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ÖN SÖZ 

Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu (UBTAS), üyeleri 
yurtiçi ve yurtdıĢı öğretim üyeleri ile kurum yetkililerinden oluĢan 
ve Balkan tarihi ve kültürü konulu akademik çalıĢmaları öne çıkar-
mayı misyon edinmiĢ bir kuruluĢtur. UBTAS‟ın amacı Balkan tari-
hinin önemli bir kısmını oluĢturan Osmanlı dönemini araĢtırmak, 
Osmanlı kaynaklarının yerli ve yabancı tarihçiler ve araĢtırmacılarca 
kullanımını teĢvik etmek, Balkanlar‟daki Osmanlı mirasını ortaya 
çıkarmak ve netice itibarıyla Balkanlar‟daki Osmanlı barıĢını (Pax 
Ottomana) yeniden tesis etmektir. UBTAS bu amaçla, uluslararası 
düzeyde sempozyum, kitap ve dergi gibi akademik çalıĢmalar yap-
maktadır. UBTAS ilk sempozyum çalıĢmasını “I. Uluslararası Bal-
kan Tarihi AraĢtırmaları Sempozyumu: Metodolojik YaklaĢımlar” 
baĢlığı ile Balıkesir Üniversitesinin ev sahipliğinde 26-28 Nisan 
2013 tarihlerinde gerçekleĢtirmiĢtir (http://balkansemp2013. bali-
kesir.edu.tr). Söz konusu sempozyum UBTAS, Balıkesir Üniversi-
tesi, Ġstanbul Üniversitesi Avrasya Enstitüsü ve Kültür ve Turizm 
Bakanlığının ortak çalıĢmasıyla yapılmıĢtır. Sempozyumun amacı 
Balkan tarihi araĢtırmalarında eksik bırakılan Osmanlı kaynaklarının 
Balkan tarihi ile ilgilenen yerli ve yabancı akademisyenler ve araĢ-
tırmacılar tarafından kullanımını teĢvik etmek ve bu konudaki ek-
sikliğe dikkati çekmek olmuĢtur. Sempozyum ABD, Arnavutluk, 
Bulgaristan, Hırvatistan, Ġngiltere, Karadağ, Kosova, Romanya, 
Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan‟dan 23, Türkiye‟den de 34 aka-
demisyen ve kurum yetkilisinin katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. 
Sempozyumda sunulan tebliğler Balkan Tarihi Araştırmalarına Meto-
dolojik Yaklaşımlar baĢlığıyla Libra Kitap tarafından basılmıĢtır 
(http://www.librakitap.com.tr/content/view/410/219). 

UBTAS ikinci sempozyumunu 1-4 Mayıs 2014 tarihlerinde Kara-
dağ‟da “Balkanlar‟da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî” temasıyla 
düzenlemiĢtir (http://ubt.mehmetakif.edu.tr). Söz konusu sem-
pozyum UBTAS öncülüğünde, T.C. Çevre ve ġehircilik Bakanlığı, 
Balıkesir Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Karadağ 
Ġslam MeĢihatı, Türk Tarih Kurumu, TĠKA, Yunus Emre Enstitü-
sü ve T.C. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün katkılarıyla 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Sempozyumda sunulan bildiriler Balkanlar‟da 
Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî adıyla iki cilt olarak Libra Kitap 

http://www.librakitap.com.tr/content/view/410/219
http://ubt.mehmetakif.edu.tr/
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tarafından basılmıĢtır 
(http://www.librakitap.com.tr/content/view/483/219/). 

UBTAS üçüncü sempozyumunu 22-26 Nisan 2015 tarihleri arasın-
da Romanya'nın BükreĢ kentinde “Balkan Tarihi ve Balkanlar'da 
Türk Dili” temasıyla gerçekleĢtirmiĢtir (http://balkansemp2015. 
mehmetakif.edu.tr/). Söz konusu sempozyum Mehmet Akif Ersoy 
Üniversitesi ile Romanya Bilimler Akademisinin iĢbirliği ve Türk 
Tarih Kurumunun desteğiyle yapılmıĢtır. Sempozyumda iki konu 
ele alınmıĢtır. Birincisi, ağırlıklı olarak Osmanlı dönemini kapsayan 
Balkan tarihi, ikincisi ise Balkanlar‟da Türk dili ve edebiyatına dair 
konular olmuĢtur. Elinizdeki bu kitap Balkanlar‟da Türk dili ve 
edebiyatı konusunu ele alan bildiriler içinden hakem sürecini olum-
lu olarak tamamlamıĢ 13 yazıdan oluĢmaktadır. 

Kitapta yer alan yazıların Balkan sahası Türk dili ve edebiyatı ça-
lıĢmalarına katkı sağlamasını ve okuyuculara faydalı olmasını dili-
yor, sempozyuma verdikleri destek için Mehmet Akif Ersoy Üni-
versitesi, Romanya Bilimler Akademisi ve Türk Tarih Kurumu 
yetkililerine teĢekkür ediyoruz. 

Prof. Dr. Hasan BABACAN &Yrd. Doç. Dr. Ġsmail AVCI 

Burdur 2016 
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RUMELĠ’YE, TARĠHE VE YAġANANLARA BĠR 
YOLCULUK: BALKAN YOLCUSU 

A Journey to Rumelia, to the History and Experiences: Balkan Traveler 

 

Tahir ZORKUL

 

 

Özet 

Balkan Yolcusu, Türk öykücülüğünün önde gelen isimlerin-
den Füruzan‟ın, Bosna-Hersek savaĢının tüm hızıyla devam 
ettiği bir dönemde, Balkanlar‟ı kapsayan yolculuğunun bir 
ürünüdür. Yazar, 1993 ġubat‟ında çıktığı ve Bosna-Hersek, 
Makedonya, Bulgaristan ve Yunanistan‟ı içeren Balkan se-
yahatini aynı yılın Mayıs ayında tamamlar. Bir gezi-röportaj 
demetinden oluĢan kitap ilkin, 1994‟te Can Yayınları arasın-
da İşte Bizim Rumeli adıyla basılır. Sonraki baskılarında ise, 
(Yapı Kredi Yayınları, 1996) Balkan Yolcusu adıyla çıkar. Ki-
tap, sırasıyla Makedonya, Bosna-Hersek, Bulgaristan ve Yu-
nanistan olmak üzere dört bölümden oluĢmaktadır. Füru-
zan bu seyahatini, “savaĢ dehĢetiyle dolu darmadağın edil-
miĢ kentlerin, çaresizlikle kuĢatılmıĢ insanların içine yapılmıĢ 
acılı bir yolculuk” olarak değerlendirir. Balkan Yolcusu, tarihe 
tanıklık etmesi bakımından büyük bir değere sahiptir. Füru-
zan, Türk ve dünya edebiyatından pek çok sanatkârın eser-
lerinden yaptığı alıntılarla kendi eserini renklendirir. Bu tu-
tumuyla, gezi-röportaj türünün bilinen kalıplarının dıĢına çı-
kar. Yazar bu seyahatteki izlenimlerini tarihsel bir düzlemde 
sunar. Kitap bir bakıma da bir öyküler toplamıdır: Hayatla-
rından olan, yerlerinden yurtlarından edilen, zorla isimleri 
değiĢtirilen, her türlü eziyete maruz kalmıĢ insanların trajik 
öyküleri. 

Anahtar Kelimeler: Füruzan, Balkanlar, Osmanlı, edebiyat, 
gezi-röportaj 

 

                                                           
 (Yrd. Doç. Dr.); Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk 

Dili ve Edebiyatı Bölümü, Van-Türkiye; e-mail: ta-
hir_zorkul@yahoo.com.tr 
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Abstract 

Balkan traveler which is a production of Füruzan who is a 
leading name of Turkish storytellers, it involves his journey 
to all Balkans at full steam war in Bosnia-Herzegovina. The 
author starts his journey in February 1993, his journey to 
Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Bulgaria, and Greece; he 
completes his Balkan journey in the same year in May. The 
book which is consisted of a travel-interview, first publis-
hed with the name of There Our Rumelia in 1994 by Can 
Publication. The next publications, (Yapı Kredi Publicati-
ons, 1996) are done as Balkan Traveler. The book consists of 
four parts respectively Macedonia, Bosnia-Herzegovina, 
Bulgaria, and Greece. Füruzan evaluates the journey as “jo-
urney to inside of humans who occupied with desperation, 
into messed up and demolished cities by the terror of war”. 
Balkan Traveler has a big value in terms of being a victim of 
the history. Füruzan colorizes his work thanks to quotes 
from many artists‟ works in Turkish and World Literature. 
With this manner he goes the beyond the ordinary in travel-
interview type. The author presents his impressions in the 
travel with historical level. The book in a sense is a total of 
stories: the tragic stories of people, who killed, displaced 
from the areas, removed from their homes, whose names 
changed forcibly, exposed to violence. 

Key Words: Füruzan, Balkans, Ottoman, literature, travel-
interview 

 

GiriĢ 

Balkan kelimesi Türkçede “dağ” olarak geçmektedir. Balkan-
lar, Avrupa‟nın güneydoğusunda yer alan bir yarımadadır. Batısında 
Adriyatik Denizi, güneyinde Akdeniz ve doğusunda Ege, Marmara 
ve Karadeniz yer almaktadır. Kuzey sınırı olarak Tuna ve Drava 
nehirleri kabul edilmektedir. Türk milletinin Balkanlar‟la, yani bi-
zim deyimimizle Rumeli ile iliĢkisi çok erken dönemlerde, V. yüzyı-
lın baĢlarından itibaren baĢlar. Ancak, Balkanlar‟la asıl uzun süreli 
ve kalıcı iliĢkiler Osmanlılar zamanında baĢlar ve günümüze kadar 
da devam eder. Balkanlar‟la olan bu iliĢkiler ağını ilk baĢlatan Or-
han Gazi‟nin büyük oğlu “Rumeli Fatihi” adıyla anılan Süleyman 
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PaĢa‟dır. Onun 1354 yılında Çanakkale Boğazı‟nı geçerek Gelibo-
lu‟ya ulaĢmasıyla baĢlayan fetih hareketi, kendisinden sonra dalgalar 
hâlinde devam etmiĢ ve Balkanlar kısa bir süre sonra Osmanlı Dev-
leti‟nin en önemli kanatlarından biri hâline gelmiĢtir. Edirne hariç 
bugünkü Trakya sınırına ulaĢma tarihi ilk fetihten sadece üç yıl 
sonradır. I. Murat devrinde ise (1362-1389) bu sınırlar Tuna‟ya ve 
Adriyatik denizine ulaĢmıĢ bulunuyordu. Yıldırım Bayezid (1389-
1402) hareketi Romanya‟ya doğru geniĢletmiĢ, Fatih Sultan Meh-
met ise (1432-1481) Atina‟ya, BükreĢ‟e girmiĢ ve Bosna-Hersek‟i 
almıĢtır. Kanuni Sultan Süleyman, Balkan seferini kuzeye doğru 
çevirmiĢ, Orta Avrupa‟nın kilidi sayılan Belgrad‟ı alarak (1521) Ma-
caristan‟a girmiĢ ve Mohaç Meydan Muharebesi ile bu ülkeyi de 
topraklarına katmıĢtır. Bu tarihten itibaren Balkanlar, iki yüz yıl 
sürecek bir barıĢ ortamına kavuĢmuĢ ve bölge hızlı bir geliĢme gös-
termiĢtir. 

Balkanlar‟da bu manzara 1663‟ten itibaren bozulmaya baĢla-
mıĢ 1699 Karlofça antlaĢmasından sonra atalarımız bu topraklar-
dan kademe kademe çekilmek zorunda kalmıĢlardır. 1832 yılında 
Yunan Krallığı kurulmuĢ, 1878‟de ise Romanya, Sırbistan ve Kara-
dağ devlet olarak teĢekkül etmiĢtir. Makedonya, Batı Trakya ve 
Bulgaristan‟ın bazı bölgelerinden çekilme tarihi ise 1912‟dir. 

Son geliĢmelerin ardından bugün Balkanlar‟da Bulgaristan, 
Yunanistan, Romanya, Makedonya, Bosna-Hersek, Hırvatistan ve 
Arnavutluk gibi devletler varlığını sürdürmektedir. Bu bölgelerde 
günümüzde de önemli oranda bir Türk nüfusunun yaĢadığı bilin-
mektedir.1 

Balkanlar‟daki Türk hâkimiyeti ve ardından bölgede sağlanan 
huzur ortamından bilim, kültür ve sanat da nasiplenir ve bölgede 
bu açıdan da büyük bir geliĢme görülür. Balkanlar‟da bugün mev-
cut pek çok merkezî yerleĢim birimini Ģehir hâline getirenler Türk-
lerdir. Bu yüzden de bu coğrafyada yakın zamanlara kadar hangi 
ırktan olursa olsun bir kimsenin Ģehirli sayılabilmesi Türkçe bilme 
Ģartına bağlıydı. Bu medeniyetin Türk olmayan unsurlara ne denli 
tesir ettiğinin en açık göstergesi ise dillerine girmiĢ Türkçe kelime-
lerdir. Bunların sayısı Sırpça ve Hırvatçada 7000, Makedoncada 

                                                           
1 Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatları Antolojisi- 7, Makedonya Yugoslavya 

(Kosova) Türk Edebiyatı (TDTEA), Kültür Bakanlığı, Ankara 1997, s. 13. 
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bundan biraz daha fazla, Bulgarcada 5000, Rumcada 3000 civarın-
da, Macarca ve Romence‟de çok sayıda, Arnavutçada ise hepsinden 
fazla miktardadır. ġehirlerin Osmanlı medeniyeti doğrultusunda 
geliĢme aĢamasında bilim, kültür ve sanatın alt yapısı olan medrese, 
mektep, tekke ve zaviyeler tesis edilmiĢ, bunları takiben bilim, kül-
tür ve sanatın ilk temsilcileri bu topraklarda boy göstermiĢtir. Me-
seleye edebiyat tarihi açısından bakıldığında ilk örneklere II. Baye-
zid döneminde (1481-1512) rastlanır. Bu tarihten sonra ise Edirne, 
Gelibolu, Saraybosna, Serez, Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır, 
Filibe, Selanik, Sofya ve Belgrad gibi önemli kültür merkezlerinden 
ve bunlar dıĢında kalan baĢka beldelerden yüzlerce Ģair ve yazar 
yetiĢmiĢ ve bunlar uzun bir süre Türkçeyi zenginleĢtirme yolunda 
büyük emekler sarf etmiĢleridir. Balkan bozgunlarından sonra ya-
Ģanan sosyal sıkıntılardan edebiyat da nasibini alır. Özellikle Türk 
aydınlarının Türkiye‟ye göçleri, bölgedeki edebî faaliyetler açısından 
bir kan kaybına yol açar. Ancak buna rağmen Türkçe günümüze 
kadar Balkanlar‟da yaĢamını sürdürür. 

Osmanlı kültür coğrafyasına bakıldığında edebiyat tarihimize 
katkıda bulunan Ģairlerin büyük bir kısmının da Balkan Ģehirlerinde 
doğduğu görülür. ġuara tezkireleri bunu açıkça ortaya koymakta-
dır.2 Ġster Balkan kökenli olsun ister bu bölgeyi bir biçimde gezmiĢ 
ve görmüĢ olsun, Ģair ve yazarların pek çoğunun yazdıklarında Bal-
kanlar‟a yer verildiği gözlenir. Bunlardan birisi de 70 sonrası Türk 
edebiyatının önemli isimlerinden birisi olan Füruzan‟dır. Füruzan 
öykülerinde yaĢadığı dönemin tanıklığını yapmak çabasındadır.3 O, 
öykünün hayatın içindeki izlerini, seslerini, renk ve kokularını oya 
gibi iĢler.4 KiĢilerini, olaylarını abartısız ve iyimser bir bakıĢ açısıyla 
saptayan ve çözümleyen yazar, kiĢilerin dünyasını toplumsal ko-
numlarından soyutlamadan, gözlemden yola çıkıp ayrıntıları iĢleye-
rek oluĢturduğu öykülerinde duru ve açık dilli, geleneksel anlatım 
biçimlerini kullanarak yeni çağrıĢımlar yaratabilen üslubu ile dikkat 
çeker.5 Yazar göçmelere karĢı da özel bir ilgi besler. Parasız Yatılı 

                                                           
2 A.g.e., s. 14. 
3 Ömer Lekesiz, Yeni Türk Edebiyatında Öykü-4, Kaknüs Yayınları, Ġstan-

bul 2001, s. 144. 
4 Feridun Andaç, Anonimleşen Edebiyat Edebiyatımızın Yol Haritası, Varlık 

yayınları, Ġstanbul 2014, s. 106. 
5 TBEA, s. 422. 
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(1971), Kuşatma (1972) ve Benim Sinemalarım (1973) içinde yer alan 
yirmi dört hikâyenin dörtte biri doğrudan doğruya göçmenleri ko-
nu edinir.6Aynı Ģekilde 1975‟te gittiği Batı Berlin ve çevresindeki 
kentlerde yaĢayan göçmen Türk iĢçilerinin sorunlarını ortaya koyan 
röportajlarını da Yeni Konuklar adı altında kitaplaĢtırır.7 

Füruzan 1994‟te çıktığı ve dört ay süren Balkan seyahatini ilk 
önce İşte Bizim Rumeli, sonraki baskılarında ise Balkan Yolcusu adıyla 
bastırır. Yazarın bir gezi-röportaj demetinden oluĢan ve Balkan 
izlenimlerini kendine has diliyle yansıttığı bu kitap, “Makedonya”, 
“Bosna-Hersek”, “Bulgaristan” ve “Yunanistan” olmak üzere dört 
bölümden oluĢur. Yazar Balkanlar‟la ilgili duygularını Ģu sözlerle 
ifade eder: 

“Balkanlar, çocukluğumun gizem dolu masallarını oluşturur. 
Sarp dağlar; Tuna, Vardar, Meriç gibi ünlü nehirler; sert kış-
lar, kabartılmış yün yataklar, ak sabun kokuları. Hiç bilme-
diğim, hiç görmediğim yerlerin türküleri. Değişik kültürlerin, 
dinlerin insanlarına dair dostluk anıları. Kitaplardan okudu-
ğum, çağlar boyu geçmişimizi oluşturan bir tarih birikimi…”8 

Bu seyahatte öne çıkan baĢlıca meseleler Ģunlardır: Osman-
lı‟nın Balkan Halklarına YaklaĢımı ve Balkanlar‟daki Kültürel Mira-
sı, Göç Meselesi, SavaĢ Olgusu, KimliksizleĢtirme/Asimilasyon 
Çabaları, Balkanlar‟da Türkçe ve Türk Edebiyatı. 

Osmanlı’nın Balkan Halklarına YaklaĢımı ve Balkan-
lar’daki Kültürel Mirası 

Füruzan, Balkan seyahati boyunca Osmanlı‟nın bölgedeki iz-
lerini sürmek gayretindedir. Gerçekte Osmanlı bu topraklara büyük 
bir renklilik getirir. Bir dönemin cihan imparatorluğu olan Osman-
lı‟nın alınan yenilgiler sonrasında bölgeden çekilmesiyle, Balkan 
halklarının yüzlerce yıllık düzenlerinin alt üst olmasına ve günümü-
ze kadar süregelen sarsıntılara, çatıĢmalara yol açar. Ġngiliz tarihçi 
Arnold Toynbee‟nin söz konusu durumla ilgili değerlendirmesi son 
derece önemlidir: 

                                                           
6 Lekesiz, a.g.e., s. 145. 
7 TBEA, s. 423; Behçet Necatigil, Edebiyatımızda İsimler Sözlüğü, Varlık 

yayınları, Ġstanbul 1995, s. 148. 
8 Füruzan, Balkan Yolcusu, YKY, Ġstanbul 2000, s. 10. 
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“Osmanlı İmparatorluk düzeni kendisinden önce ve sonraki 
imparatorlukların belirgin niteliklerini taşımayan bir yönetim 
ve devlet anlayışı getirir çağına. Dile, dine, ulus farklılıklarına 
karışmaz. Düzeni sağlayacak ilkeleri elbette vardır. En önemli 
ayrıcalığı ise, sınıfsız oluşudur. Yetenekli olanların devlette yük-
seleceği noktalar daha önce ön koşullarla engellenmez. Bunu da 
devşirme yöntemiyle sağlar. Bu anlayış tarihte benzeri olmayan, 
günümüz toplumlarında neredeyse, „fırsat eşitliği‟ diye değerlen-
dirilen sosyal yaklaşımcı ilk örneklerden birini oluşturmakta-
dır.”9 

Osmanlı 1354‟te Rumeli‟ye girerken bu bölgedeki Müslüman 
olmayan unsurları “millet” olarak adlandırır. BeĢ ayrı inancın men-
subu olan bu kalabalık (Ortodoks, Gregoryen, Katolik, Musevi, 
Protestan) Osmanlı yönetiminde dinlerini, dillerini, kültürlerini 
koruyarak yaĢarlar. Bu halkların kültür zenginlikleri, özgün zanaat-
ları, yüzyıllarca sürer ve günümüze dek ulaĢır. 

Evliya Çelebi‟ye göre Balkanlar‟da “6941” Osmanlı yapısı bu-
lunmaktadır. Bu yapıların ayakta kalanları ona göre, geliĢmiĢ bir 
uygarlığın kesin kanıtlarıdır. Bu yapılar tüm insanlığa bir imparator-
luğun sadece kılıçla kurulamayacağını yeniden hatırlatır gibidir. Akıl 
ve zekânın olmadığı yerde sanat olmaz çünkü. Bu anıtsal yapıların 
çoğunluğu 15. yüzyıla tarihleniyor. Üsküp‟teki camiler, hanlar, ha-
mamlar, çarĢılar. KapalıçarĢı yazara göre bir Osmanlı icadıdır. 1963 
depreminde KapalıçarĢı çok hasar görmüĢ. Yazar Balkanlar‟da öz-
gün bir kültürün kalıntılarıyla karĢılaĢır. Üsküp‟teki yapıların çoğu-
nun Bursa‟daki ve Ġstanbul‟daki mimarinin özelliklerini yansıttığını 
dile getirmektedir. Bu tarz yapı biçimi, Mimar Sinan ve onun açtığı 
yoldan yürüyenlerce vücuda getirilmiĢ, içerisinde arabeski barın-
dırmayan özgün bir mimari biçimidir. 

Bunun yanı sıra 17. yüzyıldan kalma KurĢunlu Han, yazarın 
bu seyahati gerçekleĢtirdiği dönemde müze olarak kullanılmaktadır. 
Hanın bitiĢiğinde ayrıca bir müze daha kurulmuĢtur. Ġshak PaĢa 
Camii ve bitiĢiğindeki paĢanın türbesi de görülmeye değer bir ince-
liktedir. 16. yüzyıl sonu yapılarından ĠĢtip Seyyid Abdülkadir Be-
desteni çağdaĢ mimarinin erken bir örneği niteliğindedir. Üs-
küp‟teki ilk Osmanlı yapısı camilerinden birisi de 500 yıllık Mustafa 

                                                           
9 Füruzan, a.g.e., s. 12. 
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PaĢa Camii‟dir. Bu yapılardan çoğu savaĢlarda, depremde olduğun-
dan daha fazla hasar almıĢtır. Vardar Nehri üzerinde de Osmanlı 
yapısı bir köprü bulunmaktadır. Drina, Mostar üzerindeki köprüler 
de hep Osmanlı mirası yapılardır. 

15. yüzyıla ait Ġsa Bey Camii büyük bir kütüphane ve türbe-
den oluĢmaktadır. Osmanlı‟nın Balkanlar‟dan çekilmesiyle kütüp-
hane kapatılıyor. Yahya PaĢa Camii, Üsküp‟e hâkim bir noktaya 
inĢa edilmiĢtir. Osmanlı‟nın bu imar anlayıĢına karĢın, sonraları 
Hıristiyanlar Pirlepe ve Manastır‟ın Osmanlı saat kulelerinin tepesi-
ne haç takmak suretiyle bu kültürün izlerini silme çabası içine gir-
miĢlerdir. Bunlardan biri de caminin yanındaki saat kulesidir. Bu 
saat kuleleri Osmanlıların zamana çok değer verdiğinin birer gös-
tergesi durumundadırlar. Yazar bu seyahat sırasında Rumeli‟deki bu 
saat kulelerinden pek çoğuyla bizzat karĢılaĢır. Bu noktada Voltai-
re‟in ünlü bir sözü dikkate değerdir. O, Ģöyle der: “Hiçbir Hıristi-
yan devleti, kendi topraklarında Türklerin bir camisi bulunmasına 
müsaade etmez. Oysa Türkler bütün Rumların kiliseleri olmasını 
hoĢ görürler.”10 

Makedon mimarlardan biri mecliste böylesi birkaç tonluk ha-
çın bu saat kulelerine zarar vereceğini dile getirir. Bunun üzerine 
konu Ģiddetli bir biçimde tartıĢılır ve haçların yerlerinden sökülme-
sine karar verilmesine rağmen bu yönde bir iĢlem yapılmaz. 

Osmanlılar Balkanlar‟da altı yüz yıl birlikte yaĢama kültürü 
oluĢturmuĢ. Bu halklar arasında bir ayırım gözetmedi. Bu toprak-
larda BoĢnak, Arnavut, Bulgar, Türk, Macar, Ġtalyan, Hırvat, Sırp, 
Yunan, Rus, Lalalar, Pomak gibi pek çok farklı ırktan insana birlik-
te yaĢamayı öğretir. Kimse kimsenin yaĢam alanlarına, inancına 
müdahale etmez. Gayrimüslimlerin kilisesini yıkmaz ancak Osman-
lı sonrası durum vahim bir vaziyettedir. Oysa Bosna savaĢında bü-
tün camiler hedef alınmıĢtır. 

Yazara göre Türkiye ile Balkanlar arasındaki asıl bağ din, dil 
faktörünün ötesinde Osmanlı-Türk kültür ve tarih bağıdır. Balkan-
lar‟da Müslüman halk için Türkiye ile yapılacak her alandaki iliĢkiler 
onlar için hayati bir öneme sahiptir. 

                                                           
10 Füruzan, a.g.e., s. 96. 
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Osmanlıların yerleĢimlerinde çevreyle uyum sağlama ustalık-
ları Mostar‟da kendisini açıkça göstermektedir. Mostar evlerinin 
kireç taĢından yapılma kiremitleri, onların doğayla olan ilintisini 
çoğaltıp bir inci pırıltısıyla yansımalarını sağlamaktadır. Bu kent, 
Doğu ile Batının, Hıristiyanlıkla Müslümanlığın yan yana geldiği 
kenttir. Osmanlı ile Orta Avrupa uygarlıklarının birbirini itmeden, 
saygıyla yerleĢip eserlerini oluĢturdukları bir zamanı iĢaret eder. 

1908‟de Osmanlı‟dan ayrılan Bulgaristan‟da Osmanlı‟nın ge-
tirdiği bayındırlık, mimari eserler büyük bir zenginlik arz eder. Os-
manlı âdeta bir Balkan imparatorluğuymuĢ gibi, Anadolu‟da padi-
Ģahlara merkezlik yapmıĢ kentlerin değerlerini bu coğrafyaya eksik-
siz taĢımıĢtır. Bulunabilen vakıf kayıtlarına göre yüzölçümü 110.912 
kilometrekare olan bir ülkede 4000 civarında eserin bulunması Ģa-
Ģırtıcı bir donanımdır. Filibe‟deki 15. yüzyıla ait Hüdavendigâr Ca-
mii, Bursa‟daki Ulu Cami planlarının bir önceki tasarımı mahiye-
tindedir. Aynı Ģekilde buradaki Hacı Hasan Bey Çifte Hamamı da 
kayda değer bir Osmanlı mirasıdır. Evliya Çelebi‟ye göre, “Türk 
Ģehirleri içinde Filibe, imparatorluğun Avrupa‟daki ranâ ve müstes-
na on Ģehrinden biridir.”11 

Füruzan, Plevne‟yi gezerken bir anıt-resim görür. Bu anıt re-
simde onu aĢkın cami ve bir iki de kervansarayı anımsatan yapı 
göze çarpar. Ancak seyahat ettiği sırada bu yapılardan hiç birinin 
olmadığını, buna karĢın Osmanlı-Rus savaĢından önce de var olan 
Ortodoks kilisesinin ise hâlâ ayakta olduğuna dikkat çeker. 

1878‟deki Berlin AntlaĢması‟yla Bosna‟nın yönetimi Avustur-
yalılara geçer. Onlar da hemen Osmanlıların bayındırlık izlerini 
silmeye kalkıĢırlar. Kentin yaĢamıyla organik bir bütünlük içinde 
geliĢen sivil yapılardaki formları ve iç bezemelerdeki güzelliğin bü-
tünlüğünü kırmaya yönelirler. Onun yerine Afrika-Mısır sitillerinin 
karıĢımından ortaya çıkan yapı örneklerini yükseltirler kentte. Bele-
diye binası El-Ezher‟in bir kopyası olarak inĢa edilir. Osmanlı‟nın 
izlerini silmek, âdeta art arda gelen her yöneticinin en yüksek ideali 
hâline gelir. Yazar, sanat eseri olma katına yükselmiĢ ürünlerin kı-
rılgan olduğuna ve özen istediğine, insanlara da yapılan saldırıların 
aynı kabalığın, barbarlığın sonuçları olduğuna, onlarda derin yaralar 
açtığına iĢaret eder. 

                                                           
11 Füruzan, a.g.e., s. 125. 
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Yine Evliya Çelebi‟nin verdiği bilgilere göre bir baĢka Balkan 
ülkesi olan Yunanistan‟daki Osmanlı yapılarının sayısı 3.800 civa-
rındadır. Özellikle Gümülcine‟de günümüze kadar ayakta kalmayı 
baĢarabilmiĢ eserlerden birisi de Gazi Evranos Bey Ġmareti‟dir. Bu 
yapının ön yüzüne sonradan bir Grek heykel baĢı yerleĢtiren Yu-
nanlılar bu yapının Bizans eseri olduğunu ileri sürseler de Hollan-
dalı ünlü tarih profesörü Michael Kiel, bunun bir erken Osmanlı 
eseri olduğunu ve ilk örneklerinin Ġznik ve Bursa‟da bulunduğunu 
araĢtırmalarıyla ortaya koymaktadır. Buradaki Eski Cami ise 
1607‟de yapılmıĢtır. Caminin içindeki paha biçilmez çiniler Bulgar 
istilasında tahrip edilmiĢtir. Bulgarlar bununla da yetinmeyip IV. 
Murad‟ın torunu Mehmet Bey‟in kurĢun kubbeli türbesini sökerek 
Sofya‟ya kralları Ferdinand‟a götürmeye kalkıĢır. 

Göç Meselesi 

Göç, Balkanlar‟daki Müslüman Türk nüfus açısından büyük 
bir engel teĢkil etmiĢtir. Elbette bu göç çoğu zaman keyfî olmayıp 
bir zorlamanın sonucu olarak gerçekleĢmiĢtir. Balkan halkları her 
zaman Türkiye‟ye göç etmeyi zihinlerinin bir köĢesinde bulundur-
muĢlardır. Burada yaĢayan Türkler, kendi insanlarının Makedon-
ya‟yı terk etmekle büyük bir hata yaptıklarını dile getirmektedirler. 
Kendileri Türk olsalar dahi vatanlarının Türkiye değil, Makedonya 
olduğunu dile getirirler. Özellikle de 1963 depreminde bu göçün 
arttığını ve bu göçle birlikte Türk nüfusun Balkanlar‟da azınlık du-
rumuna düĢtüğünün altını çizerler. Öyle ki camiler, hanlar, hamam-
lar, tekkeler, köprüler gibi Osmanlı‟ya ait pek çok değeri arkaların-
da bırakarak bölgeden göç etmiĢlerdir. Gelinen noktada nüfusun 
yüzde 40-45‟ini Arnavutlar, yüzde 17‟sini Türkler oluĢturmaktadır. 
Bu göçlerin önemli bir kısmı da 1950-56 yılları arasında gerçekleĢ-
mektedir. Bu dönemde Arnavutlar, Makedonya‟da yok gibidirler. 
Onların sayısı 1980 senesinde artmaya baĢlar. Esasında Osman-
lı‟nın 1912‟den itibaren bölgeden çekilmesiyle birlikte kamulaĢtırma 
sonucu Türkler fakirleĢmeye ve topluca Türkiye‟ye göç etmeye 
baĢlarlar. 

Bazı dönemlerde kimi devlet adamlarının yürüttüğü politika-
lar yüzünden Üsküplü Türklerin çoğu 1952‟de Türkiye‟ye göç et-
mek zorunda kalır. Diğer yandan da Makedonya‟nın henüz savaĢ-
tan çıkmıĢ olmasının ülkede yarattığı ekonomik güçlükler de bu 
göçü tetiklemiĢtir. Bu göç yetiĢmiĢ kadroların elden gitmesine ve 
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geride kalan Türk nüfusunun sağlıklı bir eğitim almasına da mani 
olmuĢtur. Böyle olunca da hem söz hem de temsil kudretlerini 
yitirmiĢlerdir. 

Özellikle de savaĢ dönemlerinde (Bosna SavaĢı gibi) Balkan-
lar‟daki Türk nüfusun göçe zorlanmak suretiyle azınlık durumuna 
düĢürülmesi hedeflenmiĢtir. Bunda da baĢarılı olunmuĢtur. Mesela 
Sırplar ölüm kamplarında rehin tuttukları BoĢnakları bir Ģartla ser-
best bırakır. O da Bosna‟dan göçmektir. BirleĢmiĢ Milletler de bu-
na çanak tutmuĢtur. Ayrıca BoĢnak Müslümanların köylerini terk 
ederek sanayi bölgesi olan Ģehre göçleri onların nüfusunda azalma-
ya yol açmıĢtır. Balkanlar‟da yaĢayan Türklerin yerlerinden ayrılıp 
Türkiye‟ye göç etmemeleri tarihî ve politik açıdan önemli bir strate-
jidir. 

Bulgaristan‟da isimleri değiĢtirmeye zorlanan Türk nüfus, bi-
linçli bir politikanın sonucu olarak göçe zorlanır. Bu zulme daya-
namayan, isimleri değiĢtirilen ve dillerini rahatlıkla kullanamayan 
halk Türkiye‟ye göç etmek zorunda kalır. Üstelik yerlerinden olan 
insanlar geldikleri yeni bir ülkede de tutunamaz ve bir süre sonra 
yeniden geri gitmek zorunda kalırlar. Aslında bu göçle birlikte böl-
geden gidenler eğitimli ve varlıklı kimselerdir. 

Avrupa Ġnsan Hakları Ġzleme Komitesi Helsinki Watch, 
1990‟da yayımladığı raporda Yunan hükümetinin Batı Trakya‟daki 
Türklere yönelik ihlallerini Ģöyle sıralar: 

“Yunan vatandaşlarına sağlanan haklardan, Türk azınlığını 
mahrum edici uygulamalar, vatandaşlıktan açıkça iskat edilme-
leri, toprak ve ev almak, iş kurmak veya okullarını inşa ve ta-
mir etme haklarının reddi, ifade, dolaşım, din özgürlükleri üze-
rindeki kısıtlamaları ve devlet görevlilerince etnik Türklerin 
aşağılayıcı muamelelere tâbi tutulmaları; böylece Türkiye‟ye göçü 
hızlandırmak, 1985‟te yeniden başlatılan bu politikanın sonu-
cu Türk azınlık kendilerini Türk olarak tanımladıkları tak-
dirde kamu hizmetine girememektedir.”12 

Aynı Ģekilde Balkan SavaĢı sonrasında 1923‟te Lozan Ant-
laĢması imzalanırken, Batı Trakya‟da, Meriç ile Karasu arasındaki 
ekili toprakların yüzde 85‟i o zamanki verilere göre Türk çiftçisinin 

                                                           
12 Füruzan, a.g.e., s. 158. 
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elinde bulunurken sonraki yetmiĢ yıl içerisinde bunun tam tersi 
gerçekleĢir. Sosyal, ekonomik ve kültürel yapısını toprağa borçlu 
olan Batı Trakya Türk Müslüman azınlığın elinden bu toprakların 
yüzde 60‟ı kamulaĢtırma gerekçesiyle alınmıĢ, geriye yüzde 25‟i 
bırakılmıĢtır. Üstelik Yunanlılar, Osmanlı senetlerini kabul etmeye-
rek bu toprağın mera olduğunu hükmetmiĢlerdir. 

Bulgaristan‟daki Hak ve Özgürlükler Partisi merkez konseyi 
baĢkan yardımcısı ve milletvekili ġerife Mustafa, Füruzan‟la yaptığı 
görüĢmede bu göçü durdurmanın yolunun Türkiye ile iliĢkilerin 
geliĢtirilmesi olduğunu ve bu Ģekilde Bulgaristan, Makedonya ve 
Yunanistan‟daki Türk nüfusun yerlerinden ayrılmalarının önlenebi-
leceğini dile getirir. 

SavaĢ Olgusu 

Tarih boyunca savaĢ, Balkanlar‟ın âdeta bir kaderi hâline 
gelmiĢtir. Balkan halkları en çok savaĢtan mustarip olmuĢlardır. 
Balkanlar‟da yaĢayan Müslüman halk bu bölgede yaĢanan savaĢların 
nedeninin din olduğuna inanmaktadırlar. Bu savaĢların büyük öl-
çüde de Batılı devletlerin eseri olduğunu düĢünmektedirler. Bu 
konudaki en büyük örnekleri de Bosna Hersek‟teki savaĢtır. Batılı 
güçler, Sırpların BoĢnakları katletmelerine sırf Müslüman oldukları 
için göz yummuĢlardır. SavaĢa yol açan nedenlerin baĢında milliyet-
çi/faĢizan fikirlerin geldiğine inanırlar. Buna karĢı çözümü ise Ġs-
lam‟ın birleĢtiriciliğinde görmektedirler. 

Osmanlı‟nın hâkimiyetindeki bu topraklarda bütün halklar 
barıĢ içinde yaĢarlarken Osmanlı sonrasında bölgede huzursuzluk-
lar baĢ göstermeye baĢlar. Ġnsanlar milliyet davasına giriĢirler ve 
bölge büyük bir kargaĢa içerisine sürüklenir. Osmanlı sonrasında 
Balkanlar, sadece Tito Yugoslavya‟sında bir süre birliği sağlayabil-
miĢtir. SavaĢa, etnik temizliğe, asimilasyonlara rağmen buralarda 
kalmaya direnen Türklerin nedenleri var. Bütün Balkanlar Türk 
eserleriyle, Türk mezarlarıyla, Türk tarihiyle doluyken bu ecdat 
yadigârı toprakları terk edip göçmek hiç de kolay olmamıĢtır. Bal-
kan halklarının en son rıza gösterecekleri Ģey savaĢtır. Çünkü savaĢ 
insanlığın yüz karasıdır. Balkanlar için en büyük tehlikeyse milliyet-
çi duygular olarak görülmektedir. Onlara göre milliyet davası, bir-
likte yaĢama kültürüne indirilmiĢ en büyük darbedir. 
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SavaĢ sadece insanlar üzerinde derin tahribatlara yol açma-
makta, aynı zamanda binlerce yıllık kültürel mirasın yok olmasına 
da sebep olmaktadır. Hele ki bilinçli olarak bazı Osmanlı yapıları 
hedef alınmıĢsa bu daha da trajik bir hâl almıĢtır. Ağır bombardı-
manların binalarda açtığı büyük gedikler Saraybosna‟da hâlen tüm 
çıplaklığıyla gözler önündedir. 

Füruzan‟ın henüz Bosna SavaĢı‟nın sürdüğü bir sırada çıktığı 
bu gezi ile ilgili notlarında Bosna Hersek kısmında en çok savaĢ 
anıları öne çıkmaktadır. Bu savaĢın tüm izlerini; insanlardaki izle-
rinden tutun, kentlerin değiĢik yapılarındaki derin tahribatlarına 
varıncaya kadar görmek mümkündür. Yazar bu yerleri, “savaĢın 
vebal elinin parçaladığı kanattığı (bu) yer”13 olarak niteler. 

Kent estetiğinin en iyi örneklerini sergileyen bu Osmanlı ya-
pılarının tümü bombalanmıĢ, yakılmıĢ, tahrip edilmiĢtir. Sırplar, 
ġarkiyat Enstitüsü‟nü imha etmek suretiyle 200 bin belgeyi de yok 
etmiĢlerdir. Vakıf kayıtları, tapu-kadastro üniteleri, nüfus kayıtları 
da bu tümüyle yok edilenler arasındadır. Onlar bilinçli bir biçimde 
“tarihin belleği”ni silmeye giriĢirler. Bu noktada Voltaire‟in yukarı-
da da zikrettiğimiz sözlerini bir kez daha anmakta fayda vardır: 
“Hiçbir Hıristiyan devleti, kendi topraklarında Türklerin bir camisi 
bulunmasına müsaade etmez. Oysa Türkler bütün Rumların kilise-
leri olmasını hoĢ görürler.”14 

Osmanlı hüküm sürdüğü süre içerisinde bölgede hiçbir gay-
rimüslimin ibadethanesine dokunmazken onlar sonraki dönemler-
de bütün camileri yıkmaya çalıĢmıĢ ve bu Ģekilde zengin bir kültü-
rün izlerini silmeye çabalamıĢlardır. Üstelik savaĢ hiç de adilce ol-
mamıĢtır. Sırplar yüz yüze savaĢtan kaçınıp haince yollardan insan-
ları çoluk çocuk demeden öldürmüĢlerdir. Yazarın savaĢ kampları-
nın birinde BoĢnak bir kadınla yaptığı röportaj, Sırpların Bosna‟da 
tüm dünyanın gözü önünde yaptıkları katliamları tüm vahĢetiyle 
ortaya koyar. Söz konusu kadın Ģöyle der: 

“(…) Sırplar önümüze bir erkek cesedi attılar. Bu kocamın 
ölüsüydü. İki kızımla donup kaldım. “Hadi işte gömün baka-
lım,” dedi Sırplar, “Babanızı, kocanızı. Hadi gömün.” O za-
man bilir misin insan nasıl olur, aklı biter hiç olmak kafasın-

                                                           
13 Füruzan, a.g.e., s. 97. 
14 Füruzan, a.g.e., s. 96. 
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da. Gençti kocam, 45 yaşında sağlam, yiğit bir erkek. Biz kız-
larımla köyde, dört dönüp kazma ve kürek aradık. Etrafta 
kim vardı, ne oluyordu, biz ne yapmaktaydık hiç görmüyorduk. 
Çukur kazdık durmadan. Bir battaniye bulduk, kocamın ölü-
sünü üstüne çektik. O zaman baktık ki başı yoktur. Başı öte-
de duruyor. Bileğimi ısırıp, kanatıp kendime geldim. Başını bir 
şeyle örtüp, görmemek istedik. Onu da vücuduna getirdik. 
Gömdük…”15 

Sırplar sadece BoĢnaklara değil Hırvatlara da benzer iĢkence-
lerde bulunurlar. Sadece öldürmekle yetinmezler. Etnik bir arın-
dırmaya giriĢirler ve 10-11 yaĢlarından tutun her yaĢtaki kadına 
tecavüz ederler. Genç kızlara anne ve babalarının gözleri önünde 
tecavüz ederler. Pek çok kadın karnında Sırp tohumu taĢımak zo-
runda kalır. Kimi canına kıyar, kimi insanlar arasına çıkmaz olur. 
Kimisi de doğurduğu çocuğunu doğar doğmaz boğmak zorunda 
kalır. YaĢanan büyük bir trajedidir. BM, tüm yaĢananlara seyirci 
kalır âdeta. 21 yaĢındaki Sırp askeri Borislav Hesak, mahkeme 
önündeki duruĢmasında, “Komutanlarımız emretti. Biz de bu teca-
vüz etme emrini yerine getirdik.” der.16 

Sırplar Bosna‟da kadınların ırzına geçmek, onları Sırp çocuk-
ları dünyaya getirmeye zorlamak, asimile etmek gibi her türlü insan-
lık dıĢı tavırları gerçekleĢtirirler. Füruzan bu bağlamda Ģu yorumda 
bulunur: “Savaşın insanoğluna yaptığı etkiler üstüne yazılmış şeyler geliyor 
aklıma. Savaşmak, savaşı yaşamak, insan kişiliğinde olumsuz, derin vurgun-
lara neden oluyor, onu normal olmaktan çıkarıyor. Salt bir tanıklığın bendeki 
sonuçları bile bunu kanıtlamaya, anlamaya bence yetiyor.”17 

KimliksizleĢtirme/Asimilasyon Çabaları 

Balkanlar‟da Müslüman Türk nüfusuna uygulanan politika-
lardan birisi de kimliksizleĢtirme/asimilasyon çalıĢmalarıdır. Bun-
daki kasıt elbette buradaki Osmanlı unsurlarını göçe zorlamaktır. 
Buradaki Türkler isimleri değiĢtirilmek suretiyle görmezden gelin-
mektedir. Özellikle de Arnavutlar, buradaki Osmanlı eserlerine 
sahip çıkmakta, vakıfları ele geçirmektedirler. Burada yoksulluk gün 
geçtikçe arttığından Türk köylüleri kimliklerine sahip çıkamamak-

                                                           
15 Füruzan, a.g.e., s. 104-105. 
16 Füruzan, a.g.e., s. 110. 
17 Füruzan, a.g.e., s. 116. 
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tadırlar. Sonuçta yoksulluk bu insanları dinlerini bile değiĢtirme 
noktasına getirir. Füruzan, bu seyahat sırasında Kerime adında bir 
kadınla yaptığı söyleĢide onun Ģu sözlerine tanık olur: “- Polisler, 
siviller geldi kapımıza. Mevzuu söylediler, bir kitap uzattılar. “Bulga-
ristan‟dasınız, Müslüman olabilirsiniz, dininizi değil adlarınızı değiştireceğiz. 
Bulgar olacaksınız bundan sonra. Bulgaristan‟da tek bir millet olacak ar-
tık,” dediler.”18 

Bu Ģekilde isim değiĢtirmeye zorlanan Türk nüfusu direnecek 
güçleri olmadığı için Türkiye‟ye bilinçli olarak göçe zorlanır. Üstelik 
dillerini/Türkçe konuĢanlara ceza kesilir. Topraklar yeniden payla-
Ģılır ve Türk nüfus da bundan mahrum bırakılır. Ġsimlerini değiĢ-
tirmek konusunda direnenler iĢsiz bırakılır, iĢe alınmazlar. Ġmkânla-
rı olanlar Türkiye‟ye göçerken, durumu olmayanlar geçici de olsa 
gittikleri Türkiye‟den tutunamayıp geri dönmek zorunda kalırlar. 
Bulgar hükümeti de bu Ģekilde amacına ulaĢmıĢ olur. Kimileri de 
Almanya‟ya rahat gitmek için isim değiĢtirme iĢine sıcak bakar. 

Bulgarlar 1970‟lerde Türklerin evlerini, köylerini basıp onları 
isim değiĢtirmeye zorlar. Türk isimli kimseler devlet dairelerine iĢe 
alınmazlar. Filmlere dahi konu olmuĢ Belene Kampı hafızalarımız-
daki yerini hâlâ korumaktadır. 1985‟e kadar da bu iĢ sistemli bir 
biçimde sürdürülür. 

Türkiye ile Yunanistan arasında 1968‟de yapılan anlaĢma ge-
reği buradaki Türk okullarında okunacak kitaplar Türkiye‟de hazır-
lanacak ve Yunan hükümetinin denetiminden geçtikten sonra okul-
lara gönderilecektir. Ancak Yunan hükümeti Paris Ģartına ve AGĠK 
kararlarını hiçe sayarak “Türklerin eğitim öğretim kitaplarını artık biz 
basacağız.”19 Ģeklinde açıklama yapar. 

Söz konusu ülke topraklarda “Türk” kelimesini kullanmak 
bile suç sayılır. Avrupa Ġnsan Hakları Ġzleme Komitesi Helsinki 
Watch‟ın 1990‟da yayımladığı raporda, Doktor Sadık Ahmet ve 
Ġbrahim ġerif‟in, Batı Trakya‟daki Türk azınlığını tanımlamak için 
„Türk‟ kelimesini kullanmalarından dolayı, Yunan Ceza Kanunu‟nu 
ihlal ettikleri gerekçesiyle 18‟er aylık hapis cezasına çarptırıldıkları 
belirtilmektedir. 

                                                           
18 Füruzan, a.g.e., s. 133. 
19 Füruzan, a.g.e., s. 157. 
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Yunanlılar dağ köylerindeki Türklerin de Türk olmadıklarını 
ileri sürerek onları asimile etme yoluna giderler. 

Balkanlar’da Türkçe ve Türk Edebiyatı 

Füruzan, seyahati sırasında Balkanlar‟ın büyük bir bölümün-
de zaman zaman yasak ve engellemelere rağmen Türkçenin hâlen 
konuĢulduğuna ve Türkçe bilmenin Ģehirli olmanın bir Ģartı olarak 
görüldüğüne büyük bir memnuniyetle Ģahitlik eder. Yazarın verdiği 
bilgilere göre Makedonya‟daki Türkoloji bölümlerinde divan edebi-
yatı, Tanzimat edebiyatı ve Türk tasavvuf edebiyatı gibi dersler 
verilmekte ve Türk edebiyatının önde gelen Ģahsiyetlerine ait eser-
ler okutulmaktadır. Yazar bu gezi sırasında Türkçenin her adımda 
varlığını sürdürdüğüne ve Türkçe Ģarkılar çalındığına tanık olur. 

Makedonya‟daki Tefeyyüz Okulu bu bağlamda önemli bir ye-
re sahiptir. Sekiz yıllık bir eğitim esasına dayanan bu okulda, Türk-
çenin yanı sıra Makedonca da öğretilir. Bu okulun Türkçeye hiz-
metleri büyüktür. Makedonya‟daki Türkçe ders kitaplarında, Fazıl 
Hüsnü Dağlarca, Nasrettin Hoca, Nâzım Hikmet, Ziya Gökalp gibi 
Türk yazarları yer almaktadır. Ayrıca buradaki tiyatro sahnelerinde 
ise Orhan Kemal, Orhan Asena, Nazım Hikmet ve Aziz Nesin gibi 
yazarlara ait piyesler oynanmaktadır. 

Aynı Ģekilde Fazıl Hüsnü Dağlarca, Melih Cevdet Anday, 
Necati Cumalı gibi Ģair ve yazarlar Balkanlar‟da düzenlenen Ģiir 
günlerine katılmak suretiyle Türkçenin Balkanlar‟daki geliĢimine 
katkıda bulunurlar. 

Sonuç 

Osmanlılar sarp dağları, sert esen rüzgârları, alabildiğine uza-
nan yeĢillikleri ve kıvrılarak akıp giden masmavi nehirleriyle Bal-
kanlar‟a her zaman farklı bir ilgi ve alakayla yaklaĢmıĢ, bu toprak-
larda büyük bir imar faaliyetine giriĢmiĢlerdir. Bugün hâlâ bu top-
raklarda, bütün taciz ve yıkımlara rağmen pek çok Osmanlı yapısı 
boy göstermekte, Türkçe önemli ölçüde hâkim bir dil olarak varlı-
ğını sürdürmektedir. Bu durum Osmanlı‟ya olan hayranlığı birkaç 
kat daha artırmaktadır. Müslüman Türk halkı da tarihten gelen bu 
güçlü bağlarla bu coğrafyayla ve bu coğrafyanın insanıyla sarsılmaz 
gönül köprüleri kurma imkânı bulmuĢtur. Bu topraklarda yetiĢen 
pek çok devlet adamı ve sanatkârın Osmanlı devlet yönetimine ve 
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Osmanlı kültür ve sanat hayatına büyük katkılar sunduğu da göz 
ardı edilemez. 
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ZAHARĠA STANCU’NUN ROMANLARINDA TÜRKLER 

Turks in Novels of Zaharia Stancu 

 

Bayram YILDIZ

 

 

Özet 

ÇağdaĢ Romen edebiyatının önemli Ģair ve yazarlarından bi-
ri olan Zaharia Stancu‟nun Türkçeye, Ölümle Oyun(1967), 
Çingenem(1971, Yaşayan Ölüler adıyla da 1976‟da), Çıplak 
Ayaklar(1971), Tatar Kızı Uruma(1973) ve Topal(1975) olmak 
üzere beĢ romanı çevrilmiĢtir. Bu romanlardan konusunun 
değiĢikliğiyle farklı bir yere sahip olan Çingenem dıĢındaki di-
ğer romanlarında olaylar, neredeyse yazara karĢılık gelebile-
cek Darie adlı topal bir kahramanın etrafında geliĢir. Bu 
romanlarda anlatılan olaylar, adı geçen kahramanın çocuk-
luk, ilk gençlik ve gençlik çağlarına karĢılık gelen 1890‟ların 
sonu ile 1920‟lerin baĢında geçmekte, bu dönemde Roman-
ya‟da yaĢanan siyasi, sosyal ve kültürel olaylara kurmaca ger-
çeklikte ıĢık tutmaktadır. Olaylar anlatılırken çok uzun za-
man Romenlerle birlikte yaĢayan, özellikle XV. yüzyıldan 
XIX. yüzyılın sonuna kadar Romenlerin yaĢadıkları toprak-
lara da hükmeden, romanların geçtiği dönemlerde ise artık 
güçlerini ve etkinliklerini yitirmiĢ Türklerden de bahsedil-
mektedir. Vaktiyle bir Türk kızına âĢık olduğu için Türkleri 
sevdiği ve kendine yakın bulduğu söylenen yazarın eserle-
rinde Türklere bakıĢ açısının olumlu olduğunu söylemek 
zordur. Bunda Romanya‟nın yakın bir zaman önce Osman-
lı‟dan bağımsızlığını kazanmıĢ olmasının ve yazarın eserleri-
ne sinen siyasi görüĢlerinin etkisi olduğu sanılmaktadır. Bu 
dört romandan özellikle Tatar Kızı Uruma‟da Türklere yoğun 
bir Ģekilde yer verilmiĢtir. Her Ģeyden önce roman bir Tatar 
köyü olan Sorg‟da geçmekte ve romanın baĢkahramanı olan 
Topal dıĢındaki kahramanlar Müslüman Tatar Türkleridir. 
Tatar Türklerinin yanı sıra diğer Türk toplulukları da ro-
manda yer alır. I. Dünya SavaĢı sırasında Almanlara esir dü-
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Ģen roman kahramanının Almanların elinden kurtulduktan 
sonra tekrar BükreĢ‟e dönebilmek için neredeyse bütün 
Balkanları kat ettiği Ölümle Oyun‟da da hem coğrafyaya 
hükmeden eski güç hem de Almanların müttefiki olarak 
Osmanlı‟dan bahsedilmektedir. Diğer iki romanda da bu iki 
romanda olduğu kadar olmasa da Türklerden bahsedilmek-
tedir. Bu bildiride Zaharia Stancu‟nun romanlarında Türk-
ler, yazarın Türklere bakıĢı ortaya konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Romen edebiyatı, Zaharia Stancu, ro-
man, Türkler 

Abstract 

Five novels of Zaharia Stancu, who is one of the most im-
portant poets and writers of contemporary Romanian lite-
rature, were translated into Turkish: A Gamble With Death 
(“Ölümle Oyun”-1967), The Gypsy Tribe (“Çingenem”-1971, 
“Yaşayan Ölüler”-1976), Bare Foot (“Çıplak Ayaklar”-1971), 
Uruma: The Tatar Girl (“Tatar Kızı Uruma”-1973) and Lame 
(“Topal”-1975 ). Events almost come around a lame charac-
ter named Daria, which may correspond to the author, in 
the novels of Zaharia Stancu except for The Gypsy Tribe 
which is unique with different subject. The events descri-
bed in these novels take place at the childhood, the early 
youth and teenage of the above-mentioned character from 
1890 to the early 1920s, and enlighten political, social and 
cultural events during this time period in Romania by the 
way of fictional reality. These novels have also mentioned 
Turks, who have lived together with Romanian people for 
long periods and ruled from 15th century to the end of 19th 
century (despite attenuated strength and effectiveness at the 
time intervals presented in the novels) in the land where 
Romanian people lived. It is difficult to say that the aut-
hors‟ opinion is positive regarding the Turks though he was 
narrated to like Turks and feel them close to himself since 
once upon a time he felt in love with a Turkish girl. The 
negative opinion was thought to be influenced by recent 
freedom of Romania from Ottoman Empire and the politi-
cal beliefs of the author. Turks are intensively included es-
pecially in Uruma: The Tatar Girl; the novel that takes place 
in Sorg, a Tatar village, and except for the chief character of 
the lame all the characters are   Muslim Tatar Turks besides 
other Turkish communities in that novel. Ottoman Empire 
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was referred as the previous ruler of the Balkan geography 
and as the ally of Germans in A Gamble with Death whose 
chief character crosses all Balkan achievement to return to 
Bucharest after escaping the captivity to the Germans Du-
ring WorldWar I. Bare foot and lame also told about Turks 
but in a lesser extent. Turks in novels of Zaharia Stancu will 
be revealed in this report based on the authors‟ point of vi-
ew. 

KeyWords: Romanian literature, Zaharia Stancu, novels, 
Turks 

 

GiriĢ 

Türkler ve Romenler çok uzun tarihî bir geçmiĢe sahip ve bu 
uzun geçmiĢte çok yakın iliĢkiler kurmuĢ iki millettir. Karpat-Tuna 
bölgesi, prototürklerden kabul edilen Ġskitlerden baĢlayarak Batı 
Hun, Avar, Bulgar, Peçenek, Kuman, Kıpçak, Tatar Türklerinin 
hüküm sürdükleri bir bölge olmuĢtur.20 Anadolu‟dan Dobruca‟ya 
ilk geçiĢ ise 1263-1264‟te Bizans Ġmparatoru VIII. Mikhail‟in arala-
rında Sarı Saltuk‟un da bulunduğu Moğol istilasından bir grup Sel-
çuklu Türkünü bölgeye yerleĢtirmesi ile olmuĢtur.21 1391‟de Os-
manlılara vergi vermeyi kabul eden Eflak, Niğbolu Zaferi‟nden 
(1397) sonra kesin olarak Osmanlı hâkimiyetine girmiĢtir. Boğdan 
ise II. Bayezid tarafından 1484‟te Osmanlı‟ya bağlanmıĢtır. Bu ta-
rihten sonra özellikle Karadeniz‟in kuzeyinden getirilen Tatarlar ile 
Anadolu‟dan getirilen Türkler bölgeye yerleĢtirilmiĢtir. 1783‟te Kı-
rım‟ın Ruslara bağlanmasından sonra yüz binlerce Kırım Tatarı da 
Dobruca‟ya göç etmiĢtir.22 1877-1878‟de Osmanlı–Rus SavaĢı‟na 
Rusların yanında katılan Romenler, Berlin Kongresinde (1878) 
bağımsızlıklarını elde etmiĢlerdir. Bu tarihten sonra tersine bir göç 
baĢlamıĢ, yüz binlerce Türk, Anadolu‟ya gelmiĢtir. Romanya‟da 
günümüzde çok az sayıda Türk, Dobruca bölgesinde yaĢamaktadır. 

                                                           
20 Kemal Karpat, “Dobruca”, TDV İslam Ansiklopedisi, C. 9, 1994, s. 482-

483; Osman Horata, “Romanya‟daki Türkoloji ÇalıĢmaları”, Türk Dün-
yası Dil ve Edebiyat Dergisi, S. 2, 1996, s. 388; Naci Önal, “Romanya 
Türklerine BakıĢ”, Türk Dünyası Araştırmaları, S. 98, 1994, s. 178-179. 

21 Karpat, a.g.m., s. 483. 
22 Karpat, a.g.m., s. 484; Maxim Mihail, “Romanya”, TDV İslam Ansiklo-

pedisi, C. 35, 2008, s. 169. 
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Romanya‟da 1878 sayımına göre 200.000 Türk yaĢarken bu sayı 
2002 sayımında 67.000‟e düĢmüĢtür.23 

Osmanlı‟nın hâkimiyet anlayıĢı ve bölgedeki yoğun Türk nü-
fusu Romen kültüründe bugün dahi hissedilen derin etkiler yapmıĢ-
tır. “Ġstanbul‟un yiyecek ambarı” olarak kabul edilen bölgede Os-
manlı‟nın sürekli asker bulundurmaması, dinî açıdan hiçbir kısıtla-
maya gitmemesi, hatta bölgeyi Macar, Leh, Rus ve Avusturya‟nın 
yayılma politikalarına karĢı koruması karĢılıklı güven duygusunun 
oluĢmasını sağlamıĢtır. Öyle ki Osmanlı‟ya karĢı uzun yıllar savaĢan, 
baĢarılar da kazanan, Romenlerin simgesi sayılan Boğdan voyvoda-
sı Stefan Çel Mera, oğluna “Sen Türklerle anlaĢ, çünkü onlar hem 
cesur cömert hem de sözlerini tutarlar.” Ģeklinde vasiyet bırakmıĢ-
tır.24 Romen tarihçileri, Romenlerin Osmanlılar sayesinde Slav top-
lulukları arasında “bir Latin adası” olarak kaldıklarını ifade eder-
ler.25 Romen prenslikleri 15. yüzyıldan itibaren Türk dilini ve kültü-
rünü tanıma ve öğrenme konusunda özel bir çaba göstermiĢlerdir. 
Bu amaçla birçok “boyar” çocuğu Ġstanbul‟a gönderilmiĢtir. Eflak 
voyvodası Nikolai Navroiani‟nin “Yüksek Osmanlı devletinin 
hâkimiyeti altında bulunan bir memleket için Türkçe öğrenmek en 
lüzumlu ve faydalı bir iĢtir.” demesi bunun kanıtıdır.26 Bugünkü 
Romencede aktif olarak iki yüz kadar kelime kalmasına rağmen 
Alman dilbilimci Wendt‟e göre iki-üç bin Türkçe kelime Romence-
ye geçmiĢtir.27 Özellikle Dimitri Kandemir(oğlu) ve Nikolai Iorga, 
Osmanlı araĢtırmaları alanında iki büyük isimdir. Yirmi iki yıl Ġs-
tanbul‟da yaĢayan Kandemiroğlu, Hammer‟in Osmanlı Tarihi çıkın-
caya kadar Osmanlı tarihi ve medeniyeti üzerine Avrupa‟da en çok 
okunan Osmanlı Devleti‟nin Yükselişi ve Çöküşü Tarihi‟ni yazmıĢ, adı 
klasik Türk müziği tarihine besteci, icracı, kuramcı olarak geçmiĢtir. 
Iorda da yazdığı Osmanlı Tarihi ile tanınmıĢtır. Ona göre “Osmanlı 
tarihi dünya tarihinin parlak dönemlerinden biridir.”28 Yine Lazar 
ġaineanu‟nun Romanya‟daki Osmanlı mirasıyla ilgili en geniĢ çalıĢ-
ması olan Romen Dili ve Kültürü Üzerindeki Doğu Etkisi adlı kitabı da 

                                                           
23 Maxim, a.g.m., s. 171. 
24 Sinan Çuluk, “Prof. Dr. Mihail Mazim ile Mülakat”, Arşiv Dünyası Der-

gisi, S. 8, 2006, s. 16-27. 
25 Horata, a.g.m., s. 389. 
26 Horata, a.g.m., s. 389. 
27 Çuluk, a.g.m., s. 16-27. 
28 Maxim, a.g.m., 171. 
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çok dikkat çekmiĢtir. Osmanlı tarihi ile Türk kültürü ve dili ile ilgili 
çalıĢmalar, daha sonraki dönemlerde de yoğunlaĢarak devam etmiĢ-
tir. Türk-Romen iliĢkileri 1948-1949 ile 1964-1965 yılları arası ha-
riç, genelde iyi olmuĢtur. Bugün Romanya‟da Osmanlı tarihi, Türk 
dili ve kültürü üzerine üniversitelerde bölümler açılmıĢ, bazı bö-
lümlere dersler konulmuĢ, araĢtırma enstitüleri/merkezleri kurul-
muĢ, yayımlar yapılmıĢtır. Belli dönemlerde bazı baskılara maruz 
kalmasına ve günümüzde özellikle sayıca çok az kalmalarından 
kaynaklı bazı sorunlar yaĢamalarına rağmen Türk azınlığın kendi 
dilini, inancını, kültürünü yaĢama ve yaĢatma konusunda çok rahat 
bir ortama sahip olduğu söylenebilir.29 

Yukarıda kısaca genel çerçevesi çizilmeye çalıĢılan tarihî, siya-
si ve kültürel etkileĢimin birey ve toplumu merkeze alan edebî me-
tinlere yansımaması beklenemez. ÇağdaĢ Romen edebiyatından 
Türkçeye çevrilen Ģair ve yazarlarda bu etkiyi görmek mümkündür. 
Romen edebiyatından Türkçeye yoğun Ģekilde eser çevrilmesinde30 
ve çevrilen eserlerin çok okunup tutulmasında31 bu etkinin payı 
büyüktür. Zaharia Stancu32, eserleri Türkçeye çevrildiği dönemde 

                                                           
29 Maxim, a.g.m., s. 171; Horata, a.g.m., s. 390-398; Önal, a.g.m., s. 184-188. 
30 Bu konuda daha geniĢ bir bilgi için bk. Behçet Necatigil, “Balkan Ülke-

leri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviriler”, Türk Dili, S. 322, Çeviri So-
runları Özel Sayısı, s. 136-141, Ankara 1977. 

