlar ne-
hirler, akarsular, dereler, çaylar ve göller olabilir. Akarsular bir ülkede doğup yine 

                                                                                                                 
dayandıran yegane bölge ülkesidir. Halbuki diğer devlet sınırlarının oluşumunda temel irade 
İngiltere ve Fransa’nın kabaca ifade edilirse emperyalist tutumlarına dayanıyordu. Nitekim petrol, 
bu iki devletin bölgedeki her türlü politikasını belirleyen temel faktör olmuştur. Ortadoğu’da 
sınırların nasıl belirlendiğine ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, 
Çev: Şirin Tekeli, (İstanbul: İletişim Yayınları, 1994), s. 121-173.  

6  Selami Şekerkıran, Türk-Sovyet Sınırı (1919-1946), (Yayımlanmamış Doktora Tezi, Ankara 
Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2008), s. 4. 

7  İsmail Soysal, Türkiye’nin Siyasal Andlaşmaları, c. I, (Ankara: TTK, 1989), s. 72-74. 
8  Cevat Korkut, Siyasi Coğrafya Açısından Devlet Sınırları ve Türkiye’nin Sınırları, (İzmir: Karınca 

Matbaacılık, 1970), s. 7. 
9  Enver Bozkurt, Devletler Hukuku Bakımından Türkiye’nin Sınır İlişkileri, (İstanbul: Kazancı Hukuk 

Yayını, 1992), s. 17. 
10  Meray, Devletler …, s. 272. 
11  Şekerkıran, Türk-Sovyet …, s. 6. 
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o ülkede sona erdiği gibi birden çok ülkenin sınırlarını da geçebilir12. Sınır oluştu-
ran akarsular, sınırın tespiti bakımından çeşitli özellikler taşır. Zira akarsu yatak-
ları zaman zaman değiştiği için genişliği ve derinliği bakımından sabit ölçülerde 
değildir. Bu açıdan akarsuları oynak sınır hatları olarak kabul etmek mümkündür. 
Akarsularda sınırlar dört yöntemle tespit edilmektedir: 1) Sınır çizgisinin akarsu-
yun sağ kıyısından geçirilmesi 2) Sınır çizgisinin akarsuyun sol kıyısından geçiril-
mesi 3) Sınır çizgisinin akarsu yüzeyinin orta noktasından geçirilmesi 4) Sınır çiz-
ginin akarsuyun en derin noktasından (Thalveg hattı) geçirilmesi13. Bu dört yön-
tem de akarsu yatağının oynak olmasından kaynaklı sebeplerle bir takım sorun-
ların yaşanmasına engel olamamaktadır. Nihayetinde devletler hangi yöntemi 
kullanacaklarını çoğu kez askeri ve ekonomik çıkarlarına göre tayin etmektedir-
ler.  

Suni sınırlar, jeodezik ve geometrik ölçütlere göre belirlenmiş sınırlara denir. 
Bu yönteme ya tabii sınırların dikkate alınmaması ya da tabii sınır teşkil edecek 
yer şekillerinin yokluğu sebebiyle başvurulur. Jeodezik tespit yönteminde sınırlar, 
enlem ve boylam dereceleri esas alınarak belirlenmektedir. Geometrik yöntemde 
ise sınırlar; düz hatlar, eğriler ve yarım daireler gibi çeşitli geometrik modelleme-
ler esas alınarak belirlenir14. Konumuzla yakın ilişkisi olmadığından burada kara 
ve deniz sınırlarının tayin ve tespitine girmiyoruz. Sonuç olarak denilebilir ki sı-
nırların tayin ve tespitinin bir yanı siyasi ve hukuki, diğer yanı da teknik bir me-
sele teşkil eder.  

Antik Devirler 

Devletler hukuku çerçevesinde mülahaza edecek olursak antik çağlarda iki tip 
devlet karşımıza çıkar. Birinci tip siyasi topluluk kendi kendine yetebilen, büyük 
ölçüde statik sınırlara sahip site-devlet’tir. İkinci tip ise aşılmaz doğal bir sınırla ya 
da yenilmez bir orduyla karşılaşıncaya kadar sürekli genişlemeyi ve dünya 
egemenliğini amaç edinmiş olan tek merkezli imparatorluklardır15. Bu tip devlet 
örgütlenmelerinde sürekli genişleme temel bir karakter arzeder. Sınırların geniş-
lemesi ne zaman sona ererse de siyasi örgütlenme kısa süre içinde dağılma teh-
likesi ile yüz yüze gelir. Çünkü devletin siyasi, idari ve ekonomik örgütlenmesi 
hemen tümüyle askeri temelde gelişen evrensel egemenlik anlayışına dayan-
maktadır.  

Devletler arasındaki sınırları çizen, bir hukuka bağlayan bilinen ilk antlaşma 
MÖ 3100 senelerinde Sümer site devletleri Lagaş ile Umma arasında akdedilmiş 
barış antlaşmasıdır. Buna göre her iki devlet de birbirlerinin sınırına tecavüz et-
meyecekti ve antlaşma ortak Sümer tanrıları tarafından koruma altına alınmıştı16. 

                                                 
12  Meray, Devletler …, s. 271. 
13  Şekerkıran, Türk-Sovyet …, s. 8. 
14  Ibid, s. 9. 
15  Meray, Devletler …, s. 5.  
16 Sümerler başlangıçta çeşitli kabilelerden oluşmakta iken zamanla Dicle ve Fırat nehirlerinin 

boylarında küçük siyasi oluşumlar meydana getirmişlerdi. Bunlar kendilerini yabancılara karşı 
koruyabilmek için  üzerlerinde yaşadıkları toprakları surlarla çevirmişler ve oluşan her bir sitenin 
koruyucusu olan ilahlar için  tapınaklar inşa etmişlerdir. Sümer site devletleri arasındaki ilişkiler 
daha sonra geniş bir siyasi birliğe dönüşmüştür. Sümerlerin hukuki ve siyasi teşkilatlanması 
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Aynı şekilde daha sonraki devirlerde Antik Yunan’da, Hind uygarlığında ve Eski 
Çin devletleri arasında benzeri nitelikte antlaşmalara rastlamak mümkündür17. 
Demek ki sınırların ve sınır ilişkilerinin tarihi devlet örgütlenmesinin ortaya çıkış 
zamanı kadar eskilere uzanmaktadır.  

Orta Çağ Avrupası 

Roma İmparatorluğu MS 493’te barbar kavimlerin istilası ile dağılmıştır. Bu dö-
nemden sonra Ortaçağ Avrupasında, merkezi imparatorluk örgütlenmesinin da-
ğılması sonucu küçük kavimlerin sürekli savaşlarla birbirlerine üstünlük kurmaya 
çalıştıkları bir yapı ortaya çıkmıştır. Orta, Güney ve Doğu Avrupa’da Visigotlar, 
Ostrogotlar, Franklar, Alemannlar, Burgondlar, Saksonlar, Kuzey Avrupa’da 
Normanlar, Britonlar, Keltler’den oluşan bu yeni siyasal yapıda her kabile kendi 
hukukuna sahipti. Özü itibariyle kabile geleneğinden beslenen Kavim Hukuku (İng. 
Tribal Law),  birbirine hiç benzemeyen bağımsız bir hukuk düzeni yaratmıştı18. Bu 
dağınık yapı içinde sürekli savaş halinin yüzyıllarca devam etmesi ise sınır 
çizgilerini belirsiz ve iktidarın belirli bir devamlılıktan yoksun olduğu oynak 
hatlara çevirmiştir.   

