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ÖNSÖZ

Balkanlar, coğrafi ve stratejik konumu nedeniyle tarih boyunca 
birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Balkanlar’ı hâkimiyeti 
altına alan bütün medeniyetler, Balkanlar’da kalıcı soyut ve 
somut izler bırakmışlardır. Başta mimari yapılar olmak üzere 
kültür ve sanat eserleri insanlığın ortak mirasında yerini almıştır. 
Bu eserler aynı zamanda Balkanlar’daki kozmopolit yapının da 
somut göstergelerindendir. Kendine has yapısı ile Balkan kültürünü 
oluşturan mimari ve sanat eserleri birçok araştırmaya konu olmasına 
rağmen yeteri kadar incelenmemiştir. Bu bağlamda, Balkanlar’daki 
kültür, mimari eserler ve sanatsal faaliyetler üzerine yapılan 
çalışmaları ilim dünyasına sunmak ve tüm araştırmacılara tanıtmak 
amacıyla; 2022 yılı VIII. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları 
Sempozyumu’nun ana teması “Balkanlar’da Kültür, Mimari ve 
Sanat” olarak belirlenmişti. 

Sempozyum 1-4 Eylül 2022 tarihlerinde Beykent 
Üniversitesi’nin ev sahipliğinde ve Doğuş Üniversitesi, Burdur 
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Tuzla 
Üniversitesi, İzmir Kavram Meslek Yüksek Okulu, TİKA, Tük 
Tarih Kurumu ve UBTAK (Balkan Tarihi Araştırmaları Komitesi)’ın 
desteğiyle başarılı bir şekilde geçekleştirilmiştir.

Bu kitap söz konusu sempozyuma sunulan bildirilerden 
oluşmaktadır. Yazıları ile sempozyuma katkıda bulunan 
meslektaşlarımıza, destekleri ile sempozyumun gerçekleşmesine 
vesile olan kurum ve yetkililerine teşekkür ederiz.
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PREFACE

The Balkans, due to its strategic position, throughout the history 
hosted many great civilizations such as the Roman Empire, 
Alexander Empire, Ottoman Empire. All civilizations created in the 
Balkans or dominated the Balkans, have left permanent abstract and 
concrete traces in the Balkans. Architectural works and artistic works 
are the most important ones of the observable works. Although they 
are the subject to many researches, with the culture of civilizations, 
architectural works created by the mixing of the culture formed in 
the Balkans and the resulting works of art have not been studied 
sufficiently. In this context, in order to present the studies on culture, 
architectural works and artistic activities in the Balkans to the world 
of science and introduce them to all researchers; The main theme 
of the 8th International Balkan History Studies Symposium was 
“Culture, Architecture and Art in the Balkans”.

The symposium was successfully held on September 1-4, 
2022, hosted by Beykent University and with the support of 
Doğuş University, Burdur Mehmet Akif Ersoy University, Trakya 
University, Tuzla University, İzmir Kavram Vocational School, TIKA 
(Turkish Cooperation and Coordination Agency), Turkish Historical 
Society and UBTAK ( Balkan History Research Committee).

This book consists of the papers presented to the symposium. 
We would like to thank our colleagues who contributed to the 
symposium with their presentations, and the institutions and 
officials who contributed to the realization of the symposium with 
their support.
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EVLİYA ÇELEBİ’NİN  
BALKANLARDAKİ MEMURİYETLERİ

The Official Duties of Evliya Çelebi in the Balkans

Mehmet Ali ÜNAL*

Öz: Ömrünün büyük çoğunu seyahatlerde geçiren Evliya Çelebi zaman 
zaman resmi devlet görevleri de kabul etmiş ve çeşitli memuriyetlerde 
bulunmuştur. Bunlar daha çok maiyyetinde ve hizmetinde bulunduğu 
paşaların ona maddi destekte bulunmak için tevcih ettikleri küçük 
memuriyetlerdir. Bunlar arasında elçilik, mektup getirip götürme, gümrük 
kâtipliği, vergi tahsildarlığı, kale yoklamacılığı, kale tamircisi, muhallefat 
tahriri, sürsat zahiresi tahsildarı, paşaların müezzinbaşılığı gibi vazifelerdir. 
Evliya bu memuriyetler hakkında teferruatlı bilgi vermez. Zaten onun 
maksadı memur olmak veya memuriyetlerde yükselmek değildir. O, 
seyahatleri için gerekli parayı temin etmek derdindedir. Elçilik ve ulaklık 
gibi bazı memuriyetleri ise değişik bölgelere ve ülkelere seyahat etmek 
maksadıyla kabul etmiştir. Bu memuriyetlerin neredeyse hepsi tanıdığı 
paşaların isteği ve emri ile olmuştur. Evliya bunların bir kısmını heyecanla 
ve hevesle bazılarını ise istemeyerek kabul etmiştir. Evliya’nın İran 
elçiliklerini bir makalede ele almıştık. Bu çalışmamızda Evliya Çelebi’nin 
Balkanlardaki memuriyetlerini inceleyeceğiz.

Anahtar Kelimeler: Evliya Çelebi, memuriyet, gümrük kâtipliği, 
müezzinbaşılık, sürsat zahiresi, muhallefat tahriri, kale tamiri, kale 
yoklaması, ulak, musahib, Balkanlar.

* (Prof. Dr.), Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi, mau-
nal@pau.edu.tr, tel: 0532-645 68 13, iş: 0258-2963570, Orcid 000-0001-8312-76-
965.
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Abstract: Evliya Çelebi, who spent most of his life on travels, 
occasionally accepted official state duties and held several official posts. 
These were mostly small positions that the pashas,   whom he served and 
was part of the entourage, conferred in order to support him financially. 
Among these, duties such as ambassadorship,   mail delivery, customs 
clerk, tax collector, castle inspection, castle repairman, inheritance 
registrar, sürsat grain collector, chief müezzin of pashas. Evliya did not 
provide detailed information about these duties. His aim was not to be 
a civil servant or to rise in civil service. He was rather more concerned 
about obtaining the required money for his travels. He assumed some 
posts such as ambassadorship and courier for the purpose of traveling 
to different regions and countries. Almost all of these positions were 
at the request and order of the pashas he was familiar with. Evliya 
took some of them with eagerness and excitement and some of them 
reluctantly. We treated Evliya’s Iranian ambassadorship in an article. 
In this study, we will examine the other official duties of Evliya Çelebi 
in the Balkans.

Key words: Evliya Çelebi, civil service, customs clerk, chief 
muezzin, sürsat grain, inheritance registrar, castle repair, castle inspection, 
courier, companion, Balkans.

Musahip, İmam ve Müezzinbaşı Evliya Çelebi

Musahipler padişahların hususi maiyeti olup gerek saray ağaları 
ve gerekse vezir ve beylerbeyileri arasından seçilen malûmatlı, 
sözünden sohbetinden istifade edilir, zarif, nüktedan ve hazır 
cevap kimselerdi. Bunlar arasında cüce, dilsiz ve hadımağaları da 
bulunurdu. Padişahın haremde kara ağalardan musahipleri de vardı. 
Baş, ikinci, üçüncü ve dördüncü musahiplik diye dört ağalık idi. 
Sözü sohbeti yerinde, zeki, bilgili olan kara ağalar arasından bizzat 
padişah tarafından seçilirlerdi. Padişahlar akşam üzeri hareme 
dönünce bu musahib ağalarla ülfet ve sohbet ederdi Bunlara 
musâhib-i şehriyârî de denirdi. Musahipliğin XVI. yüzyılın sonlarına 
doğru bir memuriyet haline geldiği anlaşılmaktadır. Padişahlar 
musahipleri kendileri seçerler, gerekirse bu görevden affederlerdi. 
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Haremdeki kadınlardan da padişaha musahiplik edenler olurdu. Bu 
makam 1834 yılında lağvedilmiştir1. 

Evliya zaman zaman maiyetinde bulunduğu paşaların 
müezzinlik ve müezzinbaşılık kadrosunda yer almıştır. XVII. 
yüzyılda padişah sarayının yan ısıra vezir, beylerbeyi gibi yüksek 
rütbeli ümeranın maiyetinde de müezzinler ve bunların amiri olan 
müezzinbaşı vardı. Evliya Çelebi kendi mesleğinin de müezzinlik 
olduğunu söyler ve seyahatnamesinde İstanbul’da “Esnâf-ı 
mü’ezzinân” adı altında 700 müezzin bulunduğunu kaydeder. Bunlar 
sanat ve ticaretle ilgisi olmayıp vezir, âyan ve diğer ileri gelenlerin 
müezzinleridir. 1640 yılındaki esnaf resmigeçidine kadıaskerin 
maiyetinde bunlar da katılmışlardır. Hünkâr müezzinleri ikişer, 
sadrazam müezzinleri birer pay alıp sefere giderken bu müezzinler 
selâtin ve vezir camilerinde görevli müezzinlerle birlikte İstanbul’da 
kalıp sefere giden ordu müezzinlerine birer aylık ulûfelerini verip 
yardım ederlerdi2. Müezzinlerin güzel sesli ve musikiden anlamaları 
şarttı. Camilerde görev yapan müezzinler mescid ve camilerin 
vakıflarından maaş alırdı. Ümeranın maiyetindeki müezzinler ise 
yevmiye hesabıyla ulufeleri vardı. Müezzinlerin önemli bir kısmı 
mûsiki yanında güzel sanatların diğer dallarıyla da ilgilenirdi. 
Tesbihat, mahfel sürmesi, dua ve mihrâbiye okur, temcîd, münâcât, 
salâ, tardiye, tekbir, mevlid, mi‘râciye, Muhammediye, tevşîh, na‘t 
gibi cami mûsikisinin formlarını icra ederlerdi. Bunun yanında 
ölüm haberinin duyurulması için minarelerden okunan salâ yanında 
cenazenin kabrine götürülüşü sırasında düzenlenen cenaze alayında 
ve definden sonra olmak üzere iki çeşit salâ okurlardı. Sarayda ve 
bazı konaklarda meşhur müezzinlerin katıldığı teravih namazları 
kılınır ve Ramazan ilâhileri okunurdu3.