31 Bu konuda fikir vermesi için bk. Sema Uğurcan, “Osmanlı Toprağın-
dan Bir Yazar: Panait Ġstrati”, Edebiyatımız 1: Edebiyat Tarih İlişkisi, 
Dergâh Yayınları, s. 342-352, Ġstanbul 2012; Doina Zugrâvescu, “Ro-
men Edebiyatından Ġki Hikâye: Türklerle Ortak YaĢam”, Kebikeç, S. 21, 
2006, s. 243-255. 

32 Zaharia Stancu, 1932 yılında Romanya‟nın Deliorman bölgesinde 
Solcia köyünde dünyaya gelmiĢtir. Hâli vakti yerinde olmayan köylü bir 
ailenin çocuğu olan yazar, ilkokulu bitirdikten sonra, henüz on üç ya-
Ģında çeĢitli iĢlerde çalıĢmaya baĢlar. 1921‟de gazeteci olur. 1922‟de lise 
öğrenimini, 1933‟te BükreĢ Üniversitesinde edebiyat ve felsefe alanında 
yükseköğrenimini tamamlar. 1923‟te BükreĢ‟e gelmiĢ ve Yazarlar Birli-
ğine katılmıĢtır. 1927‟de ilk Ģiir kitabıyla Romanya Yazarlar Birliği ödü-
lünü alır. II. Dünya SavaĢı yıllarında dönemin aĢırı milliyetçi yönetimi 
tarafından tutuklanır. Serbest bırakıldıktan sonra kamplarda tutulan si-
yasi tutuklular için çalıĢır. 1946‟da Romanya Ulusal Tiyatrosu Müdürü 
olur. Komünist rejim kurulduktan sonra Romanya Akademisine seçilir. 
1947-1974 yılları arasında Romanya Yazarlar Birliği BaĢkanlığı yapar. 
Milletvekili olur. 1926-1944 yılları arasında altı Ģiir kitabı yayımlamıĢtır. 
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çok okunan ve Panait Ġstradi‟den sonra hakkında en çok yazı çıkan 
yazardır.33 Zaharia Stancu‟nun Türkçeye beĢ romanı çevrilmiĢtir. 
Bunlar, Ölümle Oyun34, Çıplak Ayaklar35, Çingenem36, Tatar Kızı Uru-
ma37 ve Topal38‟dır. Bu romanlardan Çingenem‟de yazar, Him‟in buli-
baĢalığında yüzyıllardır değiĢmeyen gelenek ve görenekleri çerçeve-
sinde değiĢmeyen iĢleri icra ederek yaĢayıp giden bir Çingene oy-
mağının I. Dünya SavaĢı yıllarında hiçbir gerekçe gösterilmeden 
zorunlu ikamete tâbi tutuldukları cephenin hemen gerisindeki yere 
ulaĢmak için yazın ortasında baĢladıkları yolculuklarını, uzun bir 
yolculuktan sonra ulaĢtıkları yerde açlığa ve çok sert kıĢ koĢullarına 
karĢı elleriyle kazdıkları üç mağaradaki mücadelelerini ve uzun kıĢın 
ardından hem insan gücü ve hayvan gücü hem de ahlaken tükeniĢ-
lerini anlatır. 

Zaharia Stancu‟nun Türkçeye çevrilen diğer dört romanı ne-
hir roman olarak nitelendirebileceğimiz romanlardır. Bu romanla-
rın dördünün de baĢkahramanı yazara karĢılık gelebilecek Darie 

                                                                                                                             
Romanlarıyla büyük üne kavuĢan yazarın baĢlıca romanları Ģunlardır: 
Çıplak Ayaklar, Köpekler, Toprağın Çiçekleri, Kökler Acıdır, Ölümle Oyun, 
Deliorman, Çingeneler, Ne Çok Sevdim Seni, Tatar Kızı Uruma. Eserleri otuz 
beĢ ülkede, milyonlarca kiĢinin konuĢtuğu otuz iki dile çevrilen ve bir-
çok baskısı yapılan, kırk altı yabancı antolojide roman ve hikâyeleri yer 
alan yazar, ulusal ve uluslararası bazı ödüllerde de layık görülmüĢtür 
(Zaharia Stancu, Tatar Kızı Uruma, 1973: I-IX; Yahya Benekay, “Ölümle 
Oyun”, Dünyaya Açılan Pencere Cep Dergisi, S. 10, 1967, s. 98). 

33 Behçet Necatigil, “Balkan Ülkeleri Edebiyatlarından Türkçeye Çeviri-
ler”, Türk Dili, S. 322, Çeviri Sorunları Özel Sayısı, Ankara 1977, s. 136-
141. 

34 Çev. Yahya Benekay-Fatma Pazarcı, Varlık Yayınevi, Ġstanbul 1967, 
258 s. Bildiride romandan yapılan alıntılar “ÖO” kısaltmasıyla verile-
cektir. 

35 Çev. Z. Erman, Habora Kitabevi, Ġstanbul 1971, 563 s. Bildiride ro-
mandan yapılan alıntılar “ÇA” kısaltmasıyla verilecektir. 

36 Çev. Attilâ Tokatlı, Bilgi Yayınevi, Ankara 1971, 608 s. Roman, Yaşayan 
Ölüler adıyla da çevrilmiĢtir. Çev. Osman Saidoğlu, Re Yayınları, Ġstan-
bul 1976. Bildiride romandan yapılan alıntılar “Ç” kısaltmasıyla verile-
cektir. 

37 Çev. Füruzan Toprak, Sinan Yayınları, Ġstanbul 1973, 180 s. Bildiride 
romandan yapılan alıntılar “TKU” kısaltmasıyla verilecektir. 

38 Çev. Naime Yılmazer, Habora Kitabevi, Ġstanbul 1975, 475 s. Bildiride 
romandan yapılan alıntılar “T” kısaltmasıyla verilecektir. 
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adlı topal bir delikanlıdır, bütün olaylar onun etrafında döner. On 
çocuklu yoksul bir köylü ailenin dokuzuncu çocuğu olan Darie‟nin 
çocukluk yıllarının anlatıldığı Çıplak Ayaklar‟da çok az toprağa sa-
hip Romen köylüsünün açlığa, ağalara, papazlara, bürokrasiye karĢı 
yaptığı mücadeleler ve çektiği sıkıntılar anlatılır. Romanla okur, 
Romen köylüsünün sosyal ve kültürel yapısı hakkında da fikir sahi-
bi olur. Ölümle Oyun‟da 1917‟de Darie ve beraberindeki yirmi iki 
tutuklunun Manastır‟da cephe gerisinde siper kazmaları için Al-
manlar tarafından BükreĢ‟ten trene bindirilmeleri, yol boyunca 
yaĢadıkları ve Sırbistan topraklarında iken saldırıya uğrayan trenden 
kaçıp Diplomat‟la yurduna dönebilmek için yaptığı uzun ve yorucu 
yolculuk anlatılır. Bu uzun yolculuk sırasında savaĢın yıkıcılığı ve 
yol açtığı açlık bütün çıplaklığıyla anlatılır. Tatar Kızı Uruma‟da iĢsiz 
ve karnını doyurmak zorunda olan Darie‟nin bir yaz boyu bir Tatar 
köyü olan Sorg‟da muhtarın yanında hara çobanı olarak çalıĢması 
ve muhtarın kızı Uruma ile yaĢadığı ateĢli aĢk anlatılır. Topal‟da 
Deliorman‟ın eteklerinde kurulmuĢ olan RuĢi-de-Vede‟ye liseyi 
bitirmek için gelen Darie‟nin açlık ve sefaletle mücadelesi anlatılır. 
Bu mücadele aslında toplumun büyük çoğunluğunu oluĢturan alt 
gelir grubunun mücadelesidir. Son üç romanda Darie artık yetiĢkin 
bir delikanlıdır. Bu beĢ romana karĢılık gelen zaman dilimi 
1890‟ların sonu ile 1920‟lerin baĢıdır. Bu zaman dilimimi anlatırken 
yazar Romanya‟da yaĢanan siyasi, sosyal ve kültürel olaylara kurma-
ca gerçeklikte ıĢık tutar. 

1. Türklere BakıĢ 

Zaharia Stancu, Çingenem hariç, özellikle Tatar Kızı Uruma 
baĢta olmak üzere diğer dört romanında Türklere yer verir. Tatar 
Kızı Uruma‟da Darie‟nin dıĢındaki kahramanların hemen hemen 
tamamı Türk‟tür. Tatarlar ve onlar kadar olmasa da Gagavuzlar, 
Darie‟nin gözünden anlatılır. Diğer romanlarda ise uzun yıllar Ro-
men topraklarına hükmeden Osmanlılar genellikle olumsuzlanarak 
yer alır. Osmanlı hâkimiyetinin sona ermesi ile Osmanlı‟ya ait her 
unsur hemen Romenlerin hayatından bir anda çıkıp gitmemiĢtir. 
Her Ģeyden önce sayıca azalmalarına ve güçlerine yitirmelerine 
rağmen insan unsuru olarak Türkler hayatın içindedir. Osmanlı‟dan 
kalan bir takı, eski bir tabanca veya Sultan Mahmut zamanından 
kalma altın bir liranın toplumda hâlâ karĢılığı vardır. “Çok eski za-
manlarda korkunç büyük ormanlarla kaplı oluĢundan dolayı” böl-
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geye Osmanlı‟nın vermiĢ olduğu “Deliorman” adı39 hâlâ kullanıl-
maktadır (T: 475). 

Dört romanın baĢkahramanı Darie‟nin annesinin atalarından 
biri aĢkı uğruna din değiĢtirip Hıristiyanlığı kabul eden bir Türk‟tür 
(TKU: VIII). Bu bilgi hem Yaşayan Ölüler‟de hem Tatar Kızı Uru-
ma‟da hem de Ölümle Oyun‟da geçer (ÇA:8, ÖO: 40, TKU: 32). Çok 
güçlü bir karakter olarak çizilen doksanlı yaĢlardaki anneanne fizikî 
bakımdan da Türklere benzer. Tatar Kızı Uruma‟da ise Darie, da-
marlarında kanını taĢıdığı Türklerden övgüyle söz eder (TKU: 32): 

“Bu yörede Türkler oldukça çoktu. Onlara tutkundum âdeta. 
Cüsseli, sakallı, gururlu ve canlı olan bu adamların elleri ağırdı 
ama dilleri tatlıydı. Bir de hakları yenildi mi, Allah hiddetle-
rinden korusun! Gözlerini kan bürür, hançerlerini çekerler, 
saplamaktan hiç çekinmezlerdi. Bazı yönlerden ben onlara ben-
zerim zira annemin ecdadı Türk olduğundan, damarlarımda 
Türk kanı var biraz.” 

Türk ve Romen halkları arasında ciddi sorunlar olmadığı gibi 
bazen kendi halklarından daha iyi anlaĢabildikleri de romanlarda 
görülmektedir. Çıplak Ayaklar‟da geçen Darie‟nin babası Tudor ile 
Baneassa ağanın üzüm bağını bekleyen Ġsmail Maden arasındaki 
dostluk buna bir örnektir. Ġki dost bir araya geldiklerinde saatlerce 
sohbet ederler, her zaman birbirlerine selam gönderirler. Ġsmail 
Maden, Darie ve diğer kardeĢlerine babaları olsun olmasın üzüm 
zamanı ise üzüm ikram eder (ÇA: 372). Yazar, savaĢta esir olup 
Romen ağaların çiftliklerinde çok ağır Ģartlarda çalıĢtırılan Romen, 
Bulgar esirler arasında Dobruca Türklerinin de olduğunu ve Dob-
ruca‟nın yakın zamanlara kadar sorunsuz bir Ģekilde Tatar, Türk, 
Slav ve Romenlere ev sahipliği yaptığını belirtir (ÇA: 532). 

Darie‟nin yukarıdaki ifadelerine, halklar arasında büyük so-
runlar bulunmamasına, Zaharia Stancu‟nun Türklerin yoğun yaĢa-
dığı bir bölgede doğup büyümesine ve bir Türk kızına âĢık olduğu 
söylenmesine rağmen Türkler hakkındaki bakıĢ açısının genelde 
olumsuz olduğunu söylemek mümkündür. Darie‟nin eski sevgilisi 
Zoya‟nın söylediği “… anımsayabildiğime göre, okulda öğrettikle-

                                                           
39 Romanya‟daki Türkçe yer adlarını Dobruca özelinde görmek için bakı-

nız: Sinan Uyğur, “Dobruca‟daki Türkçe Yer Adlarının Anlam ve Yapı-
ları Üzerine”, Karadeniz Araştırmaları, S. 18, 2008, s. 127-141. 
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rine göre Tatarlar insan eti yerlermiĢ.” sözü Türklere olumsuz bakıĢ 
açısının özellikle toplumun alt kesimlerinde hangi boyutlarda oldu-
ğunu ve bunun da ders kitapları aracılığıyla yapıldığını göstermek-
tedir (T: 91). Aslında bu bakıĢ açısı sadece Türklere yönelik değil-
dir. Bu bakıĢ açısından diğer etnik kökenler de yeri geldiğinde nasi-
bini alır. Türklerin yoğun olarak yaĢadığı Dobruca‟nın çok milletli 
yapısı ve o yapı hakkındaki Ģu ifadeler bu bakıĢ açısının göstergesi 
olarak alınabilir (T: 116): 

“Beni sıcaklığı ile ödüllendirmiş olan Dobruca yazına gelince, 
ta eskilerdeki gibi şimdi de, nice çok ulusa sığınak olmuştur. 
Sanırım, ben isteseydim, çabalasaydım Bulgarlar‟ın, Türkler‟in, 
Almanlar‟ın ya da Gagavuzlar‟ın yanında iş bulabilirdim... 
Ne var ki yabancı unsurlardan bıkmıştım…” 

Bu bakıĢ açısı, diller konu olduğunda bazen tahammülsüzlük 
boyutuna ulaĢır. Darie‟nin, Tatarların Tatar Türkçesi konuĢmaları-
na karĢı söylediği “Memleketin dilini konuĢsunlar.” (TKU: 130) 
sözü bu tahammülsüzlüğün ifadesidir. 

Bildiride yazarın Türklere bakıĢı; Osmanlı Türklerine BakıĢ, 
Tatar Türklerine BakıĢ ve Gagavuz Türklerine BakıĢ olmak üzere 
üç alt baĢlıkta incelenmiĢtir. 

1.1.  Osmanlı Türklerine BakıĢ 

Türklere karĢı olumsuz bakıĢ açısından en büyük payı Os-
manlı Türklerinin aldığını söylemek mümkündür. Bu bakıĢ açısında 
Osmanlı‟nın bölgeye uzun süre hükmetmesinin, Romenlerin ba-
ğımsızlık mücadelelerini Osmanlı‟ya karĢı vermiĢ olmalarının ve 
millî kimliklerini inĢa ederken Osmanlı‟yı karĢıt güç olarak görme-
lerinin payı büyüktür. Öyle ki Osmanlı hâkimiyetinin üzerinden 
çok uzun bir zaman dilimi geçmemesine rağmen Zaharia Stancu bu 
hâkimiyeti çok eski bir döneme yorar. Bunu Darie‟nin Topal roma-
nının baĢındaki Ģu ifadelerinden anlamak mümkündür (T: 10): “Bir 
zamanlar, çok eski zamanlarda Türkler bu yerlerin, bu kentin sahi-
biymiĢler.” Bu ifadede, yazarın daha çok masal gibi yaĢanmıĢlıkla 
hiçbir ilgisi olmayan edebî türlerde kullanılan, belirsiz ve uzak bir 
geçmiĢe karĢılık gelen öğrenilen geçmiĢ zaman kipini kullanmıĢ 
olması da bu bakıĢ açısının bir göstergesidir. Yazar, otuz beĢ kırk 
yıllık genç bir devletin üyesi iken Osmanlı‟nın dört yüz elli yıl 
hâkimiyetini de “akıncı bir ordunun geçici bir egemenliği” olarak 
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görür (T: 475). Bu bakıĢ açısında kendi milletine duyulan güvenin 
yanı sıra istenmeyen dönemi yok sayma ve unutma/unutturma 
çabası olduğu söylenebilir. 

Osmanlı, Balkanlar‟ı fethederken özellikle Balkan köylülerin-
den hemen hemen hiç direniĢ görmemesine40 ve GiriĢ bölümde 
belirtildiği gibi, yönetimde de Romanya özelinde, belli bir döneme 
kadar büyük sorunlar yaĢamamasına rağmen Zaharia Stancu‟nun 
romanlarında Osmanlı‟nın Balkanlar‟a geldiği dönemler bir korku 
ve kargaĢa dönemi olarak anlatılır. Topal‟da dönemin yönetimine 
karĢı yapılan kalkıĢmalar sırasında bir gece ErmiĢ Petka Kilisesi‟nin 
çanlarının çalmasını yazar, “Türklerin geldikleri eski zamanlarda 
olduğu gibi, tehlike çanları çalmağa baĢladı.” Ģeklinde ifade eder. 
Halk, XVIII. yüzyıl Osmanlı paĢalarından Pazvantoğlu‟nun günle-
rinde olduğu gibi korku içinde yaĢamaktadır (T: 402). Osmanlı 
dönemi bir “zulüm dönemi”dir ve “bu zulme karĢı” önce Rusların 
yardımıyla Yunanlılar ayaklanmıĢtır (ÇA: 9). Aynı “özgürlük savaĢı-
nı” 1877‟de Romenler “barbarlara karĢı savaĢarak ve kanlarını dö-
kerek” vermiĢlerdir (ÇA: 236). Osmanlı hakkında Batıdaki yaygın 
“barbar Osmanlılar” görüĢü yukarıdaki alıntıda olduğu gibi Zaharia 
Stancu‟nun romanlarında sıkça geçer. Osmanlı‟nın Romen köylü-
sündeki karĢılığı da Batı dünyasının genelinden farksızdır. Çıplak 
Ayaklar‟da Almanların I. Dünya SavaĢı‟nın baĢlarında dünyayı fet-
hedecek gücü olduğuna inanan bir Romen köylüye diğerinin verdi-
ği cevap, dünya üzerinde zamanı geldiğinde yenilmeyecek gücün 
olmadığıdır ve buna barbar Osmanlılar da dâhildir: “Eskiden kim 
barbarlarla mücadele edebilirdi?” (ÇA: 486- 487). Buradaki bakıĢın 
özünde dinî ayrımcılığın olduğu görülmektedir. Hıristiyan bir top-
lulukla, yani Bulgarlarla yapılan savaĢ ise kabul edilemezdir: 
“1877‟de barbarlarla döğüĢtük. Fakat Ģimdi Bulgarlarla dövüĢece-
ğiz. Din kardeĢlerimizle. Ne günlere kaldık tanrım!” (ÇA: 234). 
Yine Sırpların Türklere karĢı ayaklanmaları ve bu ayaklanmada ba-
Ģarı kazanmaları I. Dünya SavaĢı‟nda Almanları ve onlarla savaĢa 
giren müttefiklerini yenme konusunda Sırpları umutlandırmaktadır. 
SavaĢta kaybettiği oğlunun eĢyalarını satan yaĢlı Sırp‟ın sözleri bu 
bağlamdadır: “Öldüler. Ölmekteler. Çok uzaktalar. Ama hayatta 
kalanları gelecekler ve bu mendeburları buradan defedecekler. 

                                                           
40 Maxim, a.g.m., s. 171; Kemal Karpat, “Balkanlar”, TDV İslam Ansikjlo-

pedisi, C. 5, 1992, s. 29-30. 
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Köklerini kurutacaklar. Delikanlı, biz sayıca bizden çook olan 
Türklerle bile baĢa çıktık.” (ÖO: 89). Özellikle Osmanlı‟nın Ro-
manya üzerinde hâkimiyet kurmaya çalıĢtığı ve daha sonraki dö-
nemlerde Büyük Stefan, Vesile Lupu, SepeĢ voyvoda (Kazıklı Voy-
voda) gibi Osmanlı‟ya karĢı gelen ve savaĢan devlet adamlarının 
toplumun hafızasında canlı bir Ģekilde korunduğu ve ihtiyaç duyul-
duğunda baĢvurulduğu anlaĢılmaktadır (T: 404). Plevne SavaĢı‟nda 
Osmanlı‟ya karĢı savaĢıp ölenlerin unutulmaması için RuĢi-de-
Vede‟nin meydanlarından birine bir anıt dikilmesini aynı bağlamda 
değerlendirmek gerekir (ÇA: 421). 

Osmanlı Devleti‟nin I. Dünya SavaĢı‟na Almanların yanında 
girmesi ise Romen halkının hiç hoĢuna gitmemiĢtir. Çünkü I. Dün-
ya SavaĢı‟nda Romen köylüsü ve halkıyla sürekli ters düĢen ve kav-
ga eden, onları ezen ağalar Almanya‟yı desteklemektedir. Türkler de 
Almanya‟nın yanında savaĢa girerek dolaylı olarak Romen ağalara 
destek olmaktadırlar. Bunu Ģu ifadelerden anlamak mümkündür: 
“Türkler mi? Bizimle ne iĢleri var? diyordu halk.” (ÇA: 473). Ölümle 
Oyun‟da dikkat çeken hususlardan biri, Türk askerine I. Dünya Sa-
vaĢı‟nda vahĢice bir cinayeti iĢletmesidir. Romanda Darie ve Dip-
lomat, Almanların elinden kurtulup cepheden uzak durarak tekrar 
BükreĢ‟e dönme çabasında iken yolları bir Sırp dağ köyüne düĢer. 
Köy terk edilmiĢ, evler ve her Ģey yakılıp yıkılmıĢtır. Bu evlerden 
birinin önünde üç- dört yaĢlarında bir kız çocuğunun cesedi vardır. 
Küçük kızın boynu kasaturayla kesilmiĢ, yine göğsünün de iki üç 
yerine kasatura saplanmıĢtır. Kızın yanı baĢındaki pıhtılaĢmıĢ küçük 
bir kan gölüne iri yeĢil sinekler konup kalkmaktadır. Yola devam 
ettiklerinde köylüler tarafından yakalanırlar ve gördükleri manzarayı 
anlatırlar. Köyü yakıp yıkan sekiz Türk, iki Alman askeridir. Köylü-
ler bu askerleri esir almıĢlardır. Türk askerleri o kadar sefil durum-
dadır ki “partalları iki donmuĢ soğan bile etmez” durumdadır. Bu 
esirler idam edilecektir. Ġdam etmeden önce Alman subaya küçük 
kızı kimin öldürdüğü sorulur. Yazarın Alman subaya verdirdiği 
cevap Türkleri, savaĢla hiçbir ilgisi olmayan masum bir kız çocuğu-
nun katili yapar: “Türkler. Mani olamadık. ĠĢ iĢten geçtikten sonra 
gördük, ama ne fayda.”dır. Bir gün sonraki Darie‟nin ve Diplo-
mat‟ın da yer aldığı çatıĢmada ise en önde Türkler vardır, onları 
sırasıyla Bulgarlar, Avusturyalılar ve Almanlar izler. ÇatıĢma so-
nunda en öndeki Türk ve onların arkasındaki Bulgar askerinin ta-
mamı ölür. Bir kısım Avusturya ve Alman askeri ise geri çekilerek 
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canlarını kurtarır (ÖO: 166-194). Görüldüğü gibi küçücük bir kızı 
katleden ve çarpıĢma anında da en önce ölmeyi hak eden Türk 
askeridir. 

Osmanlı hâkimiyetinin sona ermesi ile Balkanlar‟ın genelinde 
olduğu gibi Romanya‟dan da Anadolu‟ya büyük bir göç dalgası 
olmuĢtur. Geride kalanlar içinse kabul edilebilmesi ve katlanılması 
zor ve trajik bir hayat baĢlamıĢtır. Bu durumu iki romandaki iki 
trajik olayda görmek mümkündür. Zaharia Stancu‟nun bu insanlara 
bakıĢ açısının daha insancıl olduğunu söylemek mümkündür. Os-
manlı ile ilgili kullandığı olumsuz ifadeleri kalanlar için kullanmaz. 
O insanların içler acısı hâlini göstererek okurun bu insanlara dikka-
tini çeker. Topal romanının baĢında kendi de yoksul olması ve açlık-
la mücadele etmesine rağmen Darie‟nin yoldan geçen bir Türk 
bozacı için düĢündükleri Türklerin içine düĢtüğü acınacak durumu, 
yoksulluğu, garipliği göstermektedir (T: 10-11): 

“Sokaktan elinde güğümü, kırmızı fesi eskimiş, şalvarı yamalı 
bir Türk bozacı geçti. Çıplak ayakları karaydılar, kıllıydılar. 
„Boazaa… Soğuk boza… Kupası beş para… Booza-a-a. Ha-
lis boza. Kupası beş para.‟ Bir zamanlar, çok eski günlerde 
Türkler bu yerlerin sahibiymişler. Şimdi pek az kalmışlar. 
Kentin kıyısındaki ak badanalı küçük evlerde otururlar, lo-
kum, helva, simit, boza satarak geçinmeye çalışır, büyük yok-
sulluklarına dayanırlar böylece… Bozacının ardından gidip beş 
paralık boza içebileceğimi düşündüm ama üstündeki paçavra 
giysiden bitlenebileceğim kaygısına kapıldım.” 

Tatar Kızı Uruma‟da geçen bir olay da Türklerin Osmanlı 
sonrası içine düĢtükleri durumu, yalnızlığı göstermesi açısından 
dikkat çekicidir. Bu olayda dikkat çekici olan diğer bir durum da 
Osmanlı, Tatar ve Gagavuz arasında hiçbir bağın olmadığıdır. Ga-
gavuzlar çevrede hırsızlıklarıyla tanınmıĢlardır. Bütün kolluk kuv-
vetleri durumdan haberdardır, fakat onlar da iĢin içinde oldukları 
için olaylar aydınlatılmaz ve genellikle bu iĢler artık güçsüz ve acı-
nacak durumda olan Türklerin üzerine atılır. Ġki Gagavuz kadının 
arasında geçen konuĢma Türkler açısından durumun vahametini 
göstermektedir (TKU: 101-102): 
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“Türkler mi? Tabiî değil. Türklerin çok güçlü oldukları devir-
ler olmuştur. O zamanlar bunu yapabilirlerdi. Ama şimdi ha-
yır. Hâlâ Dobruca‟da oturan zavallı Türkler, tavşanlardan 
daha ürkek. Kendi gölgelerinden korkuyorlar. Onları bu hale 
getiren jandarmalardır. Evet Türkler, başkalarının malına do-
kunmaktansa ölmeyi yeğ tutarlar.” 

Hırsızlık gerekçesiyle iki atlı jandarmanın önünden yaya gi-
den ve çeĢitli eziyetlere maruz kaldıktan sonra kurĢunla öldürülen 
Türkler artık en yoğun olarak yaĢadıkları Dobruca‟da dahi gülmeyi 
unutmuĢlardır ve bu olaylar Dobruca‟da olup durmaktadır. Selim 
ReĢit‟in “Neyse ki onlar Türk” sözü de Türkler arasında hiçbir 
bağın olmadığının ifadesidir (TKU: 111-112). 

Osmanlı hâkimiyeti sona ermiĢ olmasına rağmen Osmanlı‟ya 
ait herhangi bir unsura Romanya‟da veya Balkanlar‟ın herhangi bir 
köĢesinde rastlanabilmektedir. OrĢova istasyonunda tütün satan 
Adakaleli Türk (ÖO: 50), Osmanlı döneminde Manastır‟da yedi yıl 
konsolosluk yapan ve Türkçe küfürler savuran Diplomat (ÖO: 66, 
131), Semendria‟da Osmanlılar zamanında taĢlarla döĢenmiĢ dar 
sokaklar (ÖO: 85), atla dolaĢan seyyar Türk satıcılar ve onlardan 
satın alınıp zengin Romen kızlarının boynuna takı olarak takılan 
altın paralar(ÖO: 152), yine aynı Ģekilde doksan yaĢındaki annean-
nenin kulaklarına küpe olan paralar (T: 253), Osmanlı döneminden 
kalan ve hâlâ kullanılan tüfek ve tabancalar (ÇA: 79, ÖO: 157), bir 
Rum dağ köyünde kocaları savaĢa gitmiĢ kadınların sakladıkları 
Sultan Mahmut altını bu unsurlardan bazılarıdır. Türk usulü bir 
oturuĢ olan bağdaĢ kurmak ve Türk kahvesi romanlarda sıkça oku-
run karĢısına çıkan unsurlardandır. Bu iki unsur Çingenem41‟de de 
yoğun olarak geçer (Ç 7, 175, 203, 297, 316, 358 vd.). 

1.2. Tatar Türkleri 

Tatar Türklerine, adından da anlaĢılacağı gibi daha çok Tatar 
Kızı Uruma‟da rastlanır. Darie, hara çobanı olarak bir yaz boyunca 
çalıĢtığı Tatar köyü Sorg‟u bir geri dönüĢle anlatır. Bu roman bo-
yunca yazar Tatarlara ait birçok unsuru okura sunar. Romanın baĢ-

                                                           
41 Dobruca‟daki Çingenelerin kendilerini Türk azınlığı olarak görmeleri, 

Türk milletvekili için oy kullanmaları ve nüfus sayımlarında Türk kaydı 
yaptırmaları dikkat çekicidir (Önal, a.g.m., s. 178). 
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larında Darie‟nin Tatarlar hakkındaki duygu ve düĢünceleri Ģöyledir 
(TKU: 32-33): 

“… Tatarları daha tutardım, zira onlara karşı gerçekten zaa-
fım vardı.. Bildiğime göre bu halk Dobruca‟da piresi tahtaku-
rusu olmıyan küçük, ferah evlerde, mis gibi taze koyun kokula-
rını koklıyarak yüzyıllardan beri yaşıyordu. Onların evlerinde 
birçok kez yatmış, hızlı giden midilli atlarına binmiştim. Hele 
yemeklerine bitiyordum.” 

Bir Tatar veya Türk köyü “topraktan kırmızımsı duvarlar ve 
kiremitli çatılar”ından hemen belli olur ( TKU: 27). Tatarlar, “çekik 
gözlü ve yassı burunlu”durlar (TKU: 29). Köyün bir Müslüman bir 
köy olduğu daha ilk bakıĢta “eski bir camiin ölümsüz minare-
si”nden bellidir (TKU: 28). Erkekler baĢlarına fes, pantolon olarak 
ise Ģalvar; kadınlar gömlek ve Ģalvar giyerler. Sadece gözlerini açık 
bırakacak Ģekilde siyah bir baĢörtüsü takarlar (TKU: 35,41, 43). 
Tatarlar, kendilerine yönelik bir tehdit karĢısında birlik olmasını 
bilirler. Haydutlar Sorg köyünden bir kez hırsızlık yapmaya kalkıĢ-
mıĢlar, bunun cezasını canlarıyla ödemiĢlerdir. Çünkü o olayda tüm 
Tatarlar silahlarını kuĢanarak atlarına binmiĢ ve yakaladıkları hay-
dutları öldürmüĢlerdir ( TKU: 121). Dikkat çekici noktalardan biri 
de Tatarların tarihi duyarlılığa sahip olmalarıdır. Darie‟yi topal ol-
duğu için iĢe almak istemeyen karısı Selime‟ye Selim ReĢit‟in cevabı 
“Bizim unutulmaz Timurumuzun da aksak olduğunu hatırlattım. 
Kılıcının ucuyla dünya âlemi yenmesine, dünyaya egemen olmasına 
engel olmadı bu hâli.”dir (TKU: 45). 

Tatarların hayatlarının merkezine dinî inançlarını koydukları-
nı söylemek mümkündür. Günlük ibadetlerini ve diğer ibadetlerini 
aksatmadan yerine getirmeye çalıĢırlar. Yazar, romanın üç yerinde 
ezanın bir bölümünü verir ( TKU: 41, 116, 137), nasıl namaz kıl-
dıklarını anlatır. Özellikle yazarın namazın nasıl kılınacağı ile ilgili 
bir bilgi eksikliğinden söz edilebilir (TKU: 40-41): 

“O sırada köyün mezarlığının sessizliği içinden bir ses işittim. 
Minarede ezan okuyan müezzinin sesiydi bu! Benim Tatar bu 
çağrıyı duyar duymaz güneye döndü, ayakkaplarını çıkarıp diz-
leri üzerine yere kıvrıldı. Korkak bir kirpi gibi büzüldü. Bir-
çok kereler kırışık alnını tozlu toprağa değdirip kaldırdı.” 
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Tatarlar, Allah ismi geçtiği anda secdeye varırlar. Bazen dinî 
ritüellerin bilinçli olarak değil de bir alıĢkanlık sonucu yapıldığı da 
söylenebilir. Deniz kıyısında Darie‟nin yanında uygunsuz bir Ģekil-
de bulunurken ibadetle çok da ilgisi olmayan Uruma‟nın Allah ke-
limesini söylerken secdeye varması bu duruma örnek olarak verile-
bilir (TKU: 71). 

Romanda hem inanç bağlamında hem kültürel ve sosyal an-
lamda yazarın ayrıntılı olarak anlattığı konulardan biri belli bir yaĢa 
gelen erkek çocukların Ġslami usullere göre sünnet edilmesidir. Bu 
anlatımı da yazar Selim ReĢit‟in oğlu Urpate‟nin sünneti ile yapar. 
Sünnet töreni hem sünnet çocuğu hem de aile için çok önemlidir: 
Çocuk sünnet olarak artık yetiĢkinlerin arasına karıĢacaktır, aile ise 
hem dinî bir görevi yerine getirecek hem de geleneklere uygun ola-
rak misafirlerini ağırlayacaktır. Sünnet, öğle namazından cemaatle 
gelen imam tarafından dualarla gerçekleĢtirilir. Daha sonra balık, 
etli pilav ve kızartılmıĢ etten oluĢan sünnet yemeği Çingene müzis-
yenlerin çaldığı mehter müziği eĢliğinde yenir: “Yağları akan pirinç-
leri parmaklarıyla alıp, avuçlarında yoğurarak küçük toplar hâline 
getirdikten sonra ağızlarına atıyorlardı. Pilavdan sonra ete saldırdı-
lar. Hepsini yalayıp yuttular.” (TKU: 144). Konuklara yemek sıra-
sında içecek olarak kımız, yemekten sonra ise Türk kahvesi ikram 
edilir. Günün anısına babası sünnet çocuğuna bir pala hediye et-
miĢtir (TKU: 135-154). 

Zaharia Stancu‟nun romanda Tatarlara bakıĢı romanın ba-
Ģında olumlu ifadeler kullanmasına rağmen diğer Türk boylarına 
bakıĢından çok farklı değildir, olumsuzdur. Fakat yazar bunu, ro-
manda Darie veya bir baĢka kahramanın ağzından Tatarlar aleyhine 
bir kelime söyletmeden yapar. Yazar, okurun Tatarlar hakkında 
olumsuz duygu ve düĢüncelere Tatarların kendileri dıĢındaki diğer 
inanç ve kimlikteki insanlara karĢı takındıkları tavırlardan ve sarf 
ettikleri sözlerden ulaĢmasını sağlar. Roman boyunca Selim ReĢit‟in 
Darie‟ye karĢı tavırları kabul edilemez boyutlardadır. Darie‟nin 
farklı bir inançtan, topal ve iĢçi olması bu tavırların sebebidir. Selim 
ReĢit‟in henüz tanıĢma anında Darie‟ye söylediği ilk sözlerden biri 
“ĠĢ aradığını söylüyorsun, öyle değil mi dinsiz köpek?”, son sözleri 
ise “Evet, sen dinsiz köpek, pis köpek, topal Ģeytan!.. Defol git”tir 
(TKU: 31, 175). Roman boyunca, bu sözlerin yanında, “gâvur, 
köpekoğlu, murdar köpek, mel‟un köpek” gibi ağza alınmayacak 
kelimeleri sarf eder. Kendi dinine çok bağlı bir insan olan Selim 
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ReĢit‟in farklı inançtan birine tahammülü yoktur: “Siz dinsiz kö-
pekler, Tanrınıza Sabaoth dersiniz, biz Allah deriz. Sen ey değersiz 
uĢak, bil ki bir tek Tanrı vardır, o da bizim Allahımızdır.” (TKU: 
41). Selim ReĢit‟in tavrı sadece Darie‟ye karĢı da değildir. Yine tar-
lada çalıĢmak için gelen Gagavuzlara ve çalgıcı Çingenelere tavrı ve 
hitabı da benzerdir (TKU: 86, 153). Selim ReĢit‟in iki Türk genci-
nin öldürülmesi karĢısındaki tepkisi onun her türlü insani duyarlı-
lıktan uzak olduğunu da göstermektedir: “Neyse ki bunlar Türk!” 
(TKU: 112). Darie‟ye diğer Tatarların ve Müslüman Türklerin hitap 
kelimesi ise “gâvur”dur. YetiĢkin bir delikanlı olan Darie‟ye bazı 
ihtiyaçlarını giderebilmesi için Selim ReĢit‟in yapmıĢ olduğu teklif 
ve teklifi yapıĢ Ģekli Tatarlar hakkında iyi bir intiba uyandırmamak-
tadır. Selim ReĢit, Darie‟ye “canı kız isteğinde bu isteğini gizleyece-
ğine veya buradaki oğlan çocuklarla düĢüp kalkacağına” kızları çok 
rahat olan Gagavuz köyü Korgan‟a gitmesini söyler (TKU: 48). 
Yine romanda dikkat çeken unsurlardan biri de çok dindar bir anne 
ve babanın kızı olan Uruma‟nın çok rahat hareket etmesi, birçok 
kez Karadeniz kıyısındaki otlakta atları otlatan Darie‟nin yanına 
gelip onunla birlikte olmasıdır. Darie, henüz on dört on beĢ yaĢın-
da olan Uruma‟nın birlikte olduğu ilk erkek de değildir( TKU: 59-
80, 123-127, 156-157). 

1.3. Gagavuz Türkleri 

Gagavuzlar sadece Tatar Kızı Uruma‟da rastlanan ve Zekaria 
Stancu‟nun romanlarında en az yer verdiği, fakat en fazla olumsuz-
ladığı Türk grubudur. Okur, daha romanın baĢlarında kavun tarla-
sında bekçilik yapan yaĢlı Türk‟ten Gagavuzların “hırsız ve rezil” 
olduklarını öğrenir (TKU: 25).  Gagavuz kızları ve kadınlarına ale-
lade bir rakı karĢılığında sahip olmak mümkündür (TKU: 48-49). 
Gagavuzlar, Sorg‟a atla bir saatlik uzaklıktaki Korgan‟da otururlar. 
Köy çok bakımsız ve sefildir. Köyde yaĢayanlar da pislik içindedir-
ler; erkeklerin saçları ve sakalları aylardan beri makas ve su görme-
miĢtir. Kadınların ve çocukların durumu da farksızdır. Su gibi içki 
içip sarhoĢ olurlar. Çevredeki hırsızlık olaylarının çoğundan Gaga-
vuzlar sorumludur. Liderleri de bir zamanlar hırsız ve katil olan 
kilisenin papazı Tripon‟dur. Gagavuz kızları frengiden kırılmaktadır 
(TKU: 89). Kadınlar, bir ĢiĢe içki karĢılığında kocalarının gözleri 
önünde yabancı erkeklerle birlikte olabilirler. Yalnız bu kadınlar 
birlikte olunamayacak kadar pis ve hastalıklıdırlar. Romandan alı-
nan Ģu ifadeler anlatılanları özetler gibidir (TKU: 104): 
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“Oranın ne kadar harap ve yoksul bir yer olduğunun ancak 
şimdi farkına varıyordum. Kerpiçten çarpuk çurpuk evler, 
rüzgârdan yıkılmayışına şaşırıp, içine ancak iki büklüm girile-
bilen kulübecikler… Avlular çöp ve gübre doluydu… Kapıla-
rın eşiğinde, akasyaların gölgesinde sıskası çıkmış kadınlar ve 
erkekler toz toprak içinde çömelmiş duruyorlardı… Daracık 
sokaklarda, yarı çıplak, karınları şiş çocuklar, uzun eşek oyu-
nunu oynayacak gücü ancak bulabiliyorlardı.” 

Sonuç 

Türkler ve Romenler arasındaki iliĢkiler uzun bir tarihî geç-
miĢe sahiptir. Bu geçmiĢ, insanı ve toplumu konu edinip anlatan 
roman türüne yansımıĢtır. ÇağdaĢ Romen edebiyatının güçlü tem-
silcisi Zaharia Stancu‟nun Türkçeye çevrilen eserlerinde de bunu 
görmek mümkündür. Zaharia Stancu eserlerinde Türklere yoğun 
olarak yer vermiĢtir. Özellikle Osmanlı ve dönemi olumsuz bir 
bakıĢ açısıyla romanlarda iĢlenir. Osmanlılar “barbardırlar” ve dö-
nemleri de bir “kargaĢa ve korku dönemi”dir. Dört yüz elli yıllık 
Osmanlı hâkimiyeti “kısa ve geçmiĢ” bir dönem olarak görülür. 
Osmanlılardan sonra romanlarda en çok iĢlenen Türk grubu Tatar-
lardır. Yazar romanlarında kahramanlarına Tatarlar hakkında doğ-
rudan olumsuz sözler söyletmemesine rağmen Tatarların kendileri 
dıĢındaki insanlara karĢı sözlerinden ve tavırlarından yazarın bu 
Türk grubuna karĢı da olumsuz bir bakıĢ açısına sahip olduğu gö-
rülmektedir. Yazarın en olumsuz değerlendirdiği Türk grubu ise 
Gagavuzlardır. Gagavuzlar hırsızlıklarıyla, sefaletleriyle, bulaĢıcı 
hastalıklarıyla, değersizlikleriyle kabul edilemez bir topluluktur. 
Yazarın Türklere karĢı bu olumsuz bakıĢ açısında Romenlerin ba-
ğımsızlık mücadelelerini Osmanlı‟ya karĢı vermelerinin ve yazarın 
ideolojik tavrının etkili olduğu düĢünülebilir. Romanların yazıldığı 
dönemler (TKU: I), Türkiye-Romanya iliĢkilerinin en kötü olduğu 
döneme rast gelmektedir. Bu bakıĢ açısının sadece Türklere değil, 
diğer milletlere karĢı olduğunu söylemek de mümkündür. Bu bakıĢ 
açısından kurtulan tek grup, Çingenem romanında anlatılan Çingene-
lerdir. Yazarın bu romanında adı geçen grubu dıĢlamadığı gibi on-
ları anlamaya çalıĢtığını söylemek mümkündür. Zaharia Stancu‟nun 
millî kimlikler söz konusu olmadığında bireylere ve topluluklara 
daha insancıl baktığı ifade edilebilir. 
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TÜRK ROMANINDA BALKAN BEKTAġĠLĠĞĠ VE 
BEKTAġĠ TĠPLERĠ: “BĠR BALKAN ġARKISI SARANDA” 

ÖRNEĞĠ 

Types of Bektashi and Balkan Bektashism in Turkish Fiction: Example of 
“Bir Balkan Şarkısı Saranda” 

 

Reyhan ÖZSARI

 

 

Özet 

Türk romanında konusu doğrudan BektaĢilik, kahramanları 
da BektaĢiler olan az sayıda roman yazılmıĢtır. Bu eserlerin 
kimi tarihî-biyografik roman kimi de belgesel romanlar ola-
rak değerlendirilmektedir. Anlatılanların yaĢandığı yer ise 
genel olarak Ġstanbul ve Anadolu‟dur. BektaĢilik Balkan-
lar‟da Osmanlı‟nın o toprakları fethiyle birlikte yayılmaya 
baĢlamıĢ ve Osmanlılar Balkanlar‟ı terk ettikten sonra da 
kısmi olarak devam etmiĢtir. Edebiyatımızda Balkan Bekta-
Ģiliği de pek fazla iĢlenmiĢ bir konu değildir. Ailesi bir Bal-
kan göçmeni olan Zeliha Midilli‟nin, “Bir Balkan ġarkısı Sa-
randa” (2003) adlı eseri, konusu Arnavutluk BektaĢileri olan 
bir Türk romanıdır. Eserde 1900 yılında Osmanlı Ġmpara-
torluğu‟nun Ġyonya Denizi kıyısındaki Saranda isimli bir ka-
sabasında yaĢayan BektaĢilerin hayatından kesitler anlatıl-
maktadır. Romanda anlatılan zaman dilimi Arnavutluk‟un 
henüz Osmanlı Ġmparatorluğu‟ndan ayrılmadığı fakat ayrılık 
çanlarının çaldığı bir dönemdir. Adı geçen Ģahıslar o dö-
nemde Arnavutluk‟ta yaĢayan zengin, seçkin ve eğitimli 
BektaĢi tipleridir. Bu tipler aynı zamanda bağımsız bir Ar-
navut devleti kurma idealinin de parçasıdırlar. Romanda yo-
ğun bir BektaĢilik terminolojisi kullanılmıĢ ve bu terminolo-
ji, eser günümüzde yazılmasına rağmen ustaca kullanılan es-
ki kelimelerle harmanlanmıĢtır. Bu bildiride BektaĢilik hak-
kında kısa bir genel bilgi verildikten sonra Balkan BektaĢili-
ğinin romandaki yansımaları üzerinde durulacaktır. 

                                                           
 (Okt. Dr.); Balıkesir Üniversitesi, Rektörlük Türk Dili Bölümü, Balıke-

sir-Türkiye; e-mail: reyhanozsari@hotmail.com 
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Anahtar Kelimeler: Balkan BektaĢiliği, BektaĢilik, Arnavut 
BektaĢiler 

Abstract 

Limited number of novel whose topic was directly based on 
Bektashism with Bektashi characters were narrated in Tur-
kish fiction. Some of these novels were evaluated as histo-
ric-biographic and some as documentary novels. The loca-
tions where the story was narrated were generally Istanbul 
and Anatolia. Bektashism spread in Balkans with the Otto-
man conquest and went on partly after Ottomans left Bal-
kans. Balkan Bektashism is also not a topic worked on in 
our literature. “Bir Balkan ġarkısı Saranda” (2003) whose 
topic is Albanian Bektashis, is a Turkish novel of Zeliha 
Midilli whose family is Balkan immigrant. Parts from the li-
ves of Bektashis living in a town called Saranda which is lo-
cated along with the Ionian Sea of Ottoman Empire in 
1900 was narrated in the novel. The time the story takes 
place is the period when the Albania was still under Otto-
mans but ringing alarm bells of being apart. The characters 
mentioned were the rich, privileged and educated Bektashis 
living in Albania in that period. These people were also the 
part of the idea of forming a free Albanian state. A dense 
Bektashism terminology was used in the novel and this 
terminology was skillfully collated with the old words alt-
hough it was written at the present time. In this report, the 
reflection of the Bektashism in the novel will be discussed 
after giving general information about Bektashism. 

Key Words: Balkan Bektashism, Bektashism, Albanian 
Bektashis 

 

GiriĢ 

BektaĢilik Anadolu‟ya 13. yüzyılda, Horasan‟dan, Hoca Ah-
met Yesevi tarafından görevlendirilen Hacı BektaĢ-ı Veli aracılığıyla 
gelmiĢtir. 10. yüzyılda Horasan ve Maveraünnehir‟de yaĢayan Türk-
ler Ġslamiyeti kabul etmiĢ ve kendi kültürleriyle harmanlayıp yeni-
den yorumlamıĢlardır. Türk kültür özellikleriyle harmanlanan bu 
inanç sistemi Anadolu‟da Alevilik-BektaĢilik adıyla yayılmıĢ ve 
Anadolu‟nun TürkleĢip ĠslamlaĢmasında önemli bir katkı sağlamıĢ-
tır. BektaĢiliğin Balkanlar‟a geliĢi de Anadolu‟yla aynı ana rastla-



      Balkanlar’da Türk Dili          39 
 

 
 

maktadır. 13. yüzyılda Sarı Saltuk‟un Balkanlar‟a geliĢiyle öğretinin 
temellleri atılmıĢtır.  

“XIV. yüzyılın sonu ile XV. yüzyılın başında yaşayan Seyyid 
Ali Sultan (Kızıldeli), Otman Baba, Akyazılı Sultan, Demir 
Baba, Ali Koç Baba, Gül Baba gibi dervişler düşüncenin böl-
gedeki gelişimini sağlamışlardır. Tarihî süreçte bugünkü Bulga-
ristan, Yunanistan, Makedonya, Arnavutluk, Bosna-Hersek, 
Kosova ve Romanya‟da Alevi ve Bektaşi düşün-inanç sistemleri 
kökleşmiştir. Birçok Alevi, Bektaşi dergâhı Balkanlar merkez-
li kurulup gelişmiştir. Yüzlerce Bektaşi tekkesi açılıp bu tekke-
lerde Balkanlar‟ın sosyal, inançsal, kültürel hayatında etkinlik 
göstermiştir. Günümüzde de Balkanlar‟da Alevi topluluklar ve 
Bektaşi tekkeleri varlıklarını korumaktadırlar. Balkan coğraf-
yasında Alevi ve Bektaşi kitlelerce kutsal kabul edilen türbe, 
yatır ve ziyaret şeklinde tanımlanan kutsal mekânlar da bu-
lunmaktadır. Bu inanç merkezleri Balkanlar‟da yüzyıllara 
bağlı olarak gelişen Türk kültürü ve İslam dininin birer unsu-
rudurlar.42 Tarikatın Arnavutluk‟ta yaygınlaşması ise daha 
ziyade 17. ve 18. yüzyıllara denk düşmekte ve Osmanlı hâki-
miyetinin yarattığı bir dizi sosyoekonomik faktörle açıklan-
maktadır. Özellikle Arnavutluk ve Bosna-Hersek‟te toplu din 
değiştirmelere bu iki yüzyılda sık rastlanır. 19. ve 20. yüzyıl 
Arnavut Bektaşiliği ise Arnavut milliyetçiliğini inancın temel 
unsuru olarak benimsemiş ve onunla paralel yürümüştür.”43 

Edebî eserler, tarihî olgu ve olayların kültür ayağını teĢkil 
eder ve kurgusal da olsa yaĢanan sürecin göz önünde canlandırılıp 
anlaĢılmasına katkıda bulunur. Bu bakımdan biz de çoğunlukla 
BektaĢilerin yaĢadığı bir yerin kültürel ve sosyal hayatını anlatan 
“Bir Balkan ġarkısı Saranda” adlı romanı incelemeyi uygun gördük. 
Amacımız bu romanda anlatılanlar sayesinde 20. yüzyılın baĢlarında 
Arnavutluk‟ta yaĢayan BektaĢilerin kültürel kodlarına ve Arnavut-
luk‟un sosyal, kültürel hayatına ıĢık tutmaktır. Roman Zeliha Midilli 
tarafından yazılmıĢ ve 2003‟te yayımlanmıĢtır. Yazar, romanını ço-
cukluğunda ailesinden dinlediği göç hikâyelerinden esinlenerek 

                                                           
42 CoĢkun Kökel, “Sarı Saltık ve Balkanlar‟da Alevi, BektaĢi Kültürü”, 

Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, Sayı 43, 2007. 
43 Clayer, Nathalie “BektaĢilik ve Arnavut Ulusçuluğu”, çev. Orhan Ko-

loğlu, Toplumsal Tarih Dergisi, ġubat 1994, s. 58-61. 
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kaleme almıĢtır.44 Bu açıdan eser tarihî-biyografik roman olarak 
değerlendirilebilir. 

Romanın Konusu ve Özeti 

Romanda 1900‟lü yıllarda, Arnavutluk‟un Saranda adlı sahil 
kasabasında yaĢayan ve inançları büyük ölçüde BektaĢilik olan kiĢi-
lerin hayatından kesitler anlatılır. Eserin konusu genel itibarıyla 
aĢktır. Ancak bu aĢk, romanda Selenissa sülalesinin ve kasabada 
yaĢayan herkesin meyilli olduğu bir iptiladır. Kasabalıların yaĢam 
felsefesi aĢk üzerine kurulmuĢtur.45 Saranda, 20. yüzyıl baĢında 
Osmanlı‟nın Ģarktan garba açılan bir serhat kapısıdır. Bu sahil kasa-
basında çoğunluğu Arnavutlardan oluĢan, farklı milliyetlere ve din-
lere mensup vatandaĢlar sulh içinde yaĢamaktadır. Saranda‟da 
Fransız ihtilalinin bütün dünyayı kasıp kavurduğu milliyetçilik 
akımlarından bile etkilenmeyecek kadar safiyane ruha sahip insanlar 
vardır. Meskûnları ġark‟ın esrarı, Garp‟ın vuzuhu, BektaĢiliğin mi-
zahıyla harmanlanmıĢtır. Kasabanın geneline BektaĢilik‟ten kaynan-
lanan vazıh bir zihniyet ve hoĢgörü hâkimdir. Orada eğlence ve 
ticaret hayatı da çok canlıdır. Zengini, orta hâllisi, fakiri her lisan-
dan Ģiirlerle, Ģarkılarla meĢk eder, hepsi birden BektaĢi nefesleri, 
taĢlamaları, koĢmaları ile atıĢmayı çok sever. Yanya, Butrini, Pırmet, 
Korça, Jirokostra, Kolonya, Delvina ve ĠĢkodra gibi civar Ģehirler-
den gelen mallar Kahire‟ye, Selânik‟e, Ġstanbul‟a ve Ġzmir‟e gider. 
Ayrıca balıkçılık da hayli geliĢmiĢtir.  

Selenissa ailesi Saranda‟da denize nazır Avrupai bir otel iĢle-
tir. Oteli ailenin en yaĢlısı PaĢako‟nun merhum kocası Maksi yap-
tırmıĢtır. O ölünce oteli PaĢako idare etmiĢ, büyük kızı Afrodita 
evlendikten sonra da onun kocası Ali Sahiri yönetmeye baĢlamıĢtır. 
Afrodita‟nın evliliği sekiz yıldan sonra ayrılıkla sonlanmıĢ, otelin 
yönetimi önce Afrodita‟ya sonra da küçük oğlu Cevahir‟e kalmıĢtır. 
ĠĢte romanda hikâyeleri anlatılan bu ailenin fertleridir. Her birinin 
hazin bir aĢk hikâyesi vardır. Ailenin en küçük ferdi Mimoza‟yla 
Saranda dergâhında terbiye gören Elmas‟ın aĢk hikâyesinin baĢlan-
gıcı ve hazin bir sona doğru sürükleniĢi romandaki ana olaydır. 

                                                           
44 Bkz. http://www.radikal.com.tr/haber.php?haberno=75719 
45 AĢk iptilası BektaĢilik inancındaki tevhid anlayıĢından kaynaklanmak-

tadır. Bu anlayıĢa göre Allah canlı cansız bütün yarattıklarında tecelli 
etmiĢtir, bu sebeple onun yarattıklarını sevmek bir ibadettir. 
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Yazar Arnavutluk‟un o yıllardaki sosyal ve kültürel hayatını ve bil-
hassa da BektaĢiliği bu ana olay etrafında iĢlemiĢtir. Roman sürük-
leyici aksiyonlar zinciri üzerine kurgulanmamıĢtır. Sadece kahra-
manların karakterleri ve içinde bulundukları durumlar hikâye edil-
miĢtir. Yazarı bu hikâyenin henüz bitmediğini ve devamının gele-
ceğini romanın sonunda açıkça söylemiĢtir. Bu yüzden kahramanla-
rının akıbeti romanın sonunda belirsiz kalmıĢtır.  

Romanın KiĢi Kadrosu ve KiĢilerin Sosyal Kültürel Açı-
dan Temsil Ettikleri 

Romanın oldukça kalabalık bir kiĢi kadrosu vardır. Eserde 
Selennisa, Otmaniç ve ġemberdenji ailelerinin bütün fertleri ayrıntı-
lı olarak tanıtılırken Saranda‟da yaĢayan bazı insan tipleri de kısmi 
olarak anlatılmıĢtır. Bu kiĢiler, Arnavutluk tarihinde o yıllarda ya-
ĢanmıĢ gerçeklerin, toplumsal, kültürel ve sosyal yapının birer tem-
silcisidirler.  

Olayları ve kiĢileri anlatan, Selennisa yalısında çalıĢan Yadigar 
Dadı‟dır. Kendisi BektaĢi inancına göre defalarca yeryüzüne gel-
miĢtir. Ġlkinde Romalı bir askerdir, ruhu henüz acemidir. Ġkinci 
hayatı 1300‟lü yılların baĢında Saranda‟da baĢlamıĢtır. Burada Kor-
fu adasından gelen Sarı Saltuk‟la tanıĢır ve ondan feyz alır. O artık 
BektaĢi bir Osmanlı vatandaĢıdır. BektaĢiliği tanıdıktan sonra ise 
bütün hayatlarını BektaĢi olarak Saranda‟da yaĢamayı seçmiĢtir. 9. 
kez dünyaya geldiğinde yine Saranda‟dadır.46 

Selenissa ailesi, Saranda sahilinde hizmetçileriyle birlikte on 
altı kiĢilik bir yalıda yaĢamaktadırlar. Aile fertleri babaanne PaĢako, 
kızkardeĢi Ziko, PaĢako‟nun büyük kızı Afrodita, onun çocukları 
Devran, Cevahir ve Mimoza‟dan oluĢmaktadır. Bu kiĢilerin hepsi 
birbirine zıt karakterlidir. Yazar onlar aracılığıyla 20. yüzyıl baĢla-
rında bir yönüyle Osmanlı‟ya bağlı, diğer yönüyle Avrupa‟ya meyilli 
Arnavutluk‟un sosyal, kültürel ve tarihî durumunu ortaya koymuĢ-
tur. Örneğin ailenin en yaĢlı üyesi PaĢako ve kız kardeĢi Ziko Ģöyle 
anlatılmaktadır: 

                                                           
46 Bu, BektaĢilik‟teki tenasüh inancıdır. Tenasüh ruhun ölümsüzlüğü 

demektir; beden ölür, ruh ise baĢka bir cisme ya da bedene geçerek 
varlığını sürdürür. 
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“Birbiriyle hiç anlaşamayan bu iki kız kardeşin, gece ile gün-
düz gibi birbirine tamamen zıt özellikleri; biri diğerinin rüknü 
gibi, biri olmazsa diğerinin de ayakta duramayıp devrileceği; zıt 
fakat birbirini tamamlayan; birisi hakikat, diğeri masal ve me-
caz gibi, Saranda‟yı Saranda yapan niteliklerin toplamıydı. Bi-
ri Garbın şüpheci, tenkitçi, iddialı, hedefler koyan maddi tara-
fını; diğeri Şarkın hisli, mütevekkil, iddiasız, gününü yaşayan 
manevi tarafını temsil eden; hamleleri, zihniyetleri, inançları, 
değer yargıları, zevkleri hatta dertleriyle zıddiyet içindeki bu iki 
kadın; adeta Saranda‟nın bir tarafı Garba bakan, bir tarafı 
Şarktan kopamayan çehrelerini temsil ediyorlardı.” (s. 35). 

Aynı ailenin iki genç üyesi Devran ve Cevahir, iyi eğitim al-
mıĢ, ecnebi dadıların nezaretinde büyütülmüĢlerdir. Devran 31, 
Cevahir 30 yaĢlarında, fikren ve yaĢam tarzı bakımından birbirleri-
ne tamamen zıt iki kardeĢtir. Devran Fransa‟da hariciye tahsili 
görmüĢ bir BektaĢi derviĢidir. Saranda‟da herkesin fikirlerine baĢ-
vurduğu kasabanın en çok hürmet edilen kiĢilerinden biridir. Ġnsan-
ların bakmaya doyamadığı güzel ve nurlu bir çehresi vardır. Daima 
kafasında taçsız sarığı ve uzun beyaz tennuresi ile gezer. Daha ço-
cukluğundan baĢlayarak aĢk, Ģefkat ve basiret onun Ģahsiyetinin 
temelini teĢkil eder. His ve fikir âlemi fevkalade zengin, akli mele-
keleri mükemmeldir. O, hayatını iptidai olan bütün hislerini terbiye 
etmeye ve uzviyetini ehlileĢtirmeye adamıĢtır. Devran romanda 
hem fiziksel hem de ruhsal açıdan idealize edilmiĢtir. Cevahir‟in ise 
daha çocukluktan günaha ve zinaya düĢkün bir karekteri vardır. 
Ġnançsızdır; kadına, kumara, meye, tütüne vb. her türlü zevke düĢ-
kündür. Para kazanmaya baĢladıktan sonra sık sık yedi düvele seya-
hat etmeye baĢlar. Gittiği yerlerde, bilhassa da Fransa‟da zevkperest 
ve fücur tabiatını fazlasıyla doyurur. Senenin altı ayını Garpta sefa-
hat içinde, geri kalan altı ayı da ġarkta yani Saranda‟da geçirir. 
Onun romandaki imajı tam bir kazanovadır. 