Kilise Hukuku ( İng. Canon Law) denilen hukuk sistemi de işte bu dönemi 
takiben 10. yüzyılda ortaya çıkmıştır. Dağınık topluluklar arasında her türlü hu-
kuki bağlayıcılığın yok olduğu bir ortamda, bağlayıcı kurallar koyup, değerler 
sistematize etmesi bu dönemde kiliseyi yegane iktidar odağı haline getirmiştir. 
Kilise hukuku milletler/kavimler üstü olup, evrensel bir hukuk sistemi üretmiştir19. 
Bu dönemde iktidarın kaynağı, adeta tanrının somutlaşmış ifadesi olan kilise ve 
ruhban sınıfı olmuştur. Sınırlar da kilisenin hakimiyet kurduğu bu bölgelere kadar 
uzanmış sayılıyordu20. 

İslam Coğrafyası ve Sınırlar 

MS VII. yüzyılda ortaya çıkan İslamiyet, Ortadoğu’da dağınık halde yaşayan ka-
bileleri ortak bir ideal etrafında toplamıştır. Tıpkı Hrıstiyanlık gibi İslam dini de 
evrensel egemenlik mefhumunu benimsemiş olmakla dünya coğrafyasını üze-
rinde yaşayan insanların dinsel seçkilerine göre ikiye ayırmıştır. Birincisi Müslü-
manların hakimiyeti altındaki memleketler olan Dar-ül İslam, ikincisi  ise Müs-
lüman olmayanların hakimiyetindeki memleketler olan Dar-ül Harb’tır21. Buna 
göre İslam dünyasını temsil ettiğini düşünen devletler sınır çizgilerini, üzerinde 
siyasi ve dini otoritelerini gerçekleştirdikleri bölgelere göre belirlemekteydiler. 
Fakat belirtmek gerekir ki İslam ülkelerinin kendi aralarındaki sınırların hukuki 
egemenlik bakımından bir karşılığı yoktu. İslam ülkeleri sadece siyasi açıdan bir-

                                                                                                                 
hakkında geniş bilgi için bkz. Recai G. Okandan, Umumi Hukuk Tarihi Dersleri, (İstanbul: Fakülteler 
Matbaası, 1952), s. 101-104.   

17  Meray, Devletler …, s. 6-7. 
18  Harold J. Berman, Law and Revolution, (USA: Harward University Press, 1999), s. 52-53. 
19  Kilise hukukunun tarihsel gelişimi ve karakteristik özellikleri için bkz. Berman, Law and Revolution, 

s.85-113., 181-221. 
20  Meray, Devletler …, s.10. 
21  Ibid, s.12-14. 
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birlerinden ayrı idi. Yani iki müslüman devlet arasında hukuki hükümler açısından 
bir fark bulunmuyordu. Örneğin Osmanlı Devleti vatandaşı bir Müslüman, her-
hangi bir Darülislam toprağındaki kişiye mirasçı olabilirdi. Sonuç itibariyle denile-
bilir ki, müslüman ülkeler arasındaki sınırlar hukuki değil, sadece siyasi egemenlik 
açısından bir anlam taşıyordu22. 

Osmanlı İmparatorluğu ve Sınırlar 

Osmanlı İmparatorluğunun kuruluşunun ne surette gerçekleştiği hususunda çe-
şitli tezler ileri sürülmüştür. Fakat bunlardan en kuvvetli delil ve emareye sahip 
olan görüş, Osmanlı hanedanının Kayı boyundan geldiğini söyleyen ve bir uç 
beyliği şeklinde teşekkül ettiğini savunan görüştür23. Aksi görüş ileri süren H. A. 
Gibbons ve Wittek’e göre ise Osmanlılar, Kayılardan ve hatta Oğuzlardan gel-
memektedir. Zira Osmanlı hanedanının Kayılardan olduğunu iddia etmek en eski 
tarih olarak ancak 15. asrın ilk yarısına yani II. Murad zamanına gitmek demektir. 
Söz konusu olan geniş ve heterojen kitlelerin Gazilerin önderliğinde, Bizans sını-
rındaki Rum diyarlarına yerleşmeleri ve buradaki halk kitleleri tarafından özüm-
senerek, karma sınır boyu uygarlığının zamanla Küçük Asya’nın belirleyici unsuru 
haline gelmesidir24. Köprülü ise bu görüşe iştirak etmeyip Uzunçarşılı’ya 
katılmaktadır25. 

Biz bu meseleyi Osmanlı İmparatorluğu’nun nihayetinde bir uç beyliği şek-
linde ihdas edildiğini kabul ederek geçiştiriyoruz. Zira konumuz bağlamında asıl 
önemli olan husus Osmanlı İmparatorluğu’nun kuruluş ilkesinin bir uç beyliği 
esaslarına göre şekillenmiş olmasıdır. Nitekim kuruluştan itibaren sınırda ve sınır 
ilişkilerinde bulunan ve bu sebeple genişlemesinde komşularıyla kurduğu diplo-
matik ilişkilerin büyük önem arzettiği bir devlet örgütlenmesi söz konusudur. 
Kuruluş geleneğinden kaynaklı olacak ki Osmanlı İmparatorluğu yükseliş devrine 
kadar “iyi komşuluk ilişkileri”ne büyük önem vermiştir. Bu itibarla başlarda daha 
çok siyasi ve dini ittifaklar, evlilikler ve çeşitli diplomatik manevralarla sınırlarını 
genişletme yolunu benimsemiştir. Bununla beraber yükselme devrinde artık im-
paratorluk karakteri ağır basmış ve İslam devlet felsefesinin bir gereği olarak 
“Dar-ül Harb” memleketleri karşısında tebliğ eden ve gücü esas alan bir tutum 
sergilemişti. Bu dönemde yapılan antlaşmalarda siyasi sınırların tespitinde Os-
manlı İmparatorluğu’nun tek taraflı iradesinin belirleyici olduğunu görüyoruz. 
Doğal olarak gerileme ve çöküş devrinde ise antlaşmalarda önce karşılıklı uz-
laşma ilkesinin daha sonra ise Avrupalı büyük güçlerin iradelerinin belirleyici ol-
duğu dikkat çekmektedir. 

Konumuzla ilgisi bakımından Osmanlı-Rus ilişkilerine kısaca değinmek gere-
kir. İki devlet arasındaki ilişkilerin başlangıcı, çeşitli prensliklerin Moskova 

                                                 
22  Halil Cin ve Ahmed Akgündüz; Türk Hukuk Tarihi, c. I, (İstanbul: Osmanlı Araştırmaları Vakfı, 1995), 

s. 193. 
23  İ.Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c.I, (Ankara: TTK, 1982), s. 97-99. 
24  Herbert. A. Gibbons, The foundation of the Ottoman Empire: a history of the Osmanlis up to the death of 

Bayezid I: (1300-1403), (New York: The Century Co., 1916), s. 82 vd.; Bkn, Paul Wittek, Osmanlı 
İmparatorluğu’nun Doğuşu, çev: Fatmagül Berktay, (İstanbul: Pencere Yayınları, 2000). 