1 Mehmet İpşirli, “Musahip”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi (DİA), c. 
31, (2006), s. 230-231; Reşat Ekrem, Koçu, Topkapı Sarayı, İstanbul 1960, s. 166; 
Mithat Sertoğlu, “Musahip”, Osmanlı Tarih Lûgati, İstanbul 1986.
2 Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 1. kitap, (Robert Dankoff, Seyit Ali Kahra-
man, Yücel Dağlı neşri) İstanbul 2006, s. 258, 260. 
3 Mustafa Sabri Küçükaşçı, “Müezzin”, DİA, c. 31, (2006), s. 491-496.
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Padişah sarayının küçük çaplı bir kopyası olan ümera 
saray veya konaklarında paşaların maiyetinde de musahiplerin 
bulunduğunu biliyoruz4. Evliya Çelebi’nin ilk resmi görevi Sultan 
İbrahim’in Girit serdarı Yusuf Paşa’nın müezzinbaşılığı olmuştur5. 
Malta üzerine diye sefere çıkan Yusuf Paşa donanma ile Akdeniz’e 
indikten sonra Sultan İbrahim’in fermanı açılınca seferin Girit 
üzerine olduğu anlaşılmış ve ilk önce Girit’in Hanya kalesi feth 
olunmuştur (1645)6. Evliya Yusuf Paşa’nın müezzinbaşısı olarak 
başdardai hümâyûn da Hazîne Kâtibi İbrâhîm Çelebi ile arkadaşlık 
ederek sefere katılmıştır. Evliya bu seferi ve sefer güzergâhında 
gördüğü yerleri teferruatıyla anlatır. Dokuzunca gazası olduğunu 
söyler7. 

Evliya Anapa limanında iken Kaptan-ı derya Serdar Deli 
Hüseyin Paşa’nın Anapa’ya gelmesi üzerine huzuruna çıkmış, 
elini öpmüş, paşa da ona bir çadır ve tayinat tahsis ettiği gibi 
müezzin-i enderûn zümresine ilhak etmişti8. Deli Hüseyin Paşa 
Ocak 1640’ta ikinci defa kaptan paşalığa tayin edilmiş ve aynı yıl 
içinde Karadeniz’de ticareti engelleyen Rus-Kazak korsanlarını 
takiple görevlendirilmişti. Paşa ele geçirdiği otuz kadar korsan 
gemisini İstanbul’a göndermişti. Sekiz ay sonra Özü muhafızı 
olmuş; bu görevde iken Rus işgaline uğrayan Azak Kalesi’ni 

4 Evliya Çelebi bu musahiplerden zaman zaman söz eder. 
5 “Bu hakîr dahi Yûsuf Paşa efendimizin mü’ezzinbaşısı olup başdardai hümâyûn 
da Hazîne Kâtibi İbrâhîm Çelebi ile mankadaş olup şîr-hor-ı mâ ve katri nebât 
yiyerek mu‘azzez ve mükerrem zevk u safâ ile bir gün bir gicede…”, EÇS, 2. kitap, 
s. 78.
6 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, c. III/1, Ankara 1973, s. 218.
7 “Bu hakîr i pür-taksîr dahi sad-lek İzidi Perverdigâr’a şükr edüp evvel gazâmız 
kal‘ai Azak ve yedi kerre gazâmız Kırım ’da, vilâyeti Leh ve Moskov ve Kazak. Ve 
tokuzuncu gazâmız bu kal‘ai Hanya oldu.”, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 
2. kitap, (Zekeriya Kurşun, Seyit Ali Kahraman, Yücel Dağlı neşri) İstanbul 2006, 
s. 82.
8 “Andan hakîr serdârı mu‘azzam Deli Hüseyin Paşa ‘ya varup dest-bûs edüp hakîr 
e bir hayme ve ta’yînât ve bahşîş ihsân edüp mü’ezzini enderûn zümresine ilhâk 
edüp...”, EÇS, 2. kitap, s. 63.
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kurtarmakla vazifelendirilmişti. Hüseyin Paşa Azak’ı kuşatmış 
ancak mühimmatın bitmesi ve Siyavuş Paşa ile olan anlaşmazlık 
yüzünden üç ay kadar sonra muhasarayı kaldırmak zorunda 
kalmıştı9. Evliya Çelebi Deli Hüseyin Paşa ile Azak kuşatmasına 
katıldı. Seyahatnamesinde muhasarayı etraflıca anlatır. Kalenin 
alınamaması üzerine Serdâr Hüseyin Paşa geri dönerken Evliya 
onunla vedalaştı ve Kırım’a yöneldi. Evliya Çelebi Kırım Hanı 
İnayet Giray ile dostluk kurdu. Mansûrlu kabilesi beylerinden 
Kaya Beğ ile konup göçüyordu. Kırım’a dahil olduklarında han ona 
Bahçesaray’da Çürüksu deresi kenarında bir mihmanhane ihsan etti 
ve geçimini temin etti. Kışı orada geçiren Evliya Civankapıcıbaşı 
Mehmed Paşa’nın Azak kalesi seferine katıldı. Düşman Azak 
kalesini tahrip ederek boşaltmıştı. Mehmed Paşa yeniden bina ettirdi. 
Evliya Kırım hanı ile Bahçesaray’a döndü. Bir müddet sonra han ile 
orada edindiği dostlarıyla vedalaşıp İstanbul’a dönmek üzere yola 
çıktı. Fakat dönüşte bindiği gemi battı. Dalgalar onu Bulgaristan 
kıyılarına sürükledi. Burada Keliğra Sultan yani Sarı Saltık Sultan 
Tekkesi dediği bir tekkede altı ay civarında kaldı10.

Evliya Çelebi Muhallefat Yazıcısı

Yüksek dereceli bir memurun vefatından sonra askerî sınıfa mensup 
oldukları için geride bıraktıkları mal ve servetleri kassâm denilen 
memurlar tarafından tespit edilirdi. Biri kazasker kassâmları ve 
diğeri de bir mahallin kadılığında bulunan kassâmlar olmak üzere 
iki sınıf kassâm vardı. Kazaskerlere mensup kassâmlar askerî 
sınıfın terekesini varisleri arasında taksim ederlerdi. Eyalet, sancak 
ve kazalarda kadıların maiyetlerindeki kadı ve mevâli kassâmları 
kanunen askerî sınıftan olmayan raiyyetin ve şehirlinin miras 
işlerine bakıp resm-i kısmetlerini tahsil ederlerdi. Her kadılıkta 
müstakil bir kassâm defteri vardı. Vefat eden şahsın tereke denilen 

9 Mücteba İlgürel, “Hüseyin Paşa, Deli”, DİA, c. 19, (1999), s. 4-6.
10 EÇS, 2. kitap, s. 67-72.
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bıraktığı emval ve eşya kassâmın huzuriyle kalem kalem bu deftere 
yazıldıktan sonra ehl-i hibre (bilirkişi) marifetiyle her birinin 
kıymeti takdir olunup altlarına yazılır, kassâmın alacağı para, ölenin 
techiz ve tekfin masrafları ve borçları düşüldükten sonra kalan 
miktar mirasçılar arasında taksim olunurdu11. 

Evliya Çelebi Melek Ahmed Paşa’nın maiyetinde iken 
paşanın kendisiyle aynı nesepten gelen ve “kırk seneden berü 
yârı gârı refîki”, olan Reisülküttap Gınâyî Efendi12 vefat edince 
onun muhallefatını yazmakla görevlendirilir. Gınâyî Efendi 
Trabzon kökenlidir. Bağdat fethi sırasında Tayyar Mehmed 
Paşa’nın reisi iken onun şehid olması üzerine IV. Murad tarafından 
Melek Ahmed Paşa’nın maiyetine verilmiştir. Uzun yıllar Melek 
Paşa’nın maiyetinde büyük tezkirecilik, reislik ve sadrazamlığında 
reisülküttaplık yapan Gınâyî Efendi’nin epey servet biriktirdiği 
görülmektedir. Normal şartlarda Gınâyî Efendi gibi yüksek rütbeli 
memurların ölümünden sonra muhallefatının müsaderesi emri 
verilirdi13. Fakat Melek Ahmed Paşa reisülküttabını sevdiğinden 
olsa gerek bu yola gitmemiştir.  

Evliya Gınâyî Efendi’nin muhallefatını yazmış, muhafaza 
altına almış ve kassâm-ı şerʻ defteriyle birlikte paşanın hazinedarına 
teslim etmiştir. 