Devran ve Cevahir romanda çatıĢan iki dünyanın temsilcisi 
olarak gösterilmiĢtir. Biri ne kadar maddi dünyaya inanıyorsa, diğeri 
onun aksine maneviyatını zenginleĢtirmeye çalıĢır. Fakat bütün 
Sarandalılara has bir özellik olan birbirlerinin hayatlarına müdahale 
etmeme onlarda da fazlasıyla vardır ve farklı düĢüncelere sahip 
olmaları birbirlerini sevmelerine engel teĢkil etmez. 
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Afrodita, PaĢako‟nun büyük kızı, Devran, Cevahir ve Mimo-
za‟nın da annesidir. Ġyi eğitimli, iyi kalpli, fevkalade hünerleri olan, 
oldukça güzel bir kadındır. Ali Sahiri‟yle evlenmiĢ ancak kocası ona 
ihanet edince ayrılmıĢlar ve otelin idaresi küçük oğlu Cevahir büyü-
yene kadar ona kalmıĢtır. Afrodita, kocasının ihanetinin yarattığı 
ızdırabı BektaĢiliğin Ģefkatinde avutup dindirmek istemiĢ, ama kısa 
süre sonra bundan vazgeçip hayatını ailesine adamıĢtır. O, romanda 
genç yaĢta dul kalmasına rağmen iffetini koruyan, binlerce defa 
özür dilediği ve çok sevdiği hâlde kendisini aldatan eĢini affetme-
yen onurlu, güçlü bir kadın imajına sahiptir. Fakat kocasının aĢkını 
hâlâ içinde yaĢatmaktadır. 

Mimoza, bu ailenin en genç üyesidir. O da diğer iki ağabeyi 
gibi iyi eğitim almıĢ, 16 yaĢlarında son derece güzel ve akıllı bir 
kızdır. Babasız fakat iki delikanlı ağabeyinin kanatları altında son-
suz bir sevgiyle büyütülür. Hayatı ve insanları tanımak hususunda 
büyük bir iĢtahı vardır. Mimoza yetiĢtirilme ve yaĢam tarzı bakı-
mından bir Avrupalıdır. Ağabeyi Devran‟ı dergâhta ziyarete gittiği 
bir sıra BektaĢi talibi Elmas‟la karĢılaĢır ve ona âĢık olur. Aralarında 
geçen konuĢma ve kelime sayısı pek fazla olmadığı hâlde birbirleri-
ni gözlerden kalbe inen büyük bir aĢkla severler. Mimoza‟yla El-
mas‟ın aĢkı da esasen maddi ve manevi iki dünyanın aĢk ekseninde 
birleĢiminin sembolüdür. Romandaki en ilgi çekici hikâye onların-
kidir. 

Otmaniçler, rıhtıma inen büyük caddede, modern mimariyle 
inĢa edilmiĢ bir köĢkte yaĢamaktadırlar. Aile fertleri PaĢako‟nun 
küçük kızı DaĢuri, kocası Corci ve kızları Lüle‟den ibarettir. DaĢuri, 
sülalenin en Ģen Ģakrak ve eğlenceli kiĢisidir. Sohbeti tatlı, neĢeli 
tombul bir kadındır. Ġçi dıĢı bir, muzip, nüktedan ve o da iyi eğitim 
almıĢ bir kiĢidir. Kocası Corci, Sırp asıllı bir Ortadokstur. Bir arka-
daĢ toplantısında DaĢuri‟yi görünce talip olmuĢ ve ailesinin itirazına 
rağmen onunla evlenmiĢtir. Corci hem dergâha hem de kiliseye 
giden zengin bir Sarandalı‟dır. Kızları Lüle, Mimoza‟nın en yakın 
arkadaĢıdır. Mimoza bütün sırlarını onunla paylaĢır. O da iyi tahsil 
görmüĢ, güzel, zarif bir genç kızdır.  

Bu aile, romanda Arnavutluk‟un kozmopolit yapısını temsil 
etmektedir. Onların evliliği Balkan ülkelerinde günümüzde bile az 
rastlanan Müslüman-Hristiyan birleĢmesinin bir örneğidir. Ayrıca 
aslen Hristiyan olan Corci‟nin DaĢuri‟yle birlikte dergâha, BektaĢi-
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liğe inanan DaĢuri‟nin de onunla kiliseye gitmesi Arnavutluk halkı-
nın inanç yapısını göstermektedir. Suat Zeyrek, bunu her iki inanç 
sisteminin de Sünni Ġslama karĢı olmasından kaynaklanan bir daya-
nıĢmanın sonucu olarak yorumlamaktadır.47 

ġemberdinji ailesi, Melek Baba ve erkek kardeĢi Elmas‟tan 
ibarettir. Onlar tekkede oturmaktadırlar. Bu kiĢiler romanın baĢlıca 
kahramanlarıdır. Melek Baba, Saranda tekkesinin postniĢininidir. 
Sahip olduğu melekeleri fark eden ailesi onu yedi yaĢında tekkeye 
verir. Kahire‟den Ġstanbul‟a pek çok tekkede BektaĢi terbiyesinden 
geçer ve Kahire‟de üniversite bitirir. Herkesin takdirine mazhar 
olan, Ģair ve heykeltıraĢ bir BektaĢi babasıdır. Melek Baba, aynı 
zamanda bir Arnavut milliyetçisidir ve bağımsız bir Arnavut devleti 
kurmak istediği için Osmanlı hükümeti tarafından aranmaktadır. 
Prizren‟deki Arnavut Birliği Kongresi‟ne iĢtirak eder.48 Ġstanbul‟da 
Ģair Jani Vreto, Nami, Abdül ve ġemsettin Sami biraderlerle bera-
ber “Dirita” adındaki ilk Arnavutça cerideyi yayımlar.49 Adalet, 
insaf, vicdan, dürüstlük gibi pek çok kıymetli vasıfla donanmıĢtır. 
Ġktidar, mevki, mertebe gibi payelere itibar etmeyen mütevazı, in-
sanlığa hizmete adanmıĢ bir kiĢiliği vardır. O da DerviĢ Devran gibi 
romanda idealize edilmiĢ bir kiĢidir. 

                                                           
47 Daha geniĢ bilgi için bkz. Suat Zeyrek, “Arnavutluk‟taki Ġslam AnlayıĢı 

ve ġeyhülislâm Üryânizâde Ahmet Esat Efendi‟nin Balkanlar‟da Arna-
vutluk DıĢındaki Ġslâm Cemaatleri ile Ġlgili 1886 Tarihli Tebligatı”, Bal-
kanlar‟da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hakanî, Cilt 2, s. 459. 

48 Prizren Birliği veya eski adıyla Prizren Ġttihat Cemiyeti, 1 Temmuz 
1878‟de Osmanlı Ġmparatorluğu‟nun Kosova vilayetinin Prizren Ģeh-
rinde kurulan ilk milliyetçi Arnavut örgütü. Arnavut Ulusunun Hakları-
nı Savunma Birliği ve Arnavut Birliğiolarak da bilinir, Prizren Birliği, 
Arnavut tarihinde bir birleĢik Arnavut bölgesinin kurulması için ilk cid-
di giriĢim olarak bilinir. Aynı zamanda "Büyük Arnavutluk" fikrinin de 
miladı olarak gösterilebilir. 

49 20. yüzyıl baĢlarında Arnavutlar için BektaĢilik ve Arnavut milliyetçiliği 
iç içe olgular hâline gelmiĢtir. BektaĢi “baba”ları, Arnavutça kitapların 
basımı ve yayımı ile yakından ilgilenmekte ve milliyetçi uyanıĢı vargüçle-
riyle desteklemektedirler. Abdülhamit daha 1902 yılında Arnavutça ki-
tap basımını yasaklayıp okulları kapattığında, BektaĢi tekkeleri gizli birer 
okul gibi çalıĢmayı sürdürecektir. Bkz. Murat Küçük, Bir Nefes Balkan, 
Horasan Yay.,Ġstanbul 2006, s. 99. 
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Elmas, Melek Baba‟nın küçük biraderidir. O, anne babasıyla 
bir dağ evinde yalnız büyümüĢtür. Okuma yazmayı ağabeyi Me-
lek‟ten öğrenir. On yaĢına kadar ailesinden baĢka insan görmez. 
Ağabeyinin her geliĢinde ona getirdiği kitapları defalarca okur, 
hatmeder. Anne babası veba salgınında ölünce Melek Baba onu 
yanına davet eder. Elmas, Saranda‟nın yegâne dergâhı olarak kulla-
nılan Mutena Hanım mülküne gider, orada yaĢamaya baĢlar. Mi-
moza‟ya karĢı duyduğu aĢkla, hayatını adamaya karar verdiği derviĢ-
lik arasında yaĢadığı çeliĢki, BektaĢiliğin dayandığı temel felsefenin 
anlaĢılması açısından dikkate değerdir. Elmasın yaĢadığı, gerçek ve 
mecazi aĢk çatıĢmasıdır.  

Mimoza’yla Elmas’ın AĢkı 

Mimoza‟nın dergâhın bahçesinde Elmas‟a rastladığı andan 
beri hayli zaman geçmiĢtir. Bu arada onunla tanıĢma fırsatını hâlâ 
bulamamıĢtır. Elmas‟ın tekkedeki terbiyesi tamamlanır. BektaĢiliğe 
kabul edileceği gün gelir. Nasip alma merasimi50 yapılacaktır. Mi-
moza bu törende görev almak için ağabeyi Devran‟ın yanına gider 
ve süluk merasimindeki on iki hizmetten birisinin kendisine veril-
mesini ister. Melek Baba‟nın da izniyle henüz nasip almadığı hâlde 
ibriktarlık vazifesi Mimoza‟ya verilir. Nasip alma günü gelir, bütün 
ahali dergâhın bahçesinde toplanır, Melek Baba biraz rahatsız ol-
duğu için o günkü ayini yönetme görevi Devran‟a düĢmüĢtür. Dev-
ran ayinin yapılacağı mihman evine gelir. Kısa bir hoĢ beĢten sonra 
sohbete baĢlar. Sohbetin konusu insanların ibadethanelerde ne 
aradığı ve ne bulmaları gerektiğidir. Devran‟ın sözleri hayli ilgi çe-
kicidir ve Saranda‟da yaĢayan farklı inançlara sahip insanların birbi-
riyle çatıĢmadan nasıl bir arada yaĢadıklarını da açıklamaktadır. Bu 
konuĢma Ģöyledir: 

“-Şimdi suallerinizi bekliyorum canlar. Bendeniz bu suallere 
naçizane cevap vereceğim. Ancak şunu bilin ki, bunlar bana ait 
cevaplardır. Beni dinleyin ama hemen akabinde unutun. Mü-
him olan sizin kendi cevabınızı vermeniz, kendi hakikatinizi 
bulmanızdır. Cevabınız her ne olursa olsun, o sizin kendi ha-
kikatinizdir. Şuna da emin olun ki, sizin hakikatiniz içinizde 
zaten mevcuttur. Onu görmek için içinize bakmanız kâfidir. 
Buraya Allah‟ı tekkede bulmaya gelmeyin. Onu camide kilise-

                                                           
50 Talibin BektaĢi tarikatına girmesi. 
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de, sinagogda da aramayın. Allah; Müslümanlık‟ta, Hristiyan-
lık‟ta, Yahudilik‟te yahut başka dinlerde değildir. Allah benim 
gibi alelade bir dervişin ya da din adamı kisvesi altında kendine 
azamet ve keramet vehmeden fanilerin büyük laflarında da de-
ğildir. Allah‟ı bulmak için içinize bakın. O oradadır. Haki-
kati içinde bulan veya arayan insanlarla bir arada olmak, bu 
gayede yaşadığınız şahsi serüveninizi paylaşmak maksadıyla 
buraya gelin. Bu tecrübe, sizi de bizi de zenginleştirir. Burada 
bulunmanızın sebebi hikmeti budur.” (s. 178). 

Ayin baĢlar, BektaĢi tarikatına girerken yapılması gereken bü-
tün ritüeller yapılır. Ayin esnasında Mimoza görevini yapar, El-
mas‟ın eline su döker ve ayine gelenlere gül suyu dağıtır. Fakat El-
mas‟la göz göze gelince dayanamaz bayılır. Uyandığında Elmas‟ın 
da baygın bir Ģekilde yanına yatırıldığını görür. Ayine gelenler bu 
bayılmaların vect ile olduğuna inanır. Ayin biter; muhipler, canlar 
dağılır. Elmas artık bir BektaĢi derviĢi olmuĢtur. Ancak kalbindeki 
aĢkla derviĢliği bir türlü bağdaĢtıramaz. Tek çareyi oradan ayrılmak-
ta bulur. Bunu ağabeyi Melek Baba‟ya da söyler. Fakat Melek Baba 
onun baĢka bir derdi olduğunu anlar. Elmas, aĢkını Melek Baba‟ya 
anlatır. Melek Baba da konuyu Mimoza‟nın ağabeyi Devran‟a açar 
ve Mimoza‟yı kardeĢine ister. Devran buna çok ĢaĢırır ve ne diye-
ceğini bilemez. Ancak içinden Elmas‟ın nasıl olup da kız kardeĢiyle 
kendisini denk görebileceğini geçirir. Gayriihtiyari olarak Mimo-
za‟nın baĢka bir talibi olduğunu söyler. Fakat söylediği bu yalan 
onu çok rahatsız eder ve bir iç hesaplaĢmaya dönüĢtürür. Kendisi-
nin göründüğü gibi olmadığını, Elmas‟ı hakir gördüğünü, insanların 
eĢit olduğuna inanmadığını fark eder ve kendinden utanır. Konuyu 
kardeĢi Cevahir‟e de açar. Cevahir de Elmas‟ı Mimoza‟ya denk 
görmez. Konu kapanır. Bundan sonra Elmas Mimoza‟yı uzaktan 
uzağa sevmeye devam eder. Mimoza da her an onu düĢünür. Mi-
moza sonunda yatağa düĢer ve ateĢler içinde yattığı bir gece kuzeni 
Lüle‟den Elmas‟ın yurt dıĢına gitmek üzere rıhtımda beklediği ha-
berini alır. Birlikte limana koĢarlar; ancak gemi kalkmıĢtır. Mimo-
za‟yla Elmas böylece ayrılmıĢ olur.  

Saranda Sokaklarındaki KiĢiler 

Saranda‟da her milletten insan yaĢamaktadır. Sokakları aktar-
lar, nalbantlar, bakırcılar, mefruĢatçılar, tuhafiyeciler, kunduracılar, 
zerzevatçılar, kalaycılar, demirciler, falcı kadınlar, seyyar satıcılar 
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gibi esnaf dükkânlarıyla son derece cümbüĢlüdür. Küfürbazlar, 
meyperestler, çingeneler, deliler, sokak çalgıcıları, kapı önünde otu-
ran veya pencerelere çıkmıĢ dedikodu kaynatan kadınlar Ģehrin 
sokaklarında kendi hâlinde bir hayat sürmektedirler. Zengin, fakir, 
aydın, cahil bütün Sarandalılar nefesler, mâniler ve Ģiirler vasıtasıyla 
atıĢarak konuĢmaya bayılırlar. Arnavut, Türk, Rum, Afrikalı, Sırp, 
Ġtalyan; Müslüman, Hristiyan her dinden ve inançtan insan orada 
hoĢgörü içinde huzurlu yaĢamaktadırlar. Camiler, kiliseler, tekkeler 
iç içedir. Burada BektaĢiler, Müslümanlar pazar günleri haç takıp 
kiliseye gider, papazlar da tekkedeki ayinlere katılırlar. Mühtedi 
Arnavutların hepsi papazlara da imam ve tekke babası kadar ruhani 
bir lider gibi hürmet ederler.  

BektaĢiliğin Balkanlar‟daki Hristiyan toplumu arasında yayıl-
masının önemli sebepleri Ģu Ģekilde tespit edilmiĢtir: 

“Sevgi ve hoşgörü temeline dayanan Bektaşi öğretisinin Müslü-
manlık‟la Hıristiyanlık arasında bir köprü fonksiyonu oluş-
turmasından; insanları renginden, dilinden, cinsiyetinden ve kö-
keninden dolayı dışlamamasından, insana insan gözüyle bak-
masından ve farklılıkları zenginlik olarak görmesinden kay-
naklanır. Devşirme yoluyla Yeniçeri Ocağı‟na alınan Hristiyan 
çocuklarının İslamiyete geçişte, Ortodoks İslam anlayışı yerine 
Bektaşiliği tercih etmeleri; onu kendi öğretilerine ve yaşam felse-
felerine yakın bulmalarından ve bu zengin mozaik içerisine 
kendi güzelliklerini de yaşatabilmelerinden kaynaklanır. 
Önemli nedenlerinden biri de, konunun uzmanlarından Alman 
Türkologu Prof. Hans Joachim Kissling‟in de ifade ettiği gibi, 
Senkretik bir yapıya sahip olan Bektaşiliğin bir halk inancı 
olmasından, onun proleter ve sosyalist karakterinden; öğretisin-
deki fütüvvet (mertlik, yiğitlik ve cömertlik) anlayışından kay-
naklanır.”51 

Saranda sokaklarındaki tek olumsuz kiĢi Kötü EĢref‟tir. O 
Saranda halkını kıĢkırtıp isyana davet eden ve sürekli yapacak bir 
kötülük arayan kiĢi olarak gösterilmiĢtir. Arnavutluk‟un Osman-
lı‟dan ayrılıp bağımsızlığını kazanması için halkın arasına nifak 

                                                           
51 Balkan Kültür Eserleri,” Anadolu ve Balkanlardaki Alevî BektaĢi 

Dergâhları”, http://balkanolojicom.tr.gg/Anadolu-ve-Balkanlarda-h-
ki-Alevi-Bektasi-Derg%E2hlari-.htm (15.05.2015). 
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sokmaya çalıĢmaktadır. Arnavut milliyetçiliğinin çığırtkanlarından 
biridir. Romanda çarĢı meydanında bir mermer sütunun üzerine 
çıkıp söyledikleri Arnavutluk‟un Osmanlı‟dan kopuĢ sürecinin baĢ-
ladığının iĢaretidir: 

“-Aposto Margarit ne dedi:”Ulahlarla beraber biz Arnavutlar, 
Balkanlar‟ın en kadim milletiyiz ve bu toprakların esas sahibi-
yiz. Bu coğrafyada Yunanlılardan bile daha eskiyiz. Onlar, 
Mısır‟dan ve Fenike‟den bu topraklara göç eden muhacirlerdir. 
Biz Arnavutlar Roma‟ya yedi imparator verdik. İliryalı impa-
ratorlar namıyla maruf imparatorların menşei nedir, söyleyin 
bakalım? Hepsi de Arnavut‟tur. Büyük İskender de Arna-
vut‟tu. Hiddete kapıldığı vakit daima Arnavutça küfrederdi. 
İnsanlar hiddetli oldukları zaman mutlaka ana dillerinde küf-
rederler değil mi? Bu devlete otuz altı sadrazam verdik. Osman-
lı‟nın garp cephesindeki bekçisi olduk. Lakin Osmanlı devleti 
buna mukabil ne yaptı? Trakya‟daki milletler içinde sırf Ar-
navutların kendi lisanlarında tahsil görmelerini men etti. Ne 
mükâfat! Ey Arnavut milleti, bu acı hakikati kati surette 
unutmayın. Bu toprakların her karışında hakkımız vardır. 
Artık isyan zamanıdır, isyan!” (s. 98). 

Romanın Dil-Üslup Özellikleri ve Sonuç 

Romanda yoğun bir BektaĢilik terminolojisi kullanılmıĢtır ve 
günümüzde yazılmıĢ olmasına rağmen bu terminoloji Osmanlıca 
kelimelerle ustaca harmanlanmıĢtır. Eski kelimelerin bolluğuna 
rağmen anlatılanları anlamlandırma güçlüğü söz konusu değildir. 
Adı geçen kiĢilerin adları Türkçe, Yunanca, Arnavutça, Sırpça, Ġtal-
yancadan seçilmiĢtir. Sokaklarda rastlanan Sarandalılar, geleneksel 
gölge oyunumuz Hacivat Karagöz ve orta oyunundaki tiplerden 
farksızdır. Çoğunun lakabı vardır. Meyperest Agroni, Kolsuz Cafer, 
Badi Yahya, Ruhi Baba, Gülzeker Yakut, Balıkçı Ġsmet, Silahtar 
Krenar, Hergeleci Avrof, MeĢinbüzük Panoyat, Ayı Hulusi, Kel 
Hektor, Kız Müfit, Kalantor Hüsrev, Hacivat Süavi, PaĢa Mithat, 
Piç Hadi, Evliya Geno, Dörtkolçengi Tomori, Zartacı Mano, Deli 
Lilyana, Teke Hüsnü gibi. Bu kiĢiler Saranda‟nın sapkınlığa varan 
eğlence hayatını tesis etmektedirler. Sürekli içki içer, gürültü yapa-
rak, küfürler savurarak, her türlü taĢkınlığı ifa ederek eğlenirler. 
Lakapları gibi hâl ve hareketleri de bayağıdır. Saranda‟nın Avrupai 
yaĢam tarzını süren zengin ve iyi eğitimli aileleri ile sokaklarındaki 
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bu kiĢiler Arnavutluk‟un Doğu‟ya ve Batı‟ya dönük iki yüzünü tem-
sil ederler. Ancak zengin fakir bütün Sarandalılar samimi, hoĢgörü-
lü, eğlenceyi ve içkiyi seven kiĢilerdir. Günlük hayatlarını hurafeler 
ve batıl itikatlar yönlendirir. Ölüleriyle bir yaĢarlar. Hatta mezarlık-
larda içki ve eğlence âlemleri düzenlerler. Koca karı ilaçlarından 
medet umarlar. Fal bakarlar, büyü yaparlar. Yazarın bu kiĢileri anla-
tırken seçtiği kelimeler okur üzerinde sempatik bir etki yaratmıĢtır. 
Kimi zaman gülümseten kimi zaman düĢündüren bir üslup kulla-
nılmıĢtır. Ayrıca romandaki eĢya, kiĢi ve mekân tasvirlerinin bollu-
ğu sayesinde 20. yüzyıl baĢlarında, Arnavutluk‟ta nasıl bir kültür ve 
sosyal hayatın hüküm sürdüğü göz önüne serilmiĢtir. ġarka ve gar-
ba ait her türlü inancın hatta inançsızlığın bile burada rahatça ya-
Ģama Ģansı vardır. 

Sonuç olarak Saranda‟da Arnavutluk‟a Osmanlı‟dan kopuĢ 
sürecini hazırlayan kendi dillerinde eğitim hakkının tanınmaması 
eleĢtirilmiĢtir. Fransız Ġhtilali‟nin etkisiyle bütün Avrupa‟yı saran 
milliyetçilik akımının, Arnavutlarca nasıl algılandığı vurgulanmıĢtır. 
BektaĢi inancının inĢa ettiği hayat tarzı, tekke ve dergâhlarda dü-
zenlenen ayinler ve ritüeller ayrıntılı olarak anlatılmıĢtır. Buna bağlı 
olarak, tasavvuf felsefesinin sosyal kültürel ve bireysel iliĢkileri yön-
lendiriĢi, kimi BeĢtaĢi inanç ve geleneklerinin suistimal ediliĢi, Sarı 
Saltuk, Hacı BektaĢ-ı Veli, Kadıncık Ana gibi tarihî Ģahsiyetlere 
yapılan atıflar, insanın kendi iç dünyasına yolculuk ve nefis terbiyesi 
gibi gerçeklerle alakalı pek çok konuya romanda değinilmiĢtir. Eser 
dili, kurgulanıĢ tarzı ve okuyucu üzerinde bıraktığı etki açısından 
baĢarılıdır. 
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EVLĠYA ÇELEBĠ’YE GÖRE BALKANLAR’DA  
DĠLLER 

According to Evliya Çelebi the Languages in the Balkans 

 

Aylin KOÇ

 

 

Özet 

Evliya Çelebi‟nin Seyâhatnâme‟si dönemiyle ilgili tarih, coğ-
rafya, iktisat, mimarî ve musiki gibi daha pek çok alanda 
zengin bir malzeme sunan kıymetli bir eserdir. Bunun ya-
nında gezilen ve görülen yerlerde yaĢayan halkların kültürle-
ri, sosyal yaĢam tarzları, dilleri, lehçeleri ve ağızları hakkında 
bilgiler veren önemli bir kaynaktır. Eser, 17. yüzyıl Anadolu 
Türkçesinin diliyle yazılmıĢ olup Evliya Çelebi‟nin kendine 
özgü anlatım tekniği ve üslûbunu da yansıtmaktadır. Evliya 
Çelebi, seyahat ettiği yerlerde diller, lehçeler ve ağızlarla da 
ilgilenmiĢ ve her gittiği yerde kayıtlar yapmıĢtır. Bu kayıtları 
ve örneklerini Seyâhatnâme‟ye eklemiĢtir. Seyâhatnâme‟de Türk 
lehçeleri (Türkmen Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi, Nogay 
Türkçesi, Kırım-Tatar Türkçesi vb.)‟nin yanında Anadolu 
Ağızları (Bolu, Diyarbakır, Bitlis, MaraĢ Ağızları vb.)‟na da 
belli ölçüde değinilmiĢ ve halk arasından derlenen söz varlı-
ğı örnekleriyle kaydedilmiĢtir. Evliya Çelebi eserinde Türkçe 
dıĢında otuz kadar dil (Arapça, Gürcüce, Yunanca, Arna-
vutça, Rumence, Ġtalyanca vb.)‟den belirli bir yöntemle ör-
nekler sıralamıĢtır. Bu örneklerin sıralamasında her türlü dil 
katmanından (deyimler, atasözleri, taklitler, Ģiirler ve müs-
tehcen ifadeler gibi) kullanım örneklerine rastlamak müm-
kündür. Seyâhatnâme‟de Balkanlar‟daki diller ile ilgili yer alan 
bilgiler, diğer dillerde olduğu gibi belirli çerçeve içinde ve-
rilmiĢtir. Öncelikle kavim adlarının etimolojisi üzerinde du-
rulmuĢ, sonrasında ise dilin kaynağı, temel kelime tablosu ve 
cümlelerin bir listesi verilmiĢtir. Bu çalıĢmada, Evliya Çele-
bi‟nin Seyâhatnâme‟de kaydettiği Balkanlar‟daki diller, bu dil-
ler ile ilgili verdiği bilgiler, bu bilgileri verirken kullandığı 
yöntem ve örnekler üzerinde durulacaktır. 
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Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, Seyâhatnâme, Balkanlar, 
diller 

Abstract 

The Book of Travels by Evliya Çelebi is a valuable work of li-
terature that offers a rich amount of materials in the areas 
of history, geography, economy, architecture and music of 
its era. Besides, it is an important source that gives informa-
tion on the cultures, the social lifestyles, the languages, the 
dialects and the local dialects of the people living in the pla-
ces that are travelled to and mentioned in the book. This li-
terary work is written in the 17th-century Anatolian Turkish 
and reflects the characteristic narrative technique and style 
of Evliya Çelebi. Evliya Çelebi was interested in the langua-
ges, the dialects and the local dialects of the places he visi-
ted and he made recordings wherever he went. He added 
these recordings and examples to his book, the Book of Tra-
vels. In the Book of Travels, along with the Turkish dialects 
(Turkmen Turkish, Azerbaijani Turkish, Nogai Turkish, 
Crimean Tatar Turkish, etc.), Turkish local dialects (Bolu, 
Diyarbakır, Bitlis, MaraĢ accents, etc.) are also mentioned to 
a certain extent and the lexical assets collected from the 
public are recorded with examples as well. In his work, Ev-
liya Çelebi arranges examples from nearly 30 languages ot-
her than Turkish (Arabic, Georgian, Greek, Albanian, Ro-
manian, Italian, etc.) with a specific technique. In the arran-
gement of these examples, it is possible to come across 
with usage examples of all language layers, such as idioms, 
proverbs, imitations, poems and obscene expressions. In the 
Book of Travels, the information relating to the languages in 
the Balkans is presented in a specific frame, just like in the 
other languages. First, the etymology of the name of the na-
tion is mentioned and then the reader is provided with in-
formation about the source of the language, a chart 
showing the basic words of the language and a list of 
example sentences. This article will be dealing with the lan-
guages in the Balkans that are recorded by Evliya Çelebi in 
the Book of Travels, the information he gives on these langua-
ges and the technique and the examples he uses while gi-
ving this information. 

Key Words: Evliya Çelebi, The Book of Travels, Balkans, the 
languages 
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1. GiriĢ 

Evliya Çelebi‟nin Seyâhatnâme‟si dönemiyle ilgili tarih, coğraf-
ya, iktisat, mimari ve musiki gibi daha pek çok alanda malzeme 
sunan kıymetli bir eser olmasının yanında gezilen, görülen yerler-
deki halkların kültürleri, yaĢam tarzları, dilleri, lehçeleri ve ağızları 
hakkında da bilgiler veren önemli bir kaynaktır. Çelebi, seyahat 
ettiği yerlerde diller, lehçeler ve ağızlarla ilgili kayıtlar yapmıĢtır. Bu 
kayıtları ve örneklerini de Seyâhatnâme‟ye eklemiĢtir. 

Bildiride, Evliya Çelebi‟nin Balkanlar‟da kaydettiği diller (Ar-
navut dili, BoĢnak dili, Eflâk-ı Âk kavmi dili (Rumen dili), Hırvat 
dili, Macar dili, Sırp dili, Yunan dili ve ağızları gibi), bu diller ile 
ilgili verdiği bilgiler, kullandığı yöntem ve örnekler üzerinde duru-
lacaktır.52 

2. Evliya Çelebi’nin Dilleri Ġnceleme Yöntemi 

Seyâhatnâme‟de Evliya Çelebi‟nin dilleri lisân, lisân-ı ıstılâhat, 
lisân-ı fesâhat, lehçe, lehçe-i mahsûsa gibi baĢlıklar altında verdiğini be-
lirtmek gerekir. Burada lisân ve lehçe sözlerini ayırmadan birbirinin 
yerine kullandığı görülmektedir.53 

Çelebi, eserinde bazı diller hakkında ayrıntılı malumat verir. 
Örneğin; Yunanistan seyahati sırasında Gümülcine‟deki Çingenele-
rin dilini “Kıptî özel lehçesi, yani Rum Firavun kavmi Çingenelerin 
dilini bildirir” baĢlığı altında detaylı anlatır; sonrasında da Yunan-
canın ağızlarından Atina, Mora vilayetine bağlı Çakonya ve Manya 
vilayeti ağızlarını kelime ve cümle örnekleriyle listeler hâlinde açık-
lar. 

Çelebi, bazen de ayrıntılı malumat vermeyip birkaç cümleyle 
o dili veya lehçeyi anlatmayı yeterli görmüĢtür. Budin Ģehri seyahati 
bölümünde; ĠĢte Budin halkı BoĢnak ve Bosnavîlerdir. Bazı özel 
lehçeleri var: Meselâ; vefebiha, muhassal-ı çelâm, zâhir, demiĢüm, 

                                                           
52 Bildirideki alıntılar, Seyit Ali Kahraman‟ın Yapı Kredi Yayınları arasın-

da çıkmıĢ olan Günümüz Türkçesiyle Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi‟nin 5., 6., 
7. ve 8. ciltlerinden cilt ve varak numaraları parantez içinde gösterilerek 
alınmıĢtır. 

53 Münevver Tekcan, “Evliya Çelebi‟nin Seyahatnamesinde Diller ve 
Türk Lehçeleri”, Atatürk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Der-
gisi, Prof. Dr. Şinasi Tekin Özel Sayısı, Yıl: 11, S: 27, Erzurum 2015, s. 68. 
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Ģâyed gelmeyesün, sinkociyi sevmiĢüm, yâ dahi sağ mısun kelimele-
ri çok kullanırlar, ama düzgün Macarca bilirler diye anlattılar, de-
mekle kısaca bir açıklamayla yetinmiĢtir [VI: 88a]. 

Evliya Çelebi, Seyâhatnâme‟deki diğer konuları ele alırken yap-
tığı gibi dil örneklerini de belli bir sisteme göre sunar. Ancak, Çele-
bi birkaç dil örneğinde bunun dıĢına çıkmıĢtır. Örneğin BoĢnak 
dilinin anlatıldığı bölümde yine önce sayı adları sıralanarak baĢlan-
mıĢtır. Devamında ise kelime listeleri ve örnek cümleler verilme-
miĢtir. Bunun yerine Muhammed Hevâî Üsküfî‟nin Muğlalı ġâhidî 
Ġbrahim Dede‟nin Tuhfe-i Şâhidî veya Lügat-i Şâhidî adıyla bilinen 
Farsça-Türkçe manzum sözlüğünden esinlenerek hazırladığı 
Makbûl-i Ârif adlı ilk ve tek Türkçe-BoĢnakça manzum sözlüğün-
den yararlanmıĢtır.54 Bunu da Çelebi eserinde, “BoĢnak ve Hırvat 
Kavminin dilleri” baĢlığıyla “Bu Sarây Ģehrinin nâzik ârif yazarları 
Lugat-i Fârisî‟de ġâhidî kitâbına nazîre lisân-ı Bosnevî üzre bir lu-
gat etmiĢler kim bir iki bahri böyle tahrîr olunmuĢdur” tarzında 
ifade eder sonra da bu manzum sözlükten parçalar verir: Der-vezn-

i fâʻilâtün: Boğ tanrı yedno birdir yedino vahdetî/ DuĢe cândır 
çoyik âdem dirligidir jiveti/ Hem feriĢte angil oldu göklere de ne-
besa/ Ray cennet ray-niki oldu demek cennetî/ Moma kızdır prah 
tozdur tırağ izdir put yol/ Viseko yüksek nizeko alçak u hem nize-
ti… [V: 131b-132a] Ģeklinde devam eder. Aslında Çelebi‟nin Bal-
kan dillerinin söz varlığı ile ilgili dönemi açısından önemli sayılan 
bu manzum sözlüğe müracaat etmesi Seyâhatnâme‟nin dil tarihi araĢ-
tırmalarında da bir kaynak olduğunun göstergesidir. 

Evliya Çelebi‟nin dilleri anlatırken uyguladığı yöntem konu-
sunda Ģunları söyleyebiliriz: Genellikle bir giriĢ kısmı bulunur. Bu 
kısımda kavim adlarının (Sırp, BoĢnak, Hırvat, Macar gibi) etimolo-
jisi üzerinde durur, ardından dilin hangi kaynaklardan türediğine 
dair teorik bir açıklama getirir. Mesela Arnavut dili ile ilgili bilgiler 
“Der Fasl-ı Arnavud” baĢlığı altında verilmiĢtir. Arnavut kavminin 

                                                           
54 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bk. Hendrick Boeschoten, “Bosnische 

Metrik”, Beläk Bitig: Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag, 
Herausgegeben Marcel Erdal und Semih Tezcan, Wiesbaden: Harras-
sowitz 1995, s. 33-50; Hatice Aynur, “Evliya Çelebi‟nin Yazılı Kaynak-
ları Üzerine”, Doğumunun 400. Yılında Evliyâ Çelebi, Nuran Tezcan - Se-
mih Tezcan (Editörler), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 
2011, s. 595-603. 
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ilk asılları ve çıkıĢlarının Mekke-i Mükerreme KureyĢlilerinden 
Arap kavmi olduğunu, bu sebeple dillerinde Arapça kelimeler bu-
lunduğunu belirtir. Çelebi‟ye göre Arnavut dili tatlı bir dildir. Bir-
birlerine izzet ikram ile alçak gönüllü ve yumuĢak sözler söyledikle-
rini vurgular [VI: 34a]. Sonrasında inanıĢlarıyla ilgili keskin yorum-
larda bulunarak dil malzemesinin örneklerini sıralar. 

Buna benzer bir giriĢ Macar dili bahsinde de vardır. “Macar-ı 
füccâr dilini bildirir” baĢlığı altında bu dilin kelimelerinin çoğunun 
Farsça olduğunu dile getirir. Zira asılları Menûçehr evlâtları Acem 
olmak ile nice bin kelimeleri Farsça olmuĢtur. Ve özel lehçelerinde 
fesâhat ve belâgat vardır. Ve seçkinleri, eĢrafları ve bizzat kralları 
reâyâlarına “yuram” yani “ağam, canım” diye tazim ile konuĢurlar. 
Hepsi Ġncil kitabına inanır ve Mesih milletindendirler ama putpe-
rest değillerdir. Burada Çelebi‟nin Macarca ve Farsça arasında bir 
dil akrabalığı da kurduğunu görmekteyiz [VI: 9a]. Bu genel giriĢten 
sonra sırasıyla Ģu bilgiler yer alır: 

2.1. Sayılar: Sayılar, 1‟den 10‟a kadar, 1‟den 20‟ye kadar veya 
onar onar sıralanır: Örneğin BoĢnak dilinde sayılar böyledir: yedno 
(1), dıva (2), tıri (3), çetri (4), pet (5), Ģes (6), sedem (7), osem (8), 
devet (9), deset (10) [V: 131b-132a]. 

Macar dilini anlatırken Orta Macar‟ın hesaplarında onar onar 
saydıklarında bu tertip üzere sayarlar diyerek bu sayıları onluk sis-
temde belirtir: tizvan (10), husvan (20), harminç (30), negvan (40), 
hetven (50), hatvan (60), ötven (70), noçvan (80), kılençven (90), 
saz (100) [VI: 9a]. 

2.2. Alfabeler: Evliya Çelebi, bazı dillerde alfabedeki harfleri 
de kaydetmiĢtir. Yunan dilinin harfleri Ģöyle belirtilir: alfa, vita, 
gama, zelta, ezita, ota, yota, kapa, lavza, mi, ni, iksi, ro, sima, ta, 
ipsĢi ve devamı… [VIII: 256b]. 

2.3. Ġsimler: Dilleri anlatırken Evliya Çelebi‟nin en çok ör-
nek verdiği kategorilerden bir tanesi de isimlerdir. Örneklendirme-
lerde bir dilin temel kelimelerini vermeye gayret göstermiĢtir. Bun-
ları Ģu alt baĢlıklarda sıralamak mümkündür: 

Yiyecek ve içecek isimleri: Yiyecek ve içecek isimlerinde temel 
yaĢam maddeleri (su, ekmek, tuz), süt ürünlerini de ihtiva eden 
hayvansal gıdalar (bal, yumurta, yoğurt, kaymak, et), meyve ve seb-
zeler gibi geniĢ bir yelpazede kelime listeleri verildiği görülmekte-
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dir. Arnavut dilinde buk (ekmek), uy (su), miĢ (et), miyalt (bal), ruĢ 
(üzüm) [VI: 34b]; Macar dilinde kener (ekmek), viz (su), Ģov (tuz), 
Ģaytun (peynir), vay (yağ), miz (bal), ney tey (süt), teyfel (kaymak), 
aluttey (yoğurt), hagma (soğan), gukman (yumurta), körtvil (armut), 
alma (elma), meg (viĢne), çereĢne (kiraz), list (un), söl (üzüm), silva 
(erik), diyo (ceviz) [VI: 9a] gibi. 

Hayvan isimleri: Yiyecek ve içecek isimlerinden sonra Çele-
bi‟nin en çok örnek verdiği isimler hayvan isimleridir. Bazıları Ģun-
lardır: Sırp dilinde yanye (kuzu), ovça (diĢi koyun), ovan (koç), kob-
la (kısrak), konya (beygir) [V: 116a]; Eflâk-ı Âk kavmi dilinde gayna 
(tavuk), gayna nurĢaka (Mısır tavuğu), gınska (kaz), porump (gü-
vercin), vaka (inek), buğ (öküz), bi pol (su sığırı), bey çil (buzağı), 
kapra (keçi), mil (kuzu), ursu (ayı), lup (kurt), hulpe (tilki), yepule 
(tavĢan), oğarka (diĢi tazı) [VII: 102b-103a]‟dır. 

Dinî isimler: Çelebi gezdiği yerlerde halkın hangi dine mensup 
olduğunu, Allah, peygamber, melek isimlerini hangi terimlerle kar-
Ģıladıklarını da belirtir. Ayrıca o dindeki halifelerin ve evliyaların 
isimlerini bazen birkaç kelimeyle bazen de uzun listeler hâlinde 
sıralar. Sırp dilinde boğ (Allah) [V: 116a]; Gümülcine Çingene di-
linde misa hun (Musa peygamber), harun hun (Harun peygamber), 
mesab hun (baba peygamber) [VIII: 210a]; Yunan dilinde Hristos 
(Allah), Mikraçko kalo (küçük iyi Ġsa), lazika (papaz), angeli (me-
lek), kalayoroz (ulu papaz), Hz. Ġsa‟nın havari namlı 12 halifelerinin 
isimleri: Simyon, Petro, Andirya, Yovani, Mansego, Luka, Marko, 
Yakopi, Soma. Ġkisi nâ-mâlûmdur. Bu adı geçen halifelerden sonra 
Rum-Yunan kavmi Aya Niko ve Aya Yoro ve Aya Kasım ve Aya 
Vestos ve Aya Hıdrellez ve Aya Ġsvet Nikola derler. Aya lafzı evliya 
demektir [VIII: 256b-257a] Ģeklinde geniĢ bilgi verir. 

Burada belirtmek istediğimiz bir diğer husus ise kavimlerdir. 
Bu kavimlerin inançlarından bahsederken Evliya Çelebi bazen ke-
fere, fecere, füccâr gibi keskin ifadeler kullanır. Bunlar Evliya‟nın 
Müslüman Ģahsiyetini ön plana çıkartan ve onun zihniyet dünyası-
nın ipuçlarını veren örnekler olarak görülmelidir. Evliya‟nın kendi 
dıĢındaki Ģeyler için kullandığı sıfatları belirleyen ölçü Ģüphesiz 
Osmanlı Müslüman kimliği perspektifinden okunmalıdır.55 

                                                           
55 Yusuf Akçay, “Seyahatname‟de Balkan Dilleri”, Türk Edebiyatı Aylık 

Fikir ve Sanat Dergisi, Yıl: 39, S: 455, Eylül 2011, s. 25. 
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Cinsiyet ve akrabalık isimleri: Cinsiyet ve akrabalık isimleri bek-
lenildiği kadar sık yer almamaktadır. Eflâk-ı Âk kavmi dilinde fata 
(kız), baba (karı), purunk (oğlan), nevasta (gelin), düj (koca) [VII: 
103a]; Macar dilinde liyan (kız), germek (oğlan), asson (karı), anber 
(adam), manaçke (gelin) [VI: 9a] gibi. 

Araç, alet ve edevat isimleri: Çelebi günlük hayatta kullanılan eĢ-
yalardan ve savaĢ aletlerinden de örnekler vermiĢtir. Ancak bunlar 
diğerleri kadar çok değildir. Hırvat dilinde korda (kılıç), buĢka (tü-
feng) [V: 147b]; Sırp dilinde sivika (mum) [V: 116a]; Yunan dilinde 
magir (bıçak), kiri (mum) [VIII: 256b-257a] gibi. 

Bu sistemin dıĢında dil malzemesi olarak değerlendirilebile-
cek bir diğer husus kişi isimleridir. Bunu dilleri anlattığı bölümlerde 
değil de Ģehirlerden ve kavimlerden bahsettiği bölümlerde görüyo-
ruz. KiĢi isimlerini erkek isimleri, kadın ve kız isimleri, kulağı halka-
lı köle isimleri, cariye isimleri alt baĢlıklarıyla ele alır. Çelebi kiĢi 
isimlerinin dıĢında makam, mertebe sahipleri, ayan, eĢraf isimleri ve 
mahalle isimlerinin de listelerini verir. 

2.4. Fiiller: Çelebi‟nin bu kategoride bazı fiillerin emir bi-
çimlerini verdiği görülmektedir. Macar dilinde gövel (gel), ereg (git) 
[VI: 9a]; Eflâk-ı Âk kavmi dilinde iskol (kalk) [VII: 103a]; Yunan 
dilinin Çakonya ağzında azanu (kalk), kaĢimeni (otur) [VIII: 276b] 
gibi. 

2.5. Cümleler: Cümle örnekleri genellikle ya soru cümleleri 
ya da basit cümleler Ģeklindedir. 

Soru cümleleri: Hırvat dilinde OtkudaydeĢ? (Nereden gelirsin?), 
Kamo ideĢ? (Nereye gidersin?) [V: 147b]; Arnavut dilinde Aha 
buk? (Ekmek yer misin?), Ku kiye? (Nerede idin?) [VI: 34b]; Macar 
dilinde Kıvagon? (Kimdir o?), Hunlakot? (Nerelisin?) [VI: 9a] gibi. 

Basit cümleler: Hırvat dilinde Mlyum tye. (Seni severim) [V: 
147b]; Macar dilinde Ġn it lakom. (Buralıyım) [VI: 9a]; Gümülcine 
Çingene dilinde Akı kay kerez. (ĠĢte iĢliyoruz); Urda parda kerez 
(Ufak tefek iĢliyoruz) [VIII: 210a]. 

Bazen de bu cümlelerin bir çeĢit diyaloğa dönüĢtüğü görül-
mektedir. Örneğin; Arnavut dilinde; Aki te ki? (Arpa var mı?), Nu-
ku kam. (Yoktur), Aki mebe teĢin kurd. (Arpa getir yoksa kafanı 
kırarım) [VI: 34b]. 
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2.6. Küfür ve Müstehcen Ġfadeler: Evliya Çelebi‟nin dilleri 
izah ederken sık sık küfür ve müstehcen anlam taĢıyan ifadelere 
müracaat ettiği görülmektedir. Bu örnekleri vermeden önce de 
bunların boĢ ve gereksiz sözler olduğunu, ancak seyyahlara lâzım 
olduğunu belirterek “senden hoĢlanmayıp aleyhine bir söz söyle-
diklerinde anlayıp uyanasın, her Ģeyin bilgisizliğinden bilgili olmak 
yeğdir, yazıldığı ayıplanmaya” açıklamasını yaparak örnekleri sıralar. 

Burada sadece birkaç cümle örneği verilecektir: Arnavut di-
linde; Ġç kıvırdım (PuĢt gidi demektir), Hak mut (Bok ye), Tı piriĢte 
bıhund (Burnuna yelleneyim/zarta çalayım) [VI: 34b-35a] gibi. 

Evliya Çelebi diller hakkında bilgi verirken o dildeki murabba 
örneklerinden de istifade eder. Örneğin Mora Yarımadası‟nı anla-
tırken Misehor varoĢunun halkının Rumca konuĢan Müslümanları 
olduğunu söyler ve Rum dilinde bir murabba örneği verir: Klapsete 
matya mu klapsete (Ağla gözüm ağla)/ Na kamate me ke vrisi 
(YaĢlarından bir çeĢme olsun)/ Na‟rthi to dilburako mu (Benim 
dilberim gelsin)/ Ke na yemisi (Ġçsin de kansın)/ Bre ti kiz mavre 
koraka (Sana ne oldu ki siyah kuĢ)/ K‟ e‟ da ftera su mavra (Senin 
kanatların)/ K‟ ene t‟ avga su melana (Senin yumurtan)/ Ke ta 
pulya su mavra (Senin yavruların siyahtır)/ An eksi bono/ Ġs tin 
kardya (Senin de yüreğin sızlıyorsa)/ Ela na kledama/ matakya mu 
(Benimle beraber ağla) [VIII: 275a]. 

Bir baĢka örnek ise Manya Rumu dili hakkında bilgi verirken 
nice bin çeĢit sözleri var ama yanık sesle okudukları rehâvî maka-
mında Ġngiliz borusu ve trompetesi gibi ses verir murabbaları bu 
çeĢittir diyerek murabba örneğini kaydetmiĢtir [VIII: 336b]. 

3. Sonuç 

Bu bildiride Balkanlar‟daki diller, sayılar, alfabeler, isimler 
(yiyecek ve içecek isimleri, hayvan isimleri, dinî isimler, cinsiyet ve 
akrabalık isimleri, araç, alet ve edevat isimleri, kiĢi isimleri), fiiller, 
cümleler, küfür ve müstehcen ifadeler gibi alt baĢlıklarda incelen-
meye çalıĢılmıĢtır. Bildirinin konusu dıĢında olduğu için Evliya Çe-
lebi‟nin dillerin doğuĢu ile ilgili verdiği bilgiler, yer adlarıyla ilgili 
yaptığı açıklamalar, etimolojiler buraya dâhil edilmemiĢtir. Ancak 
bütünüyle bakıldığı zaman Evliya Çelebi‟nin, Seyâhatnâme‟de dillerle 
ilgili verdiği ansiklopedik bilgilerin, temel söz varlığına ait kelimeler 
ve örnek metinlerle araĢtırmacılara muazzam bir malzeme sunduğu 
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muhakkaktır. Eser, hem disiplinler arası çalıĢmalara referans teĢkil 
etmekte hem de 17. yüzyıl Osmanlı toplumunun zihniyet dünyasını 
okuyabilmenin ipuçlarını sunmaktadır. 
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ġEMSEDDĠN SAMĠ’NĠN DĠL ÇALIġMALARININ TÜRK 
DĠLĠ VE TÜRKÇE ÖĞRETĠMĠ AÇISINDAN ÖNEMĠ 

Important of Language Studies of Semseddin Sami from the Aspects of Tur-
kish Language and Turkish Education 

 

RaĢit KOÇ

 

 

Özet 

Bilinen yazılı geçmiĢi Göktürk Kitabeleri ile baĢlayan Türk 
dilinin tarihî süreç içerisinde değiĢik adlarla anılan yazı dille-
ri olmuĢtur. Yüzyıllar içerisinde hâkimiyet ve yayılma alanı 
geniĢleyen Türk boyları birbirlerinden uzaklaĢarak birden 
fazla yazı dili kullanmıĢlardır. Bu yazı dillerinden Osmanlı 
Türkçesi (Osmanlıca) giderek yalın Türkçeden uzaklaĢarak 
zamanla tamamen Arapça ve Farsça kelimelerin ve dil bilgisi 
kurallarının etkisi altına girmiĢtir. Tanzimat dönemiyle baĢ-
layan dilde sadeleĢme düĢüncesiyle beraber Türkçenin gra-
merinin ve sözlüğünün yazılması tartıĢmaları da hız kazan-
mıĢ ve böylece Arapça ve Farsçadan ayrı bir Türkçenin var-
lığı adeta yeniden hatırlanmıĢtır. Dönemin aydınlarının giri-
Ģimleri neticesinde Türkçe sarf ve nahiv (dil bilgisi) kitapları 
ve sözlükleri hazırlamaya baĢlanmıĢtır. Hazırlanan gramer 
kitaplarında neredeyse tamamen Arapça ve Farsça dil bilgisi 
kurallarına yer verilmiĢse de zamanla bu kitaplarda Türkçe 
dil bilgisi kuralları da iĢlenmiĢtir. Gramer kitaplarındaki 
Arapça ve Farsça etkisi hazırlanan ilk sözlüklerde de görül-
mektedir. Dilimizin adı Türk dili olmasına rağmen ilk hazır-
lanan sözlüklerin çoğunun ismi “Lûgat-i Osmanî”dir. Bu 
devirde daha bilinçli çalıĢmalar yapan aydınlar da olmuĢtur.  
Bunların baĢında ġemseddin Sami gelmektedir. Aslen bir 
Arnavut olan ġemseddin Sami, hazırladığı sözlüğün ismini 
zamanındaki pek çok yazarın aksine “Kâmûs-ı Türkî” koya-
rak dilimizin adının Türkçe olduğunu haykırmak istemiĢtir. 
ġemseddin Sami eserine neden bu ismi verdiğini de eserin 
ilk nüshasında Ģöyle belirtmektedir: “Bizce müsta‟mel lûgat-
ı Arabiyye ve Farisiyyeyi câmi olduğu hâlde, bu kitabın 
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“Kâmûs-ı Türkî” namıyla tesmiyesine belki itiraz edenler 
bulunur. Lakin lisânımız Lisân-ı Türkîdir. Bu lisâna mahsus 
lûgat kitabına dahi baĢka isim düĢünmek abestir. Lisânımız-
da müstamel kelimelerin cümlesi de herhangi bir lisândan 
mahuz olursa olsun, hakikaten müstamel ve malum olmak 
Ģartıyla, Türkçeden maduddur.” Bu çalıĢmada Balkan kö-
kenli bir Osmanlı aydını olan ġemseddin Sami‟nin görüĢle-
riyle ve eserleriyle Türk diline ve Türkçe öğretimine olan 
katkıları üzerinde durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: ġemseddin Sami, Türk dili, Türkçe öğ-
retimi 

Abstract 

Turkish language which has begun with Göktürk Inscripti-
ons named with different names in historical process has 
different inscriptive languages. Turkish Principalities which 
has dominated and spread on a large area has grown away 
from each other and thus they used more than one inscrip-
tive languages. Ottoman Turkish which includes more bor-
rowed words than Old Turkish and Middle Turkish has be-
come inscriptive language after 15th century. This inscripti-
ve language which lost its nominativity in time came under 
the control of Arabic and Persian words and grammar ru-
les. With the effect of nominatives of Turkish which begins 
with Tanzimat Period made writing of Turkish grammar 
and dictionary to be done faster and difference of Turkish 
from Arabic and Persian understood. Turkish grammar bo-
oks has begun to be written with the results of mentioned 
term‟s intellectuals. Arabic and Persian grammar rules are 
worked most in written grammar books but then Turkish 
grammar rules are worked too. Affect of Arabic and Per-
sian to grammar books can also be seen in first dictionaries 
too. In spite of Turkish as a language name, our first dicti-
onary named as “Lûgat-i Osmanî”. In mentioned period 
there are intellectuals who worked more consciously. ġem-
seddin Sami who is one of them is from Albania. He wan-
ted to express that our language name is Turkish by naming 
his his dictionary as “Kâmûs-ı Türkî”. He tells reason why 
he named his dictionary as Kâmûs-ı Türkî in the first volu-
me of this work: “Bizce müsta‟mel lûgat-ı Arabiyye ve Fari-
siyyeyi câmi olduğu hâlde, bu kitabın “Kâmûs-ı Türkî” na-
mıyla tesmiyesine belki itiraz edenler bulunur. Lakin lisânı-
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mız Lisân-ı Türkîdir. Bu lisâna mahsus lûgat kitabına dahi 
baĢka isim düĢünmek abestir. Lisânımızda müstamel keli-
melerin cümlesi de herhangi bir lisândan mahuz olursa ol-
sun, hakikaten müstamel ve malum olmak Ģartıyla, Türkçe-
den maduddur.” In this study contributions of ġemseddin 
Sami who is an Albanian and an Ottoman intellectual will 
be examined with the aspects of Turkish Language and 
Turkish education. 

Key Words: Semseddin Sami, Turkish language, Turkish 
education 

 

GiriĢ 

Osmanlı Devleti‟nin son dönemlerinde yetiĢmiĢ önemli isim-
lerden birisi olan ġemseddin Sami, pek çok alanda eserler vermiĢtir. 
Edebiyatımızda ilk roman örneği olarak kabul edilen Taaşşuk-ı 
Tal‟at ve Fitnat baĢta olmak üzere, Kâmûs-ı Türkî, Kâmûsu‟l-A‟lâm, 
Kâmûs-ı Fransevî, Nev-usûl Sarf-ı Türkî eserlerinden bazılarıdır. ġem-
seddin Sami, Tanzimat sonrasında ilmî disiplinle Türklük araĢtır-
malarına yönelen ilk yazarlardandır. 1881‟de yayınlanan “Lisan-ı 
Türkî “Osmanî” baĢlıklı makalesinde Osmanlı diye bir milletin 
olmadığını, bu sebeple “Osmanlıca” diye bir dilin olamayacağını, 
bu dilin adının Türkçe olduğunu bildirir. Türkçenin sadeleĢmesini 
ve gerçek kimliğini kazanmasını isteyen yazar, bu görüĢleriyle 
Ömer Seyfettin‟in II. MeĢrutiyet yıllarında baĢlatacağı Yeni Lisan 
hareketine de kaynaklık eder.56 

ġemseddin Sami Kimdir? 

Bursalı Mehmed Tâhir, Osmanlı Müellifleri adlı eserinde 
ġemseddin Sami hakkında Ģu bilgileri vermektedir:  

“Osmanlı muharrirlerinin âli himmetlerinden bir zat olup 
Yanya dâhilindeki (Permed) kazası nevâhisinden (Feraşer) li-
dir. Tahsil-i ibtidâîsini Müskad re‟isinde, âlisini Yanya‟da 
Rum mektebinde ikmâlden sonra İstanbul‟a hicretle hususi 
muallimlerden de istikmâl-i „ulûm-i âliyye ve „âliye eyledi. Ba‟de 
İstanbul ve taşrada bazı memuriyetlerde bulunmuş ise de son 
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memuriyeti mülga teftiş-i askerî komisyonu başkâtibi idi. 
Üslûb ifadeleri sadedir. Eş‟ârla teveggullerine dair eserleri gö-
rülmemiştir. 1322‟de vefat ederek Üsküdar köylerinden Eren 
köyündeki kabristana defn edildi. Arapça, Farsça, Fransızca, 
Rumca, İtalyanca lisanlarına da vâkıf idi. Âsar-ı matbuaları 
kırka yakın olup en meşhurları altı cilt üzere müretteb 
Kâmûsu‟l-A‟lâm ismindeki mufassal tarih ve coğrafya lügati ile 
iki cilt Kâmûs-ı Türkî ve birer cilt kebir Türkçeden Fransızca-
ya, Fransızcadan Türkçeye Kâmûs-ı Fransevî‟dir. Bu eserler 
Osmanlılarca âsâr-ı muhallidedendir. Bir de (Kâmûs-ı Arabî) 
başlamışlarsa da itmamına muvaffak olamamışlardır. Kâmûs-ı 
Fransevî‟lerin muhtasarları da vardır. Diğerleri cep kütüphane-
si unvanıyla neşrolunan cüz‟ler meyanında münteşir: Medeniyet-
i İslâmiye, Esâtir, Kadınlar, Yer, Gök, Usûl-ı Tenkîd, Letâif, 
Emsâl, İnsan, Yine İnsan, Lisân‟dır. Bunlardan başka resâil-i 
mevkûteden (hafta) ve (âile) isimlerinde eserleri de vardır.”57 

Bursalı Mehmed Tahir‟in söylediklerinden de anlaĢılmaktadır 
ki ġemseddin Sami, iyi tahsil görmüĢ beĢ, altı lisan bilen ve zama-
nının teknik ve sosyal ilimlerini öğrenmiĢ bir âlimdir. Telif ve ter-
cüme kırka yakın eser vermiĢ olan ġemseddin Sami dil, edebiyat, 
sözlükçülük, sosyal hayat, din, tarih, coğrafya gibi konulara vâkıftır. 
Bütün bu özellikleri onu yaĢadığı dönemde diğer aydınlardan farklı 
kılmıĢtır. 

Fransızca, Ġtalyanca, Rumca, Eski Yunanca, Latince, Arapça 
ve Farsçayı mükemmel bir Ģekilde bilen ġemseddin Sami‟nin ter-
cüme faaliyetleri yazı hayatının baĢlangıcını oluĢturmuĢtur. 

ġemseddin Sami’nin Eserleri 

1. Romanı 

Taaşşuk-ı Tal‟at ve Fitnat: ġemseddin Sami‟nin bu romanı 
Türk edebiyatının ilk roman denemelerindendir. 1872 yılında Hadi-
ka gazetesinde tefrika edilmeye baĢlanmıĢ ve 1873‟te de tamam-
lanmıĢtır.58 
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Ankara 2000, s. 78. 
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2. Tiyatro Eserleri 

1) Besa Yahud Ahde Vefa: (Ġstanbul h. 1292, m. 1875) ġem-
seddin Sami‟nin yazdığı ilk piyestir.59 Yazar bu piyesinde memleke-
tindeki “bessa” denilen yemini konu edinmiĢtir. 

2) Seydi Yahya: ġemseddin Sami‟nin ikinci piyesidir. Hicri 
1292 (1875)‟de kaleme alınan bu eser de millî tiyatroya örnek ola-
rak gösterilir ve konularını tarihten alır.60 

3) Gâve: 1876 (h. 1293) Sami‟nin yazdığı üçüncü piyestir. Ko-
nu, Firdevsî‟nin Şah-name‟sinden değiĢtirilerek alınmıĢtır.61 

3. Tercümeleri 

1) Tarih-i Mücmel-i Fransa: ġemseddin Sami‟nin ilk tercümesi-
dir. Eser 10 rebi‟ül-ahir 1289 (1872)‟da kaleme alınmıĢtır.62 

2) İhtiyar Onbaşı: BeĢ perdelik trajedidir. Ġlk defa 1874 yılında 
Osmanlı tiyatrosunda sahnelenmiĢtir.63 

3) Galateé: (h. 1290) Florian adlı birinin Fransızca kaleme al-
dığı manzum bir piyesten çevrilmiĢtir.  

4) Şeytanın Yadigârları: (h. 1295) Roman, Frederic Soulié‟den 
çevrilmiĢtir.  

5) Sefiller: (1879) Victor Hugo‟nun Les Miserables adlı eserin-
den çevrilmiĢtir. ġemseddin Sami kitabı 645. sayfasına kadar ter-
cüme etmiĢ, geri kalan bölümü ise Sabah gazetesi hey‟et-i tahririyye 
(yazı iĢleri) müdürü Hasan Bedrettin Bey tarafından tecüme edil-
miĢtir.64 

6) Robinson: (1302) Bu eser tam metninden değil, çocuklar 
için basitleĢtirilmiĢ Fransızca tercümeden dilimize aktarılmıĢtır. 

 

 

                                                           
59 Agâh Sırrı Levend, Şemseddin Sami, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 

1969, s. 64. 
60 Tural, a.g.e., s. 36. 
61 Levend, a.g.e., s. 68. 
62 Tural, a.g.e., s. 39. 
63 Tural, a.y. 
64 Levend, a.g.e., s. 71. 
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4. Cep Kitapları 

1) Medeniyyet-i İslâmiyye: (1296) ġemseddin Sami‟nin Ġslâm 
medeniyetiyle ilgili çeĢitli konularda yazdığı 34 yazıdan oluĢan bir 
eserdir. 

2) Esatir: (1296) Eski medeniyetlerin birtakım efsanelerinin 
anlatıldığı bir eserdir. 

3) Kadınlar: (1296) Kadınlarla ilgili 34 yazıdan oluĢmaktadır. 