25  Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, s. 98.  
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Knezliği çatısı altında toplandığı 15. yüzyılın son çeyreğine tekabül eder. 
Rusya’nın Osmanlı İmparatorluğu ile ilk temasları Kırım Hanlığı dolayısıyla ol-
muştur. Bu dönemde Rusya, Osmanlı himayesindeki Kırım Hanlığı ile iyi ilişkiler 
içindeydi26. Merkezi yapısını zamanla güçlendirerek bölgesel bir güç olmaya 
başlayan Rusya ile Osmanlı arasındaki ilk savaş, 1569 senesinde vuku bulmuştur. 
Bu ilk savaşı kaybeden taraf Osmanlı Devleti olmuştur. İki devlet arasındaki ilk 
antlaşma ise Rusya’nın, Kırım Hanı’na ödediği vergileri kesmesi üzerine çıkan sa-
vaşı bitiren 1681 tarihli Bahçesaray Barış Antlaşmasıdır27. Bu tarihten itibaren 
Osmanlı-Rus ilişkileri sık sık patlak veren savaşlara sahne olmuştur. Velhasıl iki 
devlet arasında bir çok antlaşma yapılmış ve sınır değişiklikleri yaşanmıştır28. İki 
devlet arasında yapılan antlaşmalarda sınır çizgilerine en fazla konu olan bölge 
genelde Karadeniz’in doğusu ve Kafkasya olmuştur. Bunun başlıca nedenleri ara-
sında; bölgenin coğrafi yapısının sınır oluşturmaya çok elverişli olması, savunma 
hatlarının tesisi ve askeri bakımdan güvenliğinin sağlanmasının kolay oluşu gel-
mektedir. Çalışmamıza konu edindiğimiz sınır antlaşmasında da iki devlet ara-
sındaki sınır çizgilerinin bu bölgede yoğunlaştığını tespit edebiliyoruz. 

1857 SINIR ANLAŞMASI’NIN YAPILDIĞI DÖNEMDE AVRUPA’DA GENEL 
SİYASİ DURUM 

Genel  

19. yüzyıl Avrupa coğrafyası ve periferisi iktisadi, sosyal, siyasal ve bilimsel ge-
lişmeler açısından tarihte eşine pek az rastlanır şekilde büyük ölçekli değişimlere, 
etkileşimlere, devrimlere ve siyasal trajedilere sahne olmuştur. Öyle bir dönemdir 
ki Avrupa’nın herhangi bir bölgesindeki ekonomik ya da siyasal bir gelişme kısa 
sürede çok geniş bir alana yayılmakta ve olağanüstü sonuçlara yol açmaktadır. 
Mütevazı bir yorumla 19. yüzyılı günümüz dünya sisteminin temel karakteristik-
lerinin oluştuğu bir dönem olarak kabul etmek mümkündür. 

19. yüzyıl başlarından itibaren Avrupa’da mevcut statükolarını korumak iste-
yen geleneksel iktidar merkezleri ya da yapıları (monarşiler, imparator, kilise, 
aristokrasi) ile siyasal ekonomik gelişmelerin yükselen yeni değerleri ve aktörleri 
(burjuvazi, parlamento, işçi sınıfı vs…) arasında çatışma, kırılma ve kimi zaman 
şaşırtıcı uzlaşımlar yaşanmıştır. Bu dönemde devletlerin siyasal sistemleri de de-
ğişime uğramıştır. Ardı sıra İngiltere, Fransa ve Prusya’da ortaya çıkan iktisadi-
sosyal gelişmeler devletlerin siyasal yapıları, kurumları ve sınırları üzerinde çok 
büyük etkiler yaratmıştır. Hobsbawm 19. yüzyıl’da herkesçe istenen genel bir 
devlet modeli olduğuna dikkat çekmektedir. Buna göre böyle bir ülke; her şey-
den önce devlet yapısı bakımından liberal, az veya çok temsil esasına dayalı 
olan, tek bir siyasi ve hukuki kurumlar dizisine sahip, ulusal ekonomik gelişmeye 
temel oluşturacak büyüklükte, egemen, toprak esasına dayalı ve az çok türdeş 

                                                 
26  Akdes Nimet Kurat, Türkiye ve Rusya, (Ankara: Kültür Bakanlığı Yayını, 1990), s. 1-4 
27  Ibid, s. 5, 9-10. 
28  Söz konusu savaşlar ve sonunda imzalanan antlaşmalar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz Kurat, s. 

15-60.; Antlaşma metinleri için bkz. Muâhedât Mecmûası, c. IV, (Ceride-i Askeriye Matbaası, 1293).  
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“liberal, anayasal bir ulus devlet” söz konusudur29. Bu nedenle 19. yüzyıl bir 
yandan da sınırların yeni siyasal modele göre yeniden şekillendirildiği bir yüzyıl 
olmuştur. Artık çizilecek sınırlar eski devirlere nazaran çok daha fazla devletin il-
gisini çekiyor, savaşlara neden olabiliyor ve giderek tutuculaşıyordu. Böylece 
devletler arasında yapılan sınır anlaşmalarının önemi giderek artmaya başlıyordu. 

1815 Viyana Kongresi  

1648 Westphalia Barışı ile Otuz Yıl savaşları sona ermiş ve ilk defa bir çok devle-
tin katıldığı milletlerarası bir konferans düzenlenmişti. Böylece Napolyon savaş-
larının Avrupa’yı alt üst ettiği döneme kadar artık bir “Avrupa sistemi”nden 
bahsetmek mümkündü. 19. yüzyılın başlarında ise yeni sistemsel değişiklileri 
kavramak ve bunlara karşı bir tutum belirlemek için Avrupa’nın büyük güçleri Vi-
yana’da bir araya gelmiştir. 1815 senesinde düzenlenen bu kongrede milliyetçilik 
ve liberalizm rüzgarına karşı statükoyu koruyan bir tutum sergilenmiştir. Bu iti-
barla 1815 Viyana Andlaşması’ndan 1870’li yıllara kadar ulusal birliklerin sağ-
lanmasına yönelik savaşlar dışında uluslararası ilişkilerde genelde denge politi-
kası benimsenmiştir. Bu kongrede esas olarak üç konuda karar alınmıştır; köle ti-
caretinin yasaklanması, diplomatların hukuki statüsü ve milletlerarası nehirlerde 
yapılan taşımacılık işleri30. 

Bu dönemde başını Avusturya-Macaristan başbakanı Metternich’in çektiği 
İngiltere-Avusturya ittifakının temel düsturu; “mevcut devletlerin sınırları kutsaldır, 
dokunulamaz ve her devlet bu kutsal sınırların içinde istediği gibi hareket edip istediği rejimi 
kurabilir” idi. Burada hemen iki kaygı göze çarpmaktadır; birincisi geleneksel yö-
netim biçimlerini tehdit eden liberal yönetim modelleri, ikincisi mevcut sınırları 
bütünüyle değiştirecek olan ulusal karakterli siyasal hareketler. 19. yüzyıl bo-
yunca ulusçuluk akımının ve liberalizmin en çetin düşmanı olan Metternich, bu 
konudaki kaygılarında haksız değildi. Nitekim 1848 ayaklanmalarındaki “ana-
yasa ve özgürlük talepleri” onu İngiltere topraklarına kadar savurup, sürgüne 
göndermiştir31.  