Evliya Çelebi Gınâyî Efendi’nin muhallefatının yazımında 
ayrıca bir kassâmın bulunduğundan bahsetmiyor ancak kassam-ı 
şerʻ defteri’nden bahsetmesi muhallefat tahriri işinin kassâmın 
huzurunda gerçekleştiğini gösteriyor. Muhallefat yazıcısı Evliya 
Çelebi tahrir ettiği Gınâyî Efendi’nin terekesi hakkında geniş bilgi 

11 İ. Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin İlmiye Teşkilatı, Ankara 1984, s. 121; 
Said Öztürk, “Kassam”, DİA, c. 21 (22001) s. 579-582.
12 Evliya, Gınâyî Efendi’yi “Devleti Âli Osmân’da Tâc kadar ve Okçuzâde ve 
Veysî kadar münşî ve mustalah ve kânûn-şinâs bir serî‘u’l-kalem gûyâ kâtibi vahy 
idi.”, diyerek övüyor. Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 3. kitap, (Seyit Ali Kah-
raman, Yücel Dağlı neşri) İstanbul 1999, s. 233.
13 Mehmet Ali Ünal, “Osmanlı İmparatorluğu’nda Müsadere”, Türk Dünyası 
Araştırmaları Dergisi, sayı 49, Ağustos 1987, s. 102.
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veriyor. Melek Ahmed Paşa’nın 40 yıl reisliğini ve sadrazamlığı 
zamanında reisülküttaplığını yapan Gınâyî Efendi hayli zengindir. 
12 bin Venedik altını, 1000 adet 10’ar dirhemlik altın, 9 kese14, 20 
sipah esamesi, 50 adet kılıç ve gaddare, 40 adet raht, 20 adet köle, 
12 zırh, 20 kalkan, 7 tüfek, 40 mızrak, 7 samur kürk, 2 adet ardı 
önü nâmûsiyyeli15 çerge (küçük çadır), 10 adet muşambalı çadır, 4 
katar deve, 5 katar katır, birçok kapkacak, haliçe ve giyim eşyası. 
Bunlardan başka 105 adet kitâb-ı nefise. Evliya, kitapların “her biri 
birer mülûk içün tahrîr olunup vüzerâ vü vükelâlar Gınâyî Efendi 
’ye hibe” ettiklerini söylüyor. Reisülküttaplık mühim bir memuriyet 
olduğu için devrin paşaları Gınâyî Efendi’ye güzel kitaplar hediye 
ettikleri anlaşılıyor. Gınâyî Efendi’nin kitaplara meraklı olduğu 
ve kolleksiyon yaptığı biliniyor olmalıdır. Evliya Çelebi tahrir 
işlemini yaptıktan sonra kassam-ı şer’ defteriyle birlikte paşanın 
hazinedarına teslim etmiştir. Techiz ve tekfini için paşa Gınâyî 
Efendi’nin malından bir kese guruş vererek Sofya’da Sofu Mehmed 
Paşa Câmii mihrabı önüne gömülmesini sağlamıştır16. Gınâyî 
Efendi’nin serveti uzun yıllar bir vezirin maiyetinde tezkirecilik 
görevinde bulunmuş ve reisülküttaplık gibi yüksek bir memuriyete 
ulaşmış bir kimse için çok sayılmasa da az da değildir. 

Melek Ahmed Paşa, Gınâyî Efendi’nin Trabzon’da bulunan 
oğlu Çelebi Ali Efendi’ye ulak göndererek Sofya’ya yanına 
getirmiş ve babasının servetinin bir kuruşuna dokunmadan 
evladına verdiği gibi Çelebi Ali Efendi’yi kendisine reis tayin 
etmiştir. Evliya “Zîrâ her vech ile re’îsü’l-küttâblığa müstahak ve 
müsta‘id idi” diyor17.

14 Bir kese 500 kuruştur. Ünal, “Kese”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, s. 396.
15 Namusiyye, cibinlik demektir. 
16 Evliya, Gırayi Efendi’nin ölümüne “İşidüp Evliyâ ol demde mevtini Gınâyî’nin/
Hayyâtı ve memâtı târîhi lafzı Gınâyî’dir. (Sene 1062), şeklinde tarih düşürmüştür. 
EÇS, 3. kitap, s. 233.
17 EÇS, 3. kitap, s. 233.
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Evliya Çelebi’nin Ulaklıkları

Evliya Çelebi seyahatleri sırasında paşaların himayesini görüyor; 
onların maiyetinde barınıyor, onlardan ihsanlar alıyordu. Onun 
sohbetinden hoşlanan ve bir nevi sırdaşı gören paşalar da onu 
zaman zaman mektup getirip götürme yani ulaklık işlerinde 
kullanıyorlardı. Evliya da bu vesile ile yeni yerler görüyor ve 
ileride seyahatnamesinde yazmak için gördüğü yerlerle ilgili notlar 
alıyordu. Evliya Çelebi’nin ulaklıklarını daha önce yayınlamıştık18. 
Burada tekrar etmeyeceğiz

Melek Ahmed Paşa Kara Murad Paşa’nın istifası üzerine 
5 Ağustos 1650’de sadrazamlığa atandı19. Evliya Çelebi annesi 
tarafından akrabası olan Melek Ahmed Paşa’nın sadrazamlığı 
müddetince (1 yıl 15 gün) onun maiyetinde kalır. 

Melek Ahmed Paşa sadrazamlıktan ayrıldıktan sonra Özi 
eyaletine tayin edilir. Evliya da onunla birlikte hareket eder. Bu 
Evliya’nın Rumeli tarafına ilk gidişidir. Rusçuk’a geldiklerinde 
paşanın kethüdası Kudde Kethüda’nın kayd ü bend ile İstanbul’a 
gönderilmesine dair ferman gelir. Melek Ahmed Paşa emir üzerine 
kethüdasını tutuklu olarak İstanbul’a gönderirken Evliya Çelebi’yi 
de eşi Kaya Sultan’a mektuplar ulaştırması için İstanbul’a gönderir. 
Evliya İstanbul’a vardı ve Kaya Sultan’la görüşür, paşanın 
mektuplarını verir. Melek Paşa karısından Kudde Kethüdayı 
kurtarmasını istemiştir. Kaya Sultan Siyavuş Paşa, görüşür. 
Siyavuş Paşa, Kudde Kethüda’da hazinenin 1000 kese alacağı 
olduğunu ileri sürer. Valide Sultan ve Kızlarağası Süleyman Ağa 
gibi devrin mühim şahsiyetleri ile görüşen Kaya Sultan Siyavuş 
Paşa’yı azlettirmeyi başarır. 1 ay 7 gün sadrazamlıkta kalan Siyavuş 

18 Mehmet Ali Ünal, “Evliya Çelebi’nin Ulaklıkları”, Prof. Dr. Mustafa Öztürk 
Onuruna TARİH YAZILARI I, Editörler Işıl Işık Bostancı, Ayşe Gül Hüseyniklioğ-
lu, Ayşe Değerli, Orhan Kılıç, İstanbul 2021, İdeal Yayıncılık, s. 387-414.
19 Fikret Sarıcaoğlu, “Melek Ahmed Paşa”, DİA, c. 29 (2004), s. 42-44; Melek 
Ahmed paşa 21 ağustos 1651’de görevinden istifa edecektir. 
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Paşa’nın Kızlarağası Süleyman Ağa ile olan anlaşmazlığı sebebiyle 
sadrazamlıktan alındığı bilinmektedir20.

Evliya Zahire-bahâ Tahsildarı 

Kaya Sultan’dan aldığı mektuplarla süratle Rusçuk’a dönen Evliya 
Çelebi, Melek Ahmed Paşa’dan Kudde Kethüda meselesinde ılgar 
ile gittiği için bir kese guruş ve bir kürk ihsan aldığı gibi paşa ona 
Babadağı Voyvodalığı nı ve zahire bahasını ihsân eder21. Babadağı 
Özi eyaletinde paşa hassı voyvodalığıdır. Limanı vardır. Evliya 
paşaya 5 kese22, hâkime (kadı) 4 kese, zahire-bahası ağasına ve 
paşaya 4’er kese hasıl olur diyor. Ancak ifadesinde bir karışıklık 
söz konusudur. Çünkü aynı cümlede paşaya 5 kese, daha sonra 
“zahîre bahâsı ağasına ve paşaya dörder kîse hâsıl olur” diyor23. 
Babadağ kadısı peygamber soyundan gelen şerif ve 300 akçe 
payeli bir molladır. Babadağ kazasının 7 adet nahiyeleri ve 100 
adet köyleri ve kasabaları vardır. Evliya 87 köyün ismini tek tek 
sayıyor. Bunların bazıları kasabadır. Seyahatnamesini yazarken 
muhtemelen elinde zahire-baha tahsil ettiği bu köylerin isimlerinin 
yazılı olduğu bir liste vardı. Yoksa bu kadar köyün adını aklında 
tutması imkânsızdır. Zaten Evliya da “zahîre-bahâ tahsîline gidüp 
geşt ü güzâr etdiğimiz kurâlardır” diyor. Evliya Çelebi zahire-
baha vergilerini tahsil edebilmek için Babadağ mahkemesinden bir 