4) Gök: ġemseddin Sami‟nin bu eseri ise gökle ilgili 24 yazı-
dan meydana gelmektedir. 

5) Yer: (1296) Yerle ilgili 30 yazıdan oluĢmaktadır. 

6) İnsan: (1296) Ġnsanla ilgili yazı bulunmaktadır. 

7) Emsal: (1296) ġemseddin Sami‟nin Sabah gazetesinde yaz-
dığı yazıların toplanmasından oluĢan bir eserdir. 

8) Letaif: (1300) Hikmet ve ibrete dayanan 436 küçük fıkra 
vardır. 

9) Yine İnsan: (1303) Bu eser daha önce yayınlanan İnsan adlı 
kitapçığın ikinci bölümüdür. 

10) Lisan: (1303) ġemseddin Sami‟nin bu eseri bizde “dil” 
konusunda bilimsel bir bakıĢ açısıyla yazılmıĢ ilk eserdir diyebili-
riz.65 

11) Usûl-i Tenkît ve Tertîb: (1303) Bu eser noktalama iĢaretle-
rinin nerelerde kullanılması gerektiğini örneklerle izah etmektedir. 

5. Sözlükleri 

1) Kamus-ı Fransevî: Fransızcadan Türkçeye, 2 cilt, I. Baskı Ġs-
tanbul, 1299 (1882), 1630 sayfadır.66 

2) Kamus-ı Fransevî: Türkçeden Fransızcaya, 2 cilt, Ġstanbul 
1302 (1885), 1208 sayfadır. 

3) Küçük Kamus-ı Fransevî: Fransızcadan Türkçeye, Ġstanbul 
1304, cep kitapları serisinden 650 küçük sayfa olarak basılmıĢtır. 
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4) Kamusu‟l-A‟lâm: Basımı 11 yıl süren ve devrinde büyük ilgi 
gören ansiklopedik tarih ve coğrafya sözlüğü, 1306-1316, 6 cilt, 
4830 sayfadır.67 

5) Kamus-ı Arabî: Arapçadan Türkçeye, ġemseddin Sami bu 
eseri kendisi bastırmıĢ ve forma forma yayımlamıĢtır 
(1313/1314=1896/1897). Ancak Sami eseri tamamlayamamıĢ, eser 
504. sayfada kalmıĢtır. 

6) Kamus-ı Türkî: 1317-1318 yılları arasında 2 cilt olarak hazır-
lanan bu eser 1574 sayfadır. Eser, Türkçenin ele alındığı ilk sözlük 
sayılmaktadır. Daha I. Mahmud zamanında tertip edilen Es‟ad 
Efendi‟nin Lehçetu‟l-Lugat (1733) adlı eserinin yetersizliği ve Ahmet 
Vefik PaĢa‟nın Lehçe-i Osmânî‟sinin (1876-1892) karıĢık bir Ģekilde 
düzenlenmesi yüzünden Sami‟nin Kamus-ı Türkî adlı eseri diğerleri-
ne karĢı üstünlüğünü kabul ettirmiĢ seçkin bir eserdir.68 

6. Öğretici Eserleri 

1) Tasrifat-ı Arabiyye: ġemseddin Sami bu eserini 1877 yılında 
Yanya‟da kaleme almıĢ, Ġstanbul‟a döndükten sonra bastırmıĢtır. 
Yeni baĢlayanlar için Arapça sarf-nahiv bilgilerini içeren bir kitap-
tır. 

2) Yeni Usul Elifbâ-yı Türkî: Okula yeni baĢlayan çocukların 
okuma yazma öğrenmek için kullanacakları bir “elifba” kitabıdır 
(Ġstanbul, 1318). 

3) Nev-Usul Sarf-i Türkî: 1302 yılında hazırlanmıĢ Türkçe sarf-
nahiv (dil bilgisi) kitabıdır. 

4) Arnavutça Alfabe: Arnavutçanın alfabesini hazırlamak için 
kurulan komisyonda yer alan ġemseddin Sami‟nin hazırladığı alfa-
bedir. Ġlk kez 1879 yılında Ġstanbul‟da basılan bu eser daha sonra 
1900‟de BükreĢ‟te yayınlanmıĢtır. 

5) Tatbikat-ı Arabiyye: Arapça küçük fıkralardan oluĢan bir 
eserdir (Ġstanbul 1318). 

6) Arnavutça Gramer: Sami bu eseri Cemiyyet-i Ġlmiyye-i Ar-
navudiyye adlı derneğin üyesi olduğu zamanlarda hazırlamıĢtır 
(BükreĢ 1886). 
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ġemseddin Sami‟nin eserlerinden önemli olanlarını baĢlıklar 
altında sıralamaya çalıĢtık. Buraya almadığımız çeĢitli konularda 
yazılmıĢ eserlerinin yanı sıra basılmamıĢ eserleri de bir hayli yekûn 
tutmaktadır. 

Buraya kadar ġemseddin Sami‟nin eserleri hakkında genel 
bilgiler verdikten sonra Ģimdi de bildirimize konu olan ġemseddin 
Sami‟nin Türk dili üzerine yaptığı çalıĢmalar ve bu çalıĢmaların 
yazarın yaĢadığı dönemde ve sonraki yıllarda Türkçe öğretimi ko-
nusunda bir Ģuur ve tutum geliĢtirilmesi üzerinde ne gibi etkileri 
olduğu konusuna değinelim. 

ġemseddin Sami’nin Dil ÇalıĢmaları ve Bu ÇalıĢmaların 
Türkçe Öğretimi Açısından Değerlendirilmesi 

Yazımızın baĢında hayatı ve çalıĢmaları hakkında bilgi verdi-
ğimiz ġemseddin Sami, neredeyse hemen her alanda eser verecek 
yeterlilikte donanıma sahip bir Osmanlı aydınıdır. Onun çalıĢmala-
rından öne çıkanlar Ģüphesiz ki sözlük çalıĢmalarıdır. HazırlamıĢ 
olduğu sözlükler günümüzde de birinci dereceden referans eserler 
arasında yer almaktadır. ġemseddin Sami‟yi bizim açımızdan önem-
li kılan bir baĢka yönü dil üzerine çalıĢmalarıdır. 

ġemseddin Sami, dil ve edebiyat konularında muhtelif mec-
mua ve gazetelerde art arda yazılar yayımlamıĢtır. Hafta dergisinin 
1881 ve 1882 yılları arasında dil ve edebiyat meseleleri üzerine çe-
Ģitli makaleler kaleme almıĢtır. Daha sonra 1885‟te Daniel De-
foe‟dan yaptığı Robenson Tercümesi ön sözünde dilde sadeleĢme 
konusunu irdelemiĢtir. Ayrıca 1898‟de Servet-i Fünûn dergisinin 
Nüsha-i Fevkalade‟sinde “Lisan ve Edebiyatımız” adlı makalesini 
yazmıĢtır. Aynı yıl Sabah gazetesinde “ġiir ve Edebiyattaki Teced-
düd-i Ahirimiz” adlı yazısında imla konusuna değinmiĢ, bir yıl son-
ra 1899‟da kaleme aldığı “Edebiyat-ı Müstakbelimiz” adlı makale-
sinde ise Türkçe kelimeler konusunu incelemiĢtir.69 

ġemseddin Sami‟nin önemle üzerinde durduğu konulardan 
birisi de Türk dilinin kökenidir. Yazar, dile dair düĢüncelerini zik-
rettiği Hafta dergisinde yayınladığı “Lisân-ı Türkî “Osmanî” adlı 
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makalesinde Türkçenin menĢei üzerinde durmakta ve “lisân-ı Os-
manî” ifadesinin yanlıĢ olduğunu belirtmektedir. ġemseddin Sami, 
konuyla ilgili düĢüncelerini Ģöyle ifade etmektedir:  

“Söylediğimiz lisan ne lisandır ve nereden çıkmıştır? Osmanlı 
lisanı tabirini pek de doğru görmüyoruz; çünkü bu unvan sela-
tin-i Osmaniyyenin birincisi fatih-i meşhurun nam-ı âlilerine 
nisbetle muşarun‟ileyhin tesis etmiş oldukları bir devletin unva-
nıdır; hâlbuki lisan ve cinsiyet müşarün ileyhin zuhurundan ve 
bu devletin teessüsünden eskidir. Asıl bu lisanla mütekellim 
olan kavmin ismi “Türk” ve söyledikleri lisanın ismi dahi “li-
san-ı Türkî”dir. Cühela-yı avam indinde mezmum addolunan 
ve yalnız Anadolu köylülerine ıtlak edilmek istenilen bu isim, 
intisabıyla iftihar olunacak bir büyük ümmetin ismidir. (…) 
Devlet-i Osmaniyyenin zîr-i tabiiyetinde bulunan kâffe-i akvam 
efradına dahi “Osmanlı” denilüp, “Türk” ismi ise Adriyatik 
Denizi sevahilinden Çin hududuna ve Sibirya‟nın iç taraflarına 
kadar münteşir olan bir ümmet-i azîmenin unvanıdır.”70 

Osmanlı coğrafyasında kullanılan dilin lisân-ı Osmanî olarak 
anılmasının yanlıĢ olduğunu yine Türkçe konuĢan baĢka kavimler-
den örnek vererek açıklar. Buhara, Hive ve KaĢgar Türklerinden 
pek çok kiĢinin Türkçelerinin birbirinden farklı olduğunu fakat bu 
farklılığın onların Türk olmadığı anlamına gelmediği gibi konuĢtuk-
ları dilin de Türkçe olmadığı anlamına gelmediğini belirten yazar, 
bu sebeple nasıl ki bizim konuĢtuğumuz dile “lisân-ı Osmanî” un-
vanı yakıĢmıyorsa Maveraünnehir'de ve Çin‟deki hemcinslerimizin 
lisanına Çağatay unvanının yakıĢmayacağını çünkü Çağatay isminin 
akvâm-ı Türkiyyeden küçük bir kavmin ismi olduğunu ama kullanı-
lan dilin Türkçe olduğunu ifade eder. 

ġemseddin Sami, “Lisân ve Edebiyatımız” baĢlıklı yazısında 
Türkçede yabancı kelimelerin yer alıĢının sebebinin Türklerin cesur 
ve savaĢçı bir millet olmalarından kaynaklandığını, Türklerin karak-
terlerine uygun bir Ģekilde onların kullandığı dilin de pek “arî” ol-
madığını söyler. “Türkler esasen cesur ve cengâver bir kavim olup eskiden 
bu sıfatla şöhret bulmuş oldukları gibi, lisanları dahi ahlâk ve tabiatlarına 
muvafık olarak hâl-i ibtidaisinde huşunetten pek de arî değildi.”71 
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Aynı yazının devamında ġemseddin Sami, dilimize Arapça ve 
Farsça kelimelerin yerleĢmesinin Ġslamiyetin kabulüyle baĢladığını 
belirtir. Ġslamiyetten önce kullandığımız Uygur yazı dilinin Türkle-
rin Ġslamiyet tesiriyle ve bulundukları coğrafyanın da etkisiyle Arap 
ve Fars edebiyatının etkisi altına girmelerinden ihmal edildiğini ve 
zamanla da büsbütün unutulduğunu ifade eder. 

1. Lisan 

ġemseddin Sami, dil üzerine düĢüncelerini daha önce kısaca 
tanıttığımız Lisan adlı eserinde bir araya getirmiĢtir.  

Ġsmail Doğan tarafından “Osmanlı Klasikleri” serisinde La-
tin harfleriyle yayınlanmıĢ olan ġemseddin Sami‟nin bu eserini 
(1303/1886) önemli kılan Ģey, eserin dilbilim alanında ülkemizde 
kaleme alınmıĢ ilk çalıĢma olmasıdır. Yazar, bu eserinde dil konu-
sundaki düĢüncelerini 18 baĢlık altında belirtmiĢtir. Eserde dilin 
ortaya çıkıĢı, geliĢmesi ve kollara ayrılması konusundaki eski ve yeni 
görüĢler karĢılaĢtırılmakta ve doğru bir görüĢ ortaya konmaya çalı-
Ģılmaktadır. ġemseddin Sami, dilin ortaya çıkıĢı, geliĢimi ve kollara 
ayrılması konusunda eserde genel olarak evrimci bir yöntem çizgi-
sinde fikir beyan etmektedir. Bunun yanında kimi yerde dinî bakıĢ 
açılarını da değerlendirmekte ve ikisi arasındaki farklılıklara temas 
etmektedir.72 

Eserde yer alan bölümler Ģunlardır: “Dil Nedir?, Dil Hakkın-
da Eski ve Yeni DüĢünürlerin Fikirleri, Dilbilim, Bizde Dilbilim, 
Ses Bakımından Ġnsanla Diğer Hayvanlar Arasındaki Fark, Ses Do-
ğal mıdır Öğrenmeye mi Bağlıdır?, Anlama ve Anlatma Bakımın-
dan Ġnsanla Diğer Hayvanların Farkı, Dillerin Ġlk Ortaya ÇıkıĢı, 
Dilin Ortaya ÇıkıĢ Biçimi, Ġsimlerin Belirlenmesiyle Kelimelerin 
Meydana GeliĢi, Dilin Ġlkel Hâli, Dilin Üç Biçimde Sıralanması, 
Dillerin Kökeninde ve Soyunda Birlik Var mıdır?, Dilin Ömrü, 
Dilin Ġlerlemesi ve Gerilemesi, Dillerde Kök; Kol ve Akrabalık, 
Tek Heceli Diller, BitiĢken Diller-Afrika Dilleri”. 

Bölüm baĢlıklarından da anlaĢılacağı gibi ġemseddin Sami, dil 
konusunda bugün de üzerinde tartıĢılan konulara kendi bakıĢ açı-
sıyla açıklık getirmeye ve bazı soruların cevabını bulmaya çalıĢmıĢ-
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tır. ġemseddin Sami eserinde dilbilim alanında Avrupa ülkelerinde 
birçok ilerleme olmasına rağmen ülkemizde bu bilimin isminin bile 
olmamasından yakınır. Eserin son bölümünde dilleri tek heceli 
diller, bitiĢken diller ve bükümlü diller olmak üzere yapısal bakım-
dan üç büyük grup içerisinde sınıflandırmaktadır. Fakat açıklamalar 
yaparken tek heceli dillerden geniĢ bir biçimde, Afrika dillerini de 
dâhil ettiği bitiĢken dillerinden ise kısmen bahsetmiĢtir. BitiĢken 
dillerden bahseden bölümde Türkçe ve Türkçeyle akraba olan dil-
lerden bahsetmemiĢtir. Ayrıca, eserdeki ifadelere göre son bölümü 
oluĢturması gereken bükümlü diller kitapta yer almamaktadır.73 

2. Kâmûs-ı Türkî 

Türk dilinin ilk sözlüklerinden olan eser, dil ve edebiyat ala-
nında önemli eserler vermiĢ olan ġemseddin Sami tarafından 20 
Ramazan 1317/23 Ocak 1900 yılında Ġkdâm Matbaası‟nda 1586 
sayfa ve 2 cilt olarak basılıp yayımlanmıĢtır. O zamana kadar hazır-
lanan sözlükler hep Osmanlıca lûgat olarak yayımlanmıĢtır. Fakat 
Tanzimat döneminde Türk milliyetçiliği yolunda çalıĢmaları olan 
ġemseddin Sami dilimize diğer dillerden geçen kelimeleri de Türk-
çeleĢmiĢ kabul ettiği için sözlüğüne de “Kâmûs-ı Türkî” ismini 
vermiĢtir.74 

ġemseddin Sami eserine neden Kâmûs-ı Türkî ismini verdi-
ğini, eserin ifade-i meram bölümünde Ģöyle belirtmektedir: “Bizce 
müsta‟mel lûgat-ı Arabiyye ve Farisiyyeyi câmi olduğu hâlde, bu kitabın 
“Kâmûs-ı Türkî” namıyla tesmiyesine belki itiraz edenler bulunur. Lakin 
lisânımız Lisân-ı Türkîdir. Bu lisâna mahsus lûgat kitabına dahi başka 
isim düşünmek abestir. Lisânımızda müstamel kelimelerin cümlesi de herhan-
gi lisândan mahuz olursa olsun, hakikaten müstamel ve malum olmak şartıy-
la, Türkçeden maduddur.”75 

ġemseddin Sami‟ye göre bir dilin sözlüğü, o dilde kullanılan 
bütün kelimeleri toplamıĢ, kullanılmayan kelimeleri de atmıĢ olma-
lıdır. ġemseddin Sami‟nin dilde kullanılan kelimelerin tamamını o 
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dilin malı sayma düĢüncesi günümüzde de kabul görmekte ve dili-
mizde yer etmiĢ yabancı kökenli kelimelere “TürkçeleĢmiĢ kelime-
ler” denilmektedir. Zira bu kelimeler Türk dilinin ses özelliklerine 
göre telaffuz edilmekte ve yazım kurallarına göre yazılmaktadır. 

Sözlük hazırlama konusundaki hassas çalıĢmalarının yanı sıra 
ġemseddin Sami imla ve noktalama konusunda da döneminin 
önemli çalıĢmalarına öncülük etmiĢtir. Ġmla ve noktalama üzerine 
görüĢlerini Usûl-i Tenkît ve Tertîb adlı eserinde ortaya koymuĢtur. 

3. Usûl-i Tenkît ve Tertîb 

Eser, 1303 (1886) yılında 130 küçük sayfa olarak bastırılmıĢ-
tır. Eserin birinci bölümü tamamıyla noktalamaya ayrılmıĢtır. ġem-
seddin Sami, noktalama iĢaretlerinin tarihinden söz ettikten sonra 
bu iĢaretleri tanıtarak, kullanıldığı yerleri maddeler hâlinde sıralamıĢ 
ve dönemin tanınmıĢ yazar ve Ģairlerinden aldığı örneklerle konuya 
açıklık getirmeye çalıĢmıĢtır.76 

Dil bilgisi öğretimi açısından önemli olan bu eserde yazar, 
noktalama iĢaretleri ve onların kullanım yerlerini örneklerle belirtir. 
Bu yönüyle eser Türkçe öğretimi ve uygulamalı dil bilgisi öğretimi-
ne örnek teĢkil ederken, dönemi itibariyle Türkçenin imla ve nokta-
lama kurallarının disiplin altına alınması çalıĢmalarına öncülük et-
mektedir. 

Sonuç 

ġemseddin Sami dil ve edebiyat alanındaki çalıĢmalarıyla dö-
neminde temayüz etmekle kalmayıp kendisinden sonra gelen aydın-
lara da Türkçenin sadeleĢmesi, gramerinin ve sözlüğünün hazır-
lanması konularında ilham kaynağı olmuĢ ve yol göstermiĢtir. Türk 
dili ve edebiyatı üzerine yazılarıyla dil ve edebiyat konusunda pek 
çok meselenin aydınlanmasına katkı sağlayan yazar, dilbilim alanın-
da da öncü çalıĢmalar yaparak dilbilimine “ilmü‟l-lisân” ismini 
vermiĢtir. Onun çalıĢmaları Türklük ve Türkçe Ģuurunun oluĢma-
sında önemli bir baĢlangıçtır. 
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ÇalıĢmamızı onun Ģu sözleriyle tamamlayalım: “Lisanımız pek 
güzeldir. Dünyanın en güzel lisanıdır desek mübalağa etmiş olmayız. Güzelli-
ği nisbetinde de kolaydır. Bu ise nail olduğumuz bir nimet-i uzmadır.”77 
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MOSTARLI ZĠYÂÎ'NĠN ŞEYH-İ SAN'AN HİKÂYESİ'NĠN 
DĠL ÖZELLĠKLERĠ VE SÖZ VARLIĞI ÜZERĠNE 

The Characteristics of Language and Vocabulary of Şeyh-i San‟an Story of 
Mostarlı Ziyâî 

 

Zuhal KÜLTÜRAL

 

 

Özet 

Klâsik Türk edebiyatında Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u Züleyhâ, 
Hüsrev ü Şîrîn, Cemşîd ü Hurşîd, Şem‟ ü Pervâne, Hüsn ü Dil, 
Mihr ü Müşterî gibi genellikle iki kahramanlı aĢk hikâyelerini 
konu edinen mesnevilerin önemli bir yeri vardır. Bu mesne-
vilerde, aĢk uğrunda katlanılan sıkıntılar dile getirilerek aĢk-
ları uğrunda her tür fedakârlığı göze alan âĢıklar söz konusu 
edilmektedir. Bu konuda yazılmıĢ eserlerden biri de tebliği-
mize konu olan Şeyh-i San'an (Abdürrezzâk) mesnevisidir. Ġlk 
olarak Ferîdüddîn Attâr‟ın Mantıku‟t-tayr adlı Farsça eserin-
de yer alan Şeyh-i San‟an Hikâyesi, bu eserin tercümesi yoluy-
la XIV. yüzyılda Anadolu sahası Türk edebiyatına geçmiĢ, 
sonraki yüzyıllarda Mantıku‟t-tayr‟ın farklı tercümeleriyle ye-
niden iĢlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalardan elde edilen bilgilere 
göre Şeyh-i San'an Hikâyesi'nin Türkçe ilk çevirisi GülĢehri 
tarafından yapılmıĢ olup onun Mantıku‟t-tayr adlı eserinde 
Dâsitân-i Seyh Abdurrezzâk adıyla yer almaktadır. Eser, Ana-
dolu sahasında XIV. yüzyıl divan Ģairi Ahmedî, XVI. yüz-
yılda Kadızâde ġeyh Mehmed, Rumelili Za'îfî tarafından iĢ-
lenmiĢ olup Balkan kökenli Ģairlerden XVI. yüzyıl divan Ģai-
ri Mostarlı Ziyâî tarafından da müstakil bir hikâye olarak ka-
leme alınmıĢtır. Ziyâî‟nin Kıssa-i Şeyh-i San'an Hikâyesi, bu 
konuyu anlatan eserler içinde en hacimli olanıdır. Bu duru-
mun Ziyâî'nin konu bakımından Attâr‟ın Mantıku‟t-tayr‟ına 
sadık kalmakla birlikte çeĢitli ilâveler ve değiĢiklikler yapmıĢ 
olmasından kaynaklandığı söylenebilir. Gerek Anadolu sa-
hasında yazılmıĢ Kıssa-i Şeyh-i San'an mesnevileri gerek Mos-
tarlı Ziyâî'nin eseri çeĢitli araĢtırmacılar tarafından ele alın-
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mıĢ, eserin muhtevası, klâsik edebiyatımızdaki yeri, eserdeki 
edebî sanatlar vb. konularda incelemeler yapılarak metinleri 
neĢredilmiĢtir. Ancak bu çalıĢmalarda eserlerin dil özellikleri 
ve söz varlığı üzerinde durulmamıĢtır. Bu bakımdan tebli-
ğimizde Mostarlı Ziyâî'nin Şeyh-i San'an Hikâyesi'nin dil özel-
likleri ele alınacak ve eserin söz varlığı konusunda değerlen-
dirmeler yapılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Şeyh-i San'an Hikâyesi, Mostarlı Ziyâî, 
Türkçe söz varlığı 

Abstract 

There's an important role of the mathnavis having love sto-
ries generally with two heroes like Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u 
Züleyhâ, b Hüsrev ü Şîrîn, Cemşîd ü Hurşîd, Şem‟ ü Pervâne, Hüsn 
ü Dil, Mihr ü Müşterî in classical Turkish literature. In these 
mathnavis, lovers that sacrificies everything for their love 
are told by expressing all the difficulties they have. One of 
the works that has been written in this subject is Şeyh-i 
San'an matnavis mentioned in our study. Şeyh-i San'an story 
has been firstly in Ferîdüddîn Attâr‟s persian work Mantı-
ku‟t-tayr, expressed in Anatolian Turkish literature with 
translation of this work in XIV. century and has been stu-
died again with different translation Mantıku‟t-tayr throug-
hout the next centuries. According to the gained informa-
tions from the studies, the first Turkish translation of Şeyh-i 
San'an has been done by Gülsehrî and named as Dāsitān-i 
Şeyh Abdurrezzāk in his work of Mantıku‟t-tayr. This work 
has been studied in XIV.century by Ottoman poet Ahmedî 
in Anatolian literature and performed in XVI.century by 
ġeyh Mehmed, Rumelili Za'îfî, also written a separate story 
by one of the poets of Balkans origin that is a XVI.century 
Ottoman poet Mostarlı Ziyâî. Şeyh-i San'an story of Ziyâî is 
one of the most voluminous work describing the subject. 
The reason for this can be explained that Ziyâî has the sa-
me subject with Attâr‟s Mantıku‟t-tayr but with some additi-
ons and alterations. Both Şeyh-i San'an's mathnavis in Ana-
tolian literature and Mostarlı Ziyâî's work have been publis-
hed after examined by some researchers with studying on 
the contents, the position of it in our classical literature and 
the art of literature in this work. However the characteris-
tics of literature and vocabulary have not been examined in 
these studies. Therefore, in our study we are going to make 
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evaluation on the characteristics of language and vocabulary 
of Mostarlı Ziyâî's Şeyh-i San'an story. 

Key Words: The story of Şeyh-i San'an, Mostarlı Ziyâî, Tur-
kish vocabulary 

 

GiriĢ 

Klâsik Türk edebiyatında Leylâ vü Mecnûn, Yûsuf u Züleyhâ, 
Hüsrev ü Şîrîn, Cemşîd ü Hurşîd gibi genellikle iki kahramanlı aĢk 
hikâyelerini konu edinen mesnevilerin önemli bir yeri vardır. Bu 
mesnevilerde, aĢk uğrunda katlanılan sıkıntılar dile getirilerek bu 
uğurda her tür fedakârlığı göze alan âĢıklar söz konusu edilmekte-
dir. Bu eserlerden biri de tebliğimize konu olan Şeyh-i San'an (Ab-
dürrezzâk) mesnevisidir. Ġlk olarak Ferîdüddîn Attâr‟ın Mantıku‟t-
tayr adlı Farsça eserinde yer alan Şeyh-i San‟an Hikâyesi, bu eserin 
tercümesi yoluyla XIV. yüzyılda Anadolu sahası Türk edebiyatına 
geçmiĢ, sonraki yüzyıllarda Mantıku‟t-tayr‟ın farklı tercümeleriyle de 
yeniden iĢlenmiĢtir. Yapılan çalıĢmalardan elde edilen bilgilere göre 
Şeyh-i San'an Hikâyesi'nin Türkçe ilk çevirisi GülĢehri tarafından 
yapılmıĢ olup onun Mantıku‟t-tayr adlı eserinde Dâsitân-i Şeyh Abdur-
rezzâk adıyla yer almaktadır. Eser, Anadolu sahasında XIV. yüzyıl 
divan Ģairi Ahmedî, XVI. yüzyılda Kadızâde ġeyh Mehmed, Rume-
lili Za'îfî tarafından iĢlenmiĢ olup Balkan kökenli Ģairlerden XVI. 
yüzyıl divan Ģairi Mostarlı Ziyâî tarafından da müstakil bir hikâye 
olarak kaleme alınmıĢtır.78 

Mostarlı Ziyâî ve Kıssa-i Şeyh-i San'an Mesnevisi 

XVI. yüzyıl divan Ģairlerinden Mostarlı Hasan Ziyâî hakkında 
kaynaklarda fazla bilgi yoktur. Eserlerine dayanılarak verilen mev-
cut bilgilere göre Mostar'da doğmuĢ, ömrünü sıkıntı ve yokluklar 
içinde geçirmiĢtir. Hayatının bir döneminde gurbete çıktıysa da 

                                                           
78 Bu konuda ayrıntılı bilgi için Şeyh-i San'an hikâyeleri üzerinde yapılan Ģu 

çalıĢmalara bakılabilir: Aziz Merhan, "ġeyh Abdürrezzak (ġeyh-i San'an) 
Destanının Eski Anadolu Türkçesindeki Ġlk Çevirisi (Mi?)”, Türkiyat 
Mecmuası, C. 22, Bahar 2012; Mostarlı Ziyâ„î, Şeyh-i San‟ân Mesnevisi, Haz. 
Müberra Gürgendereli, Kitabevi Yayınları, Ġstanbul 2007; Sadık Yazar, 
"Mütercimi Belirsiz Bir ġeyh-i San‟ân Mesnevisi", Turkish Studies Interna-
tional Periodical For the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, 
Volume 5/4, Fall 2010. 
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aradığını bulamayıp memleketine geri dönmüĢtür. Ölüm tarihi 
992/1584 olarak verilmektedir. Eserleri, Divan‟ı ve Kıssa-i Şeyh Ab-
dürrezzâk mesnevisidir. Ayrıca bugüne kadar bulunamamıĢ ancak 
Kıssa-i Şeyh Abdürrezzâk mesnevisinde yazdığını belirttiği Varka vü 
Gülşâh adlı bir eseri de vardır.79 

Mostarlı Hasan Ziyâî'nin Kıssa-i Şeyh-i San'an mesnevisi, Ġslam 
ve tasavvuf felsefesi ile ilgili pek çok eserde zikredilen Şeyh Abdür-
rezzâk hikâyesinin konu edildiği bir mesnevi olup bu konuda ya-
zılmıĢ eserler arasında en hacimli olanıdır. Ziyâî, eserinde, rüyasın-
da gördüğü bir Hristiyan güzeline âĢık olup dinini terk eden, birçok 
maceradan sonra esas olanın Allah aĢkı olduğunu anlayıp tövbe 
eden ġeyh Abdürrezzâk‟ın hikâyesini anlatır. Biri Londra, ikisi Ġs-
tanbul‟da olmak üzere üç nüshası bilinen eser 1725 beyittir. Eserin 
çevriyazıya aktarılan metni Müberra Gürgendereli tarafından ya-
yımlanmıĢtır. ÇalıĢmamızda Gürgendereli'nin hazırladığı metinden 
faydalanıldığı gibi eserin Taksim Atatürk Kitaplığındaki nüshası 
esas alınmıĢtır. Muallim Cevdet yazmaları 272 numarada kayıtlı 
olan bu nüsha 46 varak olup 1587 beyit ihtiva etmektedir. Her say-
fada 17 satır vardır. 

ġeyh Abdürrezzâk olarak da bilinen ġeyh-i San'an (Sanânî)'ın 
tarihte yaĢamıĢ gerçek bir kiĢi olup olmadığı bilinmediği gibi ona 
nispet edilen hikâyenin de gerçekten yaĢanmıĢ bir olay mı yoksa bir 
kurgu mu olduğu Ģu anki bilgilere göre kesin olarak bilinmemekte-
dir. Ahmet Talat Onay, ġeyh San‟ân'ın 211/826'de vefat eden Ebû 
Bekr Abdürrezzâk b. Hemâm b. Nâfî es-San'ânî el-Himyerî oldu-
ğunu söylerken, İslam Ansiklopedisi'nde bu zatın ġeyh-i San'ân ile 
olan iliĢkisi üzerinde herhangi bir bilgi verilmemiĢtir. Bununla bir-
likte XIII veya XIV. yüzyılda yaĢamıĢ olması muhtemel Ahmedî, 
Yûnus Emre ve XVI. yüzyıl Ģairi Ziyâî'nin metinlerinde de “Abdür-
rezzâk” isminin geçmesi, ġeyh-i San'an'ın Abdürrezzâk es-San'ânî 
ile olan iliĢkisinin çok eskiye dayandığını göstermektedir.80 

                                                           
79 Müberra Gürgendereli, "Mostarlı Hasan Ziyâî" TDV İslâm Ansiklopedi-

si, 2005, C. 30, s. 300. 
80 Sadık Yazar, "Mütercimi Belirsiz Bir ġeyh-i San‟ân Mesnevisi", Turkish 

Studies International Periodical For the Languages, Literature and History of 
Turkish or Turkic, Volume 5/4, Fall 2010, s. 1574. 
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Hikâyenin konusu Ģöyle özetlenebilir: ġeyh Abdürrezzâk bir 
gece rüyasında Rum ülkesine giderek orada bir puta secde ettiğini 
görür. Müritleriyle rüyasını yorumlatabilmek için Rum ülkesine 
gider ve orada gördüğü Hristiyan bir kıza âĢık olur. Bu aĢk uğrunda 
birçok güçlüklere katlanarak periĢan bir hâle gelir. Kızın isteği üze-
rine puta tapar, Ģarap içer, domuz güder. Bu davranıĢları karĢısında 
Ģeyhleri ondan ümit keserler. Ancak müritlerinden biri olan Abdur-
rahman, arkadaĢlarını Ģeyhlerini bu hâlde bırakmamaları, onun yap-
tığı hatalardan dönmesi için yanında olmaları gerektiği konusunda 
ikna eder. Sonunda Ģeyh girdiği yanlıĢ yolu fark ederek geri döner. 
Diğer tarafta kız da bir rüya görmüĢ ve rüyasında güneĢ ona Ģeyhin 
ardından gitmesini söylemiĢtir. Bunun üzerine kız Müslümanlığı 
seçerek Ģeyhi aramaya koyulur. Birbirlerini ararlarken yolda karĢıla-
Ģırlar ama yorgunluktan bitkin düĢen kız, Ģeyhin yanında ruhunu 
teslim eder. Hikâyede anlatılmak istenen ana düĢünce, aĢk uğruna 
çekilen eziyetlere katlanabilmek ve sabır göstermek gerektiği ve 
gerçek aĢka ancak çekilen sıkıntılar sonucunda ulaĢılabileceğidir. 

Eserin Dil Özellikleri ve Söz Varlığı 

Ġncelediğimiz nüshada da görüleceği gibi eser imla özellikleri 
bakımından XVI. yüzyılda Anadolu sahasında yazılmıĢ mesneviler-
le benzer özellikleri taĢımaktadır. Dönemin belirgin özelliklerinden 
olan düzlük-yuvarlaklık uyumuna uymayan eklerin imlası da aynı 
Ģekilde devam etmektedir. Eserin tertibi, klasik mesnevilerde oldu-
ğu gibi giriĢ, konunun iĢlendiği asıl bölüm ve hatime olmak üzere 
üç bölümden meydana gelmiĢtir. Konunun iĢlendiği asıl bölüm 
Muallim Cevdet 272 numaralı yazmada "Âgâz-ı hikâyet-i Ģeyh-i 
uĢĢâk Hazret-i „Abdürrezzâk" baĢlığı altında (8b/260-44b/1529) 
beyitleri arasındadır. "Hâtime-i Kitâb" bölümü 44b/1529. beyitte 
baĢlayarak 1587. beyitte sona ermektedir. Bu bölümler içinde asıl 
konunun anlatıldığı bölümlerde daha sade bir dil kullanılmıĢtır. 
ġair, özellikle nasihat niteliği taĢıyan beyitlerde bu konuda oldukça 
baĢarılıdır. Mostarlı Ziyâî, Ģiirlerindeki bu sadelik, atasözü ve deyim 
zenginliği, halk söyleyiĢine yakın ifadeleri ile çağdaĢları diğer Balkan 
kökenli Ģairlerle aynı özellikleri taĢımaktadır. Eserin söz varlığı ve 
dil özellikleri hakkında yaptığımız bazı değerlendirmeler deyimler ve 
atasözleri, hitap cümleleri, gibi edatının fiil ismi ve dativ ekli kullanılışı, -malı 
/ -meli partisip ekinin kullanılışı, bazı arkaik kelimeler ve nasihat sözleri 
gibi alt baĢlıklar altında verilecektir. Bu çalıĢma yapılırken eserin 
Taksim Atatürk Kitaplığı Muallim Cevdet Yazmaları 272 numarada 
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kayıtlı nüsha esas alındığı için verilen örnek beyitler ve sayfa numa-
raları bu nüshaya göre kaydedilmiĢtir. 

1. Deyimler ve Atasözleri 

Deyimler dilde anlatımı samimi kılan, etkileyici hâle getiren 
unsurlardır. Bu unsurlara eserden Ģu örnekler verilebilir: 

aklı gitmek: "DüĢmesün mi ki o zîbâ duhter / Bir perîdür 
görenüñ „aklı gider" (11b/377). 

boyun virmek: "Baglanup „aĢk ipine virdi boyun / Var ise 
aña sebeb oldı cünûn" (33a/ 1144). 

dil uzatmak: "Ne belâdur bu ki câhil her bâr / „Âkıle dil 
uzadur sûsen-vâr" (42b/1449). 

el yumak: "El yudı âb-ı hayâtından Ģeyh / Kesdi ümmîdi 
necâtından Ģeyh" (15b/523). 

gam çekmek: "Ger tarîkimde çekersem nola gam / Yolcılar 
yolda çeker dürlü elem" (10b/343). 

ömrünün sebzesi solmak: "„Ömrümüñ sebzesi soldı bu gi-
ce / Var ise soñ gicem oldı bu gice" (6b/547). 

yüz karalığı etmek: "Sakaluñ ag iken ey pîr-i fenâ / Yüz ka-
ralıgını itmeñ ne revâ" (21b/737). 

yüzünü döndermek: "Böyle didi vü yüzin dönderdi / Anla-
rı yollarına gönderdi" (32b/1139).  

Deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiĢ ve halka mal 
olmuĢ, öğüt verici nitelikte söz, deme, mesel, sav, darbımesel anlamında-
ki atasözleri Ģairlerin düĢüncelerini anlatırken baĢvurdukları unsur-
lardır. Eserden bu konuda Ģu örnekler verilebilir: "Alna yazılan 
baĢa gelir; kiĢi, kaderi ne ise onu görür" anlamındaki atasözünü, 

"Eylemez kimse bu kâra inkâr / Yazılan baĢa gelür âhir-kâr 
(8b/260) beytinde görmekteyiz. 

Ġdelüm Rûma geçüp seyr-i bilâd / „ÂĢıka çün ırag olmaz 
Bagdâd (10b/345) beytindeki atasözü, "bir Ģeyi elde etmek için aĢırı 
istekli olan kimseye, bu uğurda katlanacağı fedakârlıklar güç gel-
mez" anlamındadır. Bu atasözünün aynı anlamı taĢıyan "ÂĢığa 
Bağdat sorulmaz." Ģekli de vardır. 
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ĠĢiden agladugın güler idi / Kârvân geçdi it ürür dir idi 
(19b/675). "Ġt ürür, kervan yürür" "GerçekleĢmesi doğal olan iĢler 
engellenemez" anlamında bir atasözüdür. 

Mey içen tövbesini sır ekser / Ki su akdugı yire girü akar 
"(25b/878).  

Daha önce bize yararı dokunmuĢ olan güzel bir durum, bu-
gün bulunmasa bile yarın yine ortaya çıkar" anlamındadır. Bu ata-
sözleri aynen veya benzer Ģekilleriyle günümüzde de kullanılmakta-
dır. 

2. Hitaplar 

Seslenme edatları, genellikle hitap edilen isimlerle birlikte 
kullanılır: a beyim ey arkadaş, ay oğul gibi. Fonksiyonu hitabı kuvvet-
lendirmektir.81 Mostarlı Ziyâî'de  

"Gel e ey bülbül-i bâg-ı hasret / Gel e ey murg-ı hevâ-yı 
mihnet" 

örneğinde görüldüğü gibi "e", "ey" seslenme edatları, Balkan kö-
kenli divan Ģairlerinin eserlerinde sık rastlanan kullanılıĢlardır. "A", 
yaygın olarak kelimelerin baĢında çağırma ünlemi göreviyle kullanı-
lır: Mesnevide (e) ve (ey) hitaplarının aynı beyitte birlikte kullanıl-
ması pekiĢtirme olarak düĢünülebileceği gibi vezin gereği olarak da 
değerlendirilebilir. 

3. Gibi edatının fiil ismi ve dativ ekli kullanılıĢı 

"Türkçenin her devrinde ve Ģivesinde çok yaygın bir kullanı-
lıĢı olan “gibi” benzetme edatı, isimlerin yalın ve iyelik ekli hâlleri 
ile zamirlerin de hem yalın hem de ilgi hâli ile kullanılarak bazen 
benzetme edatı bazen de cümlenin zarfı olur."82 Mostarlı Ziyâî'nin 
mesnevisinden aĢağıdaki örnekler verilebilir:  

"HaĢre dek bulmaya gibi sûzı / Görmeye gibi kimesne rûzı" 
(16b/553). 

"Togmaya gibi felekde hûrĢîd / Günden ola gibi „âlem 
nevmîd" (16b/554). 

                                                           
81 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, 1958, s. 315. 
82 Necmettin Hacıeminoğlu, Türk Dilinde Edatlar, 1992, s. 41. 
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"Görmeyem gibi nigârum ben de / Olmayam gibi o Ģâha 
bende" (16b/555). 

4. -malı / -meli partisip ekinin kullanılıĢı 

"Gelmelü olsa eger baĢa hevâ / ġeyhlik fâ‟ide itmez aslâ" 
(8b/261). 

"Âdeme gelmelü oldukda belâ / „Ayn-ı „aklı anuñ olur a„mâ" 
(8b/264). 

beyitlerindeki “gelmelü olmak” kullanılıĢı "eğer baĢa gelecek olsa" 
anlamındadır; -malı/-meli partisibi gelecek zaman ifade eder. "Batı 
Türkçesinde ortaya çıkan -malı/-meli eki daha çok Azerî Türkçesin-
de kullanılan, Osmanlı sahasında daha az görülen partisip eklerin-
den biridir. Eski Anadolu Türkçesi'nden göndermelü (olmak), is-
temelü (olmak) gibi örnekler verilebilir; -ma/-me fiilden isim yapma 
eki ile sıfat ekinin birleĢmesinden çıktığı anlaĢılan bu ek, partisip eki 
olarak gelecek zaman ifadesi taĢımaktadır."83 

5. Bazı arkaik kelimelerden örnekler 

sımak: "Kırmak, bozmak; yenmek; galebe etmek" anlamla-
rındadır.84 Eski Türkçeden itibaren kullanılan kelimelerimizdendir. 
Eski Anadolu Türkçesi döneminde de pek çok örneği bulunmakta-
dır. Metnimizde aĢağıdaki örnekte “tövbesini sımak” deyimi "töv-
besini bozmak” anlamında kullanılmıĢtır. 

"Mey içen tövbesini sır ekser / Ki su akdugı yire girü akar" 
(25b878). 

tamzurmak: Divanu Lugati't-Türk'te tamzurmak / tamuz-
mak: "damlatmak damzırmak" anlamındadır (IV, 569). Kelimenin 
“tamzırmak/damzırmak, tamzurmak” Ģekillerinde Eski Anadolu 
Türkçesi metinlerinde de kullanıldığı görülmektedir. Bu kelimeye 
Ģu örnek verilebilir: 

"Katı sayru idi vü cismi saru / Kimse yok tamzuracak agzına 
su" (20b/699). 

ürümek: Ürmek fiili Divanu Lugati't-Türk'te "üflemek; ür-
mek; havlamak" anlamındadır. (IV 714). Metnimizdeki, 

                                                           
83 Muharem Ergin, a.g.e.,  s. 303-304. 
84 Divanü Lugati't Türk, Haz. B. Atalay, 1986, C. IV, s. 510. 
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"ĠĢiden agladugın güler idi / Kârvân geçdi it ürür dir idi" 
(19b675) 

beytinde kullanılan Ģekli günümüzde "Ġt ürür kervan yürür" atasö-
zünde kalıplaĢmıĢ olarak kullanılmaktadır. 

tamu: "Cehennem" anlamındaki bu kelime de Eski Türkçe-
den itibaren kullanılan kelimelerimizdendir (IV, 569). Günümüzde 
yerini Arapçadan alıntı cehennem kelimesine bırakmıĢtır. 

iti: Eski Anadolu Türkçesi dönemi metinlerinde "sert, kes-
kin, Ģiddetli" anlamlarında pek çok örneği bulunan kelimelerimiz-
dendir. Metnimizde de aynı anlamda kullanılmıĢtır. 

"Ġtidür kılıcı gibi ol yâr / Bir cefâlar kılıcıdur dildâr" (731). 

6. KonuĢma diline yaklaĢan ifadeler ve nasihat cümlele-
ri 

"Görme misin kiĢi oynar Ģatranc / DüĢde ol fikr ile görür 
sad renc" (10a/314). 

"Görme misin ki ferîd-i San„ân / Oldı çün tâlib-i vasl-ı 
cânân" (28b/984). 

"Bilme misin ki iĢitmiĢdük ezel/  Bir kerem ehli ki yok aña 
bedel" (5b/146). 

Beyitlerdeki “görme misin, bilme misin” Ģeklindeki kullanıĢ-
lar vezin gereği ünsüz düĢmesi olarak değerlendirilebileceği gibi, 
ağız özelliği olarak da düĢünülebilir. 

"Dost olmaz saña ol bî-insâf / Dostlukdan ura ol sufrede 
lâf" (33a/1144). 

beytiyle dostluktan bahseden her kiĢiye inanılmaması gerektiği 
öğütlenmektedir. 

"Dost oldur gelicek baĢa belâ / BaĢın ortaya koya destüñ ala" 
(33a/1145). 

"Çün taĢ altında kala iki elüñ / Dest-gîr ola ala iki elüñ" 
(33a/1146).  

beyitlerinde ise gerçek dostun baĢını ortaya koymak bahasına dos-
tunun elinden tutabilen kiĢi olabileceği ifade edilmektedir. 
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Bir diğer beyitte, önemli olanın iyi günde dost olmak değil, 
kötü günde yardıma koĢmak olduğu ifade edilir: 

"Sufrede dostluk iden ebter / DüĢmen-i fırsat olur ol ek-
ser"(33a/1147).  

"Sufre yârânı cihânda çog olur / Buñ deminde ne „acebdür 
yog olur"(33a/1148). 

Bu beytin ikinci mısraında buñ kelimesi "sıkıntı, eziyet" anla-
mında olup günümüzde bunalmak Ģekliyle kullanılmaktadır. 

Sonuç 

Mostarlı Ziyâî'nin Şeyh-i San'an mesnevisi, klasik Türk edebi-
yatında bir çok örneği bulunan iki kahramanlı aĢk hikâyelerinden 
biridir. Ġlk olarak Ferîdüddîn Attâr‟ın Mantıku‟t-tayr adlı Farsça ese-
rinde yer alan Şeyh-i San‟an hikâyesi, bu eserin tercümesi yoluyla 
XIV. yüzyılda Anadolu sahası Türk edebiyatına geçmiĢ ve çeĢitli 
Ģairler tarafından iĢlenmiĢtir. Balkan kökenli Ģairlerden XVI. yüzyıl 
divan Ģairi Mostarlı Ziyâî de Şeyh-i San'an kıssasını müstakil bir 
hikâye olarak kaleme almıĢtır. Ziyâî‟nin Kıssa-i Şeyh-i San'an hikâyesi, 
bu konuyu anlatan eserler içinde en hacimli olanıdır. Eser, konusu 
itibariyle olduğu kadar söz varlığı ve dil özellikleri bakımından da 
ayrı bir önem taĢımaktadır. Balkanlar‟da yetiĢen divan Ģairlerindeki 
sadelik, halk diline yaklaĢan ifadeler, deyim ve atasözleri bakımın-
dan zenginlik, Mostarlı Ziyâî'de de Ģairin kendine has üslubuyla 
görülmektedir. Bu genel ifadelerin somut örnekler gösterilerek 
değerlendirilebilmesi ve dil çalıĢmaları yapılabilmesi için eserlerin 
metin sözlüklerine ihtiyaç vardır. Bugüne kadar gerek Anadolu 
gerek Rumeli'de yetiĢmiĢ divan Ģairlerinin eserleri üzerinde çok 
değerli çalıĢmalar yapılmıĢ, yapılmaya da devam edilmektedir. Ge-
nellikle çalıĢmaların büyük bir kısmını metin tespiti ve eserlerin 
edebî yönüyle incelenmesi oluĢturmaktadır. Tebliğimizde sınırlı 
sayıda verdiğimiz örneklerde de görüldüğü gibi eserlerde zengin dil 
malzemesi bulunmaktadır. Eserlerdeki bu malzemeyi ortaya koya-
bilecek olan metin sözlükleridir. Metin sözlükleri hazırlanmak sure-
tiyle kelimelerin, deyimlerin, birleĢik Ģekillerin metindeki kullanılı-
Ģına göre ayrıntılı olarak incelenmesi, dil çalıĢmalarına katkı sağla-
yacağı gibi günümüzde Balkanlar‟da yaĢayan Türkçe ile karĢılaĢtır-
ma yapabilme imkânı da sağlayacaktır. 
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MAKEDON HALK DĠLĠNDE KULLANILAN HAYIR 
DUALAR 

Used in Macedonian Language Public People's Prayers 

 

Filiz MEHMETOĞLU

 

 

Özet 

Bu çalıĢmanın amacı, daha önce çevrilmemiĢ Makedon folk-
lor ürünlerinden sözlü yaratılar olan hayır duaların Türk di-
line kazandırılmasıdır. Diğer önemli amaç da eskiden beri 
süregelerek kalıplaĢmıĢ olan bu deyiĢlerdeki Türkçe kökenli 
kelimeleri ayıklayarak ortaya koymak, Balkanlar‟da Türklü-
ğün etkilerini araĢtırmaktır. Makedon dilindeki folklor ürün-
lerinden olan hayır dualar için bu konudaki çalıĢmaların asıl 
kaynakçası olan, Makedonların önemli folkloristlerden Mar-
ko K. Cepenkov‟un derlemelerinden faydalanılmıĢtır. Ça-
lıĢmada amaç, yöntem ve hayır dua çevirisi konusuna kısaca 
değinildikten sonra, sözlüklerdeki tanımlar verilmiĢ, daha 
sonra da kavram olarak “hayır dua” ile ilgili literatürdeki ça-
lıĢmalar incelenmiĢtir. Türk diline çevirisi yapılarak tematik 
olarak sınıflandırılan Makedon hayır dualarının istatistiksel 
sonuçları da yüzdelik hesap ölçeği ile sunulmuĢtur. 

Anahtar Kelimeler: Hayır dualar, Makedon folkloru, Ma-
kedon dili 

Abstract 

The aim of this study is to bring the common blessings, 
which are oral creations of Macedonian folkloric products 
and not translated before, in Turkish language. The other 
important aim is to reveal the words having Turkish origin, 
by sorting them out, in these phrases which have become 
stereotyped as they have existed since the past and, in doing 
so, to research the Turkish influence in the Balkans. To 
identify the common blessings which are the folkloric pro-
ducts of Macedonian language, we have made use of the 
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compilations by Marko K. Cepenkov, one of the important 
folklorists of Macedonians and the main authority of the 
studies in this field. In this study, after dealing briefly with 
the aim, method and the translation of the common bles-
sings, we have given the definitions in the dictionaries and 
then have examined the studies in the literature related to 
“blessing” as a concept. The statistical results of Macedo-
nian common blessings, classified thematically by transla-
ting to Turkish, have been presented in percent scale. 

Key Words: Blessings, Macedonian folklore, Macedonian 
language 

 

GiriĢ 

Bu çalıĢmada Makedon halkının hayır dualarına Türk dilin-
den girmiĢ ögelerin izi sürülmüĢ, böylece bir anlamda Balkan-
lar‟daki Türklük problematiği araĢtırılmaya çalıĢılmıĢtır. 

Makedonya‟nın Osmanlı‟nın tebaası altında yaĢadığı dönem 
olan 1371-191285 yılları arasında Balkan Türkleri aracılığı ile Türk 
dilinden Makedon halkının gündelik hayatındaki diline birçok söz-
cük geçerek günümüze kadar ulaĢmıĢtır. 

Hayır duaların çalıĢılma sebebi bu kalıplaĢmıĢ ifadelerin eski-
den beri kullanılıyor olması ve söz konusu dönemde Türk dilinden 
geçen kelimelerin daha yoğunlukta bulunabileceği düĢüncesidir. 

ÇalıĢmada kaynak olarak Makedon halk derlemecilerinden en 
önemlisi olan Marko Cepenkov‟un derleme eserinden faydalanıl-
mıĢtır. Kendisi, birçok sözlü halk yaratısını ilk defa yazıya kayde-
den, çalıĢmaları en önemli referans sayılan Makedon folkloristler-
dendir. 

Yöntem olarak ise taranan kalıp ifadeler Makedon dilinden 
Türk diline çevrilerek Türk dilinin etkisi incelenmiĢ ve tematik an-
lamda sınıflandırılarak analiz edilmeye çalıĢılmıĢtır. Analiz bölü-
münde, Makedon hayır dualarındaki Türkçe kelime ve söz öbekle-
rinin yüzdelik oranları, hayır duaların kendi içindeki yapısal oluĢu-
mu ve konu olarak ihtiva ettiği yüzdelik oranlar verilmiĢtir. 

                                                           
85 Mehmet Hacısalihoğlu, “Makedonya”, İslâm Ansiklopedisi, C. 27, Türki-

ye Diyanet Vakfı, Ankara 2003, s. 439-440. 



      Balkanlar’da Türk Dili          91 
 

 
 

Derlemenin orijinali Kiril harflidir ve bunlar Makedon dilin-
den çeviri yapılarak verilmiĢtir. ÇalıĢmada hayır duaların birebir 
çevirileri yapılmıĢtır çünkü Makedonlar arasında bunlar aynı Ģekilde 
kullanılmaktadır. 

Esasen bu çalıĢma tamamen bir uygulama çalıĢmasıdır. Diğer 
bir deyiĢle, kavram olarak hayır duanın açıklanması kaygısından 
ziyade, uygulamalı olarak yapılan bir çalıĢmadır. Asıl önemli noktası 
budur. Önemi ve özelliği konunun daha önce çalıĢılmamıĢ olması, 
ilk defa Türk diline çevrilerek tematik olarak sınıflandırılmasıdır. 

Sözlüklerde Hayır Dua Tanımları 

Dua (çoğulu: ed‟iyye): 1. YakarıĢ, 2. Tanrı'ya yalvarma, yaka-
rıĢ için söylenen dinî metin: Tek kiĢinin ya da din adamlarınca yö-
netilen tapınmaya, kutsamaya ve dinsel törene katılan kiĢilerin; yüce 
varlıkların, doğaüstü güçlerin yardım ve acımalarını sağlamaları, 
onları yumuĢatmaları için sesleniĢleri, yakarıĢları. 

Atasözü, deyim ve birleĢik fiiller: Dua etmek, duası tutmak, 
dua (veya duasını) almak. 

BirleĢik Sözler: Beddua, hayır dua, cenaze duası, hatim duası, 
karınca duası, pehlivan duası. Sofra duası: Yemek yedikten sonra 
Allah'a Ģükretmek için edilen dua, yağmur duası, yemek duası. 

Tanrı'ya yalvarma, yakarıĢ, 

Birisini çağırmak, 

Bir kimseyi bir isimle tesmiye etmek, 

Peygamber'e (S.A.V.) salâvat getirmek, 

Söz, kelâm, 

Salât, namaz, 

Tanrı'ya yalvarma, yakarma, dilekte bulunma sözü, 

Enfas: duâlar, (nefes. c.) nefesler, soluklar, cevherler.86 

Yukarıda TDK‟nun tanımlamasını verdikten sonra bir de ta-
rihî kaynaklardan Dîvânü Lügati‟t-Türk‟te karĢımıza çıkan alkıĢ sözü, 
“dua etme, övme, birinin iyiliklerini sayıp dökme” anlamlarında 

                                                           
86 TDK. 

http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=beddua&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=hayır%20dua&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=cenaze%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=hatim%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=karınca%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=pehlivan%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=sofra%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=yağmur%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
http://www.tdk.org.tr/TR/Genel/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF05A79F75456518CA&Kelime=yemek%20duası&EskiSoz=dua&GeriDon=2
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geçmektedir. Bunlardan baĢka “alka-/arka-: alkıĢlamak, övmek”, 
“alkaĢ-: alkıĢlamak, alkıĢta yarıĢ etmek” ve “karga-arka-: kötülüğü-
nü sayıp dökmek” sözleri de alkıĢ sözüyle ilgili olarak Dîvânü Lüga-
ti‟t-Türk‟te geçmektedir.87 

Dua, Vankulu Lûgatı‟nda Ģöyle tanımlanır: “Bir nesnenin vu-
kuun talep etmek. Bir kimseyi çağırmak manasına da gelir.”88 

Mütercim Âsım Ģu tanımı verir: “Niyaz ve ibtihâlle Haktaâlâ 
dergâhından hayr ü rahmet ricasından ibârettir.”89 

ġemsettin Sâmi bu tanımlara el açmayı da ekler: “Cenâb-ı 
Hakka yalvarıp-yakarmak, niyâz etmek, ellerini kaldırıp istekte bu-
lunmak.”90 

İslâm Ansiklopedisi‟nde Osman Cilacı‟nın hazırladığı maddeye 
göre Ģöyledir: “Kulun bütün benliğiyle yüce yaratana yönelerek 
ondan istek ve dilekte bulunması anlamında dini terim ve bu amaç-
la icra edilen bir ibadet Ģekli. Dua kelimesi, “çağırmak, seslenmek, 
istemek; yardım talep etmek” manasındaki “da‟vet” ve “da‟vâ” 
kelimeleri gibi mesdar olup, “küçükten büyüğe, aĢağıdan yukarıya 
vâki olan talep ve niyaz” anlamında isim olarak da kullanılır. Ayrıca 
Allah‟a sunulacak talepleri sözlü veya yazılı olarak dile getiren me-
tinlere de dua denilir. Ġslâm literatüründe ise Allah‟ın yüceliği karĢı-
sında kulun aczini itiraf etmesini, sevgi ve tâzim duyguları içinde 
lütuf ve yardımını dilemesini ifade eder. Arapça‟da kullanıldığı 
edatlara göre bir kimse hayır duada veya bedduada bulunmak 
mânalarını taĢır.”91 

Tüm bu anlamlarının dıĢında yine TDK‟nın BSTS / Biyoloji 
Terimleri Sözlüğü (1998)‟nde Ģöyle bir tanım vardır: bk. doku uyuĢur-

                                                           
87 Divânü Lûgati‟t-Türk Tercümesi, C. I, Çev. Besim Atalay, Ankara 1992, s. 

237, 249, 284. 
88 Akalın, L. Sami, Türk Dilek Sözlerinden Alkışlar Kargışlar, Kültür Bakan-

lığı, Ankara 1990, s. 28. 
89 Mütercim Âsım, Kâmûs-ul Muhît, Ġstanbul 1305 (1889). 
90 ġemsettin Sami, Kâmus-ı Türkî. Ġstanbul 1318 (1902). 
91 Osman Cilâcı, “Dua”, İslâm Ansiklopedisi, C. 9, Türkiye Diyanet Vakfı, 

1994, s. 529. 
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luk antijenleri; olarak rastlanmıĢtır. Bu anlam, çalıĢmada sözü edi-
len kavramla homonim bir durum oluĢturmaktadır.92 

Kavram Olarak Hayır Duanın Anlamı Üzerine 

Hayır dua ile ilgili literatüre bakıldığında bütün sözlü yaratılar 
gibi, halk dilinde ĢekillenmiĢ temenni-dilek sözleri olan dua ve 
beddualar da nesilden nesile sözlü olarak aktarılmıĢ anonim kalıp-
lardır. “Günümüzde hayır dua olarak kullanılan ifade; eski Türkçe-
de bu fiil alkıĢ kelimesi ile karĢılanıyordu.”93”AlkıĢ türünü, en kısa 
ve kestirme biçimiyle, iyi dilek bildiren söz diye tanımlayabiliriz.”94 

Duaların yapılanmalarında da dinî katmanlaĢmanın izleri var-
dır: “Türk toplumlarındaki dualar ise Ģüphesiz Tengricilik inanç 
döneminin izlerini taĢımaktadırlar. Duaların tanımı iyi dilekleri içe-
ren sözler olarak yapılmaktadır.”95 “Ortadoğu Ġslâm kültürüne ka-
tılmamız, dilimizdeki eĢanlamlı sözcük sayısını giderek çoğaltmıĢ, 
bu arada Türkçe alkıĢ-kargıĢ yerine yabancı kökenli dua-beddua 
sözcükleri kullanılmaya baĢlanmıĢtır.”96 “Ġlginç olan nokta dua ve 
bedduaların, sadece Ģahsa ve onun yakınları için söylenilmemesi, 
köye, kente, binaya, mülke, mala, davara, ağaca, ırmağa söylenilen 
dua ve bedduaları Anadolu, Balkanlar, Ortadoğu, Kafkasya ve Uluğ 
Türkistan‟da da görmekteyiz.”97 

Kısacası, Tengricilik geleneğindeki Türk kültüründe alkıĢ ola-
rak isimlendirilen hayır dualar, Ġslamiyet‟in etkisi ile hayır dua ola-
rak kullanılmaya baĢlanmıĢ ve bu ifade günümüze kadar süregel-
miĢtir. 

Makedon Halk Dilinde Kullanılan Hayır Duaların Ori-
jinalleri 

Türk dilinden Makedon diline geçmiĢ sözcükleri iĢaret etmek 
amacıyla kelimelerin altı çizilmiĢtir. AlkıĢların derlendiği form ko-
runarak olduğu gibi aĢağıda sırasıyla verilmiĢtir. 

                                                           
92 TDK. 
93 YaĢar Kalafat, Necdet YaĢar Bayatlı, Türk Kültürlü Halklarda Alkışlar-

Kargışlar, Berikan Yayınevi, Ankara 2011, s. 7. 
94 L. Sami Akalın, a.g.e., s. 29. 
95 YaĢar Kalafat, Necdet YaĢar Bayatlı, a.g.e., s. 7. 
96 L. Sami Akalın, a.g.e., s. 28-48. 
97 YaĢar Kalafat, Necdet YaĢar Bayatlı, a.g.e.,, s. 8. 
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Blagoslovi 

1. Airlija da vi e pazaro!  

2. Airlija da vi e radosta!-Amin, brate, i na va{a ku}a!  

3. Airlija da ti e polazo; od tebe sefte, od Gospo beri}et! 

4. Airlija da ti e sefteto!-Ajde taka neka e, od mene sefte, od Gospo 
beri}et.   

5. Airlija pazar, so pari az‟r!  

Na {aka taka se blao{ava koga da nema pazar. 

6. Aj! Gospo neka mi te blaosoi, sinko, i um i razum da ti dait! 

7. Aj da si mi blaosoen (ali: da si mi blaosoen!) 

Ovoj blaoslov se dava i od pop i od mirjanin, koga mu se progoori 
na popo nekoj  ubav zbor, ali da mu se naprai nekoja {aka, togaj }e 
mu re~e: 

-Aj da si mi blaosoen, bre ~oe~e, {to me nasmea! 

Drugio blaoslov se dava od popo koga }e mu re~e mirjanino: 

-Blaosoj me, o~e! 

-Da si mi blaosoen, risjanine! 

8. Ajde i na golemata rados da is~ekame. 

Vo svr{ua~kata koga da go svr{at nekoe mom~e ali moma i }e 
vrzat podolgo vreme za svadbata, togaj taka }e se blao{ava. 

-Ajde taka da re~i Gospo, da is~ekame i na va{i ku}i! Ajde i na 
na{i ku}i da ni dait Gospo vakva rados, ali i na va{i ku}i!   