Metternich’in liberal hareketlere karşı olan tutumunu ifade eden önemli bel-
gelerden biri, Babıali’ye iletilmek üzere İstanbul’da kaim olan Baron Von 
Stürmer’e 1839 senesinde çekilen telgraftır. Bu telgraftaki temel vurgu, Osmanlı 
Devleti’nin batı usul ve ilkelerini uygulamaya yönelik ıslahat politikasından vaz-
geçerek İslam devletinin geleneklerine uygun politikaları izlemesi gereğidir. 
Metternich anayasa talebiyle ortaya çıkan liberal hareketler hakkındaki görüşle-
rini de şöyle dile getirmiştir32: 

“Her içtimai kütle, fiilen bir kanunu esasiye maliktir; zira bu olmayınca bu içtimai 
varlığın bir devlet olarak mevcudiyetine imkan yoktur. Bu böyle olunca bir kanunu 

                                                 
29  Eric Hobsbawm, İmparatorluk Çağı, çev: Vedat Aslan, (Ankara: Dost Yayınları., 1999), s. 31. 
30  Charles Crozat, Devletler Umumi Hukuku, c. I, çev: Edip Çelik, (İstanbul: İÜHF Yayınları, 1950), 

s.267-273. 
31  Oral Sander, Siyasi Tarih, (Ankara: İmge Yayınları, 1989), s. 119-130. 
32  Bu telgrafın içeriğinin tamamı için bkz. Hıfzı Timur, “Türkiye’de Abdülmecid’in Islahatı Hakkında”, 

Tanzimat II, (İstanbul: MEB Yayınları., 1999), s. 703-722. 
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esasi bahşetmek, o devleti istinat ettiği temellere kadar devirmek ve ona hakikat ye-
rine bir takım parlak cümleler söylemektir. Çünkü hiç kimse mevcut olmayan bir şeyi 
bahşedemez. İşte Kanunu Esasi namı verilen ve hakikatte hükümdarın bahşedemiye-
ceği şey budur….” 

Görüldüğü üzere Metternich Osmanlı modernleşmesine tarafgir değildir. Ak-
sine batı örnek alınarak yapılan bu ıslahatların devletin sonunu getireceği inan-
cını taşımaktadır. Bu tutumun batılı devletlerin Osmanlı devletinin reform siya-
seti karşısında takındığı genel tavırdan bir sapma sayılabileceğini söylemek 
mümkündür. Zira Avusturya, Osmanlı aynasında kendi geleceğini görmektedir. İki 
büyük imparatorluğa başından sonuna hükmetmiş olan Osmanoğulları ve 
Habsburg hanedanlarının yükseliş ve çöküşlerinin eşzamanlılığına baktığımız za-
man bu çıkarımı yapmakta pek zorlanmıyoruz33. 

Kırım Savaşı (1853–1856) ve Paris Barış Antlaşması  

Kırım Savaşı’nın kökleri esas olarak Rusya ile İngiltere-Fransa arasında Balkanlar 
ve Ortadoğu’da hâkimiyetini kaybeden Osmanlı İmparatorluğu’nun yerini kimin 
alacağı meselesine dayanıyordu. Fakat savaşın çıkmasına neden olan siyasal ge-
lişmelerin başında 1848 ayaklanmaları gelir. Rusya özellikle Macaristan’ı 
Habsburg İmparatorluğu’ndan ayıran ayaklanmalar sonunda Macaristan ve daha 
sonra Romanya ulusal hareketlerine müdahale etmiş ve bu bölgeleri kontrolü al-
tına almıştır. Rusya’nın bu agresif dış politikası, İngiltere’nin Ortadoğu ve Bal-
kanlardaki çıkarlarının artık Rusya’dan ziyade Fransa ile örtüştüğünü açığa çı-
karmıştır. Nitekim İngiltere söz konusu bölgelerde önceleri güçlü bir Fransa ye-
rine kendisi için tehlikesiz gördüğü Rusya’yı destekliyordu34.  

Macaristan ve Eflak dışında Polonya’dan da kaçan yüzlerce ihtilalcinin Os-
manlı Devleti’ne sığınması, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında uluslararası bir 
bunalıma yol açmıştır. Ruslar ihtilalcilerin geri verilmesini istediyse de Mustafa 
Reşid Paşa Osmanlı Devlet geleneğine uygun olarak bu talebi reddetmişti. Böy-
lece iki ülke ilişkileri kesilerek savaş ihtimali ortaya çıktı. Bu gelişmeler karşısında 
Osmanlı Devleti’ni borçlandırmak isteyen İngiltere ve Fransa, bir saldırı olması 
ihtimaline karşı donanmalarını Çanakkale Boğazı’na yollamıştır35. Rusya ise bu 
gelişmeler karşısında geri adım atmak zorunda kalmış ve kriz ertelenmiştir. Fakat 
bir süre sonra Kutsal Yerler (Makaamât-ı Mübâreke) meselesinin ortaya çıkması 
ile Kırım Savaşı kaçınılmaz olmuştur. Osmanlı Devleti, Rusya’ya çektiği 
ultimatomun cevabını beklemeden (27 Ekim-3 Kasım 1853) Tuna’yı aşarak 
saldırıya geçmiştir. Rusya’nın, İngiltere’nin prenslikleri boşaltma ultimatonunu da 

                                                 
33  Habsburg krallık hanedanlığı Avrupa’da bir çok krallığa hükmetmekle beraber esasen Avusturya 

ve İspanya olmak üzere iki ana kolu vardı. Habsburglar, Avrupa’nın bir çok krallığı ile Royal Married 
yolunu kullanarak akraba olmuş ve buralarda dönem dönem iktidara gelmiştir. Ayrıntılı bilgi için 
bkz.  Robert A. Kann, A History of the Habsburg Empire 1526-1918, (Berkeley: University of 
California  Press, 1977), s. 224-235, 244-25.  

34  Stanford Shaw ve E.Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, c. II, (İstanbul, E Yayınları, 
1983), s. 173-175. 

35  Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, c. V, (Ankara: TTK, 1983), s. 236-238. 
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reddetmesi üzerine 28 Mart 1854’te savaş resmen başlamıştır36. Savaşın askeri 
anlamda mutlak bir galibi olmamakla beraber diplomatik anlamda Rusya’nın 
ödünler verdiği söylenebilir. Osmanlı Devleti açısından önemli bir sonucu ise 
Padişahın Hıristiyan tebaasına bazı haklar vermeyi kabul etmesidir. Böylece 28 
Şubat 1856’da Islahat Fermanı denen haklar bildirgesi ile tebaaya eşitlik ve 
reformlar bahşedilmiş oluyordu. Sağlanan barışın hüküm altına alınması ise 
Paris’te toplanacak bir konferansa  bırakılmıştır37. 

Kırım Savaşı sonrasında başta Osmanlı Devletinin müttefikleri İngiltere ve 
Fransa olmak üzere Avrupalı büyük güçler Paris’te bir araya gelmişlerdir. Konfe-
ransta Avrupa nizamını korumak amacı ortak irade olarak belirmiştir. Bu nedenle 
bütün büyük devletler (Avusturya, Fransa, İngiltere, Prusya, Rusya, Osmanlı 
Devleti) kongreye iştirak etmişlerdi. Andlaşma Osmanlı Devleti açısından ayrı bir 
önem taşıyordu. Nitekim bu andlaşma ile Osmanlı Devleti Avrupa kamu hukukuna 
dahil olmuştur. Sınırlar açısından değerlendirildiğinde, Paris Konferansı’nda, gö-
rünüşte Osmanlı devletinin mevcut sınırlarının korunması siyaseti benimsenmiş-
tir38. Fakat diğer yandan da içeride padişahın iktidarını sarsacak olan ıslahatların 
sözü verilmiştir39.  