20 Mahmut Ak, “Siyavuş Paşa”, DİA, c. 37, (2009), s. 310-311.
21 EÇS, 3. Kitap, s. 188.
22 Kese muayyen bir miktardaki altın veya gümüş paranın konulduğu meşin tor-
badır. Sonradan belirli bir para ünitesine alem olmuştur. Bu ünite ise zaman zaman 
değişmiştir. Fatih devrinde 30 bin akçe, Kanuni devrinin ortalarında 20 bin akçe 
bir kese itibar olunmuştur. Evliya Çelebi’nin yaşadığı dönemde yazılan 1661 tarihli 
Eyyubî Efendi bütçesinde 1 kese 40 bin akçe veya 500 guruştu. Bkz. Uzunçarşılı, 
Osmanlı Devleti’nin Merkez ve Bahriye Teşkilatı, Ankara 1984, s. 353-354.
23 “Hâlâ Babadağı kal‘aya muhtâcdır. Zîrâ bender-i şehri mu‘ammerdir kim imâret 
kal‘a lâzımdır. Bu şehir Özi eyâletinde Paşa hâssı voyvodalığıdır. Yüz aded tevâ-
bi‘iyle hükmi hükûmât edüp paşaya beş kîse, hâkime dörd kîse ve zahîre bahâsı 
ağasına ve paşaya dörder kîse hâsıl olur, a‘lâ hükûmetdir. Ve hâkimi şer‘i Resûli 
mübîni üç yüz pâyesiyle şerîf kazâdır…”, EÇS, 3. Kitap, s. 204.
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mürasele ve bir muhzır alır. Mürasele kadılar tarafından bir husus 
hakkında yazılan resmi kâğıtlardır24. Müraselede Evliya Çelebi’nin 
zahire-baha vergilerini toplamaya yetkili olduğunu belirten hususlar 
olmalıdır. Muhzırlar ise şerʻî mahkemelerde görevli bir nevi adli 
polislerdir. Bunlar davacılar ve davalıları mahkemeye ihzar eden 
yani çağıran memurlardır. Amirlerine muhzırbaşı denir25. Evliya’nın 
anlatımına göre vergi tahsilat işlerinde de görev alabilmektedirler. 
Muhzırın haricinde Evliya’nın maiyetinde 50 adet huddamı vardı. 
Evliya Çelebi vergileri tahsil ettikten sonra 4 kese paşaya, 4 kese 
kendisine ve 2 kese de huddamlarına ayırır. Babadağ köylerinden 
ayrıca kadısına 10 kese mal hasıl olmaktadır26. 

Ne var ki Evliya zahire-baha vergisi ve nasıl toplandığı 
hakkında hiçbir bilgi vermiyor. Ancak zahire-baha avarız hanesi 
başına nakit olarak toplanan tekalif-i örfiye grubu vergilerdendir. 
Tekalif-i örfiye, özellikle savaş yıllarında ihtiyaca göre daha çok 
hâne, aile, çift, ocak gibi bir esasa dayalı olarak tarh edilen vergi, 
resim ve harçları ifade eder. Ancak zahire-baha tekalif-i şakka 
içerisinde de gösterilmektedir. Tekalif-i şakka “Güç yetirilemeyecek 
kadar ağır vergiler” anlamına gelmektedir ve genellikle memurların 
halktan aldıkları izinsiz vergiler için kullanılmıştır. Haklarında 
şer‘î cevaz olmadığı gibi çıkarılan ferman ve adâletnâmelerle 
yasaklanan bu vergilerin bir kısmı tekâlîf-i örfiyye içinde mütalaa 
edilmiş, çeşitlenerek birbirinden ayrılmaz hale gelmiştir. Hangi 
tür vergilerin tekâlîf-i örfiyye, hangilerinin tekâlîf-i şâkka olduğu 
konusundaki tereddütler belgelere de yansımış, çoğunlukla bu ikisi 
birbirinin eş anlamlısı gibi kullanılmıştır. Nitekim imdâdiyyelerle 

24 Mehmet Zeki Pakalın, “Mürâsele”, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sö-
zlüğü, c. II, İstanbul 1971, s. 621. 
25 Mehmet Ali Ünal, “Muhzır”, Osmanlı Tarih Sözlüğü, İstanbul 2011, s. 489.
26 “Bu bâlâda mastûr olan kurâların devri içün mahkemei şer‘den mürâsele ve bir 
muhzır olup elli aded huddâmlarımla dörd kise paşaya ve dörd kîse hakîr e ve iki 
kîse berrânî huddâmlarıma tahsîl edüp yine şehri Baba ’ya dâhil olup evsâfı tetim-
mei şehre şürû‘ olundu. Bu kurâlardan dahi beher sene kadıya on kîse mâl hâsıl 
olur.”, EÇS, 3. Kitap, s. 204-205.
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ilgili belgelerde bu vergilerin tekalif-i şakkanın yerini tutmak 
üzere ihdas edildiği vurgulanır27. Süleyman Sudî tekalif-i şakkayı 
tekalif-i şer’iyye ve mu’tadenin taban tabana zıddı olan ve “Defter-i 
Muktesid” için hiçbir sahifesinde mevkii olmayan birtakım 
angaryalar ve ekseriyetle keyfi muamelelerden sayar28. Ancak 
XVII. yüzyıl ortalarında zahire-baha rutin bir avarız vergisi haline 
gelmiştir. Nitekim Melek Ahmed Paşa’ya Rumeli Beylerbeyisi 
olarak Sofya’da bulunurken başkentten gelen bir fermanla zahire-
baha vergilerini toplaması emredilir29. Paşa bu hizmeti yine Evliya 
Çelebi’ye verir.

Evliya on kadılık yerden zahire-baha toplamak için Sofya’dan 
yanında 50 adamı olduğu halde hareket eder. Evliya bu vesile 
ile Sofya ve çevresini gezmiş ve görmüş olacaktır. Nitekim 
seyahatnamesinde vergi tahsilinden ziyade gördüğü yerleri anlatır. 
Vardar nehri üzerinde Köprülühisar, Pirlepe, Manastır, Gölikesri, 
Cumapazarı, Karayek kazalarını dolaşır. Karayek kazası köyleri 
halkı top-keşân (Topçeken) yörükleridir. Bu köylerden 3 köyün 
halkı “Biz top-keşân askerîsi yiz. Ellerimizde emrlerimiz vardır. Biz 
zahîre-bahâ vermeziz”, diyerek Evliya Çelebi ve maiyetinin üzerine 
yürür. Arada çatışma çıkar. Evliya’nın bir adamı ve köylülerden 10 
kişi yaralanır. Evliya köylülerden 5 adamı ele geçirir. Sonunda iş 
mahkemeye düşer. Evliya 3 köy halkından üç bin guruş kan-bahâ 

27 Ahmet Tabakoğlu, “Tekâlîf”, DİA, c. 40, (2011), s. 336-337.
28 Süleyman Sudî, Osmanlı Vergi Düzeni (Defter-i Muktesid), hzr. Mehmet Ali 
Ünal, Isparta 1996, s. 21.
29 “Âsitânei sa‘âdet tarafından bir kapucubaşı yla hattı şerîf gelüp, “Sen ki vezîr 
i rûşen-zamîr lalam Melek Ahmed Paşa ’sın, hattı şerîf im vusûl buldukda bir ân 
durmayup Serdârı mu‘azzamım Alî Paşa ile ma‘an Erdel gazâsı na Rûmeli sancak-
larıyla ale’l-umûm birden bine, binden yüz bine varınca askeri Rûmeli ile seferi 
hümâyûn uma me’mûrsun ve eyâletinde olan cümle kazâlara emrler pârekende 
edüp sefer mühimmâtı içün zahîre-bahâ cem‘ edüp mükellef ü mükemmel kapun ile 
Erdel gazâsı na gidüp hattı şerîf ime amel edesin” dedikde, paşa yı müdebbir «El-
emrü emrüküm” deyüp ol ân tuğ ları du‘â ve senâ ile sarây meydânına çıkardı.”, 
Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi (EÇS), 5. kitap, (Yücel Dağlı, Seyit Ali Kahraman, 
İbrahim Sezgin neşri) İstanbul 2001, s. 306.
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ve üç yük akçe zahîre-bahâ alır ve vergi tahsiline devam eder30. 
Velhasıl köylüler bu işten epey zararlı çıkmışlardır.

Evliya zahire-baha tahsil ettiği birçok köyün ismini sayar. 
Fakat bazı yerlerde eşkıya korkusundan gidemez ve tahsilat 
yapamazlar ve adamları dağılır. Evliya bir gulamıyla yalnız kalır31. 
Evliya Çelebi burada başından geçen bir macerayı anlatır. 