9. Aj da kako e Gospo, ne e nikoj! 

Koga mu se pla~i eden na drugio prvio gajret mu dava. 

10. Ajde neka vi e radosta airlija, i edna{ stramno za veko, i zdravi-
ca vi! 

11.  Ajde neka re~i Gospo da sme zdravi i `ivi i da do~ekame 
vakvi dni i do godina! 

12. Ajde neka re~i Gospo da sme zdravi, ta lesno }e ispostime 
velikoite posti! 
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13. Ako saka Gospo da go blaosloi beri}eto, ako ne vrni, pa }e ni 
se stori! 

-Bo`i blaosov koa da ima i vo snopo go umno`ua! 

14. Ako saka Gospo, spolaj mu, zimoto leto go prai. 

15. Ako sme nie siromasi, Gospo ni e bogat. 

16. Alavere‟n alavere‟n. 

Koga se fali nekoj so ne{to oti ima, drugio }e mu veli: Daj Bo`e da 
ima{, daj Bo`e! 

17. Alavere‟n jamur jae‟n! (Da dae{e Gospo do` da zavrni!) 

Koga go blao{ava nekoj nekogo so nekoe dobro da mu dait Gos-
po, {to ne biduat, togaj }e mu re~i takov blaoslov. 

18. Ama aren beri}et dade Gospo, spolaj mu nemu! 

-U Boga se ima, spolaj mu. 

19. An|elo da ti sedi na ramena, i od lo{o da te ~ua!  

20. Dal ti Gospod srebro i zlato! 

21. Da si mi blaosoen kako oven! 

Za na {aka blaosov se dava vaka. 

22. Kamen i drvo, sinko, da fati{, srebro i zlato da ti bidi!* 

Maj~in blaoslov. 

* I druga{ sum ka`al za nekoj lu|e u nas {to znaat da 
blao{avaat bilo na svadba, bilo na sveden, koga }e ja zemat ~a{ata 
vo levata raka i so desnata }e po~nat da se krstat i da blao{avaat, 
da ti e milo i drago da „i slu{a{. Na taa trpeza kaj {to nekoj pop, ali 
nekoj mirjanin {to da znaj da blao{ava ubavo i mnogu, doma}ino 
na trpezata i tukure~i site {to slu{at, arno v o~i mu se pulat i so 
desnata raka na gradite stojat i na sekoj zbor amin vikaat i site uve-
reni set oti od toj blaosov Gospo }e mu daj trista dobriwe na 
ku}ata od doma}ino, i tukure~i site {to go slu{aat blaosoot od 
arnio prijatel {to blao{ava, site }e bidat blagodarni i so golema 
nade` }e si odat doma mislej}i oti toj blaosov i vo nivnite ku}i }e 
mu bidi. 
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Sum slu{al od tatka mi za knaz Milo{a, koga knazual vo 
Srbija, imal golema darba za da blao{ava, so prosti zboroi, ma od 
srce nezloblivo. Re~e: Ne bile zboroite od kwaz Milo{a. I toa e 
edna darba u lu|eto.98 

Makedon Halk Dilindeki Hayır Duaların Çevirisi 

Makedon dilinde blagoslov (blagoslov) sözcüğü kutsama, ha-
yır dua, iyi dilek anlamlarına gelir. 

1. AlıĢveriĢiniz hayırlı olsun! 

2. Sevinciniz hayırlı olsun! 

- Âmin kardeĢim, sizin evinize de olsun! 

3. GeliĢin hayırlı olsun; siftah senden, bereket Allah‟tan! 

4. Siftahın hayırlı olsun! 

- Haydi öyle olsun, siftah benden, bereket Allah‟tan. 

5. Hazır para ile hayırlı alıĢveriĢler! (AlıĢveriĢ olmadığı, yapılmadığı 
zaman Ģaka yollu böyle iyi dilekte bulunulur.) 

6. Haydi, Allah seni kutsasın oğul, akıl ve anlayıĢ (idrak) versin! 

7. Haydi, bağıĢlanmıĢ olasın! 

Papaza Ģaka amaçlı güzel bir söz söylendiği zaman o da Ģöyle 
der: Haydi hayır göresin bre âdemoğlu; beni güldürdüğün için! Bu 
hayır dua hem papaz hem de keĢiĢ tarafından verilir. 

Diğer hayır dua ise keĢiĢin papaza demesi ile verilir: 

- Kutsa beni papaz efendi! 

- KutsanmıĢ olasın Hıristiyan! 

8. Haydi, büyük sevinci de karĢılayalım. (Bu iyi dilek, bir evliliğe 
vesile olunup, düğün daha ileri bir tarihe kararlaĢtırıldığı zaman 
söylenir.) 

- Haydi, Allah bizim de sizin de evinize bu beklemeyi nasip etsin. 
Haydi Allah bizim evimize de sizin evinize de böyle sevinç versin! 

                                                           
98 Marko K. Cepenkov, Poslovici pogovorki: gatanki, kletvi i blagoslovi, Make-

donska Kniga, Skopje 1972, s. 289-293. 
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9. Haydi, hiç kimse Allah gibi değil! (Bir kiĢi diğer bir kiĢiye dert 
yandığı zaman, dinleyen gayret vermek için söyler.) 

10. Haydi, sevinciniz hayırlı olsun, bir defa da bu çağa utanç olsun 
ve size sağlık olsun! 

11. Haydi, Allah sağ ve sağlıklı olmamızı nasip etsin ve seneye de 
böyle günlerimiz olsun! 

12. Haydi, Allah sağlık nasip etsin ki büyük oruçlarımızı (uzun sü-
ren oruç anlamında) kolaylıkla tutabilelim. 

13. Allah, bereketi hayırlı kılmak isterse, yağmurun yağacağı yoksa 
bile yine de yağar! (Allah‟ın bereketi olduğu zaman onu demet de-
met çoğaltır.) 

14. ġükret, Allah isterse kıĢı yaz yapar. 

15. Biz fakirsek de Allah‟ımız zengindir. 

16. Allah‟tır veren. Allah‟tır veren. 

-Biri bir Ģeye sahip olmakla övündüğü zaman, diğeri ona Ģöyle der: 
Allah versin sahip olasın, Allah versin! 

17. Allah vere de yağmur yağsın! Allah verseydi yağmur yağsaydı! 
(Birinin olmayacak bir müĢkülâtı olduğu zaman, Allah iyilik versin 
diye böyle bir hayır dua edilir.) 

18. Amma iyi bereket verdi Allah, Ona Ģükret! 

-Allah‟ta her Ģey var, O‟na Ģükret. 

19. Melek otursun omzuna ve seni kötülüklerden korusun! 

20. Allah sana gümüĢ ve altın vermiĢ! 

21. Koç gibi kutsanmıĢ olasın! (Üretildiği dilde kafiyelidir. ġakalaĢ-
mak amacıyla böyle hayır dua edilir.) 

22. Tuttuğun taĢ ve odun, gümüĢ ve altın olsun oğul!* (Anne hayır 
duası.)99 

                                                           
99 Bu çalıĢmayı hazırlarken çalıĢmanın içine girip kendimi bir denek ola-

rak buluyorum. Çünkü, sonuncu (22.) hayır duanın bana hatırlattığı Ģu-
dur: Rumeli‟de ikâmet ettiğimiz yıllarda küçük bir çocukken anneme 
her yardım ettiğimde bana, Türkçe olarak sürekli “TaĢı tutasın altın ol-
sun” dediğini hatırlıyorum. Bu çalıĢmayı yaptığım sırada aynı alkıĢın 
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* Daha önce de söylediğim gibi, içimizde bazı kiĢiler var ki 
onlar düğün olsun, herhangi bir kutlama olsun, bardağı sol ellerine 
alıp, sağ elleri ile haç çıkarmaya (istavroz) ve iyi dileklerde bulun-
maya baĢladıkları zaman onları dinlemeye doyamazsın. Ağzı güzel 
lâf yapan ve çokça hayır dua eden bir papaz ve de bir keĢiĢin oldu-
ğu sofrada hem ev sahibi hem de konuklar gözleri fal taĢı gibi açıl-
mıĢ Ģekilde, sağ ellerini göğüslerine koyarak dinlerler ve her laftan 
sonra âmin derler. Tümü de bu kutsamadan dolayı, Allah‟ın, ev 
sahibinin hânesine otuz iyilik vereceğine ve kutsayanı dinleyenlerin 
hepsi minnettar (râzı) olacaklarını, ayrıca da eve giderken buradaki 
bereketi ve kutsanmayı evlerine de götüreceklerine inanırlar. 

Knez (Kimi Slav uluslarında prens, kral anlamında kullanılan 
unvan) MiloĢa hakkında babamdan dinledim. Sırbistan‟da hüküm 
sürdüğü zamanlarda basit sözcüklerle fakat kalpten kutsamak ko-
nusunda büyük bir yeteneği (eli) varmıĢ. Dedi ki: Kelimeler Knez 
MiloĢa‟dan değilmiĢ ve bu da verilen bir yetenek imiĢ.100 

Makedon Halk Dilinde Kullanılan Hayır Dualardaki 
Türkçe Kelimeler 

Öncelikle, orijinal metindeki sırasıyla Makedon dilinde dö-
nüĢtükleri formda verilen kelimelerin daha sonra da günümüz 
Türkçe karĢılıkları verilmiĢtir. KalıplaĢmıĢ ifadelerin altı çizilerek 
belirtilmiĢtir. Türk dilinden Makedon diline ve özellikle de hayır 
dualara girmiĢ sözcükler, alelade kelimeler değil aynı zamanda 
önemli folklorik kavramlardır. 

Airliya: Hayırlı kelimesinin Makedon dilinde uyarlanmıĢ bi-
çimi. 

Pazaro: Pazar, alıĢveriĢ anlamında da kullanılır. 

Sefte: Sefte, ilk kez, ilk defa, siftah. 

Beriket: Bereket. Daha eski metinlerde beriket, günümüzde 
ise „biriket‟ olarak kullanılıyor. 

Pari azır: Hazır para. 

                                                                                                                             
Anadolu‟da “Tuttuğun altın olsun” Ģeklinde kullanıldığına rastladım. 
Bk. Ali Duymaz “Sihir Şiirlerinin Bir Türü Olarak Alkışlar”, Millî Folklor, 
C. 6, S. 15, 2000, s. 19. 

100 Derleme yapılan kiĢi için bkz. Kaynakça. 



      Balkanlar’da Türk Dili          99 
 

 
 

Şaka: ġaka. 

Bre: Bre. 

Gayret: Gayret. 

Alaveren: Allah veren. 

Alaveren yamur yaen: Allah verirse yağmur yağar. 

Ama: Ama. 

Air: Hayır. 

Yanikarata: Yanık yarası. 

Kurşum: KurĢun. 

Orman: Orman. 

Samar: Semer. 

Analiz 

Makedon hayır dualarının 9‟u (1, 2, 3, 4, 6, 14, 15, 19 ve 20 
numaralı hayır dualar) olduğu gibi (% 43); 7‟si (5, 9, 13, 16, 17, 18 
ve 21 numaralı hayır dualar) çok kısa, tek cümlelik açıklamalar ile 
(% 33); 3‟ü (7, 8 ve 22 numaralı hayır dualar) açıklamalı olarak (% 
14); 2‟si de (5 ve 21 numaralı hayır dualar ) Ģaka için, ĢakalaĢmak 
amaçlı söylenen (% 10) hayır dualar olarak tespit edilmiĢtir. 

Türk dilinden Makedon dilindeki derlenmiĢ 22 hayır duaya 
toplam 16 form geçtiği tespit edilmiĢtir. Bunlardan 4 tanesi kalıp-
laĢmıĢ ifadelerdir. Kalan 12 tanesinin sözcük biçiminde olduğu 
görülmüĢtür. 

Tamamı 22 hayır duanın 13 tanesinde Türkçe kelimeler 
ve/veya kalıplaĢmıĢ ifadelere rastlanmıĢtır. Sadece 9 tanesinde (6, 8, 
11, 12, 14, 15, 19, 20, ve 22 numaralı hayır dualar) Türkçe sözcüğe 
rastlanmamıĢtır. Yüzdelik olarak bu yakĢalık % 60‟a denk gelmek-
tedir. Hayır duaların yarısından biraz fazlasında Türkçenin hâkimi-
yetini görmek mümkündür, denilebilir. Bu beklenenden de yüksek 
bir sayıdır. 

Konusal bağlamda Makedon hayır dualarının analizi iki ana 
grupta yapılabilir: 
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1. AlıĢveriĢ ve bereket: 1, 3, 4, 5, 13 ve 20 numaralı (6 tanesi) 
hayır dualar, 

2. Teoloji (Hıristiyan teolojisi): 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 
16, 17, 18, 19, 21 ve 22 numaralı (16 tanesi) hayır dualar. Konusal 
analizde “alıĢveriĢ ve bereket” % 27, “Hıristiyan teolojisi” ise % 73 
olarak tespit edilmiĢtir. Allah‟a yakarıĢ ve kutsanma ile ilgili hayır 
duaların ağırlıkta olduğu açıktır. 

Kutsal kitaplardaki dünya görüĢü, o dinsel inanca bağlı ulus-
ların oluĢturduğu kültür çevrelerinde ortak yaĢama politikasıdır. 
AlkıĢ ve kargıĢlar bir tür Tanrıya seslenme edebiyatı olduğu için, 
Tanrı-cennet cehennem-suç-ceza-sevap-günah-iyi-kötü anlayıĢı, o 
dinsel kültür çevresinin belirlediği değer ve biçimdedir. AlkıĢ ve 
kargıĢlar bu değerlere paralel yönler kazanırlar. Böylece Tevrat ve 
Ġncil, Hıristiyan dünyası için, Kur‟ân-ı Kerim ise Ġslâm ülkeleri 
için101 önemli dinsel temeldir. 

Sonuç 

Analiz bölümünde görüldüğü üzere Makedon dilindeki hayır 
dualara, Türk dilinden geçen kelime miktarı beklenilenin de üstün-
dedir. Oldukça yüksek oranda geçmiĢ kelimelerin tespiti bu çalıĢ-
manın en önemli sonuçlarından biri olmuĢtur. Kendi içerisinde 
Makedon hayır dualarının iki ana tema etrafında oluĢtuğunun tespit 
edilmesi ve ayrıca ĢakalaĢmak amaçlı hayır duaların olması oldukça 
dikkate değer diğer önemli sonuçlardandır. Rumeli‟de Türkler ara-
sında kullanılan bir hayır duanın Anadolu‟da da kullanıldığının tes-
pit edilmiĢ olması, bu konuda çalıĢan araĢtırmacılara yeni ufuklar 
açacaktır. Ek olarak, iki dil ve kültür arasında çalıĢanların göz ardı 
etmemesi gereken bir husus da bazı hayır duaların baĢka kültürlerle 
ortak olabileceği olgusudur. Günümüz Balkan göçmenlerinin za-
man zaman bunların bir kısmını Türkçe olarak kullandıkları göz-
lemler sonucu tespit edilmiĢtir. 

 

 

 

 

                                                           
101 L. Sami Akalın, a.g.e., s. 61. 
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SENECHAL CONSTANTIN CANTACUZINO AND THE 
RELIGIOUS BOOK. THE FIRST BOOK PRINTED IN 
TURKISH – THE OSMAN DIALECT, IN BUCHAREST 

 

Radu Ștefan VERGATTI

 

 

Abstract 

By the end of the XVIIth century a cultural revolution oc-
cured in Valachia. It was a consequence of reviving the 
printing activity and the books issued by the printing press. 
Thus the luxurious, expensive, heavy, unique item that was 
the manuscript have been replaced. The printed book have 
became a suitable tool for the Middle Age intellectuals, it 
was fit for carry into a pocket, and it could be multiplied in 
sufficient copies to meet market demand. In addition to the 
Bible, a monument of Romanian and universal civilization, 
translated into a beautiful Romanian language, and among 

other religious books, Proschinatarul Ierusalimului și a 
toată Palestina (Description of Jerusalem and the whole Pa-
lestine) was printed in 1701 in Bucharest. The text is bilin-
gual, in Greek and Turkish, but all using the Greek alpha-
bet. The first edition of 1701 was not preserved. Offprints 
were published in further editions. It is not known the date 
and place of the second edition printed. The third appeared 
in 1780, in Leipzig, and the fourth was published in 1799, 
in Vienna. B.A.R. (The Library of Romanian Academy) has 
two copies of the 1780 edition, and one of the 1799's. The 
language was not a barrier for the religious book typograp-
hers in Bucharest. 

Key Words: Valachia, XVIIth century, printings, religious 
book, Turkish language. 

 

I feel bound to start the present paper by expressing my gra-
titude to the late Orientalist Aurel Decei, who, with generosity, 
suggested to me that I should approach this topic... However, I did 
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not have the chance to deal with it at that particular moment. It is 
only now that I have set out to work on it. 

To further carry out older concerns, I have expanded them 
by studying the interest that seneschal Constantin Cantacuzino, 
holder of the protocathedra title, had in defending Eastern Christi-
anity through the printed book. He carried out his activity in Wal-
lachia by contributing to the restoration of printing in Bucharest, 
in 1679. There he fully supported the printing of several religious 
books, among which the translation of the Bible, that has remai-
ned to this day the most remarkable liturgical book to this day, still 
stands out.  

Although seneschal Constantin Cantacuzino‟s inclination, 
that was determinant and exemplary for his nephew prince Cons-
tantin Basarab Brâncoveanu, was particularly towards the Ortho-
dox religious book written in sacred languages – Slavonic and 
Middle Greek – as well as in the vernacular – Romanian102 – he 
also distinguished himself by his concern in sustaining  printing in 
the Turkish language, the Osman dialect. This was due to the fact 
that those in charge of culture in Wallachia and, implicitly, South-
Eastern Europe at the time, understood the importance of the 
printed book as a factor that could complexly influence spiritual 
development. They benefited from the existence, in Bucharest, of 
a good printing works, equipped with technical means suitable for 
reproducing texts in several languages.103 It was all the better that 

                                                           
102 A good example in this respect is the seneschal Constantin Canta-

cuzino‟s contribution to the translation of the Bible from Greek into 
Romanian, as well as that of his nephew, prince Constantin Basarab 
Brâncoveanu, who, in 1688, while he was a great logothete (cf. Nicolae 

Stoicescu, Dicționar al marilor dregători din Țara Românească și Moldova, 

secolele XIV-XVI, Ed. Enciclopedică Română, București, 1971, p. 126), 

was also appointed ispravnic of printing prince Șerban Cantacuzino‟s 
Bible. At the Princely Academy of Bucharest, courses began every day 
by reading one page of the Bible translated into Romanian. It was a 
way to introduce the Romanian language into the officiation of services 
in the Orthodox Church of Wallachia. 

103 The letters at the printing works of Bucharest allowed printing in the 
Middle Greek, Slavonic, Romanian and Arabic (cf. Antonio Maria del 

Chiaro‟s account, in Călători străini despre țările române, vol. VIII, editor-
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the talented Georgian Antim Ivireanul was in charge of the prin-
ting works.104 According to the testimony of the princely secretary, 
the converted Jew Antonio Maria Del Chiaro105, who described 
what he had seen, Antim Ivireanul could manufacture splendid 
matrices of metal and wood.106 Moreover, he spoke Middle Greek, 
Turkish – the Osman dialect, Slavonic, Romanian, Arabic and La-
tin. Therefore, he was the right person who could bring out a book 
in Turkish, the Osman dialect, as well. 

According to his biography, he might have favoured that 
trend militating for the setting free from the rule of the Sublime 
Porte.107 Those who had led the actions of liberation from under 
the “Star-and-Crescent” (or the Crescent Moon) flag decided to 
choose the printing centre of Bucharest for they knew there was 

                                                                                                                             
in-charge Maria Holban, Ed. Științifică și Enciclopedică, București 
1983, p. 381). 

104 For the biography and work of Antim Ivireanul in Wallachian printing 

houses, see particularly Gabriel Ștrempel, “Antim Ivireanul”, in Analele 
Academiei Române, year 100 (1966), seria IV, vol. XVI, p. 417; Gabriel 

Ștrempel, Introducere la Antim Ivireanul, Opere, Ed. Minerva, București 

1972, p. V-LX; Fanny Djindjihașvili, Antim Ivireanul cărturar umanist, Ed. 

Junimea, Iași, 1982, passim; Doru Bădără, Tiparul românesc: la sfârșitul 

secolului al XVII-lea și începutul secolului al XVIII-lea, Editura Istros – 
Muzeul Brăilei, Brăila, 1998, p. 112 and following; Agnes Erich, Radu 

Ștefan Vergatti, Magistrul și ucenicul: Mitrofan al Hușilor și Antim Ivireanul, 

in R. Șt. Vergatti, C. Vergatti, A. Erich, Unchiul și nepotul: Matei Basarab 

și Constantin Basarab Brâncoveanu, Ed. Science Press, Baia Mare, 2014, 
pp. 367-384. 

105 For Antonio Maria del Chiaro‟s biography, see Călători străini despre 

țările române, vol. VIII, ed. cit., p. 364-370. 
106 Idem, pp. 380-381. Antim Ivireanul had the merit of having founded a 

school for Romanian printers who worked alongside of him to bring 
out books from the printing press housed by the Metropolitan Church. 

107 Cf. Fanny Djindjinhașvili, op. cit., pp. 41-46. It is to be noted that An-
tim Ivireanul was in favour of the current initiated by the Greeks who 
were undertaking actions to strike the Sublime Porte in a peripheral ar-
ea of the Empire.  This explains his alliance with the Cantacuzino fami-

ly – the Șeitănești branch. Moreover, he avoided returning to his native 
country, Georgia, for the rest of his life for he deemed a comeback 
home dangerous (cf. Idem, pp. 47-53). 
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no printing press in Istanbul.108 The clerics, the conservative Mus-
lim clergy and even those who belonged to the Janissary corps 
opposed.109 In Bucharest, which was at the edge of the Empire, the 
representatives of the Islam could not react. Under these circums-
tances, in 1701, the first book printed in Turkish, the Osman dia-
lect, appeared in Bucharest. The title of this book was: in Middle 
Greek Προσχυνηταριον (Proskinitarion) and in Turkish 
Kοντλονσερριφ (Kontlonserif).110 

The title clearly shows that it is a description of Jerusalem 
and Palestine. The bilingual title also made it clear that the text was 
written in two languages – Turkish, the Osman dialect, and Middle 
Greek. But, in both cases, the Middle Greek alphabet was used for 
printing. It was done so because there were no matrices needed to 
make the letters of a Turkish alphabet – the Osman dialect, on the 
one hand, and, on the other, one did not wish to inflame the Mus-
lim clergy who, in 1623 – 1626, had prompted the Istanbul Janis-

                                                           
108 In 1493, the Sephardic Jews coming from Spain and Portugal set up a 

printing works to print religious books in the Jewish language using 
their alphabet; after 1560, Armenians were granted permission to print 
books in their language, in Istanbul, on condition they should bring the 
letters from abroad. In 1623-1626, the Janissaries, prompted by con-
servative Muslim clerics, threw into the sea the elements of the printing 
press set up by Cyril Lucaris; it was only in 1726 that the sultan allowed 
the first printing works for Turkish to be set up (Metin M. Cosgel, 
Thomas J. Miceli, Jared Robin, “Guns and Books: Legitimacy, Revolt, 
and Technology Change in the Ottoman Empire”, in Economic Work-
ing Papers, Paper 2009/12, March 2009, University of Connecticut, 
3.01.2009, Department of Economic Working Paper Series, pp. 2, 15, 
16). 

109 Ibid. 
110 As the 1st and 2nd editions are only known through descriptions, the 

complete titles of the work, both in Greek and in Turkish, were men-
tioned in Emile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des 
ouvrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, œuvre postume, com-
plétée et publiée par Mgr. Louis Petit et Hubert Pernot, tome II, Paris 
1928, p. 343. The name of the works was also reproduced in Ioan C. 

Bianu, Dan Simonescu, Nerva Hodoș, Bibliografia Românească Veche, 

tom IV, Adăogiri și îndreptări, Atelierele Grafice Socec, București 
1944, p. 28, no. 34. 
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sary to throw the printed press founded by Cyril Lucaris into the 
Sea of Marmara. 

The text, in fact a description of Jerusalem that could not ir-
ritate anyone, was translated into Turkish, the Osman dialect, by 
the orthodox bishop Seraphim of Pisidia, an area located in the 
Gulf of Antalya, in south-western Anatolia. 

The work was initially mentioned by Alexandru Papadopol-
Callimach in the article “Un episod din istoria tipografiei în 
România” („An episode in the history of printing press in Romania‟ 

– T.N.).111 After that, the book was commented by Ion Bianu și 
Dan Simonescu112, Emile Legrand113 and Constantin C. Giures-
cu.114 

Unfortunately, with regard to the first two editions, I am 
forced to confine myself to Papadopol-Callimach‟s remarks for the 
other scholars previously mentioned did not see them as they have 
not been found to this day. 

The interest in this paper is proved by its publication in four 
editions. The second edition cannot be found in the Library of the 
Romanian Academy either, nor are the year and place of publica-
tion known – apparently 1708, in Venice. The third edition appea-
red in Leipzig in 1780 and the fourth in Vienna in 1799.  

The Library of the Romanian Academy stores two copies of 
the third edition115 and one of the fourth.116 

                                                           
111 Cf. Alexandru Papadopol-Calimach, Un episod din istoria tipografiei în 

România, extract from Analele Academiei Române. Memoriile Secțiunii 
Istorice, Seria II, tom XVIII, Institutul de Arte Grafice Carol Göbl, 

București 1896, pp. 135-152. 
112 Cf. B.R.V., tom IV, ed .cit., p. 28, no. 34. 
113 Cf.  Emile Legrand, Bibliographie hellénique ou description raisonnée des ou-

vrages publiés par des Grecs au dix-huitième siècle, tom II, ed.cit., p. 343. 
114 Cf. C. C. Giurescu, Livres Turcs imprimés à Bucarest (1701 et 1768), ex-

trait de la R.I.R. (Revista Istorică Română), vol. XV, Fascicule III, 

Monitorul Oficial și Imprimeriile Statului, Imprimeria Națională, 

București, 1946, pp. 275-286. 
115 Cf. B.A.R., A. 17263 (complete copy) and 46257 (copy with failings). 
116 Cf. B.A.R., A. 28745. 
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The third edition (Leipzig, 1780) includes in the text: 

- the portrait of Abraham, Patriarch of Jerusalem (1775-
1787)117 

- a salute to readers in Turkish, the Osman dialect, and 
Middle Greek118 

- the title written in Turkish, the Osman dialect, and in 
Middle Greek 

- a homage (to the servant of the Holy Sepulchre) from Hie-

romonk Ioasaf Peloponesiacul of the Sf. Gheorghe Nou Church in 

Bucharest.119

 

The actual description of Jerusalem and Palestine120 follows 
and, at the end, services uttered to officiate the Vespers (Small 
Vespers) are printed.121 

The book is written on each page on two columns, the left 
in Greek, the right in Turkish, the Osman dialect. 

If the text of the first edition and of the second seem to ha-
ve been identical, with those printed at Leipzig and Vienna there 
are some differences. 

The fourth edition, of 1799 (Vienna) lacks the homage of 
the hieromonk of Sf. Gheorghe Nou Church of Bucharest to the 
Holy Sepulchre and the services for the Small Vespers. Instead, an 
encyclic of His Beatitude Ecumenical Patriarch Paisie (August 
1747) was added at the end.122 

It should also be mentioned that the subtitle of the fourth 
edition specifies that the work appeared on the advice of His Bea-
titude Father Patriarch of Jerusalem at the time, Antim, with the 
material means provided by Protosingelos Andreos.123 

                                                           
117 Cf. B.A.R., A 17263, f. B 1 verso. 
118 Cf. B.A.R., A  17263, f. B 2- B 3 verso. 
119 Cf. B.A.R., A 17263, pp. 3-10. 
120 Cf. B.A.R., A 17263, pp. 11-70. 
121 Cf. B.A.R., A 17263, pp. 71-84.  
122 Cf. B.A.R., A.  28745. 
123 Ibid. 
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These differences are extremely small and do not affect the 
essence of the text. I felt  felt that I should mention them here so 
as not to leave room for void comments upon the original text and 
the importance of the work. 

The reference to this book, first printed in Turkish in 1701 
in Bucharest, shows mainly the complex and significant role the 
capital of Wallachia had during the reign of Constantin Basarab 
Brâncoveanu. The appearance of the book stands proof of how 
important Bucharest was in South-East Europe and at continental 
level as well. 

The paper addressed, obviously, the Christian population of 
orthodox denomination who lived in a few enclaves on the terri-
tory of the Sublime Porte. One of these strong enclaves might 
have been located in Antalya, where bishop Seraphim of Pisidia 
provided, for the 1701 Bucharest edition, the first translation of 
the text into a language understood by the Orthodox population it 
addressed to. This explains the effort made to translate the book in 
that area. 

Secondly, it is noteworthy that the work which appeared in 
Bucharest in 1701 preceded by about three decades the Dictionary 
written by Vankulu, offered for sale at Istanbul on 31 Janu-
ary1729.124 The same year, 1729, also in Istanbul, the book about 
the Ottoman naval wars written by Kâtip Çelebi appeared.125 It is 
only that year, with the cadis‟ approval, that an intense but short-
lived printing activity began in Istanbul. It was conducted, for a 
decade and a half, by Ibrahim Müteferrika.126 

                                                           
124 For the first works printed in Turkish, on the territory of the Sublime 

Porte, in Istanbul, see Selim Nüzhet Gerçek, Türk Matbaacilie I. Mütefer-
rika matbaas, Istanbul, 1939, pp. 60-61, 84; Yasemin Gencer, Ibrahim 
Müteferrika and the Age of the Printed Mansucript, in The Islamic Manuscript 
Tradition: Ten Centuries of Book Arts in Indiana University Collections, 
publ. by Christiane J. Gruber, Indiana University Press, 2010, pp. 154-
193. 

125 Ibid. 
126 Ibrahim Müteferrika was of Hungarian origins and was from the city 

of Cluj (Kollosvár). Born towards 1674, he was taken prisoner by the 
Ottomans during one of their campaigns; they turned the young Hun-
garian teenagers into a slave. They brought him to Istanbul where the 



110         Balkanlar’da Türk Dili ve Ürünleri 
 

 
 

I have brought to discussion this first book printed in Buc-
harest in 1701 in Turkish, the Osman dialect, because through 
theme, language and art of printing, it falls within the main topic of 
the present article. One may assert, without fail, that even if the 
names of the sponsors of this book in Turkish, the Osman dialect, 
were not mentioned, they can easily be disclosed. They were not 
mentioned in writing in order for their carriers to be protected 
against whatever reaction the Sublime Porte might have had, insti-
gated by the Muslim clergy. Naturally, the printing of a book desc-
ribing the Holy Sepulchre and Palestine must have been initiated 
by the patriarch of Jerusalem at that time, Dositheos Nottara. He 
had his official residence in Istanbul but he lived mostly in Bucha-
rest where he benefited from the wealth of the Cantacuzino family 
and that of their nephew, prince Constantin Basarab Brâncoveanu. 
He was supported, discreetly, by the seneschal Constantin Canta-
cuzino and his nephew, prince Constantin Basarab Brâncoveanu. 
They did so because the text of the book served their purpose – to 
make orthodox Christians take up arms against the Sublime Porte. 

With regard to the art and responsibility of printing a book 
in Turkish, Osman dialect, with Middle Greek alphabet, the mis-
sion was felicitously entrusted to Antim Ivireanul, who discreetly 
supported the same goal. Considering the nature of the dialect in 
which the book was written - Orta Türkçe – it is highly possible that 
the text should have addressed people from the middle strata of 
society, somewhat well-to-do merchants and craftsmen.  

The appearance of the book, its dissemination, initially in a 
small number of copies, later in three other editions, clearly shows 
that the authors of this work – an anti-Ottoman orthodox declara-
tion of war – reached their goal. 

I conclude with the hope that the views expressed here add 
up to previous and present knowledge, prompting me to continue 
the investigations in this field. 

                                                                                                                             
young Hungarian converted to Mohammedanism in 1694. In 1717 he 
became the administrator of a part of the assets of the imperial palace, 
as shown by his name – Müteferrika. (cf. Yasemin Gencer, Ibrahim Müte-
ferrika and the Age of the Printed Mansucript, in loc.cit., p. 155 and 193, 
note 1). 
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SAVAġTAN ġĠĠRE: MEHMET CELÂL'ĠN KALEMĠNDEN 
SULTAN III. MEHMET'ĠN AVRUPA SEFERĠ 

From War to Poetry: The Expedition of the Ottoman Sultan Mehmet III to 
Europe Written by Mehmet Celal 

 

Ġsmail AVCI

 

 

Özet 

ġiir, hikâye, roman, makale ve tenkit türünde birçok eseri 
bulunan Mehmet Celâl, yaĢadığı dönemin tanınmıĢ isimle-
rinden biridir. Celâl'in eserleri içinde manzum tarihleri 
önemli bir yer tutmaktadır. Özellikle bunlardan 1891-1895 
yılları arasında, bir seri hâlinde kaleme aldığı ve "manzum 
Osmanlı tarihi" olarak andığı 12 eseri dikkat çekicidir. Orta-
lama 150-300 beyitlik bu kısa mesnevilerin her birinde Ģair 
bir Osmanlı padiĢahını (Osman Gazi'den III. Mehmet'e ka-
dar olan 12 padiĢah, III. Murat hariç) ve o padiĢah döne-
minde meydana gelen önemli olayları anlatmıĢtır. ġairin bu 
12 eserden baĢka bir iki eksik dıĢında II. Abdülhamit'e ka-
dar olan Osmanlı padiĢahlarını anlattığı "Selâtîn-i Âl-i 
Osmân" ve "Merhûm Muallim Nâcî'nin Selimiyye'sini Ter-
bi" baĢlıklı Ģiirleri ile Sultan II. Abdülhamit, 1897 Türk-
Yunan SavaĢı ve Gazi Osman PaĢa hakkında yazılmıĢ eser-
leri varsa da ilk 12 Ģiir kapsam ve bütünlük olarak diğerle-
rinden farklıdır. Bu çalıĢmada müellifin söz konusu bu 
manzum tarihleri hakkında kısaca bilgi verilecek ve ardın-
dan Sultan III. Mehmet ve onun Avrupa seferini anlatan 
Sultân Mehemmed-i Sâlis Yâhûd Fâtih-i Şehîr adlı eseri üzerinde 
durulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Mehmet Celâl, manzum tarih, Osman-
lı, III. Mehmet 
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Abstract 

Having written a variety of literary works including poetry, 
fiction, novels, articles, and reviews, Mehmet Celal was a 
notable figure during his period of life. The poetic history 
written by Celal was significant. Described by the author 
himself as “poetic Ottoman history”, the poetic history 
consisting of 12 works written by the author as serials 
between 1891 and 1895, had a significant place amongst 
these works. In each of these brief mathnawis composed of 
an average of 150 to 300 couplets, the author mentioned 
about an Ottoman sultan (12 sultans from Osman Gazi to 
Mehmet III except for Murat III) and significant events 
that took place during the period of the respective sultan. 
Although the poet wrote several other poems such as "Sela-
tin-i Al-i Osman" and "Merhum Muallim Naci'nin Selimiy-
ye'sini Terbi", in which he mentioned about the Ottoman 
sultans until Abdul Hamit II except the fact that one or two 
sultans were not mentioned, and wrote a number of works 
about Sultan Abdul Hamit II, 1897 Greco-Turkish War, 
and Gazi Osman Pasha, the first 12 poems mentioned abo-
ve were somehow different from the later works in terms 
of their scope and coherence. In this work, a brief introduc-
tion about the abovementioned poetic history works of the 
author will be provided and then the author‟s work titled as 
Sultan Mehemmed-i Salis Yahud Fatih-i Şehir, in which Sultan 
Mehmet III and his expedition to Europe were mentioned, 
will be reviewed. 

Key Words: Mehmet Celal, poetic history, The Ottomans, 
Mehmet III 

 

GiriĢ 

Herhangi bir tarihî olaydan, dönemden veya Ģahıstan söz 
eden, nispeten uzun soluklu, çoğunlukla mesnevi nazım Ģekliyle 
kaleme alınmıĢ manzum tahkiyevi eserler "manzum tarih" olarak 
adlandırılmaktadır. Bu tabir yerine zaman zaman "tarihî manzume" 
de kullanılır. Bu türde yazılmıĢ eserler literatürde "fetihname", "ga-
zaname" veya "gazavatname", "zafername" ve "sefername" gibi 
adlarla anılmaktadır. Bunun yanında "Selimname" ve "Süleyman-
name" gibi fethi gerçekleĢtiren hükümdar adıyla anılan eserler de 
vardır. Mustafa Erkan gazavatnamelerden söz eden yazısında, 
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"Türk edebiyatında daha çok manzum olarak ve mesnevi şeklinde düzenlenen 
gazavatnameler konu itibariyle zafername veya fetihnamelerden pek farklı 
değildir. Bu tür eserlerdeki adlandırmalar müelliflerin tercihinin bir sonucu-
dur."127 diyerek bu tür eserlerin benzerliklerine dikkati çeker. Aynı 
tespiti yapan Hasan Aksoy da söz konusu eserlerin birbirlerine çok 
benzediklerini ve bunları hem konu hem de üslup olarak ayırt et-
menin mümkün olmadığını vurgular.128 Agâh Sırrı Levend, Türk 
edebiyatı dairesinde yer alan bu eserlerin tarihin eksik bıraktığı bazı 
noktaları aydınlatması bakımından önemli olduğu kanaatindedir.129 
Mustafa Erkan ise yukarıda anılan yazısında bu hususu Ģöyle dile 
getirir: "Belirli bir savaş veya seferi tasvir eden gazavatnameler oldukça ay-
rıntılı bilgiler verirler ve bu yönleriyle genel Osmanlı kroniklerinin boşlukları-
nı doldururlar."130 

Literatürde hemen her padiĢah hakkında uzun veya kısa bir 
manzum tarihî metne rastlamak mümkündür. Bu manzum tarihler-
den biri III. Mehmet hakkında Mehmet Celâl tarafından kaleme 
alınan Sultân Mehemmed-i Sâlis Yâhûd Fâtih-i Şehîr adlı eserdir.131 
1595-1603 yılları arasında tahtta bulunan Osmanlı'nın 13. hüküm-
darı III. Mehmet (1566-1603), devrin kaynaklarında kolay etki altı-
na alınabilen sakin tabiatı; annesi Safiye Sultan'ın gölgesinde kalan 
hükümdarlığı; babası III. Murat ve dedesi II. Selim'in bıraktığı, 
ordunun baĢında sefere çıkma geleneğini tekrar baĢlatması; padiĢah 
olduğu gece 19 erkek kardeĢini ve ileriki yıllarda tahta göz koydu-
ğunu düĢündüğü oğlu Mahmut'u boğdurtması gibi hususlarla anıl-
maktadır. Onun devrinde batıda Avusturya öncülüğündeki birleĢik 
Avrupa ordusuyla savaĢlar yapılmıĢ, Eğri ve Kanije kaleleri fethe-
dilmiĢ, Estergon ve Ġstolni Belgrad geri alınmıĢtır. Doğuda ise 
Anadolu'daki isyanları fırsat bilerek anlaĢmayı bozan Safevilerle 

                                                           
127 Mustafa Erkan, "Gazavatnâme", İslâm Ansiklopedisi, Cilt 13, TDV 

Yay., Ankara 1996, s. 439. 
128 Hasan Aksoy, "Fetihnâme", İslâm Ansiklopedisi, Cilt 12, TDV Yay., 

Ankara 1995, s. 471. 
129 Agâh Sırrı Levend, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavât-

nâmesi, TTK Yay., Ankara 2000, s. 1. 
130 Mustafa Erkan, a.g.m., s. 439. 
131 III. Mehmet döneminden söz eden manzum ve mensur gazavatname-

ler için bk. Agâh Sırrı Levend, a.g.e., s. 94-103; Mustafa Erkan, a.g.m., s. 
440. 
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mücadele edilmiĢ, bunun yanında Anadolu'da ortaya çıkan ve dev-
leti uzun süre meĢgul eden Celalî isyanları bastırılmıĢtır.132 

Mehmet Celâl'in yukarıda adı geçen eseri ağırlıklı olarak III. 
Mehmet'in ordunun baĢında çıktığı Avrupa seferini konu almakta-
dır. 

1. Mehmet Celâl ve Manzum Tarihleri 

Mehmet Celâl, 1867 yılında Ġstanbul'da doğmuĢtur. Büyük 
dedesi Buharalı Osman Efendi, dedesi BinbaĢı Mehmet Efendi'dir. 
Babası ise 1839 doğumlu Jandarma Dairesi reisi Ferîk Ġsmail Hakkı 
PaĢa'dır. Ġsmail Hakkı PaĢa, Mekteb-i Harbiye'den mezun olduktan 
sonra askeriyede görev almıĢ ve imparatorluğun değiĢik yerlerinde 
çalıĢmıĢ, Karadağ Muharebesi'ne ve 1293 Rus Harbi'ne katılmıĢtır. 
1879'da Jandarma Dairesi Ģube müdürlüğüne ve daha sonra "Ferîk" 
rütbesiyle bu dairenin reisliğine getirilmiĢtir. Ġsmail Hakkı PaĢa, 
Karadağ Muharebesi'nde gösterdiği baĢarıları nedeniyle Sultan Ab-
dülaziz'in iradesiyle yâver-i harbliğe seçilmiĢ ve padiĢahın maiyetin-
de Avrupa'ya gitmiĢtir. 

Mehmet Celâl eğitimine değiĢik mekteplerde devam etmiĢ 
ancak babasının mesleği gereği sürekli yer değiĢtirmesi ve karakte-
rindeki istikrarsızlık ve sebatsızlıktan ötürü düzenli bir tahsil hayatı 
geçirememiĢtir. Bununla birlikte özel hocalardan ders almıĢ, ayrıca 
babasından riyaziyat, Farsça ve edebiyat okumuĢtur. Mehmet 
Celâl'in çocukluk yılları Ġsmail Hakkı PaĢa'nın memuriyetleri gereği 
ġam, Beyrut, Sofya, Erzincan, Erzurum, Antakya, Halep ve Ada-
na'da geçmiĢtir. Mehmet Celâl 15 yaĢında babasının reisi olduğu 
Jandarma Dairesi Tahrirat Kalemi'nde kâtip olarak çalıĢmaya baĢ-
lamıĢ ve burada daha sonra mümeyyizliğe yükselmiĢtir. Mehmet 
Celâl ilk Ģiirlerini Tercüman-ı Hakikat'te yayımlamıĢtır. Yayımladığı 
ilk Ģiiri ise Muallim Nâcî'nin bir gazeline yazdığı naziredir. Bunu 
Muallim Nâcî'ye yazdığı diğer nazireleri ve baĢka Ģiirleri takip et-
miĢtir. 

Mehmet Celâl gençlik yıllarında Büyükada'da bir Rum kızı 
olan Anna'yı sevmiĢ, bu aĢk onun bütün hayatını etkisi altına almıĢ 
ve sonraları beĢ defa evlenmiĢ olmasına rağmen bu ilk aĢkını hiç 

                                                           
132 Feridun Emecen, "Mehmed III", İslâm Ansiklopedisi, Cilt 28, TDV 

Yay., Ankara 2003, s. 407-13. 
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unutamamıĢtır. Bu aĢk onun ruh dünyasını etkilediği gibi hem Ģiir-
lerine hem de hikâye ve romanlarına yön vermiĢ, çoğunlukla eserle-
rinde Anna'ya duyduğu bu aĢktan ve onun bulunduğu Büyüka-
da'dan söz etmesi nedeniyle ona "Ada ġairi" denmiĢtir. Anna'nın 
baĢka biriyle evlenmesi, kendisinin ilk karısından ayrılması, diğer 
evliliğini yaptığı Fehime Hanım'ın doğum esnasında ölmesi gibi 
olaylar Mehmet Celâl'i periĢan etmiĢ, müellifin kendisini içkiye 
vererek derbeder bir hayat sürmesine sebep olmuĢtur. Bu süreçte 
Jandarma Dairesi Tahrirat Kalemi'ndeki mümeyyizlik görevini de 
iyice aksatmaya baĢlamıĢ, iĢrete aĢırı düĢkünlüğü nedeniyle çalıĢa-
mayacak duruma gelince ölümünden üç yıl önce 1909 yılında 
emekliye sevk edilmiĢtir. Nihayetinde içki yüzünden karaciğeri iflas 
etmiĢ ve 25 Ocak 1912 tarihinde vefat etmiĢtir. Cenazesi ailesinin 
mensubu olduğu Yenikapı Mevlevihanesi'nin kabristanına defne-
dilmiĢtir. 

Mehmet Celâl'in Ģiir, roman, hikâye133, fikrî eserler ve maka-
leler, edebiyat bilgileri ve kompozisyon, lügat gibi değiĢik türde 
birçok eseri mevcuttur.134 Onun Osmanlı sultanlarını ve tarihini ele 
alan manzum tarihleri bu eserler içinde önemli bir yer tutmaktadır. 
1891-1895 yılları arasında kaleme aldığı birbirine benzer bu Ģiirler 
Ģunlardır: 

1. Sultân Osmân Gâzî Yâhûd Bir Sayyâd-ı Hümâyûn-baht: 48 say-
falık eser, "Ġfâde" baĢlıklı bir mukaddime ile (s. 2-4) 5 bölümden (s. 
5-48) oluĢmaktadır. 1891'de kaleme alınmıĢtır. 

2. Sultân Orhân Gâzî Yâhûd Bir Kahramân: Eser toplam 29 say-
fadır. 1 sayfalık "Mukaddime" (s. 2) ve 6 bölümden (s. 3-29) oluĢ-
maktadır. 1891'de yazılmıĢtır. 

3. Fâtih Sultân Mehemmed-i Sânî Yâhûd İstanbul Fethi: 5 sayfalık 
bir "Mukaddime" ile birlikte toplam 32 sayfadır. 1891'de yazılmıĢ-
tır.  

                                                           
133 Mehmet Celâl'in roman ve hikâyelerinden bir kısmı Nurcan ġen tara-

fından Latin harflerine aktarılmak suretiyle yayımlanmıĢtır. Bkz. Mehmet 
Celâl'in Hikâye ve Romanları, haz. Nurcan ġen, Kurgan Edebiyat Yay., 
Ankara 2014. AraĢtırmacı esere yazdığı ön sözde müellife ait diğer eser-
lerin de aynı usulle yayımlanacağını haber vermiĢtir. 

134 M. Fatih Andı, Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl (Hayatı-Görüşleri-Şiirleri), 
Alfa Basım Yayım Dağıtım, Ġstanbul 1995, s. 3-16, 28-33. 
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4. Yavuz Sultân Selîm-i Evvel Yâhûd Âfitâb-ı Satvet: Eser 2 say-
falık "Mukaddime" (s. 2-3) ile 22 sayfalık (s. 4-24) 4 bölümden 
oluĢmaktadır. Yazıldığı yıl 1891'dir. 

5. Kânûnî Sultân Süleymân Yâhûd Fütûhât: 1891'de basılan eser 
12 sayfalık uzunca bir mukaddime (s. 2-13) ile 10 bölümden (s. 14-
48) oluĢmaktadır.  

6. Yıldırım Bâyezîd-i Evvel Yâhûd Bir Cihângîr: 39 sayfalık eserin 
"Mukaddime"si (s. 2-15) diğerlerinden biraz daha uzuncadır. Ana 
kısmı 7 bölümden oluĢmaktadır. Yazım yılı 1891'dir. 

7. Sultân Mehemmed-i Sâlis Yâhûd Fâtih-i Şehîr: Eser toplam 31 
sayfadır. "Mukaddime" (s. 2) ve 8 bölümden (s. 3-31) oluĢmaktadır. 
1891'de kaleme alınmıĢtır. 

8. Sultân Bâyezîd-i Sânî Yâhûd Elvâh-ı Zafer: 8 sayfalık bir "Mu-
kaddime" (s. 2-9) ile 8 bölümden (s. 10-32) oluĢan eser 1891'de 
yazılmıĢtır. 

9. Hudâvendigâr Gâzî Yâhûd Fetihler ve Kosova Sahrâsı: 3 sayfalık 
bir "Mukaddime" (s. 2-4) ile 11 bölümden (s. 5-40) oluĢmaktadır. 
1891'de yazılmıĢ son eserdir. 

10. Çelebi Sultân Mehmed Yâhûd Müceddid-i Devlet: 1892'de yazı-
lan eser 1 sayfalık "Mukaddime" (s. 2) ve 10 bölümden (s. 3-24) 
oluĢmaktadır. 

11. Sultân Selîm-i Sâni Yâhûd Muzafferiyyet: 1892'de kaleme 
alınmıĢtır. "Mukaddime" (s. 2-7) ve 7 bölümden (s. 8-24) oluĢmak-
tadır. 

12. Şîr-i Gazâ: Celâl'in bu türdeki son eseridir. 1895'te yazıl-
mıĢtır. Ġçeriğinden Sultan II. Murat hakkında olduğu anlaĢılmakta-
dır. Eserde mukaddime yer almaz. 5 bölümdür (s. 2-23). 

Bu 12 eser ortalama 150-300 beyit tutarında yazılmıĢ hacim-
siz birer mesnevidirler. 23 ila 48 sayfa arasında küçük boy (13x9) 
olarak basılmıĢ bu eserlerde padiĢahların çeĢitli vasıfları, yaptıkları 
savaĢlar, o padiĢah zamanında yetiĢmiĢ olan bazı devlet adamları, 
Osmanlı askerlerinin gösterdikleri kahramanlıklar vb. konular iĢ-
lenmiĢtir. Mehmet Celâl seri hâlinde kaleme aldığı her biri müstakil 
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birer kitapçık olan bu eserlerden dokuzunu 1891'de, ikisini 1892'de 
ve birini de 1895'te neĢretmiĢtir.135 

Mehmet Celâl bu 12 eserin her birinde Osman Gazi'den III. 
Mehmet'e kadar olan 12 padiĢahı konu etmiĢtir. Ancak Osmanlı 
tarihinde baĢlangıçtan III. Mehmet'e kadar 13 padiĢah vardır. ġair, 
III. Murat'ı atlamıĢ, onun hakkında bir eser yazmamıĢtır. Bunun 
yanında 1892'de yazdığı serinin sondan bir önceki eseri Sultân 
Selîm-i Sânî Yâhûd Muzafferiyyet'in sonunda IV. Mehmet'e dair bir 
risale yazacağını beyan etmiĢ136 ancak böyle bir eser vücuda getir-
memiĢ, hatta Osmanlı padiĢahlarını anlattığı bu tür eserler yazmaya 
bir süre ara vererek serinin son eseri Şîr-i Gazâ'yı 3 sene sonra, 
1895'te kaleme almıĢtır. Diğer taraftan Mehmet Celâl padiĢahlarla 
ilgili manzumeleri yazarken/neĢrederken tarihî sırayı da gözetme-
miĢtir. Kronolojik olarak padiĢahların sırası ve Mehmet Celâl'in 
Ģiirlerinin yazım/yayım sırası Ģöyledir: Osman Gazi (1), Orhan 
Gazi (2), Murat Hudavendigâr (9), Yıldırım Bayezit (6), I. Mehmet 
(10), II. Murat (12), Fatih Sultan Mehmet (3), II. Bayezit (8), Yavuz 
Sultan Selim (4), Kanuni Sultan Süleyman (5), II. Selim (11), III. 
Mehmet (7). ġair hatime olarak adlandırabilecek Ģekilde her man-
zumenin son beyitlerinde bazen araya bir iĢaret koyup bazen de 
son bölümden hiç ayırmadan, bir sonraki eserinin hangi padiĢahla 
ilgili olacağı hakkında bilgi vermiĢtir. Örneğin Osman Gazi'ye ayır-
dığı ilk eserin son üç beytinde yazacağı yeni eserin Orhan Gazi 
hakkında olacağını137, Orhan Gazi'yi anlattığı eserin sonunda ise 
yazacağı bir sonraki eseri Fatih Sultan Mehmet'e ayırdığını söyle-
miĢtir.138 

Mehmet Celâl'in 12 eserden oluĢan ve peyderpey yayımladığı 
ilk gruptaki eserleri bir "külliyat" olarak tasarladığı ve bunları 
"manzum Osmanlı tarihi" olarak andığı, bu eserlerin mukaddimele-
rindeki bazı ifadelerden rahatlıkla anlaĢılmaktadır. Örneğin 
Hudâvendigâr Gâzî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı adlı manzumenin 

                                                           
135 M. Fatih Andı, a.g.e., s. 33, 112. 
136 Mehmet Celâl, Sultân Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyyet, Kasbar Matbaası, 

Ġstanbul 1309, s. 24. 
137 Mehmet Celâl, Sultân Osmân Gâzî Yâhud Bir Sayyâd-ı Hümâyûn-baht, 

Kasbar Matbaası, Ġstanbul 1308, s. 48. 
138 Mehmet Celâl, Sultân Orhân Gâzî Yâhûd Bir Kahramân, Kasbar Matbaa-

sı, Ġstanbul 1308, s. 29. 



122         Osmanlı Şiiri ve Balkanlar 
 

 
 

giriĢinde139 Ģair bu hususu dile getirir. Buna benzer bir baĢka ifade 
ise Çelebi Sultân Mehmed Yâhud Müceddid-i Devlet Ģiirinin giriĢinde 
mevcuttur.140 

Mehmet Celâl'in 12 eser dıĢında kalan tarihî Ģiirlerinden sa-
dece Şevketlü Pâdişâhımız Gâzî Büyük Abdülhamîd Hân-ı Sânî Efendi-
miz Hazretleri (1900) adlı, mesnevi nazım Ģekliyle yazılmıĢ olan eseri 
(244 s.) müstakil bir kitap olarak yayımlanmıĢtır. Diğer Ģiirler ise 
çeĢitli tarihlerde ve farklı mecmua ya da gazetelerde neĢredilmiĢ 
veya Celâl'in Ģiir kitaplarında yer almıĢtır. Bunları konu itibarıyla 
Ģöyle gruplandırmak mümkündür:141 

1. Osmanlı tarihi: "Selâtîn-i Âl-i Osmân" (1892), "Merhûm 
Muallim Nâcî'nin Selimiyye'sini Terbi" (1898). 

2. Sultan II. Abdülhamit: "Rûz-ı Velâdet-i Cenâb-ı ġehriyârî" 
(1892), "Arz-ı ġükrân" (1892), "Cülûsiyye" (1893), "Leyle-i Regâib 
ve Arz-ı ġükrân" (1894, Âsâr-ı Celâl içinde, s. 7-10), "Leyle-i 
Velâdet-i Sultân" (1895), "Evsâf-ı Celîl-i PâdiĢâhî" (1897), "Tebrîk-i 
Velâdet-i Hazret-i Hilâfet-penâhî" (1899), Şevketlü Pâdişâhımız Gâzî 
Büyük Abdülhamîd Hân-ı Sânî Efendimiz Hazretleri (1900). 

3. 1897 Türk-Yunan SavaĢı: "Satvet-i Osmâniyye: YeniĢehir 
Fethi" (1897), "Osmânlı Neferi" (1897), "Çatalca, Velestin, Golos 
Muzafferiyyâtı" (1897). 

4. Gazi Osman PaĢa: "Ġ'tilâ-yı Gâzî" (1900).142 

2. Sultan III. Mehmet'in Manzum Avrupa Seferi 

Mehmet Celâl tarafından kaleme alınan 12 kitaplık manzum 
Osmanlı tarihinin 7. eseri, Osmanlı'nın 13. hükümdarı III. Meh-
met'i ve onun Avrupa seferini konu alan Sultân Mehemmed-i Sâlis 
Yâhûd Fâtih-i Şehîr'dir. Eser, hicri 1308 (1891) yılında Kasbar Mat-
baası'nda basılmıĢtır. Rumi 28 Mayıs 1307 (9 Haziran 1891) tarihli 

                                                           
139 Mehmet Celâl, Hudâvendigâr Gâzî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı, Kas-

bar Matbaası, Ġstanbul 1308, s. 2. 
140 Mehmet Celâl, Çelebi Sultân Mehmed Yâhud Müceddid-i Devlet, Kasbar 

Matbaası, Ġstanbul 1309, s. 2. 
141 M. Fatih Andı, a.g.e., s. 113-4. 
142 Ġsmail Avcı, "Mehmet Celâl'in Manzum Tarihleri ve Ġstanbul'un Fet-

hine Dair", Uluslararası Türk Edebiyatında Manzum Tarihler Sempoz-
yumu, 11-12 Aralık 2014, Ankara. 
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kısa bir "Mukaddime"yle birlikte toplam 31 sayfadır. Eserin birinci 
sayfasında devrin padiĢahı II. Abdülhamit hakkında yazılmıĢ bir 
kıta vardır: 

Pâdişâh-ı pür-'adâlet hazret-i Sultân Hamîd 
Taht-ı 'âlî-baht-ı 'Osmânîde olsun ber-karâr 

Sâye-i şâhânesinde oldı 'âlem feyz-yâb 
'Ömrini iclâlini efzûn ide Perverdigâr 

Bunun yanında eserin iç kapağında, altında "Sultân Mehem-
med Hân-ı Sâlis Hazretleri" yazan III. Mehmet'e ait bir de resim 
vardır. 

Mehmet Celâl eserine bir cümlelik mukaddime ile baĢlar ve 
burada Osmanlı sultanlarının meĢhur vakalarını manzum bir Os-
manlı tarihi Ģeklinde neĢretmesi nedeniyle gördüğü teĢvike ve iltifa-
ta teĢekkür eder. 

Eser toplam 8 bölümdür. Mesnevi nazım Ģekliyle yazılan ana 
kısımların her birinin sonunda gazel, kıta, murabba, muhammes 
gibi farklı nazım Ģekilleriyle kaleme alınmıĢ ekler vardır. Eserin ana 
kısmı "mef'ûlü mefâ'ilün fe'ûlün" vezniyle kaleme alınmıĢtır. Diğer 
kısımlarda ise vezin değiĢiklik göstermektedir. Eserin 5 bentlik 
mütekerrir bir murabba ile yine 5 bentlik mütekerrir bir muham-
mes dıĢında toplam beyit sayısı 170'tir. Mehmet Celâl eserinde III. 
Mehmet'in Avrupa seferini bölüm bölüm Ģu Ģekilde anlatmıĢtır: 

1. Bölüm: 15 beyitlik ana kısım ile 5 beyitlik bir gazelden 
oluĢmaktadır. Gazel serî bahrinin az kullanılan "mefâ'ilün mefâ'ilün 
mefâ'ilün mefâ'ilün" kalıbıyla yazılmıĢtır. ġair bu ilk bölümde Sul-
tan III. Mehmet'in bir güneĢ gibi dünyaya geliĢini, yiğitliğini, azmini 
konu eder ve onun vasıflarının lisanı süsleyeceğini dile getirerek 
padiĢah için bir gazel söyler. ġiir, padiĢahın kemalinin dil ile ifade-
sinin imkânsızlığı söylenerek bitirilir: 

Lisân kifâyet eylemez kemâlini beyân içün 
Semâya nakş ider kalem bu pâdişâh-ı satveti (s. 5) 

2. Bölüm: Bu bölümde ana kısım 13 beyittir. Ardından gelen 
ek ise "fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilâtün fâ'ilün" vezniyle yazılmıĢ 2 beyitlik 
bir kıtadır. ġair bu bölümde asıl konuya girer ve Avrupa'da meyda-
na gelen hadiselerden söz etmeye baĢlar. Anlatılana göre Boğdan 
emiri Osmanlı'ya karĢı isyan etmiĢ ve Bender (Tighina) Kalesi'ni 
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yağmalamak için hücuma geçmiĢtir. Ancak onun karĢısına Ģöhretli 
serdarlardan Ahmet Bey çıkmıĢ ve düĢmana dünyayı dar etmiĢtir. 
Bir baĢka vaka ise Eflak'ta ortaya çıkmıĢ, Mihal buraya hâkim olun-
ca düĢmanca bir tavır içine girmiĢtir. Burada da Mûsâ ÇavuĢ adlı 
serdar Tuna'yı geçerek düĢmanı durdurmuĢ ve onlara dehĢet saç-
mıĢtır. ġair sondaki iki beyitlik kıtada Mûsâ ÇavuĢ'u överek bölümü 
bitirir. ġiirde Boğdan ve Eflak hadiseleri Ģöyle verilmiĢtir: 

Vaktâ ki emîr-i mülk-i Boğdan 
'Osmânlı'ya karşı itdi 'isyân 

Bir kal'ayı itmek üzre yağmâ 
Nâ-gâh hücûm kıldı a'dâ 

Ahmed dinilen şehîr-i ser-dâr 
A'dâsına dehri eyledi tar 

(...) 