5 Aralık 1857 (1274 H.) Tarihli OSMANLI-RUSYA SINIR ANTLAŞMASI 

Bu ahdnâme, Sultan I. Abdülhamid devrinde Rusya devleti ile Asya kıtasında 
bulunan Osmanlı topraklarının sınırlarını belirlemek üzere 1857 (1274 H.) tari-
hinde akdolunmuştur. İngiltere ve Fransa’nın katılımıyla imzalanan ahdnâme, 4 
bend ve bir hâtimeden oluşmaktadır. Ahdnâmenin 1. bendinde Osmanlı Devleti 
ile Rusya arasında sınır oluşturan nehir, dere, çay, göl ve dağ sıraları birer sıra 
numarası verilmek suretiyle gösterilmiştir. 2. bendde sınırın, komisyon tarafından 
hazırlanan ve imza edilen haritada kırmızı noktadan ibaret bir hat olarak göste-
rildiği hususu açıklığa kavuşturulmuştur. 3. bendde anlaşmanın yürürlük tarihi, 
nihayet son bendde ise bu anlaşmanın en geç iki ay içinde tasdik olunacağı be-
lirtilmiştir. Söz konusu sınır anlaşmasının tam metni, 1877 tarihinde II. 
Abdülhamid’in iradesi ile basılmış olan Muâhedât Mecmûası’nın IV. cildinde yer 
almaktadır40. Osmanlı Devleti’nin yabancı devletler ile yaptığı siyasi ve ticari 
içerikli tüm muahede metinleri ve çeşitli ülkelere tanınmış kapitülasyon metinleri 
resmi nitelikli bu eserde toplanmıştır. Belirtmek gerekir ki II. Abdülhamid döne-
minde böyle bir çalışmanın yapılması, artan uluslararası ilişkilere verilen önemin 
bir  göstergesidir.  

 

                                                 
36  Shaw ve Shaw, Osmanlı İmparatorluğu …, s. 178-179. 
37  Karal, Osmanlı Tarihi, s. 240.                                       
38  Ibid., s. 241-248. 
39  Ibid., s. 248-252. 
40  1877 senesinde basılan bu anlaşmalar külliyatı 5. ciltten ibaret olup, ciltlerin içerikleri devletlere 

göre düzenlenmiştir. Rusya ile yapılan her türlü muâhede metni ve kapitülasyon metinleri III ve IV. 
ciltte yer almaktadır.  Anlaşmanın Osmanlıca tam metni için bkz. Muâhedât Mecmûası, c. IV, 
(Ceride-i Askeriye Matbaası, 1293), s. 117-122. Ayrıca bu makalenin son kısmında da orijnal 
metinleri bulabilirsiniz. 
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Metin 

İşbu hududnâme-i hümâyun41 1274 (H.) Şevval’ül mükerreminin yirmibeşinci gü-
nünde Sultan Abdülmecid Han Hazretleri zaman-ı saltanatlarında Mirliva Hüse-
yin Paşa ve Miralay Osman Bey ve Fransa Devleti tarafından Amon Piş (?) İngil-
tere Devleti tarafından Con Letyenverin Simoni (?) ve Rusya Devleti tarafından 
Pervezer Çerikof Mişel Zuvanat (?) memuriyetleriyle akd ve tanzim olunmuştur. 

Birinci bend: Devlet-i Âliyye ile Rusya memalikini tahdit eden hatta Küçük 
Ahri dağına doğru İran memaliki ile devleteyn-i mezkureteyn memalikinin nokta-
i ittisâli42 olan mahalden bed’ ile Büyük Ahri dağından ve işbu iki dağın mukas-
semi43 olan silsile-i cibalden geçerek suları cenûben Maku çayı ile Murad ça-
yına ve şimal(en) doğrudan doğruya Uz nehrine cari olan cibalin zirvesi boyuna 
gider. Zikrolunan hatt-ı hudut Şingil dağının hizasında Kara Bulak’tan geçerek 
Bayezid’den Revan’a giden yolu zirve-i cibal hattı olan ve komisyonun taş yı-
ğıntısıyla ehramiyüşşekil44 bir nişan vaz’ ettiği mahalde kateder ve çünkü ol 
mahalden hududun alâmatı görünemediğinden komisyon Devlet-i Âliyye arazisi 
üzerinde hudutta teşkil eylediği ma’ruzzikr45 ehramdan 775 İngiliz kademi46 ve 
110 ve 5 sebi’ Rusya sajeni mesafesinde şimal gün doğrusu tarafına 305 ve 18 
derecelerinde vaki’ mahalde yine taş yığıntısıyla diğer bir ehramiyüşşekil nişanı 
vaz’ etmiştir. İşbu nişanenin coğrafyaca ahval-i mevkiyesi bir rakamıyla 
murakkam olan varaka-i melfufede47 işaret ve tayin olunmuştur. Hatt-ı hudut zikr 
olunan zirve-i cibal hattından ayrılmayarak ilerleyip Muson karyesinden Ker-
vansaray’a giden tariki kateder. Ve bu noktada dahi taş yığıntısıyla bir ehram 
vaz’ olunarak bu ehramın dahi işaretleri ve coğrafyaca ahval-i mevkiyesi iki ra-
kamıyla murakkam olan varaka-i melfufede tayin ve işaret kılınmıştır. Zikr olunan 
mahalden hatt-ı hudud yine  zirve-i cibal hattından ayrılmayarak Balık gölünün 
canib-i şimalisinden Mamarin’de Sinaki nam ovanın taraf-ı cenûbisine geçerek 
Sinak ve Nandoran nam dağlardan mürur ile Dibaç nam dağın zirvesine vasıl 
olur. Dibaç dağının zirvesinden inerek Zağran çayı veyahut Nut çayının baş-
lıca mecrasından geçerek bu çayın Azer nehrine munsabb48 olduğu mahale ka-
dar gider ve oradan dahi Azer nehrinin başlıca mecrasından ayrılmayarak Arpa 
çayın Azer nehrine münsap olduğu mahale kadar ve bu mahalden Arpa çayın 
başlıca mecrasından yukarılara çıkarak Çiştaba nam karyenin yanından Deli çay 
nam derenin Arpa çayına münsap olduğu mahale vasıl olur ve bu mahale varıl-
dıktan sonra tarih-i iseviyenin 1834 senesi kanunsanisinin alafranga 29’u tari-

                                                 
41  Metin kısmının dibacesinde “hududnâme-i hümâyun” demekle beraber, mecmuanın fihrist kısmında 

“ahdnâme-i hümâyun” tabirinin kullanılması bizi bir yazım hatası olabileceği kanısına vardırmak-
tadır. Ahdnâme-i hümâyunlar, padişahlar tarafından verilen bir taahhüt belgesi niteliği taşımakla 
Hazine-i Evrak’da muhafaza edilirlerdi. Karşılaştırma için bkz. Muâhedât Mecmûası, c. IV, s. 3 ve 
117. 