Üç saatte Şeşan dağı na çıkan Evliya Çelebi bir tüfekli 
(navortalı) kâfire rast gelir. Adam: “Bire Türk sen bu dağda 
n’işlersin?” deyince Evliya : “Bizim Yano Beğ dostumuza geldim. 
Buluşsam gerek” der. Adam gidip gelip, “Gel gidelim” deyince atdan 
inip yaya olarak sık orman içinde giderken sağda ve solda beş altı yüz 
harbeli kâfir bellerinde ikişer üçer tabanca ve ellerinde tüfekler ile 
hazır beklemektedir. İki tarafta belki üç yüz adet koyun ve hınzırlar 
ı kebap etmektedirler. Manastır şehri nden ve Maşkolor panayırı 
ndan aldıkları kumaşları terziler kesip biçip elbise dikmektedirler. 
Bunları seyrederek giden Evliya’yı eşkıyanın reisi olduğu anlaşılan 
başı telli kırmızı yağız yelekli, traşlı, şahbâz bir kefere ayağa kalkıp 
karşılar: “Bire âdem, hoş geldin”, der. Evliya da , “Hoş buldum ve 
güler cemâline geldim” diye cevap verir. Eşkıya reisi “Sen, bu dağa 
korkmadan nice geldin?” diye sual edince Evliya: “Ayağıyla gelene 
Muhammed dîni nde ve İsâ dîni nde ölüm olmaz, ammâ ben ölmeğe 
geldim. Bu dağda olan köylerde zahîre-bahâ akçesi içün üç yük akçe 
kaldı. Mahkemeden kadı defter verdi. Melek Ahmed Paşa ‘Kanı 
benim mâlım?’ dese gerek. Biz dahi ‘Alamadım’ deyince, ‘Kanı kadı 
nın arzı’ dese gerek. Kadı ise arz vermeyüp Melek Ahmed Paşa beni 

30 “Biz top-keşân askerîsi yiz. Ellerimizde emrlerimiz vardır. Biz zahîre-bahâ ver-
meziz” deyü hayli ceng edüp bizden bir yiğidi şehîd edüp, anlardan on âdem mec-
rûh olup beş aded âdemlerin hâh-nâ-hâh giriftâr edüp şehîd imiz mahkemei Resûl 
’e getirüp üç pâre kurâ halkından üç bin guruş kan-bahâ ve üç yük akçe zahîre-bahâ 
alup…”, EÇS, 5. Kitap, s. 312.
31 “ve yine kasabai Na‘lband Şeşan dağları nda Manastır şehri n gâret eden Yano 
kâfir olmağile ol dağlarda olan kurâların mâlları tahsîl olmayup kaldıkda cümle 
tevâbi‘lerimiz bırağup yalnız bir gulâm ımla at boynuna düşüp…”, EÇS, 5. Kitap, 
s. 312.
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haps edüp bu dağdaki mâlı benden alır. Ben de cânım acısından 
başım terkiye koyup size geldim. Sana ne düşerse eyle. İşte cânım, 
işte başım” diye cevap verir. 

Eşkıya reisi Yano : “Senin suçun yokdur. Hep sizin kadı 
kâfirlerinin suçudur ... kadılar re‘âyâlara zulm ederler, ammâ 
inşâ’allâh biz ol kadı yı bir hâl ile öldüreyim ki ibreti âlem ola” der 
ve peşinden sorar “Bak a yiğit, sen beni bilir misin?” Evliya, “yok” 
der. Eşkıya reisi Yano: “Ben İslâmbol ’da Mahmûd Paşa hammâmı 
dibinde şerbetçi Yano değil miyim ki sen bana bir kerre Gümrük 
Emîni Alî Ağa ’dan harâcım kâğızın alıverdin” diye hatırlatınca 
Evliya, “Henüz bildim” deyip, berây-ı maslahat, “hay cânım” diye 
öpüşüp, görüşür bir kuzu kebabı yerler. Yano, hemen üç yük akçe 
beygire yükletir. İlaveten on pastav prankona çuka ve elli top atlas 
ve on top Firengî basma ve on beygir yükü tütün ve Evliya’ya 200 
Venedik altını ve aşağıdaki 40 adet adamlarına birer elbiselik saya 
çuka lar ihsan eder. Ayrıca Evliya ile beraber aşağı ovaya kadar gelir 
ve adamlarına ulaştırır. Beygirleri dahi bırakır. Evliya’nın adamları 
hayrette kalırlar. Onlara da kumaşları verdiğinde “cümle mesrûr u 
şâdân” olurlar32. 

Evliya Çelebi’nin anlattığı bu hikâyenin doğruluğu 
tartışmalıdır. Evliya seyahatnamesinde bu tür hikayeleri çok anlatır. 
O en azılı Celali eşkıyalarıyla buluşur ve görüşür. Hediyeler alıp 
verir. Bunları tahkik etme imkânımız yoktur. Evliya seyahatnamesini 
çekici hale getirmek için bir tür roman yazmış da olabilir.

Zahire-baha vergisi yukarıda belirttiğimiz gibi tekalif-i şakka 
grubuna giren kanunsuz bir vergi olduğu için vergi tahsilinde zaman 
zaman problemler çıkmaktadır. Bazı şehir halkı bu vergiden muaf 
olmak için padişahtan ferman almıştır. Serfice’ye vardıklarında 
Serfice halkı “Bu şehir Nişâncı Paşa hâssı dır. Zahîre-bahâ vermeziz” 
diyerek padişah emrini ibrâz ederler. Bunun üzerine mahkemei şer‘ 
de emirler okunur. Fermanda meâl olarak, 

32 EÇS, 5. Kitap, s. 312.
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“Siz ki yedi bölük serdârları ve şehir a‘yânları ve kadı 
efendisiz kim emri şerîfime amel edüp nefsi Serfice şehri Nişâncı 
Paşa hâssı olmağile şehri Serfice ’yi cemî‘i tekâlîfi şâkkadan mu‘âf 
[u] müsellem etmişdir. Şöyle bilüp alâmeti şerîfime i‘timâd edesiz” 
denilmektedir. 

Ferman okunması üzerine Evliyai.: “Allâh pâdişâh a zevâl 
vermesin. Emri pâdişâhîde bi’n-nefs şehri Serfice demiş. Biz 
şehirden bir Girid mankırı almazız ve şehre konmazız. Tâ bu 
kazâda olan yüz yetmiş pâre kurâlardan zahîre-bahâ almayasın 
dimemiş. Bir vezîr imizin emriyle cümle kurâlardan zahîre-bahâ 
isteriz” deyince bir hayli tartışma olur. Kadı tereddüdde kalır. 
Evliya Kadı’ya: 

“Bire Efendi, Buyurdu yı şerîfe itâ‘at etmediklerinin arzın ve 
vârid olan emri pâdişâhî sûretin sicilli mu‘tebereden istihrâc edüp 
bize arz ver. Biz gidüp nice zahîre-bahâ alacağımızı biliriz” diye 
ısrar eder ve sonunda Serfice köylerinden zahire-baha tahsiline 
başlamaya muvaffak olur. Neticede Serfice köylerinden iki yük akçe 
paşaya ve bir yük akçe Evliya’ya olmak üzere anlaşmaya varılır. 
Ayrıca “ücreti kademi kanûnî” tayin edip tahsîline adamlar gönderir 
ve kendisi Serfice şehrini temâşâya mukayyed olur.

Hasan Paşa Kalesi Menzili’nde iken Evliya Çelebi’nin bir 
atını hırsızlar çalar. Daha sonra yine bir hırsız gelip bir atı çalarken 
kurşun ile vurulur. Hırsız ölür. Birkaç harâmîler hırsız ın leşin 
almak için hücum ederler. Arada “cengi azîm” olur. Beş adet harâmî 
daha öldürülür. Evliya’nın maiyyetinden bir yiğit yaralanır. Çatışma 
sabaha kadar devam eder33. 

Evliya Çelebi Temeşvır kalesinde Melek Ahmed Paşa ile 
buluşur ve tahsil ettiği zahire-baha vergisinden paşaya 9 yük akça 
teslim eder. Kendisine de harcırah ve masrafları karşılığı olarak 4 
yük akça kalır34. 

33 EÇS, 5. Kitap, s. 314-316.
34 EÇS, 5. Kitap, s. 318.
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Evliya Çelebi Esir Olan Bihke Kalesi Komutanını Kurtarıyor 

Bir müddet Edirne’den kalan ve dostlarıyla sohbetler eden Evliya 
Çelebi 26 Nisan 1660/15 Şaban 1070 tarihinde Erdel’de bulunan 
Varat kalesi fethine memur edilen Serdar Köse Ali Paşa ile sefere 
katılır. Devlet ileri gelenlerinden yeterli harcırah ve 10 at alan 
Evliya 8 huddamı ile “Bismillâhi niyyetü’l-gazâ” deyip yola çıkar. 
Evliya bu seferi imparatorluk coğrafyasını tanımak ve yazmayı 
düşündüğü büyük seyahatname için bulunmaz bir fırsat olarak 
görür. Hem gaza yapacak hem de geçtiği, gördüğü ve gezdiği şehir, 
kasaba, kale, karye ve menziller hakkında bilgiler toplayacaktır. Bu 
makalede maksadımız Evliya Çelebi’nin resmi görevlerini tespit 
etmek olduğu için seyahatnamesinde anlattığı şehir, kasaba, kale ve 
menzillerin hikayesine girmiyoruz. 