Eflâk'a Mihal olunca hâkim 
İzhâr-ı 'adâvet itdi dâ'im 

Mûsâ dinilen gayûr-ı ser-dâr 
Kıldı anı dehşet ile bîzâr 

İtdi Tuna'yı mürûr ol ân 
A'dâsına oldı dehşet-efşân (s. 5-7) 

3. Bölüm: 28 beyitlik ana kısım ile 2 beyitlik kıtadan oluĢur. 
Kıta, "müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün müstef'ilün" vezniyle 
kaleme alınmıĢtır. ġairin anlattığına göre padiĢah, düĢmanı fitne 
içinde görünce vezire saldırı emri verir. Ordu, Kalugeran Derben-
di'ne geldiği zaman düĢman askerleri korkuya kapılır. Osmanlılar 
hücuma geçtikleri vakit zemin sarsılır, âdeta mahĢer günü yaĢanır. 
Ancak derbentten geçmek mümkün olmaz. Hatta bu sırada düĢ-
man ani bir saldırı gerçekleĢtirir. Bu sırada Satırcı Mehmet PaĢa, 
Haydar PaĢa ve Üveys PaĢazade Mustafa PaĢa düĢmana karĢılık 
verip Haydar gibi hücuma geçince düĢman kuvvetleri kaçmaya 
baĢlarlar. Bir kısmı esir edilir, ellerindeki 12 top da ele geçirilir. Bu 
savaĢ sırasında Haydar PaĢa ile Mustafa PaĢa Ģehit düĢer. Bunu 
gören Niğbolu valisi Hüseyin PaĢa da Ģehadete eriĢir. Satırcı Meh-
met PaĢa ise bataklığa düĢer. Deli Hasan adlı Ģanlı bir yiğit onu 
düĢtüğü yerden kurtarır. DüĢman dehĢet içinde kaçar, zafer kazanı-
lır ve birdenbire BükreĢ zapt edilir. Mehmet PaĢa burada bir mescit 
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ve bir kale yaptırır. ġairin dediğine göre düĢmanlar bu kaleyi gör-
dükçe Ģu Ģiiri ezberlemiĢledir: 

Eyler bizi dehşet-fezâ bir kal'a-i heybet-feşân 
Bir kerre dikkat itmeli her burcıdır dehşet-feşân 

'Osmânlılar dehşetlidir 'Osmânlılar heybetlidir 
Hançerleri olmakdadır her gün bize mihnet-feşân (s. 12) 

4. Bölüm: Oldukça kısa olan bu bölüm 8 beyitlik ana kısım 
ile "mef'ûlü fâ'ilâtü mefâ'îlü fâ'ilün" vezinli bir beyitten oluĢur. Bö-
lümün konusu Peç ve Kilis kaleleri ile Ahmet PaĢa'dır. ġairin anlat-
tığına göre 92. Ġslam halifesi III. Mehmet'in emriyle Osmanlı kuv-
vetleri düĢmana kılıç çeker ve Peç Kalesi'ni ele geçirir. DüĢman ise 
diğer cihette Kilis Kalesi'ni alır. Bunun üzerine yine padiĢahın em-
riyle vezir Ahmet PaĢa düĢman üzerine yürür ve kaleyi ele geçirir, 
içinde bulunanları esir eder. ġair vezirin Ģecaatini över, eĢsizliğini 
ifade eder ve Dârâların onun esiri olacağını söyler. Vezir Ahmet 
PaĢa'nın aĢağıdaki Ģekilde övünmesi gerektiğini dile getirir: 

Bir şey degil cihânları teshîr eyledim 
'Arz eyledim sadâkatimi pâdişâhıma (s. 13) 

5. Bölüm: Bu bölüm 22 beyitten oluĢmaktadır. Sonda ise 
"mefâ'ilün fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilün" vezinli 5 bentli mütekerrir bir 
murabba vardır. Bu bölümün konusu Eğri ve Hatvan kalelerinin 
fethidir. PadiĢah yeni bir gazaya niyet eder. Tuna Nehri'ni biraz 
temaĢa eder, buraya bir köprü yaptırır ve asker düĢman üzerine 
yürür: 

Vaktâ ki sipihr-i mihr-i devlet 
Tecdîd-i gazâya itdi niyyet 

Kıldı Tuna'yı biraz temâşâ 
Bir köprüyi itdirince inşâ 

Kıldı oradan mürûr sultân 
İtdi yine düşmenânı lerzân (s. 13-14) 

ġair ilerleyen beyitlerde III. Mehmet'i Zâl, Rüstem, Ġskender 
ve Keyhüsrev gibi meĢhur tarihî isimlerle kıyaslar ve padiĢahın 
üstünlüğünü Ģöyle ifade eder: 

Zâl ol şehe reşk ile urulsun 
Rüstemlere ders-i 'ibret olsun 
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İskender'i eylemez mi tanzîr 
Keyhüsrev'e karşı şânlı bir şîr (s. 14) 

Eğri Kalesi kuĢatılmıĢtır. Ancak düĢman askerleri kaleyi iyi 
savunmakta ve Ģiddetli bir Ģekilde karĢılık vermektedirler. Dipnotta 
verilen bilgiye göre Ġbrahim PaĢa, Cerrah PaĢa, Cafer PaĢa, Hasan 
PaĢa, Lala Mehmet PaĢa ve Çerkez Mahmut PaĢa'nın da içinde 
bulunduğu bir grup, kaleye hücum eder ve ateĢ tekrar baĢlar. Kale 
içinde bir korku havası belirir, her yeri yakıp yıkmaya baĢlarlar. Bu 
sırada düĢman kuvvetlerinden bir kısmı kaçar, birkaç bini de öldü-
rülür. Kanlar akıtılır, kale fethedilir ve zafer kazanılır. Bu arada 
Hatvan Kalesi de ele geçirilir. ġair, bu manzara karĢısında padiĢahı 
bir mütekerrir murabba ile över. "Cihân ayağına gelmiş şu kahramânı 
görüñ" tekrar mısralı murabbanın ilk bendi Ģöyledir: 

Kılâ'ı feth idiyor Haydar-ı zamânı görüñ 
Bakıñ mehâbetine bir cihân-sitânı görüñ 
Elinde hançeri vechinde nûr-ı şânı görüñ 
Cihân ayağına gelmiş şu kahramânı görüñ (s. 16-17) 

6. Bölüm: Ana kısmı 18 beyit, yine mesnevi nazım Ģekliyle 
kaleme alınmıĢ ek ise 13 beyittir. ġair bu bölümde önce Damat 
Ġbrahim PaĢa'nın vezir olmasını ve yaptığı iĢleri konu eder. Anlattı-
ğına göre Damat Ġbrahim PaĢa vezir olunca adalet ve cömertliğini 
ortaya koymuĢ, korku salarak düĢmanları titretmiĢtir. Bir baĢka 
vezir ise yiğitliğiyle öne çıkmıĢ olan Tiryaki Hasan PaĢa'dır. Hasan 
PaĢa da din düĢmanlarını belaya salmıĢtır. ġair bu iki veziri tarihin 
yazacağını "Târîh o iki vezîr içündür / Sahrâlar o çifte şîr içündür" (s. 19-
20) beytiyle ifade ettikten sonra tarihin bir ibret aynası olduğunu, 
bir yanının Ģan bir yanının kan içinde bulunduğunu anlatmaya baĢ-
lar: 

Târîh ki câmi'ü'l-'iberdir 
Mir'ât-ı vakâyi'-i beşerdir 

Her virdigi hükmi 'âdilâne 
Bir mahkemedir cihâniyâna 

Eyler orada dü-çeşm bînâ 
Üç biñ sene evveli temâşâ 

Bir levhası şân (içinde) pür-nûr 
Bir levhası kan içinde manzûr (s. 20) 
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Ancak Ģairin tarihi asıl anlattığı yer tarihî bazı kiĢileri ve hadi-
seleri de konu ettiği ek kısmıdır. Örneğin Ģair burada Büyük Ġsken-
der ve dizginlenemez atı Bukefalos, güzellik ilahesi Venüs, çiçekler 
ilahesi Flora, aĢk ilahı Kopidon, Vaterlu Sahrası ve Napolyon Bo-
napart gibi isimleri anar: 

Gelmiş on iki yaşına İskender'i seyr it 
Bir darbede râm eyledigi ejderi seyr it (Bukefalos adlı at) 

Bir levhada berzen oluyor düşmene dil-dâr (Kleopatra) 
Bir levhada berzen idiyor 'âlemi i'mâr (Semiramis) 

Bir levhayı işgâl idiyor bezm-i esâtîr 
Her şâ'iriñ eyler bu da efkârını tenvîr 

Bir yanda Venüs dalgalar üstünde uyanmış 
Dil-ber Flora tâze çiçeklerle donanmış 

Her tâze göñülde Kopidon pâreler açmış 
Her cilvede uçmuş Venüs'üñ koynına kaçmış 

Târîh bu meydân görilür mahşer içinde 
Bir kûşesi manzûr olur âteşler içinde (Vaterlu Sahrası, Belçika) 

Ol kûşeyi işgâle gelen merd-i cihân-gîr (Napolyon Bonapart) 
İtdirdi bütün 'askerini düşmene teshîr (s. 21-22) 

ġairin bu bölümde en çok üzerinde durduğu husus tarihin bir 
ibret aynası oluĢudur. Bu hususu 3 ayrı beyitte dile getirir, bölümü 
de bu beyitlerden biriyle bitirir: 

Târîh ki mir'ât-ı vukû'ât-ı beşerdir 
Mir'ât-ı vukû'ât-ı beşerdir pür-'iberdir (s. 23) 

7. Bölüm: Eserin en uzun bölümüdür. Ana kısmı 42 beyittir. 
Bu kısımda Kanije Kalesi'nin fethi anlatılır. Ek ise 5 bentten oluĢan 
"fe'ilâtün mefâ'ilün fe'ilün" vezinli bir muhammestir. ġair bölüme 
Osmanlı'nın övgüsüyle baĢlar, Fatih ve Ġstanbul'un fethi ile Kanu-
ni'yi hatırlatır. Ardından da Kanije için yapılan mücadeleyi anlatma-
ya baĢlar. Anlatılana göre Kanije dalalete düĢmüĢ olan düĢmana 
mesken olmuĢtur. Ancak orası alınması pek de kolay bir yer değil-
dir. Zira ne yolu ne de köprüsü vardır: 
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Her bir yolı gam-nümâ-yı dehşet 
Müşkildi bu feth ü gâlibiyyet 

Köprü yok idi mürûr idilmez 
Bir yol yok idi zuhûr idilmez (s. 24-25) 

Çıkar bir yol düĢünülür ve kale toplarla dövülür, savaĢ baĢlar. 
Her iki taraftan bazı askerler esir düĢer. Osmanlı askerlerinden esir 
düĢenler kendi aralarında kale içindeki cephaneyi havaya uçurmak 
için fırsat kollarlar. Nihayet bir yolunu bulup cephaneyi ateĢe verir-
ler ve kalede kıyamet kopar. DüĢman bu durumu hemen krala ha-
ber verir, kral da takviye kuvvet gönderir. Ancak bu desteğe rağ-
men Osmanlı ordusu düĢmanı yener ve kale ele geçirilir, zafer ka-
zanılır. SavaĢ gerçekten kanlı bir savaĢ olmuĢtur: 

'Askerlerimiz hücûma taldı 
Ol kal'ayı kan içinde aldı 

Her burc üzerinde bir livâmız 
Olmışdı nişân-ı i'tilâmız 

Yâ Rab bu ne kanlı şânlı bir ceng 
Yâ Rab bu ne şânlı kanlı bir ceng 

A'dâ ki gırîv ü zâr içinde 
Bekler ölümüñ güzergehinde 

'Osmânlı ki şân içinde manzûr 
Her çehrede bir safâ-yı pür-nûr (s. 28) 

ġair bu kısmı "Bu şi'r ile şâ'ir-i İlâhî / Vasf itmelidir o pâdişâhı" 
(s. 29) beytiyle bitirir ve ardından padiĢahın övgüsünde mütekerrir 
bir muhammes kaleme alır. Söz konusu Ģiirin ilk bendi Ģöyledir: 

Ey şehen-şâh-ı ma'delet-'unvân 
Çañ yerinde bugün okutduñ ezân 
Kıldıñ isbât-ı ma'delet her ân 
Sensiñ ey pâdişâh-ı 'âlî-şân 
Hâmi-i mülk ü sâhib-i fermân (s. 29) 

8. Bölüm: 3 beyitlik kısa bir bölümdür. ġair diğer manzum 
tarihlerinde olduğu gibi son bölümde bir sonraki eserinin hangi 
padiĢah hakkında olacağını bildirmiĢtir. Burada ifade ettiğine göre 
diğer eser II. Bayezit'i konu almaktadır: 
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'Ulviyyet-i Bâyezîd-i Sânî 
Hayretde kodı bütün cihânı 

Şâ'irligi mûcib-i sitâyiş 
'Askerligi câlib-i perestiş 

Yazdım o şehen-şeh-i cihâna 
Bir başka kitâb-ı şâ'irâne (s. 31) 

 

Sonuç 

Mehmet Celâl'in manzum Osmanlı tarihindeki eserlerden 
yedincisi Sultân Mehemmed-i Sâlis Yâhûd Fâtih-i Şehîr'i konu alan bu 
çalıĢma neticesinde Ģunlar söylenebilir: 

1. Mehmet Celâl, Türk edebiyatının eser çeĢitliliği ve sayısı 
bakımından dikkate değer müelliflerinden biridir. Onun eserleri 
içinde manzum tarihlerin önemli bir yeri vardır. 

2. Mehmet Celâl'in manzum tarihlerini konu, kapsam ve ha-
cim bakımlarından iki grupta değerlendirmek mümkündür. Ġlk 
gruptaki 12 eser, Osmanlı'nın 12 padiĢahını ele almaktadır. Ġkinci 
grupta ise Ģairin çeĢitli yerlerde yayımladığı diğer Ģiirleri bulunmak-
tadır. Bu grupta yer alan II. Abdülhamit hakkında yazılmıĢ mesnevi 
müstakil bir eser olarak yayımlanmıĢtır. 

3. Mehmet Celâl'in Sultân Mehemmed-i Sâlis Yâhûd Fâtih-i Şehîr 
adlı eseri III. Mehmet'i ve Avrupa seferini konu almaktadır. Ancak 
III. Mehmet döneminde ortaya çıkan Anadolu'daki isyanlardan ve 
doğuda Safevilerle yapılan mücadeleden hiç söz edilmez. ġairin 
Avrupa'da yapılan sefer konusunda anlattıklarıyla tarihî bilgiler 
büyük oranda örtüĢmektedir. Elbette eserde yapılan savaĢlara dair 
bütün ayrıntılara yer verilmemiĢtir. 

4. III. Mehmet'i ve onun döneminde Avrupa'da yapılan sa-
vaĢları ele alan Mehmet Celâl'in bu manzumesi dilinin sadeliği, 
klasik mesnevilerde olduğu Ģekilde arada gazel ve baĢka Ģiirlere yer 
vermesi, vezni rahat kullanması gibi hususlar bakımından baĢarılı 
olarak görülebilir. Bunun yanında bölüm baĢlarındaki "Vaktâ ki 
fürûg-ı mihr-i satvet" (1. bölüm), "Vaktâ ki emîr-i mülk-i Boğdan" (2. 
bölüm), "Vaktâ ki şeh-i mehâbet-âver" (3. bölüm) gibi benzer ifadeler, 
bölüm sonlarındaki ana metni destekleyici Ģiirler de eserin bütünlü-
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ğü açısından dikkate değerdir. Kurgu ve üslup yönüyle eser, Meh-
met Celâl'in padiĢahları anlattığı diğer manzum tarihlerine benze-
mektedir. 

 

Kaynakça 

Aksoy, Hasan, "Fetihnâme", İslâm Ansiklopedisi, Cilt 12, TDV Yay., 
Ankara 1995, s. 470-2. 

Andı, M. Fatih, Ara Nesil Şairi Mehmed Celâl (Hayatı-Görüşleri-
Şiirleri), Alfa Basım Yayım Dağıtım, Ġstanbul 1995. 

Avcı, Ġsmail, "Mehmet Celâl'in Manzum Tarihleri ve Ġstanbul'un 
Fethine Dair", Uluslararası Türk Edebiyatında Manzum Tarihler 
Sempozyumu, 11-12 Aralık 2014, Ankara. 

Emecen, Feridun, "Mehmed III", İslâm Ansiklopedisi, Cilt 28, TDV 
Yay., Ankara 2003, s. 407-13. 

Erkan, Mustafa, "Gazavatnâme", İslâm Ansiklopedisi, Cilt 13, TDV 
Yay., Ankara 1996, s. 439-40. 

Levend, Agâh Sırrı, Gazavât-nâmeler ve Mihaloğlu Ali Bey'in Gazavât-
nâmesi, TTK Yay., Ankara 2000. 

Mehmet Celâl, Çelebi Sultân Mehmed Yâhud Müceddid-i Devlet, Kasbar 
Matbaası, Ġstanbul 1309. 

Mehmet Celâl, Hudâvendigâr Gâzî Yâhud Fetihler ve Kosova Sahrâsı, 
Kasbar Matbaası, Ġstanbul 1308. 

Mehmet Celâl, Sultân Orhân Gâzî Yâhûd Bir Kahramân, Kasbar Mat-
baası, Ġstanbul 1308. 

Mehmet Celâl, Sultân Osmân Gâzî Yâhud Bir Sayyâd-ı Hümâyûn-baht, 
Kasbar Matbaası, Ġstanbul 1308. 

Mehmet Celâl, Sultân Selîm-i Sânî Yâhud Muzafferiyyet, Kasbar Mat-
baası, Ġstanbul 1309. 

Mehmet Celâl'in Hikâye ve Romanları, haz. Nurcan ġen, Kurgan Ede-
biyat Yay., Ankara 2014. 

  



      Balkanlar’da Türk Dili          131 
 

 
 

BALKAN VE RUMELĠ ġEHĠRLERĠNĠ ġAĠRLERĠNĠN 
GÖZÜYLE OKUMAK 

Accounting Balkan and Rumelian Cities in Poets‟ Point of Views 

 

Tolga ÖNTÜRK

 

 

Özet 

Osmanlı Devleti, yüzyıllar boyunca geniĢ bir coğrafyada 
hâkimiyet kurmuĢtur. Hüküm sürdüğü topraklarda medeni-
yetinin izlerini her alanda aksettiren Osmanlı, önemli Ģehir-
ler kurmuĢ ve birçok Ģehrin de kültürel açıdan geliĢmesine 
katkı sağlamıĢtır. Arap, Acem ve Rum illerinin yanı sıra Bal-
kan ve Rumeli coğrafyası da Osmanlı‟nın hem stratejik hem 
de kültürel anlamda önemli bir parçasını teĢkil etmiĢtir. Pek 
çok sanatkârın yetiĢmiĢ olduğu bu coğrafyada, divan Ģiiri de 
büyük ölçüde geliĢme sahası bulmuĢtur. Divan Ģairleri, so-
yut bir dünya oluĢturmakla kalmamıĢ, yaĢadıkları bölgeyi de 
toplumsal ve sosyo-kültürel açıdan Ģiirlerine dâhil etmiĢler-
dir. ġehirler ve Ģehir kültürleri, Ģairlerin Ģiirlerinde sıkça ko-
nu ettikleri unsurların baĢında gelmektedir. “Gazel, kaside, 
tarih manzumesi, sur-name, Ģehr-engiz” gibi Ģiir ve Ģiir tür-
lerinde tasvirleri yapılan Ģehirler, birer teĢbih unsuru olarak 
da kullanılmıĢtır. ġairler, bazen sevgilinin saçını ġam‟a, yü-
zünü Mısır‟a, ben‟ini Hind‟e benzetmiĢ bazen de sevgiliyi 
elde etmeyi Rum ilini fethetmekle bir saymıĢlardır. Böylesi-
ne canlı kullanım ve tasvirler, Ģehirlerin divan Ģiirini nasıl 
zenginleĢtirdiğini ve Ģairlerin Ģehirleri nasıl algıladıklarını 
görmek bakımından önemlidir. Bu çalıĢma ile Balkan ve 
Rumelili bazı divan Ģairlerinin Ģiirlerinde ismi geçen Ģehirler 
incelenerek bu Ģehirlerin Ģairler tarafından nasıl algılandığı 
ve tasvir edildiğinin ortaya konulması amaçlanmıĢtır. Böyle-
ce Osmanlı‟nın Balkanlar‟daki kültürel zenginliği, divan Ģair-
lerinin gözüyle okunmaya çalıĢılmıĢtır. 

Anahtar Kelimeler: Balkan Ģehirleri, divan Ģiiri, Balkan Ģa-
irleri 
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Abstract 

The Ottoman Empire dominated a wide geography for cen-
turies. Reflecting the traces of its civilization in the land it 
ruled, the Empire established major cities, and contributed 
to the development of many cities in de-cultural aspect. As 
well as Arab, Persian and Rum provinces, the Balkan and 
Rumelian geographies constituted an important part of the 
Empire both strategically and culturally. In this geography 
where many artists were trained, the Ottoman Divan Poetry 
too found a large place for its development. Divan poets 
not only created an abstract world, but also included the re-
gion they lived in in their poems in social and socio-cultural 
aspects. City and city culture are among the main subjects 
the poets frequently used. Cities depicted in such poetries 
as "gazelle, ode, poem of history sur-name, Ģehrengiz” were 
also used as simile elements. The poets sometimes liken the 
lover‟s hair to Damascus, the face to Egypt and the beauty 
spot to India, and sometimes liken getting the lover to the 
conquest of Rum province. Such vivid depictions and styles 
are important in that how cities enrich the Divan poetry 
and how the poets perceived the cities. This study intends 
to examine the so-called cities in the poems of some Balkan 
and Rumelian poets, and to examine how these cities are 
perceived and depicted by the poets. It has thereby been 
tried to account the cultural richness of Ottoman in Bal-
kans in the poets‟ perspectives. 

Key Words: Balkan citıes, divan poetry, Balkan poets 

 

GiriĢ 

Ġnsana ait, maddi ve manevi tüm hâlleri etkileyen unsur olan 
Ģehir, sadece bir yapı yığını değildir. ġehirlerin, içinde barındırdığı 
toplumu ve bireyi yönlendirici, yöneltici, aktifleĢtirip kısıtlayıcı 
tarafları vardır. ġehrin içinde yaĢayan insanların duyuĢ ve düĢünüĢ 
tarzları da yaĢadıkları yere göre farklılık gösterebilir. ġehirler, 
sanatın, edebiyatın, felsefenin geliĢmesini sağlayan ve bunlarla 
birlikte yıllarca süregelen bir kültür birikimi oluĢturan ortamlardır. 
Turgut Cansever bu konuda Ģöyle der: “Şehir, insan hayatını 
düzenlemek üzere meydana getirdiği en önemli, en büyük fiziki ürün ve insan 
hayatını yönelten, çevreleyen yapıdır. Bu yapıya biçim veren tercihleri ise insan 
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ve toplumlar, inancından, dininden hareket ederek belirlerler. Şehir, toplumsal 
hayata, insanlar arasındaki ilişkilere biçim veren, sosyal mesafelerin en aza 
indiği, bu ilişkilerin en büyük yoğunluk kazandığı yerdir.”143 

ġehirlilik veya kentlilik aynı zamanda bir uygarlık düzeyinin 
de göstergesidir. ġehirde yaĢayan insan, uygar bir çevrede yaĢayan 
insandır ve kendisini manevi olarak besleyen unsurlarla iç içedir.144 

Osmanlı Devleti de kurduğu Ģehirlerde büyük medeniyetler 
inĢa etmiĢtir. Ġstanbul, Bursa, Edirne gibi önemli kültür 
merkezlerinin ortaya çıkmasında, Ġslami unsurların muhakkak ki 
önemli bir yeri vardır: “Osmanlı şehirleri, İslam şehirleridir. Çeşitli maddi 
ve kültürel sebepler ile diğer İslam şehirlerinden farklılaşan, ancak islami 
temelde onlar ile bütünleşen özelliklere sahiptirler.”145 

Arap, Acem ve Rum illerinin yanı sıra Balkan Ģehirlerinde de 
bu güçlü medeniyetin akislerini görmek mümkündür: “16. yüzyılın 
ikinci yarısından itibaren Rumeli fetihleriyle büyük ölçüde Balkan‟larda 
mekan tutan siyasi yapı, bu kez oralarda kültürün gelişip serpilmesine imkan 
hazırlamıştır. Nitekim İstanbul fethedilinceye kadar Osmanlı devletinin 
önemli kültür merkezleri Bursa dışında Edirne, Gelibolu, Serez, Vardar 
Yenicesi, Üsküp, Manastır, Filibe, Selanik, Belgrad, Prizren ve Priştine gibi 
Rumeli coğrafyasında yer alan şehirlerdi.”146 

Osmanlı Ģairleri, yaĢadıkları coğrafyadan bağımsız olmayıp, 
kendi Ģehirlerinin ve kültürlerinin bütün renklerini Ģiirlerine 
aktarmıĢlardır. ġairler, Ģehirleri sahip oldukları özelliklere göre, 
benzetme ve anımsatma gibi çeĢitli unsurlar içinde kullanmıĢlardır. 
TaĢlıcalı Yahya‟nın; 

Leblerün Mısr-ı melahat kara zülfün Şamdur 
Rumdur yüzün gözün Aydın kaşundur Germiyan147 

beyti, bu manada kullanılabilecek iyi bir örnektir. 

                                                           
143 Turgut Cansever, İslam‟da Şehir ve Mimari, Ġz Yayıncılık, Ġstanbul 1997, 

s. 109. 
144 Nevval Çizgen, Kent ve Kültür, Say Yayınları, Ġstanbul 1994, s. 20. 
145 Cansever, a.g.e., s. 122. 
146 Mustafa Ġsen, “Osmanlılar‟da ġehir ve Kültür”, Ötelerden Bir Ses, Akçağ 

Yayınları, Ankara 1997, s. 79. 
147 TaĢlıcalı Yahyâ, Yahya Bey ve Divanından Örnekler, Haz: Mehmed 

ÇavuĢoğlu, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1983, s. 48. 
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Balkanlı Ģairlerin Ģiirlerinde pek çok Ģehir ismi zikredilir. 
Bunların bazıları kasidelerde, gazellerde, tarih kıt‟alarında yer 
alırken bazıları da “Ģehr-engiz” dediğimiz ayrı bir türle yazılmıĢtır. 
Bu çalıĢmada Balkanlı ve Rumlelili Ģairler olan Akif (Selanik, 19. 
yüzyıl), Mostarlı Ziyâî (Bosna, 16. yüzyıl), MeĢhûrî (Selanik, 18. 
yüzyıl), Filibeli Vecdî (Filibe, 16. yüzyıl), YeniĢehirli Avnî 
(YeniĢehir, 19. yüzyıl), TaĢlıcalı Yahyâ (Arnavutluk, 16. yüzyıl), 
Üsküplü Ġshâk Çelebî (Üsküp, 16. yüzyıl), AĢık Çelebî (Prizen, 16. 
yüzyıl), Mesîhî (PriĢtine, 16. yüzyıl), Sükkerî (Bosna, 17. yüzyıl), 
Usûlî (Vardar Yenicesi, 16. yüzyıl), Vusûlî (Üsküp, 16. yüzyıl)'nin 
divanları incelenmiĢtir. Bu divanlarda, beyit ve bentlerde geçen 
Balkan ve Rumeli Ģehirlerinin özellikleri açıklanmıĢ ve bu Ģehirler 
için yazılan bazı Ģehr-engizlerden de bahsedilmiĢtir. 

ġairlerinin Gözüyle Balkan ve Rumeli ġehirleri 

Balkan 

Balkan veya Balkanlar, Avrupa kıtasının güney doğusunda 
yer alan yarımadaya verilen isimdir. Türkler, 1354 yılından itibaren 
baĢta Edirne olmak üzere, Balkanlar‟ı süratle fethetmeye 
baĢlamıĢlardır.148 Günümüzde farklı devletlerden oluĢan ve tarih 
boyunca çeĢitli dilleri, milletleri ve kültürleri barındıran bu coğrafya 
20. yüzyıl baĢlarına kadar Osmanlı hâkimiyetinde kalmıĢtır. 

Balkan, en çok TaĢlıcalı Yahyâ‟nın Ģiirlerinde zikredililir. ġair 
Balkan‟ı genellikle uzun uzadıya sıralanan dağları vesilesiyle Ģiire 
konu eder. Yahyâ Bey, Süleymaniye‟yi anlattığı bir kasidesinde, 
birbirine bitiĢik olan kubbelerinin ululuk bakımından uzun uzadıya 
görünen Balkan dağlarına benzediğini ifade eder: 

Biri birine ulaşmış kıbâbı şevketle 
Uzun uzak görinür sanki kûh-ı Balkandur149 

ġair, Sultan Süleyman‟ın Avrupa‟ya yaptığı seferi esnasında 
onun ordusunun alaylarını dağa, askerlerin mızraklarını ise düz 
ağaçlara benzetir. Bu ihtiĢamlı orduyu görenler ise Allah‟ın emri ile 
Balkan dağları yürüyor zanneder: 

 

                                                           
148 Kemal Karpat, “Balkanlar”, İslam Ansiklopedisi, C. 5, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1992, s. 25-27. 
149 TaĢlıcalı Yahya, a.g.e., s. 40. 
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Alaylar tağa benzer nîzeler eşcâr-ı mevzûna 
Sanasın emr-i Rabbânî yüridür kûh-ı Balkanı150 

Belgrad 

Belgrad, Orta Avrupa‟yı Karadeniz ve Ege Denizi‟ne 
bağlayan tabii yollar üzerinde olduğu için eski dönemlerden beri 
önemli bir yerleĢim merkezidir. Belgrad, Osmanlılar tarafından ilk 
defa II. Murad zamanında kuĢatılmıĢtır. ġehir, Kanûnî‟nin 
Macaristan‟a yaptığı sefer sonucunda 1521‟de fethedilmiĢtir.151 
Günümüzde Sırbistan‟ın baĢkentidir. 

YeniĢehirli Avnî Divanı‟nda Belgrad için yazılmıĢ bir Ģarkı 
mevcuttur. ġair canlarını feda eylemeye hazır, cihadı arzulayan birer 
asker olduklarını ve kendi mülkümüz olan Belgrad‟ı istediklerini 
söyler. Onların can çeĢmesinin maksadı, Belgrad toprağıdır. Çünkü 
orada yüce ecdadımız yatmaktadır. Avnî, topraklarının her 
zerresinden kanımızın fıĢkırdığı ve kendi malımız ve mülkümüz 
olan Belgrad‟ı istediğini söyler: 

Askerüz cânlar fedâ eyler cihâdı isterüz 
Kendü mülk ü mâlumuzdır Belgrad‟ı isterüz 
İzdiyâd-ı devlet-i Sultân Murâdı isterüz 
Kendü mülk ü mâlumuzdır Belgrad‟ı isterüz 
Belgrad‟ın hâkidür maksûd-ı çeşm-i cânımuz 
Anda medfundur bizim ecdâd-ı „ali-şânımuz 
Hâkinin her zerresinden cûş ederken kanımuz 
Kendü mülk ü mâlumuzdır Belgrad‟ı isterüz152 

Bosna/Saray 

Saraybosna, Bosna-Hersek Cumhuriyeti‟nin baĢkentidir. 
Bosna‟ya ilk Osmanlı akınları, 1415‟ten itibaren sıklaĢmıĢ olup Ģehir 
1463‟te tamamen fethedilmiĢtir. 19. yüzyılın ikinci yarısı-nın 
ortalarına kadar Osmanlı himayesinde kalan Saraybosna, 1878‟deki 

                                                           
150 TaĢlıcalı Yahya, a.g.e., s. 70. 
151 Divna Djuric-Zomolo, “Belgrad”, İslam Ansiklopedisi, C. 5, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1992, s. 407-408. 
152 Lokman Turan, Yenişehirli Avni Bey Divanı‟nın Tahlili, Atatürk Ü SBE, 

Doktora Tezi, Erzurum 1998, s. 1042. 
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Berlin Kongresi‟nde Avusturya-Macarsitan‟ın hima-yesine 
verilmiĢtir.153 

Bosna ve Saray da divanlarda adı anılan Ģehirlerdendir. 
Mesîhî Divanı‟nda Bosna ve Saray alt alta iki beyitte zikredilir. ġaire 
göre Bosna‟nın güzelleri doğuĢtan birer avcı kuĢtur. ÂĢık sevgiliye, 
benim can ve gönül kuĢumu niçin avladın, diye sorar. Sevgili de 
burası Bosna‟dır; burada (güzeller) doğuĢtan avcı doğan olur der: 

Cân u dil murgın niçün sayd eyledin dedim dedi  

Bosna’dur bunda kim anadan doğan şehbâz olur154 

ġair, imkân varken bugün Saray Ģehri içinde beğlik sürmek 
gerektiğini söyler, çünkü yarın feleğin kimlerle ünsiyet edeceği belli 
olmaz: 

Gel bugün şehr-i Saray içinde beglik sürelim  
Kim bilür yarın felek kimlerle işret-bâz olur155 

Bosna Ģehrinin 1662 yılında yanmasından dolayı Sükkerî bir 
tarih düĢürmüĢtür: 

Huzur-ı kalb ile asûde hal iken herkes 
İrişdi Bosna Sarayına hışm u kahr-ı İlâh156 

Budin 

“Bugünkü Macaristan‟ın başşehri Budapeşte‟nin bir kısmı olan 
Buda‟nın Osmanlılar dönemindeki adı ve eyalet merkezi. Macarca Buda 

                                                           
153 Muhammed Aruçi, “Saraybosna”, İslam Ansiklopedisi, C. 36, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2009, s. 128-129. 
154 Halil Çeltik, “Rumeli ġairlerine Göre Rumeli Coğrafyası”, 

http://www.ayk.gov.tr/wp-
content/uploads/2015/01/%C3%87ELT%C4%B0K-Halil-
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Tarihi: 23.03.2015, s. 430 

155 Mesîhî, Divan, Haz. Mine Mengi, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, 
Ankara 1995, s. 163. 

156 Sükkeri, Divan, [Hayatı, Edebi Kişiliği ve Divanı‟nınTenkitli Metni], Haz. 
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adıyla anılmakta olup Macaristan‟ın kuzeyinde Tuna Nehri‟nin sağ 
yakasında yer alır.”157 

Yahyâ Bey, Kanûnî‟nin Budin Seferi için yazdığı kasidesinde 
Budin‟in yaĢlısı ve gencinin düĢmanla cenk etmeyi sevdiğini, 
zamanı geldiğinde al kanlara boyanıp Ģehit olmaktan hoĢnut 
olduklarını ifade eder: 

Budinün pir ü sıbyânı severler ceng-i a‟dayı 
Demi gelse şehâdetten geyerler al kaftânı158 

Yine aynı kasidede Ģair, erenlerin himmeti ve Allah‟ın izniyle 
Budin yolunda Komaran Ģehrini de almayı arzuladığını belirtir: 

Erenler himmet itsünler alalum virmek Allah‟un 
Komayalum Budin yolunda marân-ı Komaranı159 

ġair, bir murabba‟ın tekrar eden mısrasında da “dinin kılıcı, 
meydanların yiğidi ve Budin doğanı (Ģehbâz)” olduğunu söyler: 

Erlik ile Erdeşîr-i âlemün mümtâzıyız 
Sad hezâran adûnun yüz çevirmez gâzîyüz 
Sâlîk-i râh-ı Hudâyız evliyâ hem-râhıyuz 
Seyf-i dinüz merd-i meydânuz Budin şehbâzıyuz160 

Dubniçe ve Rudnik  

Dubnice, bugün Çek Cumhuriyeti sınırları içinde bulunan bir 
yerdir. Bu Ģehir en çok Filibeli Vecdî Divanı‟nda zikredilir. Vecdî, 
bu kazanın isminin “yedi” diye anılmasından dolayı bir latife dile 
getirir. Kötü idareden dolayı sürekli kadı değiĢikliği yapıldığını 
Ģikâyet ederek bir yıl ve dört ay içinde Dubniçe‟ye atanan kadı 
sayısının yedi olduğunu belirtir: 

Bir yıl u dört ay içre Dubniçe‟nüñ 
Yedi oldı kuzâtınuñ „adedi161 
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63. 



138         Osmanlı Şiiri ve Balkanlar 
 

 
 

ġairin divanında Rudnik kazası da geçmektedir. Vecdî, bir 
kasidede devlet erkânı yüzünden çok fazla sıkıntı yaĢadığını, bir 
aydan sonra kendisini Rudnik kazasına gönderdiklerini, böylece 
Belgrad‟a sefer edip hüzün evini geride bıraktığını dile getirir: 

Bir aydan soñra tebdîl itdiler Rudnik kazâsına 
Beligrad‟a sefer itdüm bırakdum beyt-i ahzânı162 

Edirne 

Osmanlı Devleti‟nin baĢkentliğini yapan Edirne pek çok Ģai-
rin Ģiirinde yer almıĢtır. Mesîhî ve TaĢlıcalı Yahyâ da bu Ģehir için 
Ģehr-engiz yazmıĢtır. Mesîhî, Edirne‟nin hoĢ kokulu goncalarını, 
üzerinde çiğ tanesi bulunan güllerini dermeyi ve bunlarla Rumeli 
dolularını içip mest olmayı arzular: 

Derelüm Edirnenün gonca-i hoş-bûlarını 
Jâlelü gül gibi çak şol yüzi sulularını 
Nûş edip bunlar ile Rumeli dolularını 
Mest-i la-ya‟kıl olalım yakalar çak idelüm163 

Yine Ģair, Edirne Ģehrinin güzelleriyle süslenip pek çok akıllı 
insanı abdal ettiğini söyler. Bu Ģehrin dilberlerinin âdeti, gonca du-
daklılarla öpüĢmek, ince bellilerle kucaklaĢmaktır. 

Şu resme zeyn olupdur Edirne şehri güzellerle 
Ki çok âkilleri abdâl idüpdür bî-bedellerle 
Bu şehrin şimdiki dilberlerine âdet olmuşdur 
Öpüşmek gonca-leblerle kocuşmak ince bellerle164 

Mesîhî‟nin Divanı‟nda 178 beyitlik Edirne‟yi anlatan bir Ģehr-
engizi vardır. Bu Ģehir acayip bir Ģehirdir. Buranın bağ bahçesi, 
kiĢiye cennet ferağı verir. Ġçinden sular salınarak akar ve bulutlar 
insanın üstünde hava-dâr bir Ģekilde durur. Her bir minaresi, servi 
boylu bir güzeli iĢaret eder. Buranın ak göğüslü ince belli güzelleri 
soyunup Tunca Nehri‟ne girerler. Ak güzeller siyah peĢtemaller 
giyince, insan gece ve gündüzü bir anda yaĢar gibi olur: 

„Aceb şehr ol ki anun bâğ u râğı 
Virür kişiye cennetten ferağı 

                                                           
162 Filibeli Vecdî, a.g.e., s. 67. 
163 Mesîhî, a.g.e., s. 217. 
164 Mesîhî, a.g.e., s. 232. 
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İçinde suları mevzûn u reftâr 
Bulutlar başı ucında havâ-dâr 
Temaşâ eylesen her bir minare 
Dönüptür serv-kâmet bir nigâra 
Soyunup Tuncaya girer güzeller 
Açılur ak göğüsler ince beller165 

ġair, Ģehr-engizin kalan bölümünde Edirne Ģehri içindeki iyi 
ve hatırı sayılır kiĢilerin isimlerini vererek vasıflarını sıralar. 

Üsküplü Ġshâk Çelebi, bir beytinde Edirne‟den bir afet kop-
tuğunu ve ona herkesin canıgönülden rağbet ettiğini dile getirir: 

Dostlar Edirne şehrinde bir âfet kopdı 
Cân u dilden yolına ölmege rağbet kopdı166 

Edirne için Ģehr-engiz yazan diğer bir Ģair de TaĢlıcalı Yahyâ 
Bey‟dir. ġair bu Ģehrin eĢi benzerinin olmadığını söyler. Orası erle-
rinin yeri aslan yatağı, gaziler ocağı, eski bir Ģehirdir: 

Ki cümle kâinat içinde aslâ 
Bulınmaz Edirne şehrine hemtâ 
Erenler yeri arslanlar yatağı 
Kâdimi şehr gâziler ocağı167 

Yahyâ Bey, Edirne‟nin deliliğine bir tedbir olsun diye Meriç 
ve Tunca nehirlerinin iki zincir gibi vurulduğunu söyler. Bahar 
mevsimi erdiğinde, Tunca Nehri‟nin kenarında çiçekler biter. Dertli 
bülbül, bahçede öyle bir avaz eder ki ağaçlar onu saygı ile dinler: 

Kaçan kim irişe fasl-ı baharı 
Çiçeklerle tolar Tunca kenarı 
Ne va‟z eyler çemende bülbül-i zâr 
Tevâzu birle dinler anı eşcar168 

ġairin Edirne için Ģöyle der: Edirne‟de eğer bakarsan her ay 
parçasının suya konmuĢ gül-i rânaya benzediğini görürsün. Peri 
yüzlüler, gönlü ferahlandıran suda, gökteki yıldızlar gibi görünür: 

                                                           
165 Mesîhî, a.g.e., s. 94. 
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Temâşa eylesen her mâh-peyker 
Suya konmuş gül-i rânaya benzer 
Perî-sîmâlar âb-ı dil-güşâda 
Görünir sanki yılduzlar semâda169 

 

Eflak-Boğdan 

Eflak, Tuna ile Karpatlar arasında bulunan ve Osmanlı 
hâkimiyeti döneminde özel bir idari statü tanınan bölgedir. Günü-
müzde Romanya‟nın güney kısmını oluĢturur.170 Boğdan ise Ro-
manya‟nın Moldova bölgesine Osmanlılar döneminde verilen ad-
dır.171 

Eflak ve Boğdan, Filibeli Vecdî Divanı‟nda zikredilir. ġair, 
Ferhâd PaĢa için yazılan 24. kasidede paĢanın Eflak‟ı büyüleyip 
Boğdan‟ı mamur ettiğinden ve o hoĢ tedbiriyle bu beldeyi fethetti-
ğinden bahseder: 

Eflak‟ı itdi teshîr Bogdan‟ı kıldı ta‟mîr 
Ol mîr-i nîk-tedbîr feth itdi bu bilâdı172 

Hersek 

Mostarlı Ziyâî Divanı‟nda bir beyitte sevgilinin gizlice rakip 
ile Hersek‟i gezdiği söylenir. Beytin ikinci mısrasında da “her-seg” 
tevriyeli kullanılmıĢ olup hem sevgilinin Hersek iline muhabbet 
beslediği hem de her “seg”e yani her köpeğe ilgi gösterdiği söyle-
nir: 

Seyr ider agyâr ile tenhâca Hersek illerin 
Beñzer ol âhû mahabbet eylemişdür her sege173 

                                                           
169 TaĢlıcalı Yahya, a.g.e., s. 128. 
170 Kemal Karpat, “Eflak”, İslam Ansiklopedisi, C. 10, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1994, s. 466. 
171 Abdulkadir Özcan, “Boğdan”, İslam Ansiklopedisi, C. 6, Türkiye Diya-

net Vakfı Yayınları, Ġstanbul 1992, s. 269. 
172 Filibeli Vecdî, a.g.e., s. 52. 
173 Mostarlı Hasan Ziyâî, Divan, Haz. Müberra Gürgendereli, T.C. Kültür 

ve Turizm Bakanlığı Yayınları [E-Kitap], 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10628,girispdf.pdf?0, EriĢim 
Tarihi: 23.03.2015, s. 173. 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10628,girispdf.pdf?0
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Karadağ 

Karadağ, eski Yugoslavya‟yı oluĢturan altı cumhuriyetten bi-
ridir. Balkanlar‟ın batısında yer alan orta Güneydoğu Avrupa ülke-
sidir. 

ÂĢık, sevgiliden kendisini ahmak, soysuz ve akılsız kiĢilerle 
bir tutmamasını ister. O, Karadağ gibi hazır cevaptır: 

Kıyâs itme bizi her ahmak u nâ-cins ü nâdâna 
Karadag gibi sultânum bugün hâzır cevâbuz biz174 

Malta 

Malta, Akdeniz‟de Afrika ile Sicilya arasında bulunan bir ada 
devletidir. Malta, Kanûnî‟nin övüldüğü bir kasidede geçmektedir. 
ġair ne Kıbrıs‟ın ne de Malta‟nın Osmanlı‟nın donanmasını alt 
edemeyeceğini ifade eder: 

Sakızun kâfirün çekmişler agzından dil almışlar 
Ne Kıbrıs u ne Malta döyerimiş bu tonanmaya175 

MeĢhûrî Divanı‟nda Malta ile ilgili bir tarih manzumesi mev-
cuttur. “Târîh-i Ta'mîr-i ÇeĢme-i Mahalle-i Malta der-Mahrûsa-i 
Selânik” baĢlıklı manzumede Sultan Mahmud Han‟ın Malta ÇeĢ-
mesi‟ni çok güzel bir Ģekilde tamir ettiğinden bahsedilir: 

İşte ez-cümle Selânik'de bu Malta çeşmesin 
Öyle ta'mîr etdi kim bir kimse mislin görmedi 
Hem binâsın eyledi tecdîd akıtdı hem suyun  
Etdi Hak bu hayra da mazhar o şâh-ı emcedi176 
Mostar 

Mostar, Bosna-Hersek‟te bulunan tarihi bir Ģehirdir. Osman-
lılar tarafından 1466-68 tarihinde Blagaj fethedildikten hemen önce 
Mostar da fethedilmiĢ olmalıdır.177 Mostar, Mostarlı Ziyâî Diva-

                                                           
174 Mostarlı Ziyâî, a.g.e., s.173. 
175 AĢık Çelebî, Divan, Haz. Filiz Kılıç, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Yayınları [E-Kitap], 
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10593,asikcelebidivanifilizkili
cpdf.pdf?0, EriĢim Tarihi: 23.03.2015, s. 56. 

176 MeĢhûrî, Divan, Haz. YaĢar Aydemir-Halil Çeltik, T.C. Kültür ve Tu-
rizm Bakanlığı Yayınları [E-Kitap], Ankara 2009, s. 74. 

177 Muhammed Aruçi, “Mostar”, İslam Ansiklopedisi, C. 30, Türkiye Diya-

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10593,asikcelebidivanifilizkilicpdf.pdf?0
http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10593,asikcelebidivanifilizkilicpdf.pdf?0
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nı‟nda ünlü Mostar Köprüsü‟ne yazılan bir tarih kıt‟ası sebebiyle 
anılır. ġair, yay Ģeklinde olan bu köprünün cihan içinde bir benzeri-
nin daha olmadığını belirtir: 

Kavs-i kuzahuñ `aynı bir köpri binâ itdi 
Var mı bu cihân içre mânendi hey Allâhum 
İbretle bakup didi târîhini bir `ârif 
İl geçdügi köpriden biz de geçerüz şâhum178 

Plevne 

Plevne, Kuzey Bulgaristan‟da tarihî bir Ģehirdir. Osmanlı dö-
neminde (1393-1878) Plevne pek çok cami, tekke ve medresesiyle 
öne çıkan bir Ģehir özelliğine sahipti.179 

Filibeli Vecdî Divanı‟nda Plevne ile ilgili yazılmıĢ bir “nazm” 
vardır. ġair, Plevne‟de renkten renge girerek değiĢtiğini ve âleme 
fesatlık yayılmadan arzularına kavuĢmak istediğini dile getirir: 

Televvünlerle girdük niçe levne 
Nasîb oldı civâruñda Plevne 
Ümîd oldur mülâkât ola kat kat 
Fesâd irişmeden „âlemde kevne180 

Rumeli 

Rumeli ile ilgili divanlarda pek çok beyit geçmektedir. Rumeli 
en çok güzelleriyle meĢhurdur. Ġshâk Çelebi, aklını Rumelili dilber-
lerin aldığını ve gece gündüz fikrinin kara kaĢ, ala göz olduğunu 
söyler: 

Aklını İshâkun almış Rumeli dilberleri 
Rûz u şeb fikr ü enîsi ala gözdür kara kaş181 

ġair, gönlüne seslenerek onu Rumeli‟ye çağırır. Orada kadir 
kıymet bilindiğini söyler: 

 

                                                                                                                             
net Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2005, s. 295-96. 

178 Ziyâî, a.g.e., s. 311. 
179 Machiel Kiel, “Plevne”, İslam Ansiklopedisi, C. 34, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2007, s. 302. 
180 Vecdî, a.g.e., s. 279. 
181 Yıldırım, a.g.e., s. 133. 
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Deli gönlüm bana uy gidelüm Rumiline 
Kadrimiz ola ki fi‟l-cümle birezcik biline182 

Selanik 

Selanik, MeĢhûrî ve Âkif divanlarında tarih kıt‟alarıyla vali ve 
paĢalara yazılan kasidelerde yer alır. Büyüklük ve azamet gölgesi 
Selanik‟e düĢtüğünden beri düĢmanların gözü rahat yüzü görmemiĢ 
ve kör olmuĢtur: 

Selânîk'e olaldan sâye-baħş-ı re‟fet ü iclâl 
Kör oldı görmez oldı rûy-ı râĥat dîde-i a„dâ183 

Üsküp 

Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti‟nin baĢĢehridir. Balkan ya-
rımadasının ortasında, Vardar Nehri‟nin her iki yakasında yer alır. 
Batılı müellifler, Ģehrin 1392‟de Osmanlı idaresine girdiğini kayde-
der. XX. yüzyıl baĢlarına kadar Osmanlı idaresinde kalan Ģehir, 
1912‟de Sırplar tarafından iĢgal edilmiĢtir.184 

Üsküplü pek çok divan Ģairi vardır. Bunlardan Üsküp‟le en 
çok özdeĢleĢen, Ģiirlerinde bu Ģehri en çok yansıtan Ģair Üsküplü 
Ġshâk Çelebi‟dir. Ġshâk Çelebi, birçok beytinde Üsküp Ģehrini zik-
retmekle birlikte bir de Ģehr-engiz kaleme almıĢtır. ġair, Üsküp‟ü 
görmeyen insanların zamanını boĢa geçirdiğini ifade eder: 

Âh ol kişiye kim geçüre rûzgârını 
Görmek müyesser olmaya Üsküb diyârını185 

Vardar 

Yenice-i Vardar, Yunanistan‟da tarihî bir kasabadır. Günü-
müzde Giannitsa adıyla anılır. Burası Osmanlı paĢası Gazi Evranos 
Bey tarafından XIV. yüzyılın sonlarında kurulmuĢtur.186 Vardar, 
genellikle Yenice Ģehri ile birlikte anılır. Filibeli Vecdî, Yenice‟nin 

                                                           
182 Yıldırım, a.g.e., s. 204. 
183 Aysel AdmıĢ, Akif Divanı [İnceleme-TenkitliMetin], Cumhuriyet Ü SBE, 

Yüksek Lisans Tezi, Sivas 2007, s. 251. 
184 Mehmet ĠnbaĢı, “Üsküp”, İslam Ansiklopedisi, C. 42, Türkiye Diyanet 

Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2012, s. 377-379. 
185 Yıldırım, a.g.e., s. 243. 
186 Michael Kiel, “Yenice-i Vardar”, İslam Ansiklopedisi, C. 43, Türkiye 

Diyanet Vakfı Yayınları, Ġstanbul 2013, s. 445-446. 
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taze delikanlılarının ölmeye meyilli olduğunu, çünkü Vardar‟ın suyu 
ve havasının güzellik üzere olduğunu ifade eder: 

Fenâya mâ‟il olur Yeñice tâzeleri 
Letâfet üzredür âb u hevâsı Vardar‟uñ187 

MeĢhûrî Divanı‟nda Vardar Kalesi‟nin 1841‟de Abdülmecid 
Han tarafından tamir edilmesi üzerine tarih yazılmıĢtır: 

Cevâhirle müzeyyen söyledim Meşhûriyâ târîh 
Bu Vardar kal'asın Abdülmecîd Han eyledi ta'mîr188 

Yenice 

Yenice, Vardar Ģehri ile birlikte anılan bir yerdir. Yenice ile 
ilgili Hayretî ve Usuîlî‟nin189 Ģehr-engizleri vardır. Hayretî, bahar 
günlerinde Yenice Ģehrini “Firdevs-i âlâ” bile görse kıskanacağını 
söyler. Yenice‟nin her köĢesi ağzı gonca, yüzü gül, boyu bağdaki 
serviye benzeyen güzellerle doludur: 

Yenice şehrini şimdi husûsâ 
Görürse reşk eder Firdevs-i âlâ 
Dolu her guşesi gonca dehenler 
Yüzi gül kâmeti serv-i çemenler190 

Usûlî ise, Yenice Ģehrinin Vardar içinde olduğunu, bir benze-
rinin Hıtâ‟da veya Çin‟de olmadığını söyler. O Ģehir içinde askerler 
ve yüce insanlar vardır. Nice beyzadeler, yüzü sulular vardır. Allah, 
o Ģehrin ehil insanlarına nazar kılmıĢtır ki çoğu cihanın filozofudur: 

Yenice şehridir Vardar içinde 
Ki misli ne Hıtâ‟da var ne Çin‟de 
İçi dolu sipâhîler ulular 
Nice beğ-zâdeler yüzi sulular 
Nazar kılmış Hüdâ ehline anun 
Kamusı feylesofıdur cihânun191 

                                                           
187 Filibeli Vecdî, a.g.e., s. 137. 
188 MeĢhûrî, a.g.e., s. 77. 
189 Usuli‟nin Üsküp ġehrengizi ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz: Çeltik, a.g.y., 

s. 425-428. 
190 Mehmed ÇavuĢoğlu, “Hayreti‟nin Yenice ġehrengizi”, Güneydoğu Av-

rupa Araştırmaları Dergisi, 1975-1976, S. 4-5, s. 86-88. 
191 Usûlî, Divan, Haz. Mustafa Ġsen, Akçağ Yayınları, Ankara 1990, s. 45. 
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YeniĢehir 

YeniĢehir, bugün Yunanistan sınırları içinde yer alır. YeniĢe-
hirli Avni Bey, bu Ģehirle ilgili 57 beyitlik Ģehr-engiz türünde bir 
mesnevi yazmıĢtır. Bu Ģehrin Ģairlerinin hepsi olgun, her tarafı ise 
yüce ve âĢıklarla doludur. Mübarek Ramazan gelince, YeniĢehir‟i 
nurlarla doldurur: 

Şu‟arâsı tamam kâmil idi 
Her yeri bir zâhir ü bî-dil idi 
Nûr-ı şehr-i mübârek ramazan 
Yenişehri iderdi nûr-efşân192 

Bu ayda hediye vermek, dinin gereği ve YeniĢehir içinde çok 
eski bir gelenektir. Bu ayda bir taraftan ney ve rebâb sesleri, bir 
taraftan kalender insanların amelleri ile her yer “hây u hû”larla do-
lar: 

Tuhfe virmek ilâve-i dindür 
Yenişehr içre resm-i dirînidür 
Bir taraftan sadâ-yı nây u rebâb 
Bir taraftan kalenderân-ı şarâb 
Hây u hûlarla memeleket pür olur 
Çarha ser-mâye-i tahassür olur193 

Helva toplantıları sohbet vesilesiydi ve bu, YeniĢehir içinde 
eski âdetti. O ay yüzlüler her gece bir araya gelip dünyaya neĢe ıĢık-
ları saçarlardı. YaĢlılar çoktan muradına ermiĢ, gençler ise birbirle-
riyle tatlı sohbetler ederlerdi: 

Bezm-i helvâ medâr-ı sohbet idi 
Yenişehr içre eski adet idi 
Cem olup meh-pâreler her şeb 
Neşr ederdi dehre nûr-ı tarâb 
Tâzeler birbiriyle şîr u şeker 
Pirler na‟il-i leb-i dilber194 

 

 

                                                           
192 Lokman, a.g.e., s. 581. 
193 Lokman, a.g.e., s. 582. 
194 Lokman, a.g.e., s. 584. 
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Zigetvar 

Vusûlî Divanı‟nda Zigetvar‟da yapılan iki kuleyle ilgili tarih 
manzumesi mevcuttur. ġair, Mustafa PaĢa‟nın Allah‟ın yardımı ile 
Zigetvar‟a kol kanat olan, sağlamlık, güvenilirlilik bakımından her 
birisi Elbürz Dağı‟na benzeyen ve birer kale gibi olan kuleler yap-
tırdığını belirtir: 

İki kulle yapdı emr-i şâhla 
Mustafâ Paşa bi-„avn-i Kirdgâr 
Kulle-i Elbürze mânend oldılar 
Her biri hısn u hasîn-i üstüvâr 
Kol kanat olsa Sigetvâra ne taŋ 
Olmadı mı her birisi bir hisâr195 

Sonuç 

Balkan ve Rumelili bazı Ģairlerin divanlarını incelediğimiz bu 
çalıĢmada, Ģairlerin Ģehirleri pek çok yönüyle ele aldığı görülmekte-
dir. ġehirlerin coğrafi özelliklerinin yanı sıra, insanların karakteristik 
özelliklerinden de bahsedildiğini görmekteyiz. ġehirler, teĢbih un-
suru olmanın yanında teĢhis ve tevriyeli kullanımlarla da göze 
çarpmaktadır. Pek çok Ģair yangın, savaĢ gibi önemli olaylara, vakıf, 
hayrat, cami, köprü gibi imar faaliyetlerine ve yöneticilerin atamala-
rı ve görevden alınmaları gibi durumlara tarih düĢürmüĢtür. Bazı 
Ģiirlerde Ģehrin önde gelen kiĢilerinin isimleri ve vasıfları açıklan-
mıĢtır. ġehirlerdeki âdet ve gelenekler ile Ramazan gibi özel dö-
nemlere ait sosyal olaylar, somut bir Ģekilde tasvir edilmiĢtir. Ge-
nellikle Ģehirlerdeki güzellerin güzellikleri betimlenmiĢ, bu güzeller 
mimari ve tabii unsurlara teĢbih edilmiĢtir. ġairler, Osmanlı‟nın 
fethettiği veya edeceği yerler için de Ģiirler yazmıĢlardır. Bu durum-
ları gazel, kaside ve tarih kıt‟alarında iĢleyen Ģairlerin yanı sıra özel 
olarak Ģehr-engiz yazan Ģairler de vardır. Bazı Ģehirler için birden 
fazla Ģairin Ģehr-engiz yazdığı da görülür. 

 

 

 

                                                           
195 Vusuli, Divan [İnceleme-Metin-Çeviri-Açıklamalar-Dizin], Haz: Hakan TaĢ, 

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları [E-Kitap], Ankara 2010, s. 
196. 
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SELANĠKLĠ HASAN ÂKĠF DĠVANI’NDA BĠR DEVLET 

ADAMI: SEREZLĠ YÛSUF MUHLĠS PAġA

 

A Statesman in the Divan of Hasan Akif of Salonica: Yûsuf Muhlis Pasha 
of Serez 

 

Zehra GÖRE


 

 

Özet 

Selanik‟te doğan ve divan edebiyatının son dönem Ģairlerin-
den olan Hasan Âkif‟in (d.?/?-ö.1243/1827) hayatı hakkın-
da elde fazla bilgi yoktur. Tahsilini tamamladıktan sonra 
Evrenos-zâdelerden Abdurrahman Bey ve Selim Sırrı Pa-
Ģa‟nın kâtipliğini yapmıĢtır. 1783‟te Serez‟de doğan Yûsuf 
Muhlis PaĢa ise Serez ayanından Ġsmâil Râsih Bey'in oğlu-
dur. Ġsmail Râsih Bey, oğlu Yûsuf Muhlis'i hükümet adamı 
olarak yetiĢtirmeye çalıĢmıĢtır. Sened-i Ġttifâk'ın yürürlüğe 
girmesinden sonra o sırada idaresi altındaki diğer bölgelere 
ek olarak Selanik vilayeti de Ġsmail Râsih Bey‟in uhdesine 
verilmiĢ, o da buranın idaresini oğluna bırakmıĢtır. Serezli 
Yûsuf Muhlis PaĢa, müsellimlikle Selanik‟e gittiği vakit Ha-
san Âkif‟i de kendi kâtipleri arasına almıĢ, hatta PaĢa baĢka 
bir vilayete tayin edildiğinde de o sıralarda yaĢı ilerlemiĢ olan 
Âkif Bey‟in maaĢını kesmeyerek Selanik‟te bırakmıĢtır. 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın yardım ve desteğini gören Hasan 
Âkif, aynı zamanda kendisi de bir Ģair olan Yûsuf Muhlis 
PaĢa etrafında o dönemde oluĢan edebî muhitin içerisinde 
yer almıĢ, PaĢa‟ya birisi Mora isyanından dönüĢünde takdim 
ettiği 3 kaside ile 1 terkib-i bend, 8 musammat, 9 tarih yaz-
mıĢ ve 25 gazelinde ondan söz etmiĢtir. Bu sayede PaĢaya 
karĢı minnet duygularını ifade eden Ģair aynı zamanda pa-
Ģayla yakınlığını da göstermiĢtir. Bildiride bu manzumeler 
incelenmek suretiyle bir taraftan dönemin Ģiirlere yansıyan 
hadiseleri anlaĢılmaya çalıĢılırken diğer taraftan Hasan Âkif 
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PaĢa‟nın kaleminden Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın portresi ortaya 
konulacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Selanik, Selanikli Hasan Âkif, Serez, 
Yûsuf Muhlis PaĢa 

Abstract 

There is not much information about the life of Hasan Akif 
(b.?1243-d.1827) who was born in Salonica and is one of 
the poets of divan literature‟s last period. After completing 
his education, he served as a clerk to Abdurrahman Bey 
from the Evranos-zâdes and Selim Sırrı Pasha. Born in 
1783 in Serez, Yûsuf Muhlis Pasha is the son of Ismail 
Râsih Bey from the Serez ayan. Ismail Râsih Bey tried to ra-
ise his son ,Yûsuf Muhlis, as a statesman. After the Charter 
of Allience came into effect, in addition to the territories 
under his administration, the responsibility of the province 
of  Salonica was also given to Ġsmail Rasih Bey, and he left 
the administration of it to his son. When Yûsuf Muhlis 
Pasha of Serez went to Salonica as a mutesellim, he emplo-
yed Hasan Âkif as one of his clerks, and even when the 
Pasha was appointed to another province, he left Âkif Bey, 
who attained advanced age , in Salonica without cutting his 
salary. Aided and supported by Yûsuf  Muhlis Pasha, Hasan 
Âkif took part in the literary environment which was for-
med around Yûsuf Muhlis Pasha who himself was also a 
poet, and he wrote 3 odes, one of which he presented to 
the Pasha when he returned from the rebellion in Mora, 
and 1 terkib-i bend, 8 musammats, 9 histories and he men-
tioned about him in his 25 ghazals. By means of these, he 
expressed his thankfulness to the Pasha and also showed 
his closeness with him. In this paper, while the events of 
that period reflected on the poems are going to be explai-
ned by analysing these poems, and on the other hand the 
portrait of Yûsuf Muhlis Pasha is going to be presented 
from the writings of Hasan Âkif Pasha. 