42  İttisâl: 1-bitişme 2-birbirine dokunma 3-yakınlık. 
43  Mukassem: taksim edilmiş, ayrılmış, bölünmüş. 
44  Ehrâmiyüşşekil: sınır çizgisinin belirlenmesinde taş vb... suni işaretlerin kullanılması.  
45  Ma’ruzzikr: arzolunmuş, arzolunan.  
46  Kadem: 1- yarım arşın uzunluğunda bir ölçü 2- adım. 
47  Melfuf: iliştirilmiş, eklenmiş.  
48  Munsabb: dökülen, karışan, kavuşan. 
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hiyle müverrah olan mukavelename ile karargir olan hatt-ı hudut bed’ ederek 
hatt-ı mezkûr Deli çayın başlıca mecrası boyuna giderek Yahşi Bulan nam de-
renin Deli çay deresine münsap olduğu mahale vasıl olur ve haritada altı ve yedi 
rakamlarıyla gösterilmiş olan hudut işaretlerinin mahali işbu iki derenin birleştiği 
nokta olup bu noktadan hatt-ı hudut cihet-i şimal garbiye doğru giderek sekiz ve 
dokuz ve on rakamıyla murakkam işaretlerin hattı üzerinden Oksuz dağı zirve-
sinde olup onbir rakamıyla gösterilmiş olan mahale vasıl olur ve bu mahalden 
hatt-ı hudut suları şimalen Rusya memalikine ve cenuben Memalik-i Osma-
niye’ye cereyan eden cibalin zirvesi hatt-ı boyuna giderek haritada oniki ve onüç 
ve ondört ve onbeş ve onaltı ve onyedi ve onsekiz ve ondokuz ve yirmi ve 
yirmibir ve yirmiiki ve yirmiüç ve yirmidört ve yirmibeş ve yirmialtı ve yirmiyedi ve 
yirmisekiz ve yirmidokuz rakamıyla gösterilmiş olan mahale vasıl oldukta yetmiş 
sekiz ve elli arzında bir zaviye teşkil ederek yine cihet-i şimal garbiye meyl ile 
Hozpen nam gölün sahilinde seksenüç sajen ve ism-i mezkûr ile maruf olup 
harap olmuş olan karyeden tahminen iki verst mesafede vaki ve otuz rakamıyla 
gösterilmiş nişaneye müntehi49 olur ve işbu otuz rakamıyla gösterilmiş nişaneden 
ilerleyip Kozepen gölünü kat’ ile mezkûr gölün sahilinden yirmi sajen mesafede 
vaz’ olunmuş ve otuz bir rakamıyla murakkam olan nişaneden ve Kozepen gölü 
ile Kur nam çayın arasında bulunan cibal müteselsilenin zirvesi hizasından 
otuziki ve otuzüç ve otuzdört rakamıyla murakkam işaretlerin bulunduğu hattan 
geçerek dağın zirvesinde olup otuzbeş rakamıyla gösterilen nişanelerin bulun-
duğu hat üzerinde zirve-i cibalden geçerek Çarustav nam derenin Kur nam 
çaya münsap olduğu mahale vasıl olur. Zikrolunan hatt-ı hududun Deli çay 
deresinin Arpa çayına münsap olduğu mahalden bed’ ile Çarustav deresinin 
Kur çayına münsap olduğu mahale varınca nişaneleriyle beraber berveçhi tafsil 
tarifi ve nişanelerin cihet-i mevkiiyeleri üç rakamıyla murakkam olan varaka-i 
melfufede mevcuttur. Çarustav’ın Kur çayına munsabb olduğu mahalden hatt-
ı hudut Kur nehrinin başlıca mecrası boyuna giderek nehr-i mezkure 
Hazermen nam küçük çayın munsap olduğu mahale vasıl olup oradan dahi 
Derindere nam dağın yanında zikr olunan suyun menbai olup haritada bir ra-
kamıyla gösterilmiş olan mahal üzerinden zikrolunan Derindere dağının zirve-
sinde iki rakamıyla murakkam olan mahale reside50 olur. Ve işbu mahalden hatt-ı 
hudut üç ve dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve on ve onbir ve oniki 
ve onüç ve ondört ve onbeş ve onaltı ve onyedi ve onsekiz ve ondokuz ve yirmi 
rakamlarıyla murakkam olan nişaneler boyuna giderek zirve-i cibal üzerinden 
yirmi bir ve yirmi iki ve yirmi üç rakamlarıyla Cah suyu nam derenin sahil-i ye-
mininde gösterilmiş olan nişanelerin hizasına inerek yirmi dört rakamıyla göste-
rilen nişaneye kadar vasıl olur. Zikr olunan Hazermen nam çayın menbaı olup 
bir rakamıyla gösterilmiş olan mahalden bed’ ile mezkur Cah suyu nam derenin 
sahil-i yemininde (sağında) vaki yirmi dört rakamıyla murakkam olan mahale va-
rınca hatt-ı hudut-u mezkurun tafsilen tarifi ve nişanelerin cihet-i mevkiiyeleri 
dört rakamıyla murakkam olan mahalden hatt-ı hudut zikrolunan derenin başlıca 
mecrası boyuna giderek Bosenhov nam çaya munsabb olduğu mahale kadar 