14 Temmuz 1660/6 Zilkade 1070 tarihinde başlayan Varat 
kuşatması 27 Ağustos 1660/20 Zilhicce 1070 günü kaledekilerin 
teslim olmasıyla zaferle sonuçlanır35. Evliya Çelebi Varat fethinde 
bulunur ve fetih ezanını okur. Kalenin fethinden sonra serdar Ali 
Paşa cümle ağalarını fetihnâme ler ile eyaletlere gönderir. Evliya 
da Bosna eyaleti fetihnâme sini ihsan eder. Bu sırada Bosna valisi 
Melek Ahmed Paşa ’dır. Köse Ali Paşa Melek Paşa’ya ayrıca bir 
“mahabbetnâme” ile gaza malından kıymetli hediyeler gönderir. 
Evliya’ya da bir kese ve üç at ile yedi adet mahbûb Macar gulâmları 
veren Ali Paşa onu Bosna ’ya gönderir. Önce Belgrad’a gelen 
Evliya oradan Bosna’ya geçer. Bu sırad Melek Ahmet Paşa Helvine 
kalesi muhafazasında bulunmaktadır. Evliya Bosna’yı gezdikten 
sonra Helvine kalesine gider ve Melek Ahmet Paşa ile buluşur. 
Hilevne Venedik hududunda bir kaledir. Sultan İbrahim zamanında 
Kilis kalesini ve çevresindeki kaleleri Venedikliler istila edince 
Hilevne kalesi önem kazanmıştır. Varat seferi sırasında Venedik’ten 
gelebilecek muhtemel bir saldırıya karşı Melek Ahmed Paşa 

35 İsmail Hami Danişmend, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, c. 3, İstanbul 1972, 
s. 427-428.
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Hilevne kalesine gönderilmiştir. Paşa Evliya’nın ifadesine göre 
kendi cebinden kaleyi tamir ettirmiştir. 

Hilevne kalesinde iken Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa’dan 
gelen emirle Zadra ve Şibenik taraflarını yağmalanması konusunda 
emir gelir. Ordusunu toplayan Melek Ahmed Paşa derhal harekete 
geçer. Evliya da onunla beraberdir36. Emir gereğince Sultan İbrahim 
zamanında Venedikliler tarafından ele geçirilen Kilis ve Zadra 
kaleleri etraflarını yağmalayan Melek Ahmed Paşa 15 Eylül 1660/10 
Muharrem 1071 tarihinde Hilevne’ye dönmek üzere geriye hareket 
eder. Köprez yaylasına geldiklerinde Melek Paşa kendi askerinin 
dışındaki kuvvetlerini yerlerine dönmeleri için dağıtır fakat çok 
geçmeden Köprülü’nün bir ağası yeni bir ferman getirir. Bihke 
kalesi “kapudanı” Zirinoğlu37 keferesi esir almıştır. Kurtulması için 
100 kese para gerekmektedir. Devlet hazinesinden karşılanıp Bihke 
kalesi komutanı kurtarılıp der-i devlete gönderilecektir. 

Ferman üzere eyaletine bağlı kuvvetleri yeniden toplayan 
Melek Ahmed Paşa Kilis, İspilet (Split) ve Şibenik kalesi taraflarını 
yağmalamak için tekrar harekete geçer. Venedik’e ait kale, kasaba ve 
köyler yağmalanır ve Hilevne sahrasına geri dönülür. Alınan esirler 
ve ganimetler pay edilir. Köprez sahasında bir hafta dinlendikten 
sonra Bosna’ya bağlı Banyaluka’ya devre çıkılır. Melek Paşa 
tekrar Hilevne sahrasına çıkınca Venedik kalelerinin komutanları 
yağma korkusundan paşaya birçok hediyeler göndermeye başlarlar. 
Bunlardan biri İspilet kalesi “cenerali” (generali)’dir. 10 kese, 20 
pastav38 renkli çukalar, 10 top diba ve nice evani şamdanlar hediye 
gönderdiği gibi daha önce İspilet altında esir düşen 21 Müslümanı 
da gönderir. En çok esirlere sevinirler. General gönderdiği 
mektupta yağmalanan Marina, Rebniçse ve Kamin kalelerinin tamir 

36 EÇS, 5. Kitap, s. 240.
37 Macar asilzade sülalelerinden meşhur bir aile. 
38 Bir top çuhaya verilen isim. Çuhanın cinsine göre değişmekle beraber ortalama 
olarak 50 arşındı. Bu da 32,5 metre eder. Mîrî için dokunan çuhaların her pastavının 
kenarına kaç arşın olduğu yazılırdı. Kelimenin aslı Polonezce’dir. Macarca diyen 
de vardır, bkz. Ünal, “Pastav”, OTS, s. 541.
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etmeyeceklerini ve içine asker komayacaklarını taahhüd etmektedir. 
Melek Paşa bu ahd ü misak üzerine sulhnâme ve ahidnâme ler 
yazdırıp Dilâver Ağa ’yı Kilis generali ne ve Evliya’yı İspilet 
generali ne göndermeğe karar verir. Evliya ertesi sabah mektupları 
alır ve paşanın elini öpüp yola düşer. 

Evliya Çelebi’nin Bihke kalesi komutanını esaretten 
kurtarışını bir başka çalışmamızda39 anlattığımız için burada tekrara 
girmiyoruz. Fakat Evliya Çelebi sadece Bihke kalesi kumandanını 
kurtarmaya gitmez, Banyaluka şehrinden hareket ederek 4 sancak 
yerdeki zahire-baha vergilerini toplamaya çıkar40.

Evliya Çelebi Bedeliyye Tahsildarı

Köprülü Mehmed Paşa’dan ve divan erbabından 170 kıt’a mektuplar 
alan Evliya Bosna’ya hareket eder. On bir günde Hilevne sahrasında 
Melek Paşa’ya ulaşır. Paşa bu hizmeti karşılığında Evliya’ya 
İzvornik kazâsı nın bedeliyye hidmetinin tahsilini ihsan eder. Evliya 
da 50 adamla İzvornik ’e ve Tuzla kazâlarına gider41. 

Evliya maalesef burada da bedeliyye hizmetinin ne olduğu 
konusunda bilgi vermiyor. Bedel Osmanlı maliyesinde verginin 
veya mükellefiyetin cinsini gösteren kelime ile birlikte kullanılır 
ve onların karşılığı anlamında bir tabirdir. Bu karşılık, bazı belirli 
hizmetlerin yerine getirilmesi veya gerekli mühimmat ve levâzımın 
temini gibi mükellefiyetlerin nakde çevrilmesi şeklindedir. XVI. 

39 Mehmet Ali Ünal, “Evliya Çelebi’ye Göre Serhadler ve Serhadliler”, Interna-
tional New Tendencies Congress in Ottoman Researches (7-9 Ekim 2016, Saray-
bosna), Konya 2016, s. 353-390. 
40 “İşbu bin yetmiş bir mâh () nında şehri Banyuluka ’dan zahîre-bahâ tahsîliyçün 
dörd sancak yer kılâ‘larına ve Bihke kapudanı n Zirinoğlu ’ndan halâs etmeğe git-
diğimiz menâzil-i kılâ‘ları ve temâşâ etdiğimiz dâr [u] diyârları beyân eder”, EÇS, 
5. Kitap, s. 269. 
41 “İslâmbol ’dan Bosna diyârına on bir günde Hilevne sahrâsı nda paşa efendimize 
sıhhat ü selâmetle varup sâhibi devlet efendimiz bize hidmetimiz mukâbelesinde 
İzvornik kazâsı nın bedeliyye hidmetin tahsîlin ihsân edüp elli aded âdemler ile 
kazâi İzvornik ’e ve Tuzla kazâsı na gitdik.”, EÇS, 5. Kitap, s. 287.
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yüzyıl ortalarından itibaren sık sık nakit sıkıntısı çeken Osmanlı 
maliyesi, muafiyet karşılığı yapılan çeşitli devlet hizmetlerini veya 
aynî mühimmat tedarikini nakde çevirmeyi ve para sıkıntısının önünü 
almayı tercih etmiş, böylece bedel uygulamaları çok yaygınlaşmıştı. 
XVII. yüzyıl ortalarında devlet hazinesine giren gelirlerin hemen 
hemen yarıya yakını bedellerden sağlanıyordu. Bu yüzyıldaki 
yaygın uygulama sebebiyle en çok bilinen vergi türü “bedel-i nüzül” 
ve “sürsat” idi. Ordunun yiyecek ihtiyacını karşılamak için halktan 
aynî olarak alınan nüzül vergisi, nakdî bir vergi haline gelmişti42. 

Evliya 7 ay Banyuluka’da Melek Ahmed Paşa’nın yanında 
kalır. 15 Kasım 1660/12 Rebiülevvel 1071 tarihinde Melek Ahmed 
Paşa Bosna beylerbeyiliğinden azledilip Rumeli beylerbeyiliğine 
atanır. Esasen bu bir terfidir. Çünkü Rumeli eyaleti protokolde 
birinci sıradadır. Ancak daha önce sadrazamlık yapmış olan Melek 
Paşa için bu bir terfi sayılamaz. Ayrıca daha önce 1652 yılında 
Rumeli beylerbeyiliğine atanmıştır. Rumeli beylerbeyi olarak Melek 
Ahmed Paşa’nın görevi Erdel seferi sırasında ordunun gerisindeki 
kuvvetlerin kumandanlığını yapmaktır. Temeşvar’da buluştuğu 
serdarla birlikte savaşa katılırken Melek Paşa Erdel prensliğine 
Mihály Apafi’nin tayinine ön ayak olur. Bu seferde iken Köprülü 
Mehmed Paşa’nın kendisini nişanladığı I. Ahmed’in 1013 (1604) 
doğumlu kızı Fatma Sultan’la nikâhlanması için İstanbul’a çağrılır. 
Paşa 29 Nisan 1662/10 Ramazan 1072’de Fatma Sultan’la evlenir. 
Fatma Sultan 58, Melek Paşa 63 yaşındadır. Melek Ahmed Paşa 
evlendikten 4 ay sonra 1 Eylül 1662/17 Muharrem 1073 tarihinde 
vebadan ölür43.