Key Words: Salonica, Hasan Âkif of Salonica, Serez, Yûsuf 
Muhlis Pasha 
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GiriĢ 

Osmanlı Devleti‟nin önemli kültür ve sanat merkezlerinin 
baĢında gelen Balkan coğrafyası, pek çok devlet adamı ve sanatçıyı 
yetiĢtiren bir menba hüviyetindedir. Balkan tarihinde önemli bir 
yere sahip olan Selanik ise Hıristiyan, Yahudi ve Müslüman dünyası 
için tarihî değer taĢıyan stratejik konumuyla, Osmanlı Devleti‟nin 
ilk dönemlerinden itibaren bütün padiĢahların ilgi gösterdiği son 
derece önemli bir Ģehirdir. Diğer taraftan özellikle 17. yüzyıldan 
sonra divan edebiyatının da hareketlilik kazandığı bu Ģehir, daha 
sonraki dönemlerde her bakımdan tam bir kültür ve sanat merkezi 
olmuĢtur. Osmanlı Devleti‟nin önde gelen ilim ve sanat merkezle-
rinden biri olarak son döneme kadar tarihte iz bırakan devlet 
adamları, mutasavvıf ve sanatçılar yetiĢtirmiĢtir.196 Hasan Âkif de 
bu coğrafyada yetiĢen Ģairlerdendir. Yûsuf Muhlis PaĢa ise Sela-
nik‟te valilik yapmıĢ bir devlet adamı olmasının yanında gençliğin-
den beri Ģiirle meĢgul olup Selanikli Âkif Efendi gibi Ģair ve münĢi-
leri divan kâtipliğinde bulundurmuĢtur. Aynı zamanda bu sanatkâr-
ların kalemlerinden istifade eden Yûsuf Muhlis PaĢa, civar belde-
lerdeki edipleri de etrafında toplayarak bir edebî muhit oluĢturmuĢ-
tur. Bu iki Ģahsiyeti kısaca tanıtmak gerekirse: 

Selanikli Hasan Âkif, 18. yüzyılın sonu ve 19. yüzyılın ilk ya-
rısında yaĢamıĢ divan edebiyatının son dönem temsilcilerinden-
dir.197 ġairin hayatı hakkında bilinenler sınırlıdır. Kaynaklardan an-
laĢıldığına göre Selanik‟te doğmuĢ ve eğitimini de burada gerçekleĢ-
tirmiĢtir. Daha sonra Evrenos-zâdelerden Abdurrahman Bey‟in ve 
Selim Sırrı PaĢa‟nın kâtipliğinde bulunmuĢ, Serezli Yûsuf Muhlis 
PaĢa müsellimlik vazifesiyle Selanik‟e geldiği vakit Âkif‟i divan 
kâtibi olarak yanına almıĢtır. Aynı zamanda Mevlevilik müntesibi 

                                                           
196 Nurgül Özcan, “ġuara Tezkirelerine Göre Selanikli Divan ġairleri”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi C. 6, S. 26, 2013, s. 425.  
197 Selanikli Âkif‟in hayatı, edebî kiĢiliği ve Divan‟ı ile ilgili ayrıntılı bilgi 

için bkz.: Ġ. Güven Kaya, Selanikli Hasan Âkif (Âkif el-Mevlevî), Umutte-
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olan Âkif 1243/1827-28‟de vefat etmiĢ ve Selanik Mevlevihânesi 
haziresine defnolunmuĢtur. Selanikli Âkif‟in elde bulunan tek eseri 
Divan‟ıdır. ġairliğinden baĢka hattatlığının da olduğu kaynakların 
verdiği bilgiler arasındadır.198 

Selanikli Âkif‟in yakın dostu ve hamisi Yûsuf Muhlis PaĢa 
ise, Serez ayanından Ġsmail Râsih Bey'in oğludur. 1808‟de Ġstan-
bul‟a davet edilen Ġsmail Râsih Bey, burada ayanlardan oluĢan ce-
miyette bulunmuĢ, Sened-i Ġttifâk'ın yürürlüğe girmesinden sonra 
taltif edilerek o sırada idaresi altındaki diğer bölgelere ek olarak 
Selanik vilayeti de uhdesine verilmiĢtir. O da buranın idaresini oğlu 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟ya bırakmıĢtır. 1818 yılında memuren Yanya'da 
bulunduğu sırada vezirlik rütbesiyle Eğriboz ve Karlıili muhafızlı-
ğına sonra Saruhan ve 1823 yılında Halep eyaleti valiliklerine ata-
nan Yûsuf Muhlis PaĢa, bu görevdeyken sefihane hareketleri ve 
memleket yönetimindeki dikkatsiz davranıĢları sebebiyle azledilerek 
Kütahya'da gönderilmiĢtir. 1828 Osmanlı-Rus harbinde Varna mu-
hafızı iken bu savaĢta Ruslar'a esir olmuĢtur. 1829'da esaretten kur-
tulup Ġstanbul'a getirtilmiĢtir. Daha sonra Belgrad muhafızlığı, Ay-
dın müĢirliği, Rumeli valiliği görevlerinde bulunan Yûsuf Muhlis 
PaĢa, Ġzzet PaĢa sadrazam olunca ihtiyarlığı ve hastalığı sebep gös-
terilerek 1842'de valilikten azledilmiĢ, Serez'deki çiftliğinde ikamete 
mecbur olmuĢtur. 1259/1843 senesinde ise burada vefat etmiĢtir. 
Aynı zamanda Ģair olan Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın Ģiirlerinden mürek-
kep bir Divançe‟si bulunmaktadır.199 

Yûsuf Muhlis PaĢa ile Selanik‟te yolları kesiĢen Hasan Âkif, 
paĢanın yardım ve desteğini gördüğü gibi kendisi de bir Ģair olan 
Yûsuf Muhlis PaĢa etrafında o dönemde oluĢan edebî muhitin içe-
risinde yer almıĢtır. ġiirlerinde “veliyünnimetim” olarak tavsif ettiği 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟ya minnet duygularının bir ifadesi olarak, birisi 
Mora isyanından dönüĢünde takdim ettiği 3 kaside ile 1 terkib-i 

                                                           
198 Ġbnü‟l-Emin Mahmud Kemal Ġnal, Son Asır Türk Şairleri, AKM Yayın-

ları, Ankara 1999, C.I, s. 128. 
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Arslan, “Muhlis, Yusuf Muhlis PaĢa”, 
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bend, 8 musammat, 9 tarih yazmıĢ ve pek çok gazelinde ondan söz 
etmiĢtir. Bu Ģiirlerde Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟yı bilhassa Mora is-
yanında gösterdiği baĢarısı, Ģairlikteki kabiliyeti, bölgede gerçekleĢ-
tirdiği imar faaliyetleri dolayısıyla söz konusu etmiĢ ve bulduğu her 
fırsatta bu sürekli hamisine bağlılığını dile getirmiĢtir. Âkif‟in Yûsuf 
Muhlis PaĢa‟ya ithafen yazdığı söz konusu Ģiirler divan edebiyatın-
da hami-Ģair iliĢkisi ve bu iliĢkinin kazanımlarını göstermesi bakı-
mından dikkat çekici bir örnektir. 

Hamiliğiyle Yûsuf Muhlis PaĢa 

Osmanlıda yöneticilerin sanata destek vermelerinin ya da 
baĢka bir ifadeyle hamilik geleneğinin Osmanlı kültür ve sanatının 
geliĢiminde önemli bir yeri olduğu Ģüphesizdir. Hamilerin büyük 
çoğunluğunun, kendilerine takdim edilen Ģiirleri, bu iĢten anlayan 
biri olarak değerlendirmeleri sanatçının üslubunu belirleyen, eserle-
rinin niteliğini ve niceliğini etkileyen bir yapı arz etmektedir. Diğer 
taraftan haminin teĢvik ettiği Ģairlerin rağbet görmesi, hamilerin bu 
Ģairlerden dolayı tanınmalarını sağlarken Ģairinin Ģöhret kazanma-
sında da rol oynar. Osmanlı‟nın toplumsal yapısı içerisinde Ģiir 
üretmenin ancak destek görmek, yani iyi bir hami bulmakla müm-
kün olduğu dikkate alındığında, eser vermenin her aĢamasında, 
dahası eserlerin yazılma amacı olarak haminin ön plana çıktığı gö-
rülmektedir.200 Selanikli Âkif Divanı bu dikkatle incelendiğinde 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın bir hami olarak Ģairin Ģiirlerinde kendini 
gösterdiğini görürüz. 

Divan Ģiirinde kendine hami arayıĢında bulunan Ģairler, baĢta 
padiĢah olmak üzere diğer devlet adamlarına sanat gücünü göster-
mek için her çeĢit eserini, kaside, gazel, muamma vb. takdim etmiĢ-
lerdir, ancak bunlar arasında bilhassa övgü Ģiiri olarak kaside yaz-
maya önem vermiĢlerdir. Bu sayede hamilerin dikkatini çekerek 
sanatlarının takdir görmesini beklerken bir taraftan da lütuflarına 
mazhar olarak rahat bir yaĢam sürmeyi ummuĢlardır. Âkif‟in yazdı-
ğı kasidelere baktığımızda iktidarı temsil eden saraya ya da baĢka 
bir ifadeyle zamanının padiĢahları III. Selim ve II. Mahmut‟a bir 
kaside yazmadığı, sadece III. Selim‟in cülusuna, II. Mahmut‟un da 
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Hâmîlik Geleneği, Bilkent Üniversitesi (YayınlanmamıĢ Doktora Tezi), 
Ankara 2006, s. 9-11. 



154         Osmanlı Şiiri ve Balkanlar 
 

 
 

Ģehzadeleri Ahmed ve Süleyman‟ın doğumlarına tarih düĢürmekle 
yetindiği görülür. Fakat Ģair, divanında bulunan on kasideden üçü-
nü Yûsuf Muhlis PaĢa için yazmıĢtır.201 Ġstanbul‟dan uzakta yaĢayan 
ve saraya ulaĢması güç görünen Ģairin kendi muhitinde bulunan bir 
devlet adamına sığındığı, onunla yakınlık kurduğu yani hami olarak 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟yı benimsediği anlaĢılmaktadır. Bu kasidelerden 
ikisi PaĢa için methiye diğeri ise bir Ģitaiyyedir. Yûsuf Muhlis Pa-
Ģa‟ya takdim ettiği Ģitaiyyesinde Ģair, açıkça Ģairliğinin sebebi olarak 
memduhunu gösterir ve onun lütfu olmasa Ģiir söylemeye kudreti 
olmayacağını ifade eder: 

Şâ„iriyyet nerede ben nerede sultânım 
Feyz-i lutfundur iden bendeni pür-gû mahzâ 

Kudretim neşr-i kelâma yog iken mümkin mi 
Şi„re âgâz ideyim olmasa lutfun hem-pâ (K. IX, b. 19-20)202 

Nitekim aynı Ģiirde Âkif, sözünün geliĢip yetiĢebilmesi için 
önde gelen bir üstada arz etmek gerektiğini söyleyerek haminin 
önemini vurgular. Ayrıca tevazu göstererek, Ģiirin türüne paralel bir 
söyleyiĢle, aslında buz gibi olan sözlerine bu Ģiirden anlayan üstadın 
nazarının yakıcılık kazandırdığını belirtir. Dahası ölü hükmümdeki 
Ģiirlerinin ruh kazanmasının da sebebi olarak gösterir. Senin him-
metinin ümidine mağrur olmasam haddim mi ağız açayım diyerek, 
Ģairliğinin ve Ģiirlerinin varlığını hamisine, yani Yûsuf Muhlis Pa-
Ģa‟ya bağlar. Kasidenin son beytinde de Ģiirlerinin parlaklık bulması 
için PaĢa‟nın lütfunun ricacısı olduğunu tekrarlar:  

„Âkifâ „arz ide gör pîş-geh-i üstâda 
Bulmak istersen eger bu suhenin neşv ü nemâ 

Sûznâk eyler o çeşm-i nazar-feyz eseri 
Buz gibi ise de ta„bîr ü makâlın farzâ 

                                                           
201 Selanikli Âkif  Divanı‟nda on kaside yer almaktadır, bunlar üçü na‟t, biri 

Mevlana‟ya biri Abdülkerim Dede‟ye, biri Selanik Kapı Tekkesi‟ne, ikisi 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟ya methiye; biri yine Yûsuf Muhlis PaĢa için Ģitaiyye 
ve bir bahariyye, bir ramazaniyye Ģiiridir. 

202 Bu çalıĢmada Selanikli Âkif Divanı‟ndan alınan Ģiirler için Ģu eserlerden 
faydalanılmıĢtır: Ġ. Güven Kaya, a.g.e.; ġirin Aydoğan, a.g.e.; Aysel Ad-
mıĢ, a.g.e. ġiir ve beyit numaraları için de Ġ. Güven Kaya, a.g.e., esas 
alınmıĢtır. 
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Rûh bulur her ne kadar mürde ise eş„ârıñ 
Cân-bahş-ı dem-i nutkıyle çün oldın gûyâ 

Yohsa haddim mi efendim ideyim feth-i dehân 
Olmasam himmet-i ümmîd ile magrûr sana (K. IX, b. 15-18)  

Şem„-i feyzinle uyandır n‟ola bir tâze çerâg 
Bezm-i eş„âre vire dahi bir pâre ziyâ 

Bula her tâze makâl u kalemim revnak u fer 
Feyz-i lutfunla efendim budur ümmîd ü ricâ (K. IX, b. 21-22)  

AĢağıdaki beyitte de Ģair hüner kumaĢı olarak nitelendirdiği 
Ģiirlerinin itibar bulmasının sebebini Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın bir 
bakıĢı ile damgalanmasına bağlamıĢtır. Bilindiği üzere eskiden tüc-
carlar, taklit ve hırsızlığın önüne geçmek için kumaĢların cinsini 
veya fiyatını gösteren damgalar vururlardı.203 Âkif burada kumaĢa 
benzettiği Ģiirinde Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın âdeta bir damga gibi ol-
masını değer kazanmada, rağbet görmede bir nevi tasdik alameti 
olarak kabul etmiĢtir. 

Buldı kâlâ-yı hüner şimdi revâcın „Âkif 
Nazra-i Hazret-i Muhlis ile tamgalanarak (G. 78, b. 8) 

Bir Ģair olarak Âkif‟in PaĢa‟nın lütfuna karĢılık olmak üzere 
verebileceği tek Ģey ise yazdığı Ģiirlerdir. Nitekim Ģair, Yûsuf Muhlis 
PaĢa‟yı efendisi ve kendisini de âdeta onun kulu olarak görür ve 
senin zatına layık bende bir Ģey yok, Ģairin varı dünyada Ģiirdir, 
bunu kabul et, diyerek Ģükran duygularını dile getirir. 

Ey „âlî-himmet „âlî-şân efendim 
Nem olsun zâtına şâyân efendim 

Şi„rdir şâ„irin vârı cihânda 
Kabûl eyle bunı zî-şân efendim (Kt. IV) 

Diğer taraftan Âkif‟in baĢka söyleyiĢlerinde de hamisi Yûsuf 
Muhlis PaĢa‟yı “efendi” kendisini de “kul” olarak nitelendirdiği 
ifadeleri görmek mümkündür. Osmanlı hamilik geleneği içinde 
hami-kul iliĢkisini vurgulayan bu ifadeler Ģairin beklenti içinde bu-
lunduğunu ima eden bir zihniyet taĢımaktadır. Dolayısıyla Âkif 
kulluk anlayıĢı çerçevesinde lütuf, ihsan, inayet gibi maddi ya da 

                                                           
203 Ahmet Talât Onay, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı, Haz. 

Cemal Kurnaz, Akçağ Yayınevi, Ankara 1996, s. 328. 
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manevi talepleri olduğunu ihsas ederek hamisinden iltifat ve itibar 
bekleyen bir sanatçı konumundadır: 

Bu lutf u „âtıfet ki zuhûr itdi bendene 
Oldum yeniden „abd (u) gedâsı efendimin (K. VII, b. 2) 

Sen hemân sagol efendim de yeter kurb u ba„îd 
Nazra-i „âtıfetin bendene sermâye-i zâd (Msm. I/7, b. 6) 

Zât-ı vâlâ güheri Hakka emânet olsun 
Neye „azm eyler ise nâ‟il-i nusret olsun 

Dâmenin boşlamam isterse kıyâmet olsun 
Bendesi oldugum ol ma„den-i ihsân nicedür (Msm. XXVI/4)  

Bendesi „Âkif didi mevlûdına târih-i tâm 
Oldı İbrahim Beg ser-sebz-i gülzâr-ı şühûd (T. XL, b. 1) 

Bendesi „Âkif ziyâret eyleyüp 
Didi bir târîh-i cevher-dâr anâ (T. XV, b. 6) 

Yûsuf Muhlis PaĢa‟yı kendisine hami olarak benimseyen 
Âkif‟in bu anlayıĢına paralel olarak paĢa onun velinimetidir ve onun 
temiz yaratılıĢında bütün güzellikler hitam bulmuĢtur. O, bu devir 
içinde lütfuyla insanların en meĢhurudur. 

Hazret-i Muhlis-i Yûsuf Beg kim veliyyü‟n-ni„metim 
Tıynet-i pâkinde hüsniyyât bulmuşdur hitâm 

Ben ne hâcet eyleyem vasfında teksîr-i sevâd 
Kim bu devr içre odur lutf ile meşhûr-ı enâm (T. XXXVII, b. 1-2) 

Himmeti en yüce olan bu velinimetin bir benzeri daha dün-
yaya gelmemiĢtir. Yûsuf Muhlis PaĢa adaletin süsü olarak Ģahlara 
yaraĢır biçimde, Âkif de fakirlik ülkesinin Ģahı olarak mızıkasını 
çalmaktadır. ġairin bu söyleyiĢlerle hamisinin ve kendisinin konum-
larını belirgin bir biçimde ortaya koyduğu görülmektedir: 

Ey veliyy-i ni„am „uluvv-i himem 
Gelmemişdür eşin bu devrâne 

Bir vezîr-i „adâlet-ârâsın 
Çaldır ol nevbetini şâhâne 

Benim de dâ‟imâ kapım çalınır 
Dîn edindim o denli yârâne 
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Ben de bir şâh-ı mülket-i fakrım 
Nevbetim çalınır emîrâne (Kt. V) 

Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟ya duyduğu minnetin bir ifadesi ola-
rak PaĢa için yazdığı hemen bütün Ģiirlerinde “veliyünnimetim” 
ifadesini kullanmıĢtır. Âkif‟in geçimini sürdürmek üzere paĢanın 
desteğinin ne kadar önemli olduğu açıktır. ġairin divanında “Veliy-
yü‟n-ni‟am Efendimiz Gazâda Ġken Ġrsâl Olunan Mevzûn Mektûb-
dur” baĢlığıyla yer alan manzum mektup türündeki kasidesi, 

Geldi peyâm-ı peyk ü vefâsı efendimin 
Ya‟ni selâm-ı feyz-resâsı efendimin (K. VII, b. 1) 

beytiyle baĢlar ve manzume asıl itibarıyla bir arz-ı hâldir. AnlaĢıldı-
ğına göre Âkif, bu kasideyi paĢa gazada iken paĢadan aldığı sağlık 
haberi ya da daha doğru bir ifadeyle hayatta olduğu haberi üzerine 
kaleme almıĢtır. ġair bu habere çok sevinir fakat onu asıl mutlu 
eden yeniden Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın himayesinin devam edecek 
olmasıdır. Bunu, 

Yokdur be‟is sipihr ziyân itse de bana 
Sermâyedir bize çü bekâsı efendimin (K. VII, b. 7) 

beytinde efendimin bekası bize sermayedir, Ģeklinde ifade eden 
Ģairin 

İtdikçe cism-i zârımı bîmârlık za„îf 
İz„âf ola tüvân u kuvâsı efendimin (K. VII, b. 9) 

dediğine bakılırsa paĢanın yokluğunda sıkıntıya düĢmüĢtür, ancak 
artık zamandan Ģikayet etmeyi bırakmak gerektiğini söyleyen Âkif, 
efendisinin ihsanının kendisi için yeterli olacağını söyler. 

Terk it gönül şikâyeti bu rüzgârdan 
Eyler sana kifâyet „atâsı efendimin 

„Âkif kifâyet itdi garaz „arz-ı hâl ise 
Tasdi„e yokdur izn ü rızâsı efendimin (K. VII, b. 14-15) 

Divan‟da “Nâme-i Manzume ki Yûsuf PaĢa Hazretlerine 
Takdîm EtmiĢdür” baĢlığıyla yer alan bir baĢka manzum mektu-
bunda paĢanın yokluğunda Âkif‟in içine düĢtüğü sıkıntılı durum 
daha açık bir biçimde ifade edilmiĢtir. Bu manzum mektuptan anla-
Ģıldığına göre Yûsuf Muhlis PaĢa, Mora isyanının bastırılmasında 
görevli olduğu zamanda yazılmıĢtır. ġiirin baĢlangıç bentlerinde 



158         Osmanlı Şiiri ve Balkanlar 
 

 
 

Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın övgüsü yapılmakta ve “Mora‟nın fatihi” 
olarak tavsif edilerek kahramanlığı söz konusu edilmektedir. Daha 
sonra sözü kendisine getiren Âkif, paĢa gittiğinden beri çektiği ge-
çim derdini anlatır. “ey vasl-ı hayât-ı câvid” dediği paĢa için beni 
unuttun gittin, felek ben kimsesize neler etti haberin yok, diye ser-
zeniĢte bulunmaktadır: 

Diyesin kim dahi ey nâme sorarsan lutfen 
„Âkif-i zârına endahte-i ber-dûşundur 

Sen gidelden beri ey vasl-ı hayât-ı câvîd 
Bâde-i hicr ü firâkın ile ser-hoşundur 

Virdi yagmaya dil ü „aklını tâtâr-ı firâk 
Şimdi sersâm gezer bende-i bî-hûşundur 

Vuslatınla o suhen-dân ki pür-cûşun idi 
Firkâtin derdi ile şimdi o hâmûşundur 

Hastedir âh işidir âh bilir bî-çâre 
Elem-i hasretin ile dahi nâ-hûşundur 

Sen o nâ-kâmını hayfâ kim unutdun gitdi 
Haberin yok felek ol bî-kese ne cevr itdi (Msm. I/6)  

ġair sanki felekten Ģikâyet ediyormuĢ gibi görünse de devam 
eden kısımda borçlularının baĢına üĢüĢtüğünü, gelirlerini tükettikle-
rini, paĢanın nazarından uzak kalalı yokluğun fevkalade boyuta 
ulaĢtığını, artık rüzgâr muhalif estiği için huzurunun kalmadığını 
bildirerek acizliğini arz eder: 

Üşürüp başına dâyinlerini hem-çü cerâd 
Yeşil iken yediler her ne var ise irâd 

Kimiyâ-ı nazarından olalı böyle ba„îd 
Buldı dâd u sitede akmişesi fart-ı kesâd 

Rûzgâr öyle ki her demde muhâlif eserek 
İtdi bî-çâre evrâk-ı huzûrun ber-bâd 

„Ayş u nûş itmek idi „âdeti ol demlerde 
Şimdi zehr-âbe-i âlâmı idindi mu„tâd 

Vasl-ı dildâr ile şarkılar okurdı o zamân 
Şimdi firkât sözidir virdi hem âh u feryâd 

Sen hemân sagol efendim de yeter kurb u ba„îd 
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Nazra-i „âtifetün bendene sermâye-i zâd 

Bundan ancak garazım „arz-ı „ubûdiyyetdir 
Rûşen-i şi„rde îrâd-ı husûsiyyetdir (Msm. I/7) 

Ancak her Ģeye rağmen paĢanın ihsan kapısından ümitsiz 
olmadığını ve her cihetten kendisine muhtaç olduğunu söyleyerek, 
beni gölgen gibi yanından ayırma, iĢe güce yaramaz diye düĢünerek 
yabana atma, der: 

Bir beyândır felegin cevr-i firâvanından 
Degil ümmîd-i kerem dergeh-i ihsanından 

Gerçi muhtâcınam ez-her-cihet ammâ bunda 
Degil ümmîd-i sukâta nemek ü nânından 

Gelür ol dem ki dil-i mürdemi ihyâ idesin 
Dökülen lutf yeter bendene dâmânından 

Hem dahi maksadım ey nahl-i çemenzâr-ı „atâ 
Beni sâyen gibi ayırmayasın yanından 

Yaramaz oldı işe güce diyü yâbâna 
Atmak ey asaf-i zîşân degil şânından 

Gelür ol dem ki âyâ dâver-i dârâ haşmet 
İderüz „atıfetinle yine „ayş u râhat (Msm. I/8) 

Âkif bu Ģiiri yaĢlılık zamanında yazmıĢtır. Bir taraftan devlet 
ve ikbalinin duacısıdır ama asıl aĢağıdaki beyitlerde daha açık olarak 
ifade edildiği gibi bu yaĢlılık döneminde rahat etmek için PaĢa‟nın 
yardımına muhtaçtır. 

Umaram sâye-i lutfunla cenâb-ı Allâh 
Göstere âhir ömrümde dahi rûy-ı refâh 

Sen safâlar süresin devlet ü ikbâl ile 
Ben de yanınca idem hayr du‟âlar her gâh 

Hâtırım gibi kırık bir „araba ile beni de 
Gâhi yanınca taşı koy dem-i râhatda gâh 

Ben çavuşlar gibi alkışlayayım haşmetini 
Sen çeküp tabl u „alem pîş-i rikâbında penâh 

Beni ol vechile koydukça gehî râhatda 
Ya„ni âzâde olan ol dem-i şeyhûhatda (Msm. I/9) 
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Kaynaklar her ne kadar Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın Selanik‟te va-
lilik yaptığı dönemde Âkif‟i divan kâtibi olarak yanına aldığını, baĢ-
ka bir vilayete naklolduğunda Ģairi yanında götürememiĢ olsa da, 
artık yaĢı ilerleyen Âkif‟i himaye etmeyi sürdürerek maaĢını almaya 
devam etmesini sağladığını bildirse de204 öyle anlaĢılıyor ki bu du-
rum en azından paĢa seferdeyken sekteye uğramıĢtır. PaĢanın des-
teğinden uzak kalan Âkif, ciddi anlamda geçim sıkıntısına düĢmüĢ-
tür. 

Yûsuf Muhlis PaĢa ile Âkif arasında devlet görevi ile baĢlayan 
ve daha sonra aralarında hayat boyu sürecek bir dostluğa dönüĢen 
iliĢki söz konusudur. Yukarıdaki örneklerle izah edilmeye çalıĢıldığı 
gibi Âkif‟in Ģiirlerinde hami-Ģair biçiminde kendini gösteren bu 
bağın bir göstergesi olarak Ģair bulduğu her fırsatta Yûsuf Muhlis 
PaĢa‟yı anmıĢ, içinde bulunduğu konumu korumak ve aynı zaman-
da paĢaya duyduğu sevgi ve bağlılığı ifade etmek istemiĢtir. Bu 
amaçla mesela paĢanın sakal bırakması gibi gündelik, sıradan bir 
hadiseyi ya da hastalıktan kurtulması gibi bir durumu bahane bile-
rek Ģiir yazmıĢtır. Sakal bırakması için düĢürdüğü tarihte, Yûsuf 
Muhlis PaĢa‟yı peygamberin sünnetini icra ettiği için takdir eden 
Ģair, paĢanın sakalınca ömrünün ve devletinin olması için dua eder: 

Hazret-i Muhlis Yûsuf Beg kim veliyyü‟n-ni„metim 
Eyledi bir sünnet-i peygamberi icrâ yine 

Lihye-i pâkin şerefle ya„nî irsâl eyleyüp 
Virdi ol vech ile zîynet-i letâfet rûyına 

Hânedânı bula nev hattı gibi neşv ü nümâ 
Vire her mûyınca Allah „ömr ü devlet kendine (T. XVIII, b. 1-3) 

Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın sıhhatine kavuĢması bahanesiyle yaz-
dığı sıhhat-nâme ise, bilhassa 18. yüzyıldan itibaren divan Ģiiri gele-
neğinde yaygınlık kazanan türün son dönemdeki örneği olma özel-
liğini taĢır. Âkif divanında “Yûsuf PaĢa Efendimiz Nâ-Mizâc Olup 
Sıhhate Tahvîlinde SöylenmiĢdir” baĢlığıyla yer alan Ģiir, altı bentlik 
bir terci-i benttir. Manzume bu yönüyle genellikle kaside nazım 

                                                           
204 Ġbnü‟l-Emin Mahmud Kemal Ġnal, Son Asır Türk Şairleri, AKM Yayın-

ları, Ankara 1999, C. I, s. 128. 
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Ģekliyle yazılan sıhhat-nâmeler arasında istisnai bir yere sahiptir.205 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın hastalığı sonrasında yazılan Ģiir, paĢanın 
iyileĢmesini tebrik etmek ve bu durumu müjdelemek için kaleme 
alınmıĢ olup hastalık sürecini anlatmaz. Mübtela olunan hastalığın 
belirtilmediği manzumede paĢanın “nâ-mizaclıktan” kurtulup afiye-
te kavuĢmasından bahsedilir. Muhatabının hastalığı sonrasında 
esenlik bulmasını Ģiir sunmak için fırsat bilen Ģair, bu iyilik haberini 
âdeta baharla birlikte cihanın tazelenmesi tablosuyla anlatır. Ancak 
bu öyle bir müjdedir ki bahar bile yanında hiç kalır, sözleriyle se-
vincini ifade eder. PaĢanın ömrünün devletinin duacısı olmayı boy-
nunun borcu olarak telakki eden Ģair, esasen bu vesile ile sanatını 
ve Ģairlik kabiliyetini göstererek paĢaya karĢı olan bağlılığını ifade 
etmek ister. 

Ayâ veliyyi-ni„am „âfiyetle ol her bâr 
Ki itmiş idi bizi nâ-mizâclıgın bîzâr 
Hele irişdi seher bir nüvîd-i hoş güftâr 
Hemân dem oldum o şevk-i cedîd ile bidâr 
Bu beyti güllere tebşîr iderdi bülbül-i zâr 
O müjdedür bu ki yanında kaldı hîç bahâr 
O müjdedür ki deger bin lü‟lü-i şehvâr (Msm. VI/1) 

(...) 

Du „âya başla ki „Âkif odur ehemm-i umûr 
Odur farîza-i zimmet çün anda itme kusûr 
İle‟l-ebed kıla Hakk ömr ü devletin mevfûr 
Sirişk-i reşk ile „udvânı cümle olsun kûr 
Bu nutkı kilk-i „Utârid  yazarsa da pek zûr 
O müjdedür bu ki yanında kaldı hîç bahâr 
O müjdedür ki değer bin lü‟lü-i şehvâr (Msm. VI/6) 

Kahramanlığıyla Yûsuf Muhlis PaĢa 

Selanikli Âkif‟in yaĢadığı dönem olan II. Mahmut devrinin 
önemli hadiselerinden biri de Rumların Mora‟da baĢkaldırmalarıdır. 
12 ġubat 1821‟de ortaya çıkan hadise karĢısında Osmanlı Devleti, 
asırlarca Müslümanlar gibi hak ve hürriyetlerine riayet ettiği Rumla-

                                                           
205 Haluk Gökalp, “Divan ġiirinde Sıhhatnameler”, Türk Kültürü İncelemele-

ri Dergisi 14, Ġstanbul, s. 101-129; Mehmet Arslan, "Sıhhatnameler", 
Türkler Ansiklopedisi, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, s. 776-790. 
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rın böyle bir isyan çıkarmalarına ĢaĢırmıĢtır. Bunun bir göstergesi-
nin Âkif‟in divanına da yansıdığını görürüz. “Târih-i Tugyân-ı Mil-
let-i Rûm” baĢlıklı tarih manzumesinde Ģair, hiç kimsenin hayalin-
den bile böyle hadiselerin cereyan edeceğinin geçmediğini, hatta 
Âdem‟den beri Ġslam ehlinin üzerine Rûmların isyanının vaki ol-
madığını söyleyerek ĢaĢkınlığını dile getirir:  

Geçmemişdi hîç şu‟ûnât hayâlinden dahi 
Kimsenin bu fitne kim bu devr i„lân eyledi 

Ya„nî vâki„ olmamışdı devr-i Âdemden beri 
Ehl-i İslâm üzre kavm-i Rûm tugyân eyledi (T. XLVIII, b. 3-4) 

Tarihî süreç içerisinde Yunanistan‟ın bağımsızlık kazanma-
sında önemli rol oynayacak olan Mora isyanı, Osmanlı Devleti‟nin 
Mısır donanmasından yardım alması suretiyle Ġbrahim PaĢa tarafın-
dan bastırılmıĢtır.206 Âkif Divanı‟ndan anlaĢıldığına göre Mora isya-
nın bastırılmasında Yûsuf Muhlis PaĢa da görev almıĢtır. Ancak 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın hayat hikâyesinin anlatıldığı kaynaklarda 
paĢanın bu isyanda yer aldığına dair bir kayıt yoktur. Bununla bir-
likte Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın Divançe‟sinin ön sözünde yer alan ter-
ceme-i hâlinde Ģöyle bir bilgi yer almaktadır: “…otuz altı muharremi 
evâhirinde Karlı ili Sancağı ilhakıyla Eğriboz ve ba‟de zaman Mora hıttasın-
da kitâbet-i kılâ‟ u buk‟a-ı hâkâniyye muhafazasını der-„uhde buyurmak 
şartıyla Aydın Saruhan Sancaklarının ber-vech-i mansıb „uhde-i istihkâkla-
rına tevcih ü ihsân buyurulmuş olduğu cânib-i seniyyü‟l-menâkıb-ı saltanat-ı 
seniyyeden taraflarına tebşîr ü tahrîr buyurulmağa kırk bir senesine kadar 
havâlî-i mezbûrede ber-vefk-i dil-hâh-ı „âlî îfâ-yı emr-i me‟mûriyet ve câ-be-câ 
bi‟n-nefs eşkiyâ-yı merkum ile mukâvemet ve ekseriya ictirâ‟-ı zülâl-i feyz-i 
nevâl-i muzafferiyyet buyurdular..”207 Bu kayıttan anlaĢıldığına göre 
Yûsuf Muhlis PaĢa, Eğriboz muhafızlığından sonra, M. 1820‟de 
Mora‟da kale kâtibi ve muhafız olarak görevlendirilmiĢ ve bu böl-
gede görevini baĢarıyla yerine getirerek muzaffer olmuĢtur. Âkif‟in 
Yûsuf Muhlis PaĢa için yazdığı manzumelerde ondan “Mora fatihi” 
diye bahsetmesi bu bilgi ile örtüĢmektedir. Dolayısıyla Âkif‟in ifa-

                                                           
206 Serap Toprak, “1821 Mora Ġsyanı”, Tarihin Peşinde, Uluslararası Tarih ve 

Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2011, S. 6, s. 317-328. 
207 Bayram Zengin, Yusuf Muhlis Paşa Dîvânçesi, Fatih Üniversitesi, Sosyal 

Bilimler Enstitüsü (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul 2000, 
s. 22. 
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deleri Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın hayat hikâyesinde eksik kalan bazı 
bilgileri de tamamlayan bir mahiyet taĢımaktadır: 

Moranın fâtihi oldıgını ben yazmadım sâde 
Anı yazmış dahi kilk-i kader el-hamd‟ülillâh (K. VIII, b. 16) 

Yûsuf Muhlis PaĢa için methiye olarak yazdığı “Moradan 
Çıkmak Emârâtı Zuhûrunda Yûsuf PaĢaya Gönderdiği NeĢîdedür 
Der Vakt-i Bahâr” baĢlıklı, “elhamdülillâh” redifli kasidesinde Ģair, 
din uğruna yapılmıĢ bu mücadelede, paĢayı küffara karĢı zafer ka-
zanmasıyla över:  

Sebât-ı pâ-yı merdânıyla gayret-sâz-ı dîniyle 
Bulup her demde küffâra zafer el-hamdü li‟llâh 

Zülehâ-yı merâma vuslatı der-kârdır zîrâ 
Ki dîne itdi hizmâtı güzer el-hamdü li‟llâh 

Nice hizmet ki sebkat itmemişdür böylesi aslâ 
Kim itdi devlete ol nâm-ver el-hamdü li‟llâh 

Gögüs verüp çü kal„a bunca yıldur havf-ı küffâra 
Edip hısn-ı diyânetle mefer el-hamdü li‟llâh 

Akarken Nîl-veş her bir tarafdan leşker-i a„dâ 
Turup göstermedi rû-yı makar el-hamdü li‟llâh (K. VIII, b. 10-14) 

Divan‟da yer alan ve bir manzum mektup olan terkib-i bentte 
de Ģair, paĢanın Mora isyanında gösterdiği kahramanlıkları söz ko-
nusu ederek aynı övgüleri tekrarlar. Bu Ģiirde de Yûsuf Muhlis Pa-
Ģa‟yı din uğrunda kılıcıyla zafer kazanmıĢ biri olarak göstermiĢtir. 
Din uğruna öyle bir gaza etmiĢtir ki Hz. Muhammed bundan 
memnun olmuĢtur. Bilindiği üzere eskiden zamanında harplere 
katılmıĢ kimselerin kılıçlarını düĢman kanı üzerinde olduğu hâlde 
bir hatıra olmak üzere duvara asmaları âdetti. SavaĢlarda üstün 
baĢarılar gösteren yiğit ve kahramanların yay, gürz, gülle, kılıç gibi 
silahları da Ģan olsun diye kale duvarlarına yahut kapılara asılırdı.208 
ġair, paĢanın kılıcını daha doğrusu kılıcı ile elde ettiği baĢarısı dola-
yısıyla kendisini överken kılıcını arĢa asılmaya layık bulur. Yûsuf 
Muhlis PaĢa‟yı yine Mora fatihi olarak tavsif eden Âkif, övgüsünü 
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daha ileriye taĢıyarak memduhunu “sebeb-i müstakil” yani bu mü-
cadelenin kazanılmasındaki tek sebep olarak takdim eder:  

Bu gazâlarla ki peygamberi hoşnûd itdin 
Kılıcın olmada âvize-i „arş-ı a‟lâ 

Hışm ile el urıcak şu„le-i şemşîrinden 
Tutuşur leşker a„dâ has ü hâşâk-âsâ 

„Arsa-ı cenge sen at sürmege hâcet yoktur 
Dehşetin fikri ile kendi kırılur a„dâ 

Sen idin kendini deryâ gibi küffâra atan 
Cümleden evvel eyâ fârig-i ebvâb-ı vegâ 

Moranın fâtih-i sânisi disem az sözdür 
Sebeb-i müstakil itdi seni Mevlâ zirâ 

Sen açup evvel emirde reh-i kâr-zârı 
Eyledin tu„me-i şemşîr nice eşrârı (Msm. I/4) 

Âkif, Ġran mitolojik Ģahsiyetlerini bir teĢbih ve karĢılaĢtırma 
unsuru olarak kullanarak memduhunu kahramanlık konusunda 
idealize eder. Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın üstünlüğünü ifade etmek için 
Nerîmân‟ı ve kahramanlık sembollerinden biri olarak Rüstem‟i 
kullanır. PaĢada bu nispette atılganlık, ezici kuvvet ve heybet var-
ken Rüstem ve Nerîmân onun yanında olamaz, yanına yaklaĢamaz 
ya da isimleri anılmaz, diyerek bu efsanevi Ģahsiyetleri memduhu-
nun kahramanlığı ve yiğitliği konusunda kıyas malzemesi yapar. 
Aynı Ģekilde Zâl ve Kahramân‟ı da anarak paĢanın yanında onların 
aciz ve değersiz olduğunu vurgular:  

Sen de bu savlet ü bu satvet ü haşmet var iken 

Bilemem Rüstemi yanında Nerîmân ne arar 

Zâl yanınca belî gâşiye-i ber-dûşundur 

Kahramân olsa da „acziyle „abâ-pûşundur (Msm. I/5, b. 6-7) 

Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın kahramanlığı ile ilgili olarak en 
çok kılıcına övgülerde bulunur. PaĢanın kılıcı kan içicidir, düĢmana 
gökle yeri dar eder, zümrüt iĢlemeli ve parıltılar saçan bu kılıç din 
düĢmanlarının gözünü tıpkı yılan gözü gibi kör eder:  

Teng ider mi dahi düşmenlerine gökle yeri 
Hûn-ı kâfir mi içer teşne-dil-i şemşîri (Msm. XXVI/2, b. 1) 
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Kim odur mazhar-ı hûb-ı hilkat-i pâk- nijâd 
Tîgi hûnhâr-ı gürûh-ı fiten ü şer ü fesâd (Msm. XXVI/3, b. 1) 

Berk-ı hâtif gibi itdikde „adûya ılgâr 
Rûz-ı rûşen nazar-ı düşmene oldı şeb-i târ 

Dürlü hâsiyyet ile nüsha-i kübrâsın kim 
Seni zî-seyf ü kalem itdi Cenâb-ı Settâr 

Kalemin dâg-zen-i tîre-i kalb-i hussâd 
Kılıcın hˇâr-dem ü magz-ı rü‟ûs-ı küffâr 

Lem„a-ı bârika-i tîg-i zümürrüd-fâmın 
Kûr ider düşmen-i dîni heme çün dîde-i mâr (Msm. I/V, b. 1-4) 

Âkif‟in Yûsuf Muhlis PaĢa‟yı kahramanlık konusunda idealize 
ettiği ve din uğruna küffar üzerine yapılan savaĢlarda muzaffer ilan 
ettiği görülür. 

ġairliğiyle Yûsuf Muhlis PaĢa 

Yûsuf Muhlis PaĢa aynı zamanda 19. yüzyıl Ģairleri arasında 
anılmaktadır. Kaynaklar onun gençlik yıllarından beri Ģiir ve inĢa ile 
uğraĢtığını, Selanikli Âkif gibi Ģair ve münĢileri divan kâtipliğinde 
bulundurduğunu, bunların kalem güçlerinden istifade ederek civar 
beldelerde yetiĢen Ģairler ve edipler ile de haberleĢip, karĢılıklı Ģiirler 
söylediğini bildirmektedir.209 Fatin tezkiresinde onun sanatı ile ilgili 
olarak “Mısr-ı belâgatın şâir-i sâhib-şöhreti olup âsâr-ı tab„-ı sencîdesi ser-â-
ser güzîde ve mu„teber vâki olmuştur.” 210 Ģeklinde bir değerlendirme 
yapılmaktadır. Buradan anlaĢıldığına göre Yûsuf Muhlis PaĢa za-
manının tanınan ve muteber Ģairleri arasındadır. Muhlis mahlasıyla 
Ģiirler yazan paĢanın elde bulunan tek eseri Divançe‟sidir. Bu eser 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın ölümünden sonra oğlu Halep valisi Mazhar 
PaĢa tarafından bir araya getirilen Ģiirlerinden meydana gelmekte-
dir.211 

                                                           
209 Ġbnü‟l-Emin Mahmud Kemal Ġnal, a.g.e., C. III, s. 1350. 
210 Fatin Davud, Hatimetü‟l-Eşâr, Haz. Ömer Çiftçi, 

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0, s. 
372 (01.03.2015) 

211 Yûsuf Muhlis Paşa Divançesi‟nin elde bulunan tek nüshası Süleymaniye 
Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi No: 5335‟te kayıtlıdır. Bu nüsha 
Bayram Zengin tarafından Yüksek Lisans tezi olarak çalıĢılmıĢtır. Ese-
rin baĢ kısmında Mazhar PaĢa‟nın babasının Ģiirlerini bir araya getir-

http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/10736,metinpdf.pdf?0
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Selanikli Âkif ile Yûsuf Muhlis PaĢa arasında sanat bakımın-
dan da bir etkileĢim söz konusudur. Bu etkileĢim Âkif Divanı‟nda 
daha belirgin bir biçimde kendi göstermekle beraber Yûsuf Muhlis 
PaĢa‟nın Divançe‟sinde de görülür. KarĢılıklı olarak birbirlerine Ģair 
olarak itibar etmiĢler ve nazireler yazmıĢlardır. 

Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟yı “zi-seyf ü kalem” ya da “sahib-i 
seyf ü kalem” Ģeklinde tavsif eder ve onun kılıcını övdüğü kadar 
kalemine de övgülerde bulunur. Kalemi haset ehlinin karanlık kalp-
lerinde damga vuran paĢa, güzel söz söyleyenlerin de Ģahıdır:  

Kalemi dâg-zen-i tîre-i kalb-i hussâd 
Ya„ni zî-seyf ü kalem şâh-ı suhendân nicedür (Msm. XXVI/3, b. 2) 

Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın Ģairliği ve Ģiirlerini değerlendi-
rirken, edebî tenkit terminolojisi çerçevesinde pek çok teĢbih ve 
tavsife yer vermektedir. PaĢanın büyüleyici Ģiirleri meĢhur olup aynı 
zamanda “hûb-ter”dir, yani yeni olup daha önce söylenilmemiĢtir: 

„Âkif ne hub-ter olur eş„ârı Muhlisin 
Meşhûrdur o nazm-ı füsûnkârı Muhlisin 
Pürdür güherle nüsha-i efkârı Muhlisin 

                                                                                                                             
mekle vazifelendirdiği divan kâtibi tarafından yazılmıĢ “Sirozlu Müte-
veffâ Yusuf Muhlis PaĢanın Tercüme-i Hâl ve Divançeleridir” baĢlığıyla 
bir ön söz yer almaktadır. Bu ön sözde Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın Ģairliğine 
ve Ģiirlerinin oğlu Mazhar PaĢa tarafından bir araya getirildiğine dair 
açıklama Ģu Ģekildedir. “ .…müteveffâ-yı müşârunileyhin „ulûm-ı „akliyye ve 
fünûn-ı tabî‟yye-i hikmet ü hendese ve coğrafiye ve ş‟ir ü inşâ misüllü ma‟lûmât-ı 
nazikâne ve melekât-ı makbûleden behrevâr ve „ulûm ı fünûn-ı mezbûreden rehâ-
bahş u beyâna zî-iktidâr fasîhü‟l-beyân ve sâhibü‟l-vech ve sahihü‟l-itikâd bir zât-ı 
güzîde-âsâr oldukları halde „asâ-yı kalem-i „işve rakamlarıyla nahl-i ser-bülend-i 
tabî‟atlerinden bergende ve harîm-i gülistân-ı belâgar-tırâziyyeye iskât u efgende bu-
yurmuş oldukları semerât-ı eş‟âr-ı âb-dâr-ı manzume-i letâyif-şi‟ârlarını mahdum-ı 
kebîr-i megli-semîr Halebü‟ş-şehbâ vâlisi sâbık „atufetli Mazhar Paşa çendîn sâden 
berü evrâk-ı perîşân ve elvâh-ı mütegayyirü‟l-elvân miyanelerinden bi‟t-taharrî birer 
ikişer toplayarak beyne‟z-zürefâ neşr ü teşhîr ve pederleri müteveffâ-yı müşârüniley-
hin nâmına ilâ-maşa‟llâhi Te‟âlâ yâd u tezkîrle îfâ-yı hakk-ı „ubuvvete izhâr-ı 
kemâl-i hâhiş ve eş‟âr-ı mezbûrenin tertîb ü tanzim ve işbu terceme-i hâlinin dahı 
tertîb ü telvîh olınmasını gyar-ı liyâke dîvân kâtibleri bulunduğum haysiyyetle bu 
„abd-i bî-mikdâra havâle ve sipâriş buyuduklarına imtisâlen…” Bayram Zen-
gin, Yusuf Muhlis Paşa Dîvânçesi, Fatih Üniversitesi, Sosyal Bilimler Ens-
titüsü (YayınlanmamıĢ Yüksek Lisans Tezi), Ġstanbul 2000, s. 23-24. 
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Bu nazm-ı tâze kilk-i güherbârı Muhlisin 
Erbâb-ı tab„a başgaca bir bergüzârıdur (Msm. XIV/6) 

AĢağıdaki beyitte de paĢanın Ģiiri için “tarz-ı tâze” diyerek 
orijinalliğini vurgulayan Âkif, âdeta sihir gibi tesirli olan nazmı ha-
yal de olsa helaldir, demektedir: 

Cenâb-ı Muhlisin „Âkif bu tarz-ı tâze ile 
Nazm-ı sihr-beyânı hayâl olursa helâl (G. 78, b. 7) 

Onun Ģiirlerine letafette tatlı zülal nehri dense yaraĢır, diyen 
Ģair bu tavsifle paĢanın Ģiirlerinin parlak ve akıcı olduğunu ifade 
etmek ister: 

Hazret-i Muhlisin eş„ârı letâfetde hemân 
Dinse „Âkif yaraşur nehr-i zülâl-i selsâl (G. 77, b. 10) 

AĢağıda Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın gazelini tahmis ettiği man-
zumeden alınan bentte de velinimeti Yûsuf Bey‟in bu eserleri, gö-
nül sayfasından cevher yağdıran kalemi ile vücuda getirdiğini söy-
lerken paĢanın Ģair yaratılıĢı yani “tab‟ına” da övgüde bulunarak 
yine suyla ilgili kavramlar çerçevesinde mazhariyetin tatlı suyu se-
nin yaratılıĢının pınarına akmaktadır, der: 

Velîyyü‟n- nî„metim Yûsuf Beyin kilk-i güher-i bârı 
Getürmüş safh-ı dilden levh-i îcâda bu âsârı 
Zülâl-i mazhariyet çeşme-sâr-ı tab„ına câri 
Demiş bu güher-i mazmûnu kim „âlem harîdarı 
Sipihrin âfitâbı nîze-i nûr-ı cemâlindür 
Anınçün meh yüzün görmekliğe âşufte-hâlindür (Msm. IX/5)  

Onun manalarla dolu nazmının seçkin ve parlak her bir beyti 
baĢlı baĢına bir divana benzemektedir:  

Cenâb-ı Muhlisin nazmı ne ma„nîdâr olup „Âkif 
Ki her bir beyt-i garrâsını bir dîvâna benzetdim (G. 93, b. 6) 

Âkif, divanındaki pek çok gazelinin mahlas beytinde kendi 
adıyla beraber memduhu Yûsuf Muhlis PaĢa‟yı da anmıĢtır. Bu 
beyitlerde bir taraftan paĢanın Ģairliği hakkında değerlendirmeler 
yapan Âkif, diğer taraftan Ģiir vadisinde Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın 
ardından gitmekle övünür ve Ģiirlerinin bu sayede itibar kazandığını 
ima eder, nitekim Muhlis‟in izinden gittiği için hüner meydanında 
kalemi Hz. Ali‟nin atı Düldül‟e benzemektedir:  
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„Âkifâ rütbe-i eş„âr-ı belâgat-zârda 
Hazret-i Muhlise peyrevligi menşûr olmuş (G. 51, b. 7) 

Hazret-i Muhlise peyrev oldı fark itdim 
„Âkifâ feyz-i suhan hüsn-i nazardan mı imiş (G. 52, b. 8) 

Eyledikçe „azm-i peyrevlik cenâb-ı Muhlise 
Hâmem „Âkif döndi meydân-ı hünerde Düldüle (G. 138, b.7) 

Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın, Âkif‟in sanatının teĢkilinde etkilendi-
ği Ģairlerden birisi olduğu açıktır. Divan‟ında, paĢanın bazı gazelleri-
ne beyit ilavesiyle musammatlar yazdığı görülür. Bunlar Ģöyle tespit 
edilmiĢtir: 

Yârin cefâsı „âşıkına eski kârıdur 
Seng-i sitemleri de bana yâdigârıdur (Muhlis, G. 11, b. 1)212 

matlalı gazeli ile,  

Şikenc-i zülf-i ruhsarın ile fersûdedir göñlüm 
Sakın sen sanma kim ey mâh-veş âsûdedir gönlüm213 

matlaıyla baĢlayan gazelini tahmis etmiĢtir. 

Bezme teşrîfin ile geldi eğerçi cûşlar 
Bir iki sahbâ sununca gitdi ammâ huşlar (Muhlis, G. 10, b. 1) 

matlaıyla baĢlayan gazelini ise terci‟-i bend hâline getirmiĢtir. Yine,  

Sipihrin âfitâbı nîze-i nûr-ı cemâlindür 
Anınçün meh yüzün görmeklige âşufte-hâlindür (Muhlis, Müfred 7) 

müfret beytini tazmin etmiĢtir. Beyit ilavesiyle oluĢturduğu bu mu-
sammatlardan baĢka Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın pek çok gazelini 
de tanzir etmiĢtir. Hatta Yûsuf Muhlis PaĢa divanında yer alan bir 
gazelden anlaĢıldığına göre paĢa bu konuda Âkif‟i teĢvik etmekte-
dir. Söz konusu gazelde Enver isminde bir baĢka Ģairle birlikte 
Âkif‟i de anan ve Ģairliğine övgüden bulunan Yûsuf Muhlis PaĢa, 
bu Ģiiri Âkif‟in tanzir etmesini istemektedir:  

                                                           
212 Yûsuf Muhlis PaĢa‟ya ait olan Ģiirler Ģu çalıĢmadan alınmıĢtır: Bayram 

Zengin, a.g.e. 
213 Bu gazel Muhlis Divançesi‟nde yoktur. Âkif Divanı‟nda 4 bent olarak 

yazılan bu tahmisin, “Tahmîs-i gazel PaĢa-yı müĢârün-„ileyh-i nâ-
tamâm” baĢlığıyla yer aldığına bakarak tamamlanmamıĢ bir gazel olduğu 
anlaĢılmaktadır. 
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Söyledim bu gazeli tâzece vâdilerde 
Himmet-i „Âkif ü Enver ile yârâlanarak 

O iki zât-ı hünerver dahi tanzir etsin 
Sâbit doyasıya eş„âr ile tugrâlanarak (Muhlis, G. 43, b. 10-11) 

Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın bu dileğine karĢılık veren Âkif de aĢa-
ğıda matlaı verilen gazelle bir nazire yazmıĢtır: 

Geldi bezme o perî nâz u istignâlanarak 
Gönlümi açdı o gül ruhları zibâlanarak (G. 5, b. 1) 

Âkif ile Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın sanatlarındaki etkileĢimin kar-
Ģılıklı olduğuna yukarıda değinilmiĢti. Bu itibarla Yûsuf Muhlis Pa-
Ģa‟nın divanında da Âkif‟in Ģiirlerine nazireler yazdığı görülmekte-
dir. Örnek vermek gerekirse Âkif‟in,  

Sensiz ten-i nizârıma cânım sıgışmıyor 
Bu tengnâya ruh-ı revânım sığışmıyor (G. 47, b. 1) 

matlalı gazelini,  

Sensiz gamınla cismime cânım sıgışmıyor 
Belki vücûd-ı kevne revanım sıgışmıyor (Muhlis, G. 18, b. 1) 

matlaıyla baĢlayan bir gazelle tanzir etmiĢtir. Bu gazelin makta bey-
tinde paĢa kendi mahlasıyla beraber Âkif‟i de anarak onun takipçisi 
olduğunu ifade etmiĢtir:  

Muhlis cenâb-ı Âkif‟e peyrevlik eyledim 
Evrâk-ı nazma hüsn-i beyânım sıgışmıyor (Muhlis, G. 18, b. 7) 

Yûsuf Muhlis PaĢa ve Selanikli Âkif arasında tezahür eden 
hami-sanatçı iliĢkisinin mahiyetinin belirlenmesinde paĢanın Ģiirden 
anlamasının ya da aynı zamanda üreten sıfatıyla Ģairliğinin rolünün 
önemini ve bu anlamda karĢılıklı bir kazanımın söz konusu oldu-
ğunu belirtmek yerinde olacaktır. 

Ġmar Faaliyetleriye Yûsuf Muhlis PaĢa 

Selanikli Âkif, Divan‟ında tarih manzumeleri önemli bir yer 
tutmaktadır. Toplam 56 tarih manzumesi kaleme alan Âkif‟in, tarih 
düĢürmede yetenekli olduğu anlaĢılmaktadır. ġair çevresinde bulu-
nanların doğum ve ölüm tarihleri yanında Selanik‟te inĢa edilen 
bazı yapıların yapım ya da onarım tarihlerine manzumeler yazmıĢ-
tır. Bunlar arasında Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın imar faaliyetleri de 
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önemli bir yer tutar. Bilhassa bu faaliyetleri sebebiyle PaĢa‟nın ha-
yırseverliğini vurgulayan Ģair, onun bu konudaki hassasiyetini de ön 
plana çıkartmıĢ olur. 

Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın Selanik‟te inĢa ettirdiği en önemli ya-
pılardan birisi Hortacı Baba Türbesi‟dir. YaĢadığı muhitte âdeta 
keramet sahibi bir zat olarak kabul edilen Hortacı Süleyman Efen-
di‟nin adıyla anılan camiin yanına zarif bir türbe yaptırmıĢtır. Kay-
naklar bugün mevcut olmayan türbenin yüzyıllar boyu ziyaretgâh 
olarak kullanıldığını bildirmektedir.214 Diğer taraftan camiin kapısı 
üzerindeki kitabede Âkif‟in türbenin yapılıĢına düĢtüğü bu tarih 
yazılı olup mevcudiyetini korumaktadır. Türkçe-Farsça mülemma 
olan ve 6 beyitten meydana gelen Ģiirde Âkif velinimeti olan Yûsuf 
Muhlis PaĢa‟yı insanlara hayırlı iĢler yaptığı için över ve Hortacı 
Baba‟nın kadrinin yüceliğini bildiği için de âdeta sema kürsüsünü 
baĢtan ayağa onu türbesi yaptırdı, der:  

Hazret-i Muhlis Yûsuf Beg ki veliyyü‟n-ni„metim 
Bâ-hulûs în hayr-râ mebzûl kerd hüsn-i himem 
(Temiz gönlü ile himmet gösterip insanlara hayırlı iĢler yaptı.) 

Bildi bu zâtın „uluvv-ı irtifâ„-ı kadrini 
Kerd kürsî-i semâ-râ türbe eş ser-tâ-kadem (T. XII, b.1-2) 
(Sema kürsüsünü baĢtan ayağa onun türbesi yaptı.) 

Âkif‟in bir baĢka yapı tarihi de Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın babası 
Serez ayanı Ġsmail Râsih Bey için yaptırdığı çeĢmeye aittir. Devletin 

                                                           
214 “Selanik‟in alınışından bir hayli zaman sonra, 1590-1591 tarihinde şehrin 

yakınlarındaki Hortac köyünden olan Hortaclı Şeyh Süleyman Efendi adında mu-
tasavvıf bir zat burada bir zaviye kurmuş ve Koca Sinan Paşa da kiliseyi bu şeyh 
adına camiye çevirmiştir. Bundan sonra Selanik Türk halkı bu camiyi Hortac 
Sultan Camii, Hortac Camii, Hortac Efendi Camii gibi isimlerle anmıştır. Hortac 
Baba Camii de denildiği bilinmektedir. Evliya Çelebi bu yapının camiye çevrilme-
sini, bu şeyhin bütün dervişlerini toplayarak ve elinde padişahın (I. Sultan Ahmed) 
fermanı olduğu halde tevhit ve tekbirle hücum ettiği ve kiliseyi rahiplerin elinden 
aldığı şeklinde anlatmaktadır. Yine Evliya‟nın ifadesine göre, Şeyh Süleyman 
Efendi için şehir halkı arasında birçok söylenti varmış ve kendisinin keramet sahi-
bi olduğu kabul edilmiş. Vefat edince de bu caminin avlusuna defnedilmiş, üzerine 
zarif bir türbe yapılmış ve bu türbe, yüzyıllar boyu bir ziyaretgâh sayılmış.” Ġsmail 
Bıçakçı, “Selanik‟te Türk Mimari Eserleri”, Balkanlarda İslam Medeniyeti 
Milletlerarası Sempozyumu Bildirileri, Ġslam, Tarih, Sanat ve Kültür AraĢ-
tırma Merkezi, Ġstanbul 2002, s. 438. 
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arkasına kuvvet veren ve küffara set olan Ġsmail Râsih Bey‟in daha 
önce yine oğlu Yûsuf Muhlis PaĢa tarafından yaptırılmıĢ olan tür-
besinin bitiĢiğine yapılan bu çeĢme için Âkif bir cevher tarih dü-
ĢürmüĢtür:  

Kuvvet-i zahr itdi bi‟llâh devlete 
Sedd idi küffâre zîrâ bî-riyâ 

Bendesi „Âkif ziyâret eyleyüp 
Didi bir târîh-i cevher-dâr añâ (T. XV, b. 5-6)  

Âkif Divanı‟ndan anlaĢıldığına göre Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın 
inĢa ettirdiği yapılardan biri de Serez‟de Kavaklı çiftliklerindedir. 
Yûsuf Muhlis PaĢa öyle bir bina yaptırmıĢtır ki, Behzâd‟ın kalemi 
bile, onun gönlü cezbeden resmini çizemez. Dahası ġeddâd‟ın bi-
nası bu binanın yanında ancak örümcek yuvası gibidir: 

Öyle bir tarh bu kim levha-i fikretde bile 
İdemez resm-i dil-âvîzini kilk-i Bihzâd 

„Ankebûd beyti gibidir nazar olunsa eger 
Bünye-i sahtına nisbetle binâ-yı Şeddâd 

Düşdi bir mısra„-ı bercestede târîh „Âkif 
Bârek‟allâh ne seray-ı müte„âlî bünyâd (Sene 1231) (T. XXVIII, b. 

2, 4, 5) 

ReĢid Mustafa PaĢa için yaptırılan çeĢmeden de Âkif övgüyle 
bahseder. Cihanı süsleyen güneĢ gibi âleme nur veren velinimeti 
Yûsuf Muhlis PaĢa öyle bir yapı inĢa ettirmiĢtir ki göz alıcılığında 
Havernâk köĢkü bile eĢ olamaz. Mezar taĢına resmi aksetse Ma-
ni‟nin ruhuna hasedinden ateĢ düĢerdi, der: 

Neyyîr-i cûd veliyy‟ün-ni„amum Yûsuf Beg 
„Âleme virdi ziyâ mihr-i cihân-ârâ-veş 

Ya„ni bu bünye-i pâkîzeyi tarh eyledi kim 
Revnakında olamaz kasr-ı Havernâk aña eş 

Merkadi taşına „aks eylese resm-i hûbı 
Rûh-ı Mânîye düşerdi hasedinden âteş (T. XIX b. 1-3) 

Selanikli Âkif yazdığı tarih manzumelerinde sayısı çok olma-
makla birlikte Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın imar faaliyetleri ile ihya ettir-
diği yerleri de bildirerek paĢanın bölgedeki imar hizmetlerine katkı-
sı hakkında fikir vermiĢtir. Âkif, Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın bir devlet 
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adamı olarak bu hizmetlerden geri kalmadığını ihsas ederek aynı 
zamanda ona bani sıfatını da yüklemektedir. 

Sonuç 

Balkan coğrafyasında yaĢamıĢ olan ve divan edebiyatının son 
dönem temsilcilerinden Hasan Âkif ile bu dönemin devlet adamla-
rından Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın yolları yukarıda izah edildiği üzere 
Selanik‟te kesiĢmiĢtir. Aralarında devlet görevi ile baĢlayan iliĢki 
daha sonra Osmanlı hamilik geleneği çerçevesinde hami-sanatçı 
iliĢkisi olarak devam etmiĢ ve Âkif‟in hem geçimini sağlamasında 
hem de sanatını ifade etmesinde önemli rol oynamıĢtır. Âkif her 
cihetten kendisini teĢvik, takdir ve himaye eden bu devlet adamına 
bulduğu her fırsatta pek çok manzume yazmıĢ ve “velinimetim” 
olarak tavsif ettiği Yûsuf Muhlis PaĢa‟ya minnetini dile getirmiĢtir. 
Dolayısıyla Ģairin kaleme aldığı bu Ģiirlerde Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın 
bir hami olarak ön plana çıktığı görülmektedir. Bu anlamda söz 
konusu metinlerin hamilik sisteminin saraydan uzak bir coğrafyada 
ama sarayı model alarak gerçekleĢen tezahürünün değerlendirilmesi 
açısından dikkate değer nitelikte örneklerdir. Diğer taraftan Yûsuf 
Muhlis PaĢa için yazılan bu Ģiirler gerek paĢanın hayatına gerekse 
dönemin siyasal ve sosyal hayatına ıĢık tutacak mahiyettedir. Bil-
hassa dönemin biyografik kaynakları ve günümüz kaynaklarında 
Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın 1821 Mora isyanına katılmıĢ olduğunun 
bilgisi yer almazken Âkif‟in onu “Mora fatihi” ilan ettiği Ģiirler bu 
anlamda belge hükmündedir. 