                                                 
49  Müntehî: nihayet bulan, biten, son, en son. 
50  Reside: erişmiş, ulaşmış, yetişmiş. 
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nüzul51 ve oradan dahi Bosenhov çayının başlıca mecrası ile inerek sahil-i yemi-
ninde Barela nam karyenin ve Orçaşan nam kazak karakolunun yanında bir ra-
kamıyla gösterilmiş mahale vasıl olup oradan dahi bir rakamıyla murakkam olan 
nişaneden ikive üç ve dört ve beş ve altı ve yedi rakamıyla işaret olunmuş olan 
mahallerde vaki nişaneler boyuna giderek İbrişcala nam derenin sahil-i 
yesarında sekiz rakamıyla gösterilmiş olan mahale vasıl olur ve zikrolunan 
Bosenhov çayının sahil-i yemininde vaki bir rakamıyla gösterilmiş mahalden 
bed’ ile İbrişcala nam derenin sahil-i yesarında (solunda) vaki sekiz rakamıyla 
işaret olunmuş mahale varınca hatt-ı hudutun berveçh-i tafsil ve tarifi ve nişa-
nelerin cihet-i mekiiyeleri beş rakamıyla murakkam olan varaka-i melfufede mev-
cuttur ve yine İbrişcala nam derenin sahil-i yesarında vaki sekiz rakamıyla 
gösterilmiş olan mahalden hatt-ı hudut işbu derenin başlıca mecrası boyuna 
gibip bir rakamıyla murakkam olan mahalde vaki taş yığıntısıyla mahrutiyüşşekil 
vaz’ olan nişane vasıl olup oradan dahi iki rakamıyla gösterilen işareti kateden 
hatt boyuna giderek üç rakamıyla murakkam olan Gorma nam dağın üzerinde 
vaki mahale ve oradan dahi cihet-i şimal garbiye dolanıp olhavalide kain diğer bir 
Balkan boğazıyla Cince nam dereyi kat ile Cincar ve Liçvari ve Legomari ve 
Conbena dağlarından geçerek dört ve beş ve altı ve yedi ve sekiz ve dokuz ve 
on rakamlarıyla işaret olunmuş olan hat boyuna gidip onbir rakamıyla murakkam 
olan mahale vasıl olur ve oradan dahi oniki rakamıyla gösterilmiş mahale kadar 
Larisakovareli nam dağın zirvesinden mürur ederek zikrolunan mahalden di-
ğer bir Balkan boğazıyla Kovilyan nam çayı kat ile Croviz İskaro nam dağın 
üzerinde vaki onüç rakamıyla gösterilmiş olan mahale ve oradan dahi dağ tepe-
sinden Şavnabar nam dağda ondört rakamıyla işaret olunmuş olan nişane-i 
mevzuaya vasıl olur ki bu mahal 1834 tarihinde Devlet-i Âliyye ile Rusya devleti 
komiserlerinin tehdit eyledikleri hattın nokta-i intihasıdır. Zikrolunan İbrişcala 
nam derenin menbaına yakın olup bir rakamıyla gösterilmiş olan mahalden 
bed’ ile Şavpanar nam dağın üzerinde vaki ondört rakamıyla gösterilmiş 
mahale varınca hatt-ı mezkur nişaneleriyle berveçh-i tafsil tarifi ve nişanelerin ci-
het-i mevkiiyeleri altı rakamıyla murakkam olan evrak-ı melfufede mevcuttur ve 
zikrolunan Şavnapar nam dağın üzerinde vaki ondört rakamıyla murakkam 
olan mahalden hatt-ı hudut dağ tepesinden ayrılıp bir tarafının suları Şimalen 
Goril eyaleti içinden Bahr-i Siyah’a ve diğer tarafının suları Kovilyan çayı va-
sıtasıyla Bahr-i Hazer’e ve daha ileride bulunan tarafın suları dahi Acare de-
relerinden Bahr-i Siyah’a ceryan eden silsile-i cibalin zirveleri hattı boyuna 
Cehotay nam cebele vasıl olur ve Cehotay cebelinden hatt-ı hudut Çlok 
nam nehri başlıca mecrası boyuna giderek nehr-i mezkurun Bahr-i Siyah’a dö-
küldüğü mahale müntehi olur ve zikrolunan hatt-ı hudut komiserler tarafından 
mümza olarak işbu mukavelenameye melfufu olan haritalarda ve tarif 
cedvellerinde kamilen münderiç ve mukayyettir ve hatt-ı falan çayın veyahut 
nehrin başlıca mecrası boyuna gider demekten komisyonun muradı 
hatt-ı mezkur ol çay veya nehrin başlıca mecrası hattına tabi olduğunu 
ve bu nehir ve çayın bir kaç şubesi olduğu taktirde mecrası tagayyür ey-
lese bile Hatt-ı hudut-u daime başlıca şube itibar olunmak lazımgelip şu 

                                                 
51  Nüzûl: aşağı inme. 
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başlıca şube tagayyüründen dahi nehrin veyahut çayın münkasem ol-
duğu şuabatın en vüs’atlisi anlaşılmak iktiza eder. 

İkinci bend: Tarif olunan hatt-ı hudut komisyon-u mezkurun işbu sened-i 
ahirinin cüz’i mükemmili addolunmak üzere melfuf olan komisyonun bilcümle 
azası taraflarından imza olunan haritada kırmızı noktadan ibaret bir hat ile gös-
terilmiştir.  

Üçüncü bend:  İşbu sened ile karargir olan mevaddın tarih-i isevinin 1858 
senesi kanun-i evvelinin iptidasından tamamen ve kamilen icraat-ı fiiliyesine 
bed’ olunmuş olması lazım gelecektir.   

Dördüncü bend: İşbu sened tasdik olunacak ve tasdiknameleri iki ay ve 
mümkün olur ise daha az müddet zarfında teâtî kılınacaktır. 

Hâtime 

İşbu muahedeyi muayene ve tedkik ederek dilhahımıza muvafık bulduğumuzdan 
taraf-ı şahânemizden kabul ve tasdik kılınmış olmakla Rusya Devlet-i fahîmesi 
tarafına işbu tasdikname-i hümayûnum ita olundu tahriren filyevmilhamis 
minşehr-i şevvalülmükerrem sene erba’ ve seb’in ve mieteyn ve elf.  

DEĞERLENDİRME 

Yukarıda sözü geçen belge, Osmanlı Devleti ile Rusya arasında 5 Aralık 1857 ta-
rihli sınır anlaşmasıdır. Bu anlaşmada iki devlet arasındaki sınırların, kimi zaman 
bir tepeye ya da müstahkem mevkiye taş yığmak suretiyle, kimi zaman ise bir 
nehir veyahut gölün sınır oluşturması şeklinde tespit edildiğini görmekteyiz. Ay-
rıca bunlara ek olarak bir dağ sırasının zirve noktalarının birleştirilmesi usulü de 
sınırın çizilmesinde kullanılan yöntemlerden biri olmuştur. Osmanlı-Rus sınır an-
laşmasına yapıldığı dönem itibariyle baktığımızda oldukça ayrıntılı ve belirgin bir 
sınır çizgisi tespit edildiğini görmekteyiz. Bu duruma olanak veren birkaç etken 
varsa bunlardan biri, iki devlet arasında sınır oluşturan bölgenin topografik yapı-
sının sınır oluşturabilecek özellikte bir çok belirtece sahip olmasıdır. Nitekim bol 
miktarda dağ ve tepe zirveleri, akarsu, nehir, göl ve çay gibi su yatakları mev-
cuttur. Bir diğer etken ise iki devlet arasındaki sınırların zaman içinde çok fazla 
değişkenlik göstermemesidir. Zira Osmanlı-Rus sınırı oluştuktan sonra 19. yüzyı-
lın ikinci yarısına kadar fazlaca oynak bir sınır özelliği taşımaz. Halbuki iki devlet 
arasında sık sık savaşlar vukuu bulmuştur. Benzeri şekilde Osmanlı-İran sınırı da 
belirgin bir tutarlılığa sahiptir. Bu durumun temel nedeni, Osmanlı İmparator-
luğu’nun geleneksel genişleme politikası sonucunda, sınırların daha çok batı yö-
nünde değişkenlik göstermiş olmasıdır.  

Muhtemelen söz konusu sınır anlaşmasının ilişiğinde anlaşmanın içeriğini 
gösteren bir de harita vardır. Fakat tüm araştırmalarımıza rağmen sözleşmenin 
eki niteliğindeki bu haritayı temin edemedik. Bununla birlikte İstanbul Belediyesi 
Atatürk kitaplığında mevcut bulunan eski Osmanlı Haritaları arşivinden “Os-
manlı-Rus Sınırını Gösterir Harita” adı altında kayıtlanan tarihsiz bir harita 
bulabildik. Söz konusu harita her ne kadar tarihsiz olsa da gerek çizim tekniği 
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gerek haritanın yapımında kullanılan malzeme bakımından en azından 1870 yı-
lından öncesi döneme ait olduğunu söylemek mümkündür. Bu nedenle elimiz-
deki sınır haritası ile anlaşmada bir rakamından otuzbeş rakamına kadar numa-
ralandırılmak suretiyle gösterilen sınır çizgisi arasında bir özdeşlik kurulabilmesi 
muhtemeldir.  

1857 tarihli sınır anlaşmasında sınır çizgisinin belirlenmesinde yukarıda zikre-
dildiği üzere toplam 35 nokta tespit edilmiş ve bu noktalar kırmızı bir hat oluş-
turacak surette birleştirilmiştir. Zaten anlaşmanın ikinci bendinde de bu husus 
“…komisyonun bilcümle azası tarafından imza olunan haritada kırmızı noktadan ibaret bir 
hat ile gösterilmiştir” şeklinde ifade bulmuştur52.  