Melek Ahmed Paşa ile beraber Evliya Çelebi de Banyaluka’dan 
Rumeli eyaletinin merkezi Sofya’ya hareket eder. Evliya Rumeli 
eyaletine bağlı şehir ve kasabaları gezip görme fırsatı bulur. Rumeli 
kazalarından zahire-baha vergilerini toplar. Melek Ahmed Paşa 

42 Feridun Emecen, “Bedel”, DİA, c. 5, (1992), s. 301.
43 F. Sarıcaoğlu, “Melek Ahmed Paşa”, s. 44.
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Erdel seferiyle görevlendirilince Evliya da onunla beraberdir. Daha 
önce görmediği yerleri gezip temaşa edecektir. 

Erdel seferine memur paşalar kuvvetleriyle Temeşvar kalesi 
altında toplanmışlardır. Melek Ahmed Paşa’nın yerine Bosna 
beylerbeyiliğine atanmış olan Köse Ali Paşa serdardır. Kırım 
kuvvetlerinin sefere gelmesini beklemektedirler. Osmanlı’ya isyan 
eden Kemen Yanoş’un üzerine yürünecektir. Budin’den mazul 
Seydi Ahmed Paşa da vardır. Sadrazam Köprülü Mehmed Paşa 
serdar Köse Ali Paşa’ya Seydi Ahmed Paşa’nın idamı için gizli 
bir ferman göndermiştir. Zira Seydi Ahmed Paşa sadrazam olmak 
için İstanbul’daki ve saraydaki adamlarını harekete geçirmiştir. 
Ferman gereğince Köse Ali Paşa Seydi Ahmed Paşa’yı idam ettirir. 
Çağın büyük askerlerinden biri olan Seydi Ahmed Paşa hakkında 
Evliya Çelebi etraflıca bilgiler verir. Bunları bir makalemizde 
değerlendirmiştik44. 

Evliya Çelebi Kale Yoklamacısı

Osmanlı İmparatorluğu’nda kaleler askerî fonksiyonlarının yanı 
sıra gücün ve iktidarın sembolü idiler. Düşman saldırılarına karşı 
tahkim edilmiş kaleler caydırıcı güce sahipti. Müstahkem kaleleri 
almadan düşman ülkesinde ilerlemek her bakımdan sakıncalı 
idi. Celalzâde Mustafa’ya göre kalelerin teftişi ve tamiri sultanın 
görevleri arasındaydı45. 

Kalelerde dizdar, kethüda, merdan-ı kal’a, mülazım-ı kal’a 
gibi kale erlerinden başka imam, hatip ve hafız gibi dini; taş 
yontucu, ambarcı, kapıcı, fenari gibi diğer kale hizmetlerini gören 
görevliler bulunurdu. Bunların kale ve mustahfızân defterlerine 
kaydedildikleri bilinmektedir. Ait oldukları eyalet yapılanması 
içindeki sancakların kalelerinde görevli dizdar, kethüda, topçu, 

44 Ünal, “Evliya Çelebi’ye Göre Bir Osmanlı Veziri: Seydi Ahmed Paşa”, Pamuk-
kale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sayı 10, Ağustos 2011, s. 1-24.
45 Ömer Gezer, Kale ve Nefer, Habsburg Serhaddinde Osmanlı Askerî Gücü 
(1699-1715), İstanbul 2020, s. 23. 
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cebeci, azeb kethüdaları, seroda, serbölük, ağay-ı azeban gibi kale 
görevlileri ve erlerinin tımar tevcih beratları ve tımar geliri kayıtları 
yanında merd-i kal‘a, merdan-ı kal‘a, mülazım-ı kal‘a gibi kale 
erleri muhafızların isimleri ile bunların gelir kalemleri kale ve 
mustahfızân defterlerine yazılırdı. Ayrıca Devlet Arşivleri Genel 
Müdürlüğü Osmanlı Arşivi’nde Büyük Kale ve Küçük Kale Kalemi 
Defterleri tasnifi bulunmakta olup, Büyük Kale Kalemi Defterleri 
Mora ve Arnavutluk dışında kalan büyük kalelerin, müstahkem 
mevkilerin erzak, cephane, onarım işleri ve personelin maaş işlerini 
yürüten dairenin tuttuğu defterlerdir. Bosna-Hersek bölgesindeki 
bütün kaleler Büyük Kale Kalemi’ne bağlı iken sadece Karadağ’ın 
Podgorice Kalesi Küçük Kale Kalemi’ne bağlıydı46.

Osmanlılar için hudut kaleleri sedd-i sedîd, sugur-ı İslâmiyye 
veya en yaygın söylemle dârü’l-cihad idi47. Bu sebeple savaş 
gücünü ve caydırıcılığını sürekli koruması gerekiyordu. Bunun için 
de zaman zaman teftişler ve yoklamalar yapılması zaruriydi. XVIII. 
yüzyılın başlarında Defterdar Sarı Mehmed Paşa hudut kalelerinin 
tahkiminin önemine işaret eder ve savaş araç gereçleri (alât-ı cenk) 
ile gerekli levazımatın (zahair ve sair lâzıme) depolanmasının 
önemine işaret eder ve yılda bir defa yoklamak lazım geldiğini 
kaydeder48. Evliya Çelebi de sık sık hudut boylarındaki kalelerden 
bahseder; kalelerin yapısı, surlarını yüksekliği, burçları ve 
sair özellikleri ile ilgili etraflıca bilgiler verir. Evliya zaman 
zaman hamileri olan paşalar tarafından kale yoklamacılığı ile 
görevlendirilmiştir. 1649 yılında Şam Valisi Murtaza Paşa’nın ulağı 
olarak İstanbul’dan Şam’a vardığında paşaya emirleri ve mektupları 

46 Adnan Gürbüz, “Osmanlı Klasik Döneminin Kale ve Mustahfızân Defterleri”, 
Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü 
Uluslararası Kongresi, 21-23 Kasım 2012 İstanbul- Bildiriler, cilt I, Ankara, 2013, 
s. 379-391.
47 Mahir Aydın, “Kaleler”, Osmanlı Askeri Tarihi Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri 
1792-1918 (Ed. Gültekin Yıldız), İstanbul 2013, s. 30.
48 Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Devlet Adamlarına Öğütler (Nesâyihü’l-vüzerâ 
ve’l-ümerâ), Sadeleştiren Hüseyin Ragıp Uğural, İstanbul 1987, s. 103.
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ulaştıran Evliya’ya Murtaza Paşa hilat, bir altın hançer ihsan ettiği 
gibi mükafeten Sayda ve Beyrut kalelerinin yoklama hizmetini 
de verir49. Evliya yoklama hizmetinin mahiyeti hakkında bilgi 
vermez. Ancak bu görevin kalelerde bulunan cephane, top vesaire 
harp silâh ve âletleri ile kalede vazifeli askerleri kapsadığı tahmin 
olunabilir. Seyahatnamesinin bir yerinde Evliya Çelebi “Mısır 
’dan Burlos ve Dimyât ve Tîne kal‘a larının kulları yoklamasına 
gitdiğimiz …” dediğine bakılırsa “kulları” ibaresinden yoklamanın 
kale personelini kapsadığı anlaşılır50. Kale yoklaması ile kale teftişi 
aynı şeydir. Çünkü Evliya bir yerde “Mukaddemâ ulaklığla Âsitâne 
’den geldiğimizde paşa efendimiz Sayda -i Berût kal‘aları teftîşin 
ihsân edüp bu mahalde Sayda hâkimi nden iki bin esedî hizmet 
aldık”, diyor51. Yoklamacılık mükafat olarak tevcih edildiğine göre 
kârlı bir iş olmalıdır. Ayrıca yoklamacının eline doğrudan padişah 
fermanı veriliyor olması işin ciddiyetini gösterir. Evliya Viyana’dan 
Budin’e dönüp Avusturya İmparatorunun imzaladığı sulhnameyi 
takdim edince Budin beylerbeyisi Gürcü Mehmed Paşa Evliya’ya 
üç eyaletin kalelerinin yoklamacılığını “tuğrayı garrâlı emri 
pâdişâhî ile” ihsan etmiştir52. Devlet belirli periyotlarla yaptığı bu 
teftiş ve yoklamalarla kalelerin savunma potansiyelleri konusunda 
bilgi sahibi olmaktadır. 