Sonuç olarak bu çalıĢmayla Selanikli Âkif Divanı‟na yansıyan 
Ģekliyle, Yûsuf Muhlis PaĢa‟nın hamiliği, mücadelelerde gösterdiği 
kahramanlıkları, Ģairliği ve bölgede gerçekleĢtirdiği imar faaliyetleri 
değerlendirilmiĢ ve Ģairin gözünden ortaya konulan bir devlet ada-
mının portresi anlaĢılmak istenmiĢtir. 
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Özet 

Ahmet Emin Atasoy, Bulgaristan Türkleri arasında çok se-
vilen, Balkan edebiyat çevrelerinde çok tanınan bir Ģair ol-
masına karĢın, Türkiye‟de çok bilinmeyen ve tartıĢılmayan 
bir kimliktir. Bu makalede yazarın sanat ürünleri ve sayıları 
on beĢi aĢan Ģiir kitapları tartıĢılmaya açılmamıĢ, sadece Ģai-
rin Romanya ile ilgili gözlemleri, Romanya konulu Ģiirleri ve 
Türkiye ile Romanya arasındaki Ģairin bireysel kültür iliĢkile-
ri irdelenmiĢtir. Balkan ülkeleri arasında kültürel iĢbirliğinin 
ve siyasi hoĢgörünün Ģiirle de sağlanabileceğini kanıtlamak 
isteyen Ahmet Emin Atasoy, hem Bulgaristan ile Türkiye 
hem de Romanya ile Türkiye arasında adeta gönüllü bir kül-
tür elçisi olarak Balkan halklarının kaynaĢmasında büyük bir 
özveriyle çalıĢmıĢtır. Bu yoğun emek sonucunda Ģair birçok 
kitap, antoloji ve derleme yayınlamıĢ, birçok Ģiir ve edebiyat 
toplantısına katılmıĢ ve özellikle Balkan ülkelerindeki Ģairle-
rin Türkiye‟de tanıtımı için Ģiir çevirileriyle büyük katkı sağ-
lamıĢtır. ġairin baskıya verdiği son kitabı olan “Balkan ġiir 
Antolojisi” tüm Balkan ülkelerinin baĢlıca Ģairlerinin Türk-
çeye çevirilerini içermektedir. Bu değerli eser Balkan Ģairle-
rini toplu bir kitapla bir araya getiren ve Türkiye‟de bu alan-
da yayınlanan ilk Ģiir antolojisidir. Özetle, bu çalıĢmada Ģair 
Ahmet Emin Atasoy‟un Romanya‟ya olan sanatsal bakıĢ açı-
sı, Romanya‟daki seyahat izlenimleri ve Romanya konulu Ģi-
irleri irdelenmiĢtir. Yazarın Türk edebiyat hayatına en büyük 
katkısı ise az bilinen Rumen Ģiirinin Türkiye‟de çevirilerle 
tanıtılmasıdır. 

                                                           
 (Prof. Dr.); Balıkesir Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Coğrafya 

Bölümü, Balıkesir-Türkiye; e-mail: soykana@gmail.com 
 (Doç. Dr.); Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Ġlköğretim Bölümü, 
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Anahtar Kelimeler: Romanya, Balkan Ģiiri, Romanya Ģiiri 

Abstract 

Despite being highly cherished by the Bulgarian Turks and 
well discussed in the Balkan literary circles, Ahmet Emin 
Atasoy is a fairly unknown and undiscussed poet in Turkey. 
This study examines the poet‟s observations about Roma-
nia, his poems about Romania and his individual cultural 
relationships related to Romania and Turkey rather than 
presenting the author‟s works of art and numerous poetry 
books -more than 15- for discussion. Ahmet Emin Atasoy 
who strived to prove the fact that cultural cooperation and 
political tolerance among the Balkan countries could be 
provided through poetry worked with devotion like a vo-
luntary cultural ambassador between Turkey and both Bul-
garia and Romania to ensure socialization among the Bal-
kan people. As a result of these extensive efforts, the poet 
published various books, anthologies and compilations, at-
tended many meetings of poetry and literature and most 
importantly contributed to presentation of the Balkan poets 
in Turkey with his poetry translations. His last published 
book, “Balkan Poetry Anthology” includes Turkish transla-
tions of the most prominent poets from all Balkan count-
ries. This invaluable art work is the first anthology of poetry 
that combines Balkan poets published in Turkey in this fi-
eld. In summary, this study examines Ahmet Emin Atasoy‟s 
artistic point of view towards Romania, his observations 
during his travels in Romania and his poems about Roma-
nia. The author‟s biggest contribution to Turkish literature 
is the presentation of less known Romanian poetry in Tur-
key through his translations.  

Key Words: Romania, the Balkan poetry, Romanian poetry 

 

GiriĢ 

Ana konunun ayrıntılarına geçmeden önce, biraz gerilere dö-
nerek Ģair Ahmet Emin Atasoy‟ un Romanya‟ya yönelik ilgisinin ne 
zaman baĢladığını kısaca açıklamanın hem Ģairin kimliğiyle ilgili 
bazı ipuçları vermek hem de ele alınan konunun daha iyi aydınla-
tılması açısından yararlı olacağını düĢünüyorum. Hani, kimi zaman 
büyük dostluklar kavgalardan, büyük aĢklar da nefretten doğar, diye 
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yaygın bir inanç vardır ya, Ahmet Emin Atasoy‟un daha sonra sev-
daya dönüĢecek olan Romanya ilgisinin temelinde de oldukça kar-
maĢık anılar ve izlenimler yatmaktadır. Bir kere Ģairin doğduğu 
Krepça köyü Bulgaristan‟la Romanya‟yı ayıran Tuna nehrinin sade-
ce 60 km güneyindedir. Öyle ki Ģair, daha çocukluk yıllarında Rus-
çuk (Ruse) kentine her gidiĢinde Tuna boyuna iner ve oradan kar-
Ģıdaki ülkenin doğal güzelliğini, oradaki insanlarının günlük koĢ-
turmacalarını dakikalarca seyreder ve bu farklı ülkeyi anlamaya çalı-
Ģır. Böylece, mahallelerdeki evlerin birbirleriyle komĢu oldukları 
gibi, ülkelerin de komĢu olabilecekleri gerçeğini kavramaya çalıĢır 
çocuk aklıyla. 

Sonra Tuna üzerinde, sosyalizm döneminin en büyük yapıtla-
rından ve ülkelerarası dostluğun en görkemli simgelerinden biri 
olan Dostluk Köprüsü‟nü seyreder büyük bir hayranlıkla. Sosya-
lizmin zaferine, Doğu Bloku ülkelerinin birliğine ve yenilmezliğine 
tüm içtenliğiyle inandığı yıllardır o yıllar. Bu yüzden, tarih boyunca 
Bulgaristan‟la Romanya‟nın yıldızlarının neredeyse hiç barıĢmadığı-
nı, özellikle paylaĢılamayan Dobruca bölgesi yüzünden iki komĢu 
ülke arasında yüzyıllara dayanan bir düĢmanlıkları olduğunu bil-
memektedir. Sosyalist enternasyonalizm zarar görmesin diye, okul-
da da bunların üzerinde fazla durulmaz çünkü. Tersine, uzun Os-
manlı egemenliği döneminde Romanya‟nın Bulgar komitacılarını 
koruduğu ve ulusal kurtuluĢ mücadelesi baĢlatmak için onlara des-
tek verdiği ve böylece dostluğunu ve kardeĢliğini açık bir Ģekilde 
kanıtladığı öğretilirdi bilinçli olarak. Oysa Bulgaristan‟da Todor 

Jivkov ve Romanya‟da Nicolae Ceaușescu iktidarları döneminde o 
göstermelik „balayı yılları‟ bitmiĢ, birbirleriyle üstünlük yarıĢına gi-
ren bu iki diktatör, ülke halklarını sadece canından bezdirmekle 
kalmamıĢ, neredeyse onları birbirine düĢman hâle getirmiĢlerdi. 

Giurgiu‟da faaliyet gösteren kimya tesislerinin yaydığı zehirli 
duman bulutları Rusçuk kentindeki yaĢamı çekilmez hâle getirince, 
kent sakinlerinin tepkileri tüm Bulgaristan‟a yayıldı. Ġki ülke arasın-
daki dostluk ve kardeĢlik söylemleri yerini nefret ve düĢmanlık 
duygularına bıraktı. Bu geliĢmeler, Ģair Ahmet Emin Atasoy‟un 
hayalindeki Romanya imajını da altüst etti. Bu kritik durum karĢı-

sında Ceaușescu‟ya söz geçiremeyen Jivkov ise ülkedeki memnuni-
yetsizlikleri perdeleyebilmek için Bulgaristan Türklerini BulgarlaĢ-
tırma sürecini baĢlatarak dikkatleri baĢka bir yöne çekmeyi baĢardı. 
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Bu nedenledir ki 1989 yılında (ki bu yıl Jivkov‟un da Ceaușes-
cu‟nun da sonu olmuĢtur) eĢi ve çocuklarıyla birlikte Bulgaristan‟ı 
terk edip Türkiye‟ye sığınmak zorunda kalan Ģairin içindeki 

Ceaușescu nefreti Jivkov‟a duyduğu nefretten daha az değildir. 
Belki bu nedenle zalim diktatör ve eĢinin trajik sonunu televizyon-
da seyrederken üzüleceği yerde âdeta sevinmiĢ ve Romanya halkı 
adına mutlu bile olmuĢtu. Çünkü o yakından tanıdığı ve yapıtlarını 
büyük bir hayranlıkla okuduğu Mihai Sadovianu, Panait Istrati, Ion 
Luca Caragiale, Mihai Eminescu, Grigore CoĢbuk, Tristan Tzara, 
Marin Sorescu, Ana Blandiana vb. ünlü yazar ve Ģairleri yetiĢtirmiĢ 
olan bir ulusun özgür ve mutlu olmayı hak ettiğinden emindi. 

I. ġair Ahmet Emin Atasoy’un Türkiye ile Romanya 
Arasındaki Bireysel Kültür ĠliĢkileri 

Ahmet Emin Atasoy, 1989‟dan bu yana Türkiye‟nin Bursa 
kentinde yaĢayıp yaratıcılığını sürdürüyor olmasına karĢın doğup 
yetiĢtiği Bulgaristan‟la kültürel ve edebî iliĢkilerini sürdürmüĢ, Ģiirle-
rini her iki dilde (Türkçe ve Bulgarca) yazdığı için Sofya‟daki edebi-
yat ortamından kopmamıĢtı. Hatta çalıĢmalarına daha büyük bir hız 
kazandırarak günümüz seçkin Türk edebiyatçılarıyla Bulgar edebi-
yatçıları arasındaki iliĢkileri güçlendirmek ve daha sonra öteki Bal-
kan ülkelerine açılmak amacına yönelik projeler üzerinde kafa yor-
maya baĢlamıĢtır. Bulgaristan‟ın Sofya, Kırcali, Ardino, Krumovg-
rad vd. kentlerinde düzenlenen uluslararası edebiyat etkinliklerine 
sadece kendisi değil, Türkiyeli edebiyatçılarla birlikte aktif olarak 
katılmak bu projenin gerçekleĢtirilmesine yönelik ilk adımlardır. Bu 
bağlamda Ģair, Bulgar, Rus, Makedon, Sırp vd. ulusların Ģiirlerini 
Türkçeye çevirerek çeĢitli edebiyat dergilerinde yayımlamaya büyük 
önem vermiĢtir. Türkçeye eserlerini ilk çevirdiği günümüz Rumen 
Ģair Dumitru M. Ion ile tanıĢması da 2007 yılında Kırcali‟de düzen-
lenen Balkan Yazarlarının V. KarĢılaĢması‟nda olmuĢtur. Bir arada 
geçirilen bu üç gün içinde iki Ģair kısmen de olsa birbirini tanıma 
fırsatı bulmuĢ olurlar. Dumitru M. Ion‟un Makedoncayı iyi bilmesi 
onların yakınlaĢmasını sağlayan en önemli etkenlerin baĢında gelir. 

Bir yıl sonra, 2008‟in Temmuz ayında, Ahmet Emin Atasoy 
Ģiirlerini okumak ve “Eski ve Yeni Türk ġiiri” baĢlıklı sunumunu 
yapmak üzere Doğu-Batı Akademisi‟nin Romanya‟da düzenlediği 
12. Uluslararası ArgeĢ ġiir Festivali‟ne katılır. Festival dolayısıyla 
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yayımlanan Poesys 12 adlı antolojide215 30‟dan fazla ülkeyi temsil 
eden 45 Ģairin Ģiirleri Rumence ve Ġngilizce olarak sunulur. Dört 
gün süren bu festival sonunda Ahmet Emin Atasoy‟un Ģiirleri, özel 
jüri tarafından Balkanlar Büyük ġiir Ödülü‟ne değer görülmüĢtür. 
ġair için asıl önemli olan, bu dört gün içinde Romanya‟yı, bu ülke-
nin köy ve kentlerini, oranın insanlarını, onların giyim kuĢamlarını, 
örf ve adetlerini yerinde izleme, Rumen yemeklerinin ve içkilerinin 
tadına varma, Rumen halkının neĢeli Ģarkılarını dinleyip kıvrak 
danslarını canlı olarak yerinde izleme mutluluğunu yaĢamıĢ olmak-
tır. Tuna‟dan Karpatlar‟a kadar gezip görme fırsatı yakaladığı eĢsiz 
doğa güzellikleri onu âdeta büyülemiĢtir. 

Aynı yılın sonbaharında Bulgaristan‟ın Krumovgrad (KoĢu-
kavak) kentinde, merkezi Sofya‟da bulunan, “Orpheus‟un Liri” 
Avrupa Kültür Akademisi‟nin düzenlediği Genç Balkan Yazarla-
rı‟nın Birinci KarĢılaĢması gerçekleĢtirilir. KarĢılaĢmaya Bulgaristan, 
Hırvatistan, Karadağ, Makedonya, Romanya, Sırbistan ve Türki-
ye‟den yetenekli genç Ģair ve yazarlar katılır. Bu karĢılaĢmaya gelen 
Romanya grubunun baĢında Dumitru M. Ion, Türkiye grubunun 
baĢında da Ahmet Emin Atasoy vardır. Böylece iki Ģair yeniden 
görüĢme fırsatı bulmuĢlardır. Bu her ikisi için de beklenmedik ve 
sevindirici bir rastlantıdır. Ayrıca genç yaratıcılar arasındaki yarıĢ-
mada Türkiyeli genç öykücü Nihan Eren‟in öykü, Romanya‟dan 
Lena Ion‟un (Dumitru‟nun kızı) Ģiir dalında birincilik kazanmaları 
ise bu sevincin taçlandırılması olur ve iki Ģair arasındaki dostluğa 
farklı bir ivme kazandırır. 

Bu arada Ahmet Emin Atasoy‟un Yankının Yankısı216 adlı Ģiir 
kitabı Makedonya‟da yayımlanmıĢtır. Makedoncayı iyi bilen Dumit-
ru M. Ion bu kitaba büyük ilgi gösterir, onu bir gecede okur ve 
Rumenceye çevireceğine dair söz verir. Aradan yaklaĢık iki yıl ge-
çer. Bu zaman içersinde iki dost sürekli iletiĢim içindedirler. Ahmet 
Emin Atasoy, Ģiirlerini Rumenceye çevirecek olan dostunun jestine 
karĢılık olarak onun “Sözcükler”, “Dua” ve “Bir Delikanlı Ġçin 
Gömüt” baĢlıklı 3 Ģiirini Türkçeye çevirerek Bursa‟da yayımlanan 
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Eliz Edebiyat dergisinin 19. sayısında217 Türk okurlarının dikkatine 
sunar. 

Bununla eĢ zamanlı olarak Dumitru M. Ion da verdiği sözü 
tutar ve Ahmet Emin Atasoy‟un Ģiirlerini çevirerek Jar şi spuzâ (Kor 
ve Kül)218 baĢlığı altında bir kitap hâlinde Doğu-Batı Yayınları dizi-
sinde yayımlar. Ayrıca kitap sahibini 2010 yılı Temmuz‟unda yapı-
lan 14. Uluslararası ArgeĢ ġiir Festivali‟ne davet edip özel bir dinleti 
düzenleyerek festival katılımcılarının önünde yeni kitabın tanıtımını 
da yapmıĢ olur. Festivalin tüm etkinliklerine katılan Ahmet Emin 
Atasoy bu kez Rumen edebiyat ve kültür çevreleriyle daha yakın-
dan ilgilenir, Carolina Ġlica (Dumitru‟nun eĢi), Horia Badescu, Vic-
tor Munteanu, Ion ġtefan, Valentin Predescu vb. Ģairlerle sağlam 
dostluk bağları kurar. Rumence bilmemesine karĢın anmalık olarak 
onların kitaplarını alır, kendi kitaplarını imzalar onlara, birlikte fo-
toğraflar çektirir, soru yağmuruna tutar onları. Kısacası az zamanda 
çok Ģey öğrenmek ister Romanya‟yla ve oranın insanlarıyla ilgili. 
BükreĢ baĢta olmak üzere Romanya kentlerinden, turistik yerler-
den, Karpat Dağlarından, tarihî mekânlardan (özellikle de Dracu-
la‟nın Kalesi‟nden) çok etkilenir. Önemli saydığı her Ģeyi not etme-
ye çalıĢır, belki günün birinde bir Ģeyler yazar umuduyla. 

Nitekim öyle de olur ve bu etkileyici izlenimler ilk meyvele-
rini verirler. Ġstanbul‟da yayımlanan Berfin Bahar adlı aylık edebiyat 
dergisinin ġubat 2011 sayısında219 “Romanya esinlenmelerinden 
sevgi çelengi” ana baĢlığı altında “BükreĢ‟te Kaybolmak”, “Kızıl ve 
Beyaz”, “Rumen Güzelliği”, “Bu Kez”, “Konser” ve “ Esin Perile-
ri” adlarını taĢıyan 6 Ģiiri yayımlanır Ahmet Emin Atasoy‟un. Bu 
Ģiirlerden her biri festivale katılan ayrı ayrı kiĢilere adanmıĢ olduğu 
için gerçekten de bir “sevgi çelengini” anımsatmaktadır. Carolina, 
Lana ve Dumitru Ion ailesine adanan “BükreĢ‟te Kaybolmak” Ģii-
rinde Ģair Romanya baĢkentinde yaĢadığı kaybolma olayını hayıf-
lanma, kızgınlık ve ironi karması bir hava içinde öyle ilginç bir bi-
çimde anlatmıĢtır ki Ģiiri okuyanın herkesin Ģairin yaĢadıklarını his-

                                                           
217 Eliz Edebiyat, Bursa 2010, Sayı: 19, s. 18. 
218 Ahmet Emin Atasoy, Jar şi spuzâ, Editura Academiei Ġnternationale 

Orient-Occident, BukureĢti 2010. 
219 Berfin Bahar, Aylık, Kültür, Sanat ve Edebiyat Dergisi, Ġstanbul 2011, 

Sayı: 156, s. 54-56. 
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setmesi ve bu güzel kentin en dikkat çekici yerlerini gözlerinin 
önünde canlandırmaması mümkün değildir: 

“bilinmez yerlere götürür seni 
sonu gelmeyen bu bilinmez yol 
bir bakarsın tam karşında 
bir tansıktır sanki (veya bilmece) 
tüm ihtişamıyla fışkırmış yerden 
tarihin tanığı curtea veche, 
ya da mihai voda manastırı‟nın 
gülüşünü görürsün ışıl ışıl 
yüzünü aydınlatan bir sevap gibi 
bir yanda uykusuz bir roma çeşmesi, 
öte yanda utkular düşleyen bir zafer takı 
başını döndürür hayranlıktan 
ulusal sanat müzesi, etnografya parkı…” 

KaybolmuĢluk durumunun doğurduğu çaresizlik ve kızgınlık 
psikolojisinin verdiği o sıkıntılı anda, kentin en canlı yerlerinden 
birinde birdenbire göz alıcı bir Atatürk anıtıyla karĢılaĢmak her Ģeyi 
unutturuyor Ģaire bir anda. Ve bir anda, o sıkıcı ruh hâli mutluluğa 
dönüĢüveriyor hiç beklenmeden. Bu nedenle Ģiir de Ģu dizelerle son 
buluyor: 

“kaybolmanın da mutluluğa dönüşebileceğini 
ben 8 temmuz‟da bükreş‟te kaybolunca anladım” 

Bu Ģiirin, kiĢisel yaĢantıları dıĢavurumun ötesinde bir de top-
lumsal mesajı var ve asıl önemli olan da budur. ġair, Ģiir diliyle bize: 
Balkanlar coğrafyasında biz, hep bir arada ve iç içe yaĢadık. Bu 
coğrafyanın neresine gidersek gidelim, biz hepimiz, kendimizden 
mutlaka bir Ģey, bir iz, bir emare buluruz. “Kaybolma”, “bilinmez-
liğe düĢme”, “umutsuzluğa kapılma” gibi duygulara yenilme olasılı-
ğı yoktur Balkanlar‟da. Balkan kökenli bir turist Balkan ülkelerin-
den hangisine giderse gitsin, oranın yerlisi, oranın sahibiymiĢ gibi 
hisseder kendini hep. Çünkü etnik yönden ne kadar ayrı olurlarsa 
olsunlar, bulundukları coğrafya, yaĢadıkları tarihsel geçmiĢ ve pay-
laĢtıkları kültür benzerlikleri ortak bir paydada birleĢtirmiĢtir Bal-
kanlıları ve bu onların yazgısı hâline gelmiĢtir âdeta. 

Rumen Ģairleri ġtefan, Bâdescu, Predescu ve Munteanu‟ya 
adanmıĢ “Bu Kez” baĢlıklı Ģiirde ise Ahmet Emin Atasoy açık yü-
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reklilikle Romanya‟ya ilk geliĢini bir zamanki fetih için gelen Os-
manlılardan çok farklı olduğunu ve bu ülkeye esaret ve korku ge-
tirmeye değil de barıĢ güvercinleri uçurmaya ve dostluk elini uzat-
maya geldiğini dile getirmektedir: 

“şiirin yelkenlerine sarılarak geçtim tuna‟dan 
giurgiu, bükreş, piteşti derken curtea de argeş 
denen şiiristana uçtum elli şairle kardeş kerdeş 
sevgi göndermek için dünyaya pegasus‟tan 
ışıdı ovanın yüzü, karpatlar heyecanlandı 
bir hayret, bir şaşkınlık çarpmasıydı bu, çünkü 
karşılarında duran türk bu kez farklı bir türk‟tü 
belinde hançer değil de, elinde kalem vardı” 
ġair bu Ģiirinde, tüm içtenliğiyle, yüzyıllar öncesinden çok ya-

kın geçmiĢe kadar Balkanlıların belleğine derinlemesine yerleĢmiĢ 
olan “zalim Osmanlı” imajını silmek çabası içindedir. Kendisini 
Osmanlı Devleti‟nin temsilcisi değil de, çağdaĢ ve modern Türkiye 
Cumhuriyeti‟nin bir vatandaĢı ve bir iyi niyet elçisi olarak görülme-
sini istemektedir. 

Yunan Ģair Dimitris P. Kraniotis‟e adanan “Konser” Ģiirinde 
ise Ģair, Balkan ülkeleri arasındaki dostluk ve kader birliği konusu-
nu çok daha geniĢ bir platformda ele almıĢ, Romanya‟nın Curtea de 
ArgeĢ gibi küçük bir kentinde sadece üç enstrümanla (org, keman 
ve neyle) verilen bir konserin bile yalnız sanatsal yönden değil, ta-
rihsel ve kültürel yönden de ne denli ortak özelliklerimiz ve sorun-
larımız olduğu açısından gayet ibret verici bir gösteri olduğunu dile 
getirmiĢtir. Bu konseri dinleyen her Balkanlı onda kendi ülkesiyle 
ilgili bir Ģeyler buluyor, kendi ulusunun nabız atıĢlarını hissediyor: 

sanki moldova‟da bir ay doğuyor 
genç bir at kişniyor prut yakınında 
ya da drama‟da bir düğün oluyor 
ve bir gül açıyor bosna kırında 
belki karpatların gerinmesi bu 
veya karadağ‟da kabaran bulut 
belki edirne‟de bir bağbozumu 
ya da kosova‟ da yeşeren umut” 

Özet olarak söylemek gerekirse Romanya‟yla ilgili yazılmıĢ 
bu Ģiir demeti Türk okurları tarafından çok büyük bir ilgi görür. Bu 
da Ahmet Emin Atasoy‟un Romanya‟ya olan ilgisini ve bu ülkeye 
karĢı sevgisini daha da arttırır. Bu arada oradaki dostlarıyla olan 



      Balkanlar’da Türk Dili          185 
 

 
 

iliĢkilerini sürekli canlı tutmaya çalıĢan Ģair, günümüz seçkin Ru-
men Ģairlerinden Horia Bâdescu‟nun 6 Ģiirini Türkçeye çevirerek 
Ankara‟ da yayımlanan kültür, sanat ve edebiyat dergisi Patika‟nın 
74. sayısında220 yayımlar. Makedonya ve Kosovalı iki Ģairin Ģiirleriy-
le birlikte sunulan bu Ģiirler, çağdaĢ Rumen Ģiirinin düzeyini Türki-
ye‟deki Ģiir severlere tanıtmak açısından çok yararlı olur. Olumlu 
yankıların verdiği dürtüyle Ģair bir yıl sonra, Türkiye ve Bulgaris-
tan‟da Türkçe ve Bulgarca olarak eĢzamanlı yayımlanan, Yangın 
Defteri adlı Ģiir kitabının221 bir bölümünü de “Romanya Esinlemele-
ri” olarak adlandırır ve bu bölümde daha önce Berfin Bahar dergi-
sinde çıkan Ģiirlerine yer verir. 

Aynı yılın Ekim ayında Ordu kentinde düzenlenen 3. Ulusla-
rarası Ordu Edebiyat Festivali‟ne katılan Ahmet Emin Atasoy, 
mutlu bir rastlantı sonucu orada Romanyalı dostları Carolina ve 
Dimutru Ion ailesiyle buluĢur. Birlikte geçirdikleri bu üç gün içinde 
Atasoy, sadece konuklarıyla ilgilenmekle yetinmez, Ģiir dinletileri ve 
çeĢitli yerleri ziyaretleri esnasında onlara çevirmenlik yapar. Daha 
sonra bir Rumen Şiiri Antolojisi derleyip onu Türkçeye çevirme pro-
jesi de bu üç gün içinde yapılan görüĢmeler sonucunda ortaya çıkar. 
Rumen Ģiirinin Türkiye‟de neredeyse hiç tanınmadığı acı bir gerçek-
tir ve bunun bir an önce çözüme kavuĢması gerekmektedir. Ro-
manyalı dostları Ahmet Emin Atasoy‟un bu düĢüncesini sevinçle 
paylaĢtıklarını söylerler ve bu yönde her türlü destekte bulunacakla-
rı konusunda söz verirler. 

Nitekim yaklaĢık iki yıllık bir çalıĢmadan sonra, 1830‟lardan 
Bugüne Rumen Şiiri adlı 38 Rumen Ģairinin Ģiirlerini içeren dosyanın 
hem hazırlanıĢ hem de Türkçeye çeviri iĢi de bitince Ahmet Emin 
Atasoy, onu ayrı bir kitap hâlinde yayımlamadan önce dosya biçi-
minde iki bölümde Patika dergisinde okurların dikkatine sunmayı 
tasarlar. Hiç zaman kaybetmeden, Grigore Alexandrescu, Cezar 
Bolliac, Vasile Alec-sandri, Mihai Eminescu, George CoĢbuk, Tu-
dor Arghezi, Demostene Botez, Lucian Blaga, Tristan Tzara, Mihai 
Beniuc, Radu Bourenau, Maria BanuĢ, Magda Ġsanos ve Veronica 
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Porumbacu‟nun 45 Ģiirini içeren ilk dosya 2014 yılının son sayısın-
da yer alır.222 

II. Sonuç 

Romanya‟yla, Romanyalılarla ve özellikle de Romanya Ģairle-
riyle iliĢkilerini sürekli canlı ve sıcak tutmaya özen gösteren Ahmet 
Emin Atasoy, kiĢiler arasındaki dostane iliĢkilerin çoğaltılarak geliĢ-
tirilmeleri sayesinde toplumlararası ve böylece ülkelerarası iliĢkilerin 
olumlu yönde etkilenebileceği ve dolayısıyla dünya barıĢına büyük 
bir katkı sağlanabileceği görüĢünü savunuyor ve bu görüĢünün 
doğruluğuna yürekten inanıyor. Bu alanda edebiyata, sanata -hele 
hele de Ģiire- çok büyük bir görev düĢtüğünü o her fırsatta vurgu-
luyor. Ona göre Ģiirin büyüleyici etkisiyle ruhlara iĢleyen dostluk 
havası bir baĢka oluyor çünkü: Daha güçlü ve daha kalıcı. 
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ROMANYALI TARĠHÇĠ VE TÜRKOLOG MĠHAĠL 
GUBOĞLU 

Mihail Guboğlu Romanian Historian and Turkolog 

 

Veysi SEVĠNÇLĠ

 

 

Özet 

Aslen Gagauz Türklerinden olan ünlü Romanyalı Tarihçi ve 
Türkolog Mihail Guboğlu, 1911 yılında Moldavya'nın Cea-
der-Lunga Ģehrinde dünyaya geldi. Ġlköğrenimini doğum ye-
ri olan Ceadar (Çadır)-Lunga, ortaöğrenimini Bender, yük-
seköğrenimi ise Cemauti Üniversitesi Edebiyat ve Felsefe 
Fakültesinde tamamladı. 1938 yılında hazırladığı Gcıgauzi in 
Lumia Istoriei (Tarih IĢığında Gagauzlar) teziyle buradan 
mezun oldu. Daha sonra Realite Române-turce in Decursui 
Veacurilar (Yüzyıllar Boyunca Türk-Rumen ĠliĢkileri) adlı 
teziyle doktora çalıĢmasını tamamladı (1940). YaĢ Ģehrinde 
dönemin büyükelçisi Hamdullah Suphi Tanrıöver adına açı-
lan Türkoloji Enstitüsünde çalıĢan Guboğlu, 1945 yılında 
BükreĢ‟te kurulan Balkanoloji Enstitüsüne tayin edildi. Bük-
reĢ ve YaĢ üniversitelerinde Türk dili ve tarihi derslerini 
okuttu. 1948-1963 yıllarında Rumen Ġlimler Akademisi Ta-
rih Enstitüsü, 1963-1968 yılları arasında akademinin Gü-
neydoğu Avrupa AraĢtırmaları Enstitüsünde görev aldı. 
1966 yılından itibaren her yıl Türkiye‟ye gelerek BaĢbakanlık 
Osmanlı ArĢivi ve Ġstanbul kütüphanelerinde araĢtırmalar 
yaptı. 1968-1977 yılları arasında BükreĢ Üniversitesinde ho-
calık yaptı ve buradan emekli oldu. Guboğlu, bir makalesin-
de Rumen ve yabancı bilim adamlarının eserleri hakkında 
geniĢ bilgi vermiĢ, Rumen dilinde mevcut 3000 Türkçe ke-
limenin daha iyi araĢtırılması gerektiğini belirtmiĢtir. (M. 
Guboğlu, Romanya Türkolojisi ve Rumen Dilinde Türk 
Sözleri Hakkında Bazı AraĢtırmalar. 11. Türk Dili Kurulta-
yında Okunan Bilimsel Bildiriler, Ankara 1968, 271.s) Bir-
çok ülkede konferanslara katılan ve buralarda çeĢitli bildiri-
ler sunan Guboğlu, Türkoloji konferansı için geldiği Ġstan-
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bul‟da hayata gözlerini yumdu (11.05.1989). BaĢta tarih ol-
mak üzere Türk dili ve kültürü ile ilgili pek çok eseri bu-
lunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Guboğlu, dil, tarih, kültür, Osmanlı 

Abstract 

Mihail Guboğlu who is originally Gagauz Turks, one of the 
famous Romanian historian and Turcologist, was born in 
Moldavia Cead-Lunga in 1911. He finished primary school 
in his birthplace where is Ceadar (Tent)-Lunga, he finished 
secondary school in Bender, then he went to Cemauti Uni-
versitesi for his higher-edecation and then He graduaded 
from university with a thesis, Gcıgauzi in Lumia Istoriei 
(Gagauzs in Light of History), prepared in 1938. Then he 
completed his PhD with a thesis Which called Realite 
Române-Turce in DecursuiVeacurilar (Turks-Romanian re-
lations over the centuries) in 1940. He worked in Yas city, 
Turcology Institute which was opened on behalf of Ham-
dullah Suphi Tanrıöver who is ambassador, then Guboğlu 
was appointed to Balkanological Institute, established in 
Bucharest in 1945. He gave the Turkish language and his-
tory classes in Yas and Bucharest universities. He worked in 
History institute of the Romanian Academy of Science 
from 1948 to 1963, and then he took charge in Research 
Institute of the Acedemy of Southeastern Europe between 
the years 1963-1968. He started to came to Turkey every 
year since 1966, and he did research in the Ottoman Archi-
ves and Ġstanbul”s libraries. He taught at the University of 
Bucharest between 1968-1977 and then He retired from 
University. Guboğlu gave extensive information in one of 
his article about the works of Romanian and Foreign Scien-
tists. And he stated that the current 3000 Turkish words in 
Romanian language should be studied better. (M. Guboğlu, 
Romanya Türkolojisi ve Rumen Dilinde Türk Sözleri Hak-
kında Bazı AraĢtırmalar. 11. Türk Dili Kurultayında Oku-
nan Bilimsel Bildiriler, Ankara 1968, 271.s) Guboğlu offers 
various leaflets and has been participating in many confe-
rence in many countries . While he came to istanbul for 
Turcology conference, he passed away (05.11.1989). He has 
a lot of books about History and Turkish language and 
Turkish Culture. 

Key Words: Guboğlu, language, history, culture, Ottoman 
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Moldavya, tarihî adıyla Baserabya‟nın Çeadar (Çadır)-Lunga 
Ģehrinde 1911 yılında dünyaya gelen ünlü Türkolog, Gagauz asıllı 
olup Romanya vatandaĢıdır. Tahsil hayatına doğum yeri olan Çe-
dar-Lunga‟da baĢlayan ve ilkokulu burada bitirdikten sonra lise 
öğrenimini Bender‟de, Stefan Çel Mare Lisesinde tamamlamıĢtır. 
Daha sonra yükseköğrenimini tamamlamak üzere girdiği Ukray-
na‟nın Çernontsiy Üniversitesi Edebiyat-Felsefe Fakültesinde tarih 
ve dil alanında “lisans” öğrenimini “Tarih IĢığında Gagavuzlar” 
tezini (1938) hazırlayarak mezun oldu. Lisans öğreniminden sonra 
baĢladığı doktora çalıĢmasını “Yüzyıllar Boyunca Türk Rumen ĠliĢ-
kileri” adlı teziyle tamamlayarak “doktor” unvanını kazandı. Ro-
manya‟nın YaĢ (Rumence ĠaĢi) Ģehrinde Hamdullah Suphi Tanrıö-
ver adına kurulan Türkiyat Enstitüsü‟nde bir süre asistan ve kütüp-
haneci223 olarak görev yapan Guboğlu, bir süre de Almanya‟da 
Franz Babinger‟in yanında çalıĢtı. Romanya‟da bulunan Türkolog-
ların hemen hemen hepsine hocalık yapan Guboğlu, 1948-1963 
yılları arasında Rumen Ġlimler Akademisi Tarih Enstitüsünde çalıĢtı 
ve aynı zamanda Rumen Devlet ArĢivinde Türkçe ve Rumence 
belgeler üzerine incelemelerde bulundu. 1963-1968 yılları arasında 
akademinin Güneydoğu Avrupa AraĢtırmaları Enstitüsü‟nde, 1966 
yılında Türkiye BaĢbakanlık Osmanlı ArĢiv ve kütüphanelerinde, 
1968-1977 yılları arasında YaĢ ve BükreĢ Üniversitesinde öğretim 
üyeliği yaparak Osmanlı tarihi derslerini okuttu.224 

Guboğlu, Türk milletine ve Türkiye‟ye hayran bir insandı. 
Bunu her platformda ifade ederek Türkiye‟den getirdiği eserleri ve 
Türk milletini temsil eden portreleri (Atatürk, Fatih Sultan Meh-
met) evinin en müstesna yerlerinde sergilerdi. Kendisi Hristiyan 
olmasına rağmen, evinin duvarlarını Ġstanbul‟un muhteĢem resim-
leriyle birlikte Mekke, Medine ve Kâbe-i Muazzama‟nın resimleriyle 
süslemiĢti.225 Bu hareketler onun Müslümanlığa ve Ġslam dinine 
olan yakınlığının bir göstergesi sayılabilir. Bir keresinde BükreĢ‟in 
ünlü ÇeĢmeci Parkında gezerken Ġrfan Ünver Nasrattınoğlu‟na 

                                                           
223 M. Guboğlu, “Prof. Tayyib Gökbilgin Hakkında Anılarım ve Onun 

Eserlerinde Romen Ülkeleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı XII, Ġstanbul 
Ün. Ed. Fak. Matbaası, Ġstanbul 1982, s. 783 

224 N. H. Bahtiyar, Balkanlar‟da Türk Ünlüleri, Ansiklopedik Bilgiler, I. 
Kitap, Ġstanbul 1999, s. 171. 

225 Ġ. Ünver Nasrattınoğlu, “Prof. Dr. Mihail Guboğlu‟nu Kaybettik”, 
Türk Kültürü, Ankara, Sayı 316, 1989, s. 487. 
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“Benim babam, onun babası Hristiyan olduğu için ben de Hristi-
yanım. Birçok Gagauz Türkü gibi babam da vaktiyle Türkiye‟ye 
gidip yerleĢmiĢ olsaydı, bugün ben de Müslüman olurdum.”226 de-
miĢ. Bu düĢünce, onun Ġslam dinine ne kadar yakın ve de meyilli 
olduğunun bir göstergesi olsa gerek. Cumhuriyetin 50. yıldönü-
münde Türk kültürüne hizmetlerinden dolayı niĢanla taltif edilen227 
Guboğlu, Rumencenin haricinde Türkçe, Bulgarca, Arapça, Rusça, 
Almanca ve Fransızca bilirdi. 50 yıl boyunca dünya Türkolojisinde 
çok değerli bir yere sahip olan eserler meydana getirmiĢtir. Tam bir 
Türkiye hayranıydı; 1957 yılından itibaren Türkiye‟deki bilimsel 
toplantılara her yıl birkaç kez katılır ve bunu imkânlar ölçüsünde 
devamlı yapmaya çalıĢırdı. 

Guboğlu, Oğuz-Uz‟ların son kalıntısı olarak gördüğü Gaga-
uzlar‟ın gerek dil ve gerekse halk edebiyatları hakkında yapılan ince-
lemelerden elde edilen bilgilere göre [Rus etnoğraf-folklorcusu V. A. 
Maşkov, Tureckie plemana na balkanskom poluastrove (Balkan Yarımada-
sı‟nda Türk Halkları) (St. Prg.-1904); (“TOEM” İstanbul-1331 
H./1912); Bulgar tarihçisi-bizanstinolog G. Balascevbir Bizanstinist kong-
resinde (Atina-1928) VIII. Mihail Paleolog ve Karadeniz Batısında Oğuz 
Despotatı (Sofia-1930) isimli bildiri] “Gagauz” sözünün Selçuklu Sul-
tanı Kaykaus (Keykavus)‟tan sızdığı görüĢünü göz ardı etmemekle 
birlikte,228 “Tarih IĢığında Gagauzlar” isimli doktora çalıĢmasında 
Gagauzlar‟ın kökünü Oğuz Türklerine dayandığı düĢüncesine sa-
hiptir.229 

Guboğlu, elde ettiği haklı Ģöhretini Romanya‟da bulunan 
mevcut Osmanlı arĢiv vesikalarına dayanarak ortaya koyduğu ve bu 
sayede de haklı bir Ģöhret kazandığı “Osmanlı-Türk Paleografyası 
ve Diplomatikası” adlı eseridir. Eser, bu konuda o güne kadar ya-
zılmıĢ eserlerin en değerlilerinden biridir.230 

Türkiye ve Türk insanına olan hayranlık ve özlemini, her yıl 
birkaç kez yaptığı ziyaretlerle gidermeye çalıĢırdı. Türk üniversitele-

                                                           
226 Ġ. Ünver Nasratınoğlu, a.g.m., s. 487 
227 Türk Dünyası Ortak Edebiyatı: “Türk Dünyası Edebiyatları Ansiklo-

pedisi”, C. IV, Ankara 2004, s. 214. 
228 M. Guboğlu, “Gagauzlar‟ın Türkçe Dili”, Ġst. Ün. Ed. Fak. Basımevi 

Ġstanbul 1987, s. 64. 
229 M. Guboğlu, a.g.m., s. 66. 
230 A. Çetin, “Türk Dünyası AraĢtırmaları”, 15 Aralık 1981, s. 211. 
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rindeki sempozyumlara katılır ve çeĢitli kurultaylarda bildiriler su-
nardı. Türkiye‟yi ziyaretinin bir vesilesi gördüğü bu sempozyum ve 
kurultaylarda sunduğu bildirilerin ana temasını tarihî konular oluĢ-
tururdu. 

Bunlardan bazılarını Ģöyle özetlemek mümkündür: 

1) Fatih‟in Stefan Çel Mare Üzerine Ġki Boğdan Seferi (1474-
1476)231 

Guboğlu bu makalesinde Sultan II. Mehmet‟in (Fatih Sultan 
Mehmet) Boğdan / Moldova seferinin Rumen ve Avrupalı kaynak-
larda derin izler bıraktığından bahsetmektedir. Bu alanda ÂĢık Pa-
Ģa-zâde Ma‟alî mahlasını kullanan Mir Seyyid Ali bin Muzaffer at-
Tosi (Hunkâr-Nâma veya Tevarih-i Âl-i Osman başlıklı Farsça yazma 
Ġstanbul 1961, s. 59. Nr. 159), Karamanlı NiĢancı Mehmet PaĢa 
(Osmanlı Sultanları Tarihi, Türkçeye çev. Ġbrahim Hakkı Konyalı 
Ġstanbul 1949 s.323-366), Kıvamî (Fetihnâme-i Sultan Mehmet, Haz. 
Franz Babingerist. 1955 VIII-332 s.; Kara Boğdan Seferi s. 227-
240), Tursun Bey [Tarih-i Abu‟l-Fath Sultan Mehmed Han (neĢr. Arif 
Bey, TOEM, 1914-1916)], Oruç bin Adil (Tevarih-i Ali Osman, neĢr. 
Franz Babinger, Hanover 1925-1926, s.126, Sarıca Kemal (Ġst. Ün. 
T.Y. nr. 33) ve Anonim Tevarih-i Âl-i Osman (in Textund Übers-
setzung I. Breslau- 1922, 421-174 s.)232 denilen kronik eserlerin 
yanında, Ġdris Bitlisî (Haşt Bahişt, 668 yk. TKSM. Ktb. Farsça yaz-
ma Hazine 1655 (GOW, s. 45-49), Mevlana Mehmet NeĢrî (Kitab-i 
Cihan-Nüma Neşrî Tarihi II. Cilt, Yayınlayan Faik ReĢit Unat-Dr. 
Mehmet A. Köymen, TTK, Ank. 1957) ve Hadidi (Tevarih-i Ali 
Osman, Ġst. Ün. T.Y.,nr. 1268, 263 yk.) ve bunların vekayinameleri-
nin233 gösterilebileceğini belirtmiĢtir. Bu arada Ġtalyanca yazılmasına 
rağmen Giovani-Maria- Angiolello‟nun (Donado da Lezze, Historia 
Turchesca 1300-1514, BucureĢti 1909 /, 1910 LX-304 s.8.) 1476 
tarihli Boğdan Seferi hakkında bir hatıratının Osmanlı kronikleri 
arasında bulunduğundan bahsetmektedir.234 

                                                           
231 M. Guboğlu, “Fatih‟in ġtefan Çel Mare Üzerine Ġki Boğdan Seferi 

(1474-1476)”, Belleten, Cilt XLVII, Sayı: 185 (Ocak 1983) den ayrıbasım, 
TTK Basımevi, Ankara 1984, s. 139-155. 

232 M. Guboğlu, a.g.m., s. 139-140. 
233 M. Guboğlu, a.g.m., s. 140. 
234 M. Guboğlu, a.g.m., s. 140. 
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Fatih‟in Boğdan seferi hakkında yerli ve yabancı birçok tarih-
çi Seyyid Mehmet Rıza (es-Seb‟ es-Seyyah fi ahbârmülukül-Tatar), Cizi-
yedar-zade Ahmet Baha‟üddin (Ciziyedar-zâde tarihi), Hayrullah 
Efendi (Tarih-Devlet-i Aliyye-i Osmaniye), Atâ (Ata Tarihi), Mustafa 
Nuri PaĢa (Netayicül-Vuku‟at) gibi âlimler eserlerinde bu konulara 
yer vermiĢlerdir.235 

2) Kanuni Sultan Süleyman‟ın Boğdan Seferi ve Zaferi.236 

Türk tarihinin en renkli dönemleri arasında yer alan Osmanlı 
devrinin birbirini takip eden zaferlerle dolu olduğunu; bu nedenle 
Avrupalı ve Türk tarihçileri (A. S. Atiya, N. Beldiceanu, Felix Tau-
rer, J. P. Tercier, M. Pavet de Courteille, W. F. A. Berhnaur, Prof. 
Dr. Hüseyin G. Yurdaydın) meydana getirdikleri eserlerde bu olay-
lara yer vermelerinin yanı sıra Ġsmet Binark‟ın gayretiyle Türkiye‟de 
basılan eserleri içeren “Türk Sefer ve Zaferleri Bibliyografyası (izahlı)” 
isimli çok değerli ve faydalı bir kaynakça da tertiplenmiĢtir.237 

Boğdan seferinin Kanuni‟nin hayatında çok önemli bir yere 
sahip olduğunu ünlü tarihçi Halil Ġnalcık‟ın Boğdan (=Moldova) ma-
kalesinde dile getirmiĢ; Kanuni‟nin Boğdan seferi hakkındaki 
“1538‟de Kanuni Süleyman bir te‟dip seferi tertip edip ve Boyarların kendisi-
ne ihaneti üzerine Petru Rareş‟in türlü maceraları ile Erdel‟de Cicua‟ya kaç-
ması akabinde Suceava‟yı zapt etti; bir taraftan Kırım hanı Sahip Giray da 
Yaş şehrini yakmıştı. Irak, Macaristan ve Rodos Fatihi “Şehinşah-ı Cihan” 
Kanuni Süleyman Boğdan tahtına kendisine daha mutî bir voyvoda geçirerek, 
Dnester üzerine müstahkem Tighina şehrine Bender adı verildi. Böylece Boğ-
dan, arazisinin mühim bir kısmını daha kaybetti”238 görüĢleriyle ortaya 
koymuĢtur. 

Söz konusu sefer, Kanuni‟nin hayatında önemli bir yere sa-
hiptir. 

                                                           
235 M. Guboğlu, a.g.m.,s. 142. 
236 M. Guboğlu, (Prof. Dr.), “Kanuni Sultan Süleyman‟ın Boğdan Seferi 

ve Zaferi (1538 M. / 945 H.)”, Belleten C. L, Sayı: 198‟den (Aralık 
1986) ayrıbasım, TTK Basımevi, Ankara 1987, s. 727-747. 

237 M. Guboğlu, a.g.m. s. 727-728. 
238 H. Ġnalcık, “Boğdan”, İA. I. C., Ġstanbul 1949, s. 700/1 
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3) Osmanlı PadiĢahları Tarafından Transilvanya‟ya Verilen 
Ahitnameler Kapitülasyonlar (1541-1690)239 

Guboğlu, bu makalesinde Karpat Dağları bölgesinde yer alan 
Transilvanya‟nın, Osmanlı tarihinde Erdel (Rumence: Ardeal) diye 
tanınan Romanya‟nın tarihî vilayetlerinden biri olduğunu, geçmiĢ-
ten baĢlayarak orta zamana kadar Eflak ve Boğdan gibi bu eyaletin 
de eski Türk ve özellikle Osmanlı Türkleriyle çeĢitli iliĢkilerinin 
olduğunu, XIV. yüzyılın ikinci yarısından baĢlayarak XV. yüzyılda, 
II. Sultan Murat ve Ianku Huniyade devrindeki Osmanlı ve Tran-
silvanya arasında düĢmanlık iliĢkilerinin arttığını belirtmiĢtir.240 Bu 
düĢmanlık iliĢkilerinden doğan krizin II. Murat‟a Varna SavaĢı‟nı 
kazandırdığını ileri sürmüĢtür. Bu makalede Guboğlu, Osmanlıların 
Trasilvanya üzerine seferleri, Osmanlı-Macar anlaĢması, Osmanlı-
Avusturya savaĢları, Macaristan‟ın üç bölgeye ayrılması (1. Osmanlı 
bölgesi, 2. Nemçe Avusturya bölgesi, 3. Erdel Krallığı ya da Tran-
silvanya Prensliği) gibi daha birçok tarihî olaya yer vermektedir.241 

4) Rumen Ulusunun Eski Türk Kavimleri ile ĠliĢkileri Hak-
kında.242 

Bu makalede Guboğlu, konuyu: 

I. Ġskitlerin Karpat-Tuna bölgesi ya da eski Datça‟ya göçme-
leri ve yerleĢmeleri,  

II. Dako-Romanya‟da eski Türk kavimleri ve Proto-
Rumenler ile iliĢkileri,  

III. Dako-Romanya‟da Avar Türkleri, 

IV. Dako-Romanya‟da geçici “Volgar” ya da Bulgar Türkleri,  

V. Macar Türklerinin akını, Pononya ovasına yerleĢmeleri ve 
yeni meydana gelmiĢ Valah (Rumen) ulusu ile iliĢkileri,  

VI. Yeni Rumen ülkelerinde Peçenek ve Kuman Türkleri, 

                                                           
239 M. Guboğlu, “Osmanlı PadiĢahları Tarafından Transilvanya‟ya Verilen 

Ahitnameler Kapitülasyonlar (1541-1690)”, X. Türk Tarih Kongre-
si‟nden ayrıbasım, TTK Basımevi Ankara 1993, s. 1725-1734. 

240 M. Guboğlu, a.g.m. s. 1725. 
241 M. Guboğlu, a.g.m. s. 1725-1734. 
242 M..Guboğlu, "Romen Ulusunun Eski Türk Kavimleri ile ĠliĢkileri 

Hakkında", VIII. Türk Tarih Kongresi, TTK, Ankara 1981, s. 751-767. 
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VII. Romanya Kumanları Hakkında gibi ana baĢlıklar altında 
incelenmiĢtir. 

Guboğlu, bu makalesinde Güneydoğu ve merkezî Avru-
pa‟nın tarihinin sadece Osmanlılara bağlı değil, aynı zamanda eski 
Türk kavimleriyle de iliĢkilerinin olduğunu dile getirmiĢtir.243 Ru-
men Türkologların yanı sıra, Türk tarih yazarlarının bile bu konula-
ra çok az ilgi gösterip yeterince dile getirmediklerini belirtmiĢtir. Bu 
makalede Rumenlerin eski ataları Traklar (Trakya ismi bunlardan 
kaynaklanmıĢtır) hakkında da bilgiler verilmektedir. 

5) Osmanlılarla Rumen Ülkeleri Arasındaki Ġlk Devir ĠliĢkile-
ri (1368-1456) Hakkında Belirtmeler ve Doğrultmalar.244 

Guboğlu, bu makalesinde Karpat-Tuna bölgesinde yaĢayan 
Rumenlerin atalarının Proto-Türk ve özellikle de eski Türk kavim-
leriyle (Ġskit, Hun, Avar, Peçenek, Oğuz-Uz, Kaman, Selçuklu 
Türkleri, bazı Anadolu Beylikleri) yüzyıllar boyunca temasta bulun-
duklarına değindikten sonra245 Osmanlı-Rumen iliĢkilerini ele al-
mıĢtır. Bu iliĢkilerin XIV. yüzyılın ikinci yarısında baĢladığı ileri 
sürülmüĢse de ciddi tarihî kaynaklara göre bu temasların 1368-1456 
yıllarıyla sınırlanabileceği kanaatine varmıĢtır. Bu kaynakların çoğu-
nun güvenilir olmadığını ve yine en güvenilir kaynakların Osmanlı 
kronikleri olduğunu belirtmiĢtir. Yerli ve yabancı birçok tarihçi ve 
tarihî kaynaklara (Ġ. H. DaniĢmend, T. Gökbilgin, Ġ. H. UzunçarĢılı, 
Hoca Sadeddin-Tacü‟t-Tevarih, D. Cantemir, N. Iorga, Cons. C. 
Giurescu, Gh. I. Bratianu, A. Decei, NeĢrî)246 baĢvurarak Osmanlı-
larla Rumen ülkeleri arasındaki ilk devir iliĢkileri hakkında bilgiler 
vermiĢtir. 

                                                           
243 M. Guboğlu, a.g.m. s. 751. 
244 M. Guboğlu, “Osmanlılarla Romen Ülkeleri Arasındaki Ġlk Devir 

ĠliĢkileri (1368-1456) Hakkında Belirtmeler ve Doğrultmalar”, IX. Türk 
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245 M. Guboğlu, a.g.m. s. 829. 
246 M. Guboğlu, a.g.m. s. 829-843. 
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6) Prof. Tayyib Gökbilgin Hakkında Anılarım ve Onun Eser-
lerinde Rumen Ülkeleri.247 

Guboğlu, bu makalesinde Prof. Dr. Tayyib Gökbilgin‟in bü-
yük bir dost, bilim adamı ve Türk tarihçisi olduğunu dile getirerek, 
özellikle gerek ilim alanındaki yeri ve gerekse ikili iliĢkilerdeki sa-
mimiyeti sayesinde birçok bilim adamı (Prof. Dr. Ġon Totoiu, Prof. 
Dr. N. Iorga, Prof. Dr. Ahmet AteĢ, Prof. Dr. Ġsmail Tunalı, Prof. 
Dr. Hasan Eren, Mithat Sertoğlu, Can Kerametli ve daha birçok 
bilim adamı) ile tanıĢtığını, yakın dostluklar kurduğunu ve bu saye-
de bilim adamlarından yararlandığını dile getirmiĢtir. Zaman zaman 
bu değerli Ģahsiyetlerin bazılarıyla arĢiv depolarını, koleksiyonları, 
bazı fonları ve özellikle de belge restorasyon laboratuvarlarını ziya-
ret ettiklerinin altını çizmiĢtir. 

7) Guboğlu‟nun “Türkçe” Dili, Edebiyatı ve Tarihi AraĢtır-
malar248 baĢlığı altında bir bibliyografya denemesi vardır. Bu dene-
mede Gagauzlar‟ın menĢei, dili ve edebiyatları hakkında yazılan 
makale ve görüĢlere değinmiĢtir. Burada Güney-doğu Avrupa‟da, 
orta zamanlarda, yaĢayan eski Türklerin özellikle Oğuz-Uz‟ların 
son kalıntısının Gagauzlar olduğunu ileri sürmektedir.249 Gagauz-
lar‟ın menĢei hakkında yirmiden fazla faraziye olduğunu, bunların 
hiçbirisinin gerçeği yansıtmadığını, çoğunun Ģüpheli olduğunu ve 
ayrıca bugüne kadar onların aslı-kökü hakkında ilmî bir eser-
monografi yazılmadığını belirtmiĢtir. 

Guboğlu‟na göre Gagauzların dili ve folkloru hakkında en iyi 
incelemeleri yapanlardan biri Rus etnograf-folklorcusu V. A. MaĢ-
kov‟dur. MaĢkov‟un VarĢova‟da topçu alayında albayken emrinde 
bulunan Baserabyalı Gagauzlardan olan bazı erleri, köylerdeki folk-
lor ve halk edebiyatını derlemeleri yapmak üzere görevlendirdiğini 
ve bu sayede zengin bir halk edebiyatı örnekleri elde ettiğini be-
lirtmiĢtir. Ayrıca Folklor alanında “Bender Vilayetindeki Gagauzlar” 

                                                           
247 M. Guboğlu, “Prof. Tayyib Gökbilgin Hakkında Anılarım ve Onun 

Eserlerinde Romen Ülkeleri”, Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı XII, Ġst. 
Ün. Ed. Fak. Matbaası, Ġstanbul 1982, s. 783-811. 

248 M. Guboğlu, "Gagauzların Türkçe Dili, Edebiyatı ve Tarihi Hakkında 
AraĢtırmalar” (Bibliyografya / Kaynakça Denemesi). BeĢinci Milletler 
Arası Türkoloji Kongresi (Ġstanbul, 23-28 Eylül 1985), Tebliğler (1987), 
s. 63-72. 

249 M. Guboğlu, a.g.m., s. 63 
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(Gagauzı Bendersko Yezda) ve özellikle “Narecya Bessarabskih Ga-
gauzov” veya “ Munderten der bessaabichen Gagauzen” baĢlıklı eserleri-
nin yanında MaĢkov‟un “Balkan Yarımadasında Türk Halkları” (Tu-
reckie plemena na balkanskom poluostrove) raporundan hareketle 
Gagauz dilinin Deliorman Türkçesine değil; bütün Türk dillerine 
yakın olduğu görüĢü, Türk halk edebiyatı için son derece önemlidir. 
Guboğlu, bu sebepten MaĢkov‟un Gagauz dilciliğinin ve özellikle 
de hak edebiyatı ve folklorunun “piri” olduğunu ileri sürmüĢtür.250 

Sonuç 

Guboğlu tarihî konulara ağırlık vermesinin yanında dil konu-
larına da değinmiĢtir. Rumen diline geçen Türkçe kelimeler üzerin-
de çalıĢan, Rumen ve yabancı bilim adamlarının eserleri hakkında 
geniĢ bilgiler sunarak, Rumen dilindeki yaklaĢık 3000 Türkçe keli-
menin iyice araĢtırılmasının Türk dili için gerekliliğini belirtmiĢtir.251 

Guboğlu‟nun eserleri incelendiğinde, göze çarpan en önemli 
nokta onun çok derin bir incelemeci oluĢudur. Bir internet sayfası 
gibi her bilgi, baĢka bir bilgiye atıf yapmakta ve gösterilen kaynaklar 
ayrıca bir inceleme konusunu doğurmaktadır. Makalelerinin bazı 
sayfalarında göstermiĢ olduğu dipnotların ana metinden daha fazla 
yer tutması, onun ne denli ciddi bir araĢtırmacı olduğunu ve aynı 
zamanda da Türkologlar arasındaki müstesna yerinin bulunduğunu 
göstermektedir. 

BaĢta Türkiye olmak üzere birçok ülkede düzenlenen Türki-
yat ve ġarkiyat kongrelerine katılan ve katıldığı her toplantıda dik-
kate değer tebliğler sunan Guboğlu, yine bir Türkoloji kongresi için 
geldiği ve de çok sevdiği Ġstanbul‟da 11 Mayıs 1989 yılında hayata 
gözlerini yumdu. 

Eserleri: Kitaplar, Tabele Sincronice, Datele hegirei Ģi ale erei 
noastre. Cu o intraducera in cronologia Musulmana; Paleografia Ģi 
Diplomatika Turco-Osmana. Studiu Ģi Album (Osmanlı-Türk Pa-
leografya ve diplomatikası. Etüt ve albüm BcureĢti 1958); Catolo-
gul Documentalor TurceĢti (Türkçe Belgeler Kataloğu, I-II Bucu-

                                                           
250 M. Guboğlu, a.g.m. s. 64. 
251 M. Guboğlu, “Romanya Türkolojisi ve Rumen Dilinde Türk Sözleri 

Hakkında Bazı AraĢtırmalar”, XI. Türk Dil Kurultayında Okunan Bi-
limsel Bildiriler 1966, Ankara 1968, s. 271. 
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resti 1960,1965); Cronici TurceĢti Privind Tarile Române. Extrade 
(Rumen Ülkelerine ait Türk kronikleri, I-II, BruceĢti 1965, 1974) 

Makale ve sunumlar: “Contribution roumaines aux etudes 
oriantales” (Ar.O, XXII/3, s.454-475); “Dimirrie CantemirĢiartico-
le de Istoria Imperiului Otoman” (StudiiĢiarticole de Istorie [Becu-
reĢti 1957], II, 184-208); “Inscription turque de Bender relative a 
l‟expedition de Soliman le magnifique en Moldavie 1538/945” 
(SAO, I, 175-187); “Dimitrie Cantemir orientaliste” (a.e., III, 129-
160).Prof.Dr. Tayyib Gökbilgin Hakkında Anılarım ve Onun Eser-
lerinde Rumen Ülkeleri, Tarih Enstitüsü Dergisi 12, s.783-836; 
Fatih‟in Boğdan Seferleri (1474-1476) Hakkında Avrupa Yabancı 
Kaynaklardan, Belleten 185, s. 177-194; Fatih‟in ġtefan Çel Mare 
Üzerine Ġki Boğdan Seferi (1474-1476) Belleten 185, s. 139-176; 
Osmanlılarda Rumen Ülkeleri Arasındaki Ġlk Devir ĠliĢkileri (1368-
1456) Hakkında Belirtmeler ve Doğrultmalar, 9. Türk Tarih Kong-
resi, Ankara, 21-25 Eylül 1981, Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt, 
s. 829; Rumen Ulusunun Eski Türk Kavimleri Ġle ĠliĢkileri Hakkın-
da, 8. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Ekim 1976, Kongreye 
Sunulan Bildiriler 2. Cilt, s.751; Kanuni Devrinde Malatya ġehri, 7. 
Türk Tarih Kongresi, Kongreye Sunulan Bildiriler 2. Cilt, s. 493-
507; Osmanlı PadiĢahları Tarafından Transilvanya‟ya Verilen 
Ahidnameler, Kapitülasyonlar (1541-1690), 10. Türk Tarih Kong-
resi, Ankara, 22-26 Eylül 1986, Kongreye Sunulan Bildiriler 4. Cilt, 
s. 1725; Rumen Ulusunun eski Türk Kavimleriyle ĠliĢkileri, Türk 
Tarih Kongresi, Bildiriler, c. II, Ankara 1981, s. 751-781; Romanya 
Türkolojisi ve Rumen Dilinde Türk Sözleri Hakkında Bazı AraĢ-
tırmalar, IX. Türk Dil Kurultayı Bilimsel Bildiriler, Bilimsel Bildiri-
leri Ankara, 1968; Rumence-Türkçe Ġki Dilli Tarih Belgeleri, Bilim-
sel Bildiriler 1972, Ankara, 1975, s. 237-255. 
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