Anlaşma metnindeki sınır çizgisi çoğunlukla dağ, akarsu, nehir, dere, çay ve-
yahut deniz gibi doğal işaretlerden faydalanılarak belirlenmiş ise de bazı nokta-
larda anlaşmada “…taş yığmak suretiyle ehramiyüşşekil…” olarak ifade 
edilen suni işaretler de kullanılmıştır. Buna göre anlaşma metninde toplam 17 
dağ, 1 ova, 8 yer (kasaba yada belli bir bölge ), 10 çay, 5 dere, 4 nehir, 3 göl, 2 
deniz ismi zikredilmesi suretiyle sınır hattı belirlenmiştir.  

İki ülke arasında imzalanan anlaşmada sınır çizgisinin tarifinde nehir, göl, 
dere ve çay hattının iki şekilde kullanıldığı anlaşılmaktadır. Şöyle ki, bu sular ba-
zen “başlıca mecrası boyuna giderek” demek suretiyle her iki ülkenin sınırını 
oluşturmaktadır ve bütünüyle iki ülkeden birinin sınırları dahiline girmemektedir. 
Yani ıslak sınır olarak tarif ettiğimiz sınır çizgisi söz konusudur.  İkinci durum sınır 
çizgisinin, “suyun sahil-i yemîninden (sağından)” yahut “suyun sahili-i 
yesârından (solundan)”  geçmesi suretiyle çizilmesidir. Anlaşılıyor ki, bu yön-
temle sınırın belirlenmesi durumunda adı geçen nehir, dere veya çay iki ülkeden 
birinin sınırları dahilinde kalmaktadır53.  

Anlaşmada dikkat çekici olan bir diğer nokta ise bir nehir veya çayın birden 
çok kolu olması durumunda sınır çizgisinin hangisi esas alınarak belirlenmesi 
gerektiği meselesidir. Bu  husus anlaşmada şu şekilde çözüme kavuşturulmuştur: 
“…(H)att-ı falan çayın veyahut nehrin başlıca mecrası boyuna gider demekten komisyonun 
muradı hatt-ı mezkur ol çay veya nehrin başlıca mecrası hattına tabi olduğunu ve bu nehir 
ve çayın bir kaç şubesi olduğu taktirde mecrası tagayyür eylese bile hatt-ı hudut-u daime 
başlıca şube itibar olunmak lazımgelip şu başlıca şube tağyirinden dahi nehrin veyahut çayın 
münkasım olduğu şuabatın en vüs’atlisi anlaşılmak iktiza eder.”. Görüldüğü üzere 
meselenin ele alınışında aşamalı olarak iki kriter öne çıkarılmıştır. Söz konusu 
durumda önce birden çok kolu olan nehrin veya çayın “başlıca mecrasının” 
esas alınacağı belirtilmiştir. Daha sonra ise “başlıca şube” deyiminden ne 
anlaşılması gerektiği açıklanmıştır. Buna göre eğer nehrin birden çok kolu varsa 
başlıca mecra olarak bunlardan en vüs’âtlisi yani en geniş/büyük olanı esas 
alınacaktır.  

 

                                                 
52  Muâhedât Mecmûası, c. IV, s. 122. 
53  Muâhedât Mecmûası, c. IV, s. 120-121. 
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SONUÇ 

1857 tarihli Osmanlı-Rus sınırını gösterir antlaşma, sınırın belirlenmesinde kulla-
nılan teknik ve yöntemler göz önüne alındığında, ulus devletler döneminin sınır 
antlaşmalarına ileri model teşkil edecek niteliktedir. Bugün dahi yapılan antlaş-
malarda birçok sınır ihtilafı çözülememiş yahut yeni yeni bir statüye kavuşturul-
maktadır. Antlaşmaya baktığımızda iki devlet sınırının teknik olarak işaretlenme-
sinde gerek tabii sınırların gerek suni sınırların ustalıkla kullanıldığını görüyoruz. 
Savaşın ardı sıra, diplomatik açıdan anlaşabilmenin güç olduğu bir süreçte, kısa 
sürede müzakerelerin tamamlanması bu durumun göstergesidir. Müzakereler so-
nucunda tespit edilen sınır, tek bir tarafın iradesinin ürünü olmayıp, her iki dev-
leti de tatmin edecek özelliktedir. Bu itibarla 1857 sınır antlaşması, kullanılan 
teknik ve yöntemler bakımından iki devlet arasında daha sonra yapılan anlaş-
malara zemin oluşturmuştur. Aynı şekilde bu antlaşmada işaretlenen tabii ya da 
suni sınırlar, daha sonra yapılan antlaşmalarda da sıklıkla kullanılmıştır. Nitekim 
iki devlet arasında bu tarihten itibaren bir çok savaş meydana geldiği halde, sa-
vaş sonrası sınırların yeniden tespiti sürecinde kalıcı sorunlar yaşanmamıştır. 
Halbuki bugün dahi Türkiye’nin, güney ve batı komşuları ile arasında ciddi sınır 
ihtilafları mevcuttur. Bu anlamda Osmanlı-Rusya arasındaki sınırın belirlenme-
sinde; siyasi, askeri, ekonomik, sosyal, kültürel ve coğrafik tüm ölçütlerin başa-
rıyla kullanıldığı söylenebilir. Dolayısıyla Türkiye-Rusya sınır ilişkileri, tek tarafın 
tatmini ya da sınırın salt bir mühendislik faaliyeti sonucu tespiti geleneğine da-
yanmamaktadır. Zaten aksi durumlarda neler yaşanabildiğini en iyi bu iki devletin 
de yer aldığı Ortadoğu, Balkanlar ve Kafkaslar’daki bölge halkları bilmektedir. 
Son olarak ifade etmek gerekir ki, sınır meseleleri toplumların ve hatta bireylerin 
belleğinde sayısız travmatik izler bırakmıştır, bırakmaya da devam ediyor. Çünkü 
bir çok engelin güçlükle aşılması sonucu oluşturulan sınırların devamlılığı ve ko-
runması, günümüzde hala uluslararası ilişkilerin güce dayalı geleneksel 
politikasının baskısı altında bulunmaktadır.  
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Kaynak: Muâhedât Mecmûası, c. IV, (Ceride-i Askeriye Matbaası, 1293), s. 117 

 

 

Kaynak: Muâhedât Mecmûası, c. IV, (Ceride-i Askeriye Matbaası, 1293), s. 118-119 
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Kaynak: Muâhedât Mecmûası, c. IV, (Ceride-i Askeriye Matbaası, 1293), s. 120-121 

 

 

Kaynak: Muâhedât Mecmûası, c. IV, (Ceride-i Askeriye Matbaası, 1293), s. 122. 
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Osmanlıca Harita (Batı) 

 

Kaynak: (İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kütüphanesi’nde bulunan el yapımı ve 
basılı Osmanlı Haritaları Koleksiyonu / Sınıflama no: M 017. Demirbaş no:14917 

Osmanlıca Harita (Doğu) 

 

Kaynak: İstanbul Büyükşehir Belediyesi Atatürk Kütüphanesi’nde bulunan el 
yapımı ve basılı Osmanlı Haritaları Koleksiyonu / Sınıflama no: M 017. Demirbaş 
no:14917 
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