49 “…menzili Şâm ı cennet-meşâm’a dâhil olup doğru İbrâhîm Kethüdâ ’ya varup 
anınla paşaya vardığımızda paşa ayağa kalkup “Evliyâ ’m! Yol zahmetleri, hoş 
geldin. Deri devletden kaç gündür çıkalı?” “Onuncu gündür” dedim. Emirleri ve 
mektûbları desti şerîfine verüp Üsküdar cengin bir bir mâ-vaka‘ı üzre takrîr etdim. 
Vâfir hazz edüp hakîr bir hil‘ati fâhire ve bir altun hançer ve Sayda ve Berût kal‘ası 
nın yoklama hizmetin ihsân edüp…”, EÇS, 3. Kitap, s. 54.
50 EÇS, 10. Kitap, s. 383.
51 EÇS, 3. Kitap, s. 62.
52 “Lâkin bu mahalde Budin vezîri Gürcî Mehemmed Paşa efendimizde mihmân 
olup Nemse çâsârı sulhnâmesi n verüp akdi sulh olduğundan ve Uyvar eyâleti 
emn [ü] emân olduğu haberlerinden hazz edüp anın mukâbelesinde bu hakîr i pür-
taksîre üç aded eyâletlerin kılâ‘ı metînelerinin yoklama ların tuğrayı garrâlı emri 
pâdişâhî ile ihsân u in‘âm etdi.”, EÇS, 7. Kitap, s. 134.
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Evliya’nın ifadelerine bakılırsa yoklamacılar kale 
mensuplarından yoklama-bahâ adı altında bir ücret almaktadırlar. 
Evliya Eğri kalesine tabi Süleyman Han binası olan Yankofça 
palankasını teftiş ettiği sırada pusuya yatan 500 düşman askeri ile 
gaza eden 200 kadar palanka gazileri “kâfirden elli kelle ve yigirmi 
nefer yarar katana esîr ve yüz re’s katana at ları ve bu kadar mâlı 
ganâ’im şikâr alup sürûrı şâdımân” ederler. Hadiseye bizzat şahit 
olan Evliya gazilere merhamet edip kale yoklama sı bahâlarını 
almaz. Sadece bir Macar köle, iki çift karabina çarklı tüfeklerini 
alır53.

Evliya Çelebi’nin Elçiliği

Evliya Çelebi’nin Kara Mehmed Paşa’nın elçilik heyeti ile 
Viyana’ya gittiği malumdur. Evliya’nın bu diplomatik seyahatini bir 
yazımızda işlemiştik54. Keza Evliya’nın İran elçiliğini de bir başka 
yazımızda anlatmıştık55.

Evliya Çelebi Nüzül Sürsat Zahiresi Tahsildarı

Sadrazam Köprülü Fazıl Ahmed Paşa Kandiye’yi fethettiği sırada 
Evliya da Girit’tedir. “Mora vilâyeti nin a‘yânı kibâr ulemâ ve 
sulehâ ları ve niçe yüz re‘âyâ vü berâyâları” Manya vilâyeti 
kâfirinden şikâyet edince Sadrazam Paşa “vüzerâ vü vükelâ lar 
ile müşâvere” edip Manya’nın fethedilmesi emrini verir ve bu iş 
için Eğribozlu Köse Semiz Ali Paşa ’yı serdar tayin eder. Manya 
Mora yarımadasının güney burnunda Girid adasının karşısında 
bir vilayettir56. Fazıl Ahmed Paşa Evliya’yı huzuruna çağırır ve 

53 EÇS, 7. Kitap, s. 137.
54 Mehmet Ali Ünal, “Evliya Çelebi’de Avrupa Algısı ve Osmanlı ile Avrupa Mu-
kayesesi”, Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri, c. 3, Ed. Zafer Gölen, Abidin Temiz-
er, Gece kitaplığı, Ankara 2016, s. 1429-1453.
55 Mehmet Ali Ünal, “Evliya Çelebi’nin İran Elçilikleri”, Dr. Kemal Daşcıoğlu 
Vefa Kitabı, Ed. Mithat Aydın, Süleyman İnan, Ankara 2020, s. 787-841. 
56 “Ve Manya vilâyeti Mora cezîresinin cenûbîsi burnunda cezîrei Girid ’e mukâbil 
bir vilâyetdir.”, EÇS, 8. Kitap, s. 132.
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ona nüzülât (ve) sürsat kitabetine tayin ettiğini bildirir, bir kese 
harcırah verir ve gerekli tayinatları yapar. Paşa ayrıca Manya’nın 
fethinden sonra kalelere tarihlerini mermer üzerine kazımak, 
kalelerin resimlerini, burçları, duvarları ve tabyaları ne şekilde inşa 
olunduğunun tasvirlerini yapmak, kıblelerini tayin etmek, tarihler 
düşürmek gibi işleri de Evliya’ya ihsan edeceğini müjdeler. Serdar 
Ali Paşa’ya da “Evliyâ ’yı gözet” emrini verir. Evliya’nın Mora’da 
eşyaları ve huddamları ve atları vardır. Mora’ya gitmeden bir 
kese kuruş ihsanından memnun olmuştur ama Evliya bir taraftan 
da endişelidir çünkü üç yıldır Kandiye muhasarasında yorgun 
düşmüştür. Tekrar bir savaşa gitmeğe pek istekli değildir ancak 
paşanın emri karşısında korkusundan hayır diyemez ve “İlâhî havli 
kuvvet [ü] kudret sendendir, suhûletle şu Manya vilâyeti n feth 
etmeği müyesser eyle” diye dua etmekten başka bir şey yapamaz57.

Serdar Ali Paşa ile Anapoli limanına geçen Evliya Çelebi 
burada Girid’e giderken bıraktığı 5 atı, 3 kölesi ve eşyalarına 
kavuşur. Ondan sonra sürsat zahiresi toplamak için Gördüs kazasına 
hareket eder58. Gördüs Mora beylerbeyisinin paşa sancağıdır. Mora 
XVII. yüzyılın başlarından itibaren Rumili eyaleti bünyesinden 
ayrılmıştır. Manya Mora’ya bağlı sancaklardan biridir. Mora’ya 
diğer sancaklar Mizistre, Koron, Anapoli ve Ayamavra’dır. Mora 
zaman zaman muhassıllık olarak da idare edilmiştir59. 

Sürsat halkın muayyen bir kamu hizmeti için devletin tespit 
ettiği bedeller karşılığında belirli miktarda mal teslim etmesi 
demektir. Ordu sefere giderken civar köyler halkı ordunun geçeceği 
yollara zahire getirmek ve bunu rayiç bedel üzerinden satmak  
 
57 “Bu hakîr in Mora ’da esbâb ları ve hüddâm ları [ve] at ları olduğundan Mora 
’ya gitmeden ve bir kîse guruş ihsândan hazz etdim, ammâ üç yıl Kandiye gazâsı n 
şeb [ü] rûz çeküp kuş-ı cânım gücile halâs etmişken tekrâr soluk almadan bir dahi 
Manya gazâsı ceng ine gitmeği müşâhede edüp…”, EÇS, 8. Kitap, s. 256.
58 “Sürsat zahîresi yçün Gördüs kazâsı na gitdiğimiz yolları beyân eder”, EÇS, 8. 
Kitap, s. 258.
59 Orhan Kılıç, Osmanlı Taşrasının İdari Taksimatı ve Yöneticileri, Kuruluşundan 
19. Yüzyıla, c. 2, İstanbul 2021, s. 105. 
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ile mükelleftiler. Sonraları bu mükellefiyete bedel kendilerinden 
muayyen bir vergi alınmakla iktifa olunur olmuştur. Sattıkları 
zahireye sürsat zahiresi, verdikleri paraya ise sürsat bedeliyesi 
denilirdi. Sürsat muamelâtıyla mevkufat kalemi meşgul olurdu60. 

Evvela Anapoli ’den yarım saat kuzeye doğru giden Evliya 
Çelebi Menzili karyei Kuçiya , oradan batıda Arhoz kalesi sahrâsı 
içindeki “ma‘mûr u âbâdân çiftlik leri ve kurâları geçüp” ve Aya 
Yorgi boğazı n ve yaylağını 6 saat aşıp Menzili karyei Kurita’ya 
gelir. Burası ordu kadısı Moralı Zekeriya Efendi’nin çiftliğidir. 
Oradan kuzeye doğru gidip Menzili kal‘ai Koritoz yani Gördüs 
’e varır. Orada Zekeriya Efendi ile “zevk u safâlar edüp” ve Voha 
çiftliği ni seyredip sahildeki Çehrez limanı na gelir. Burası Mora 
yarımadasının Atina körfezi boğazı iskele sidir. Evliya burada bir iki 
yıl önce beri firâr etmiş olan kölesini bulup alır. Evliya Gördüs ’den 
Serdâr Alî Paşa ’nın emri üzerine Manya’ya hareket eder. Manya 
köyleri halkı gelip Serdar Ali Paşa’ya itaatlerini arz ettikleri halde 
Manya Kalesi kapudanları teslim olmak teklifini reddederler. Serdar 
Ali Paşa kuvvetleri çevreden gelen askerlerle birlikte Manya üzerine 
hareket edince Evliya da orduyla birlikte hareket eder. Ancak ordu 
yoluna devam ederken Evliya üzerine aldığı görevle ilgili olsa gerek 
Mezistre şehrinde kalır61. Çevredeki köylerden salâhor reayaları 
tahsil eder. Kalamata menziline geldiğinde Serdar Ali Paşa’yı orada 
bulur ve tahsil ettiği bütün salâhor ve çerâhor reayaları defter ile 
çeribaşı lara ve yüzbaşı lara teslim eder. Evliya başlangıçta sürsat 
zahiresi toplanmasından bahsetmiştir ama buradaki ifadelerinden 
görevleri arasında sarahor ve cerehor toplamak da olduğu 
anlaşılmaktadır62. Cerehor Selçuklularda ve Osmanlılar zamanında 

60 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti’nin merkez ve Bahriye Teşkilatı, 
Ankara 1984, 163; Lütfi Güçer, XVI-XVII. Asırlarda Osmanlı İmparatorluğunda 
Hububat Meselesi ve Hububattan Alınan Vergiler, İstanbul 1964, s. 93 vd.
61 “Ammâ bu hakîr ba‘zı mesâlihi asker i İslâm içün Mizistre şehri nde kalup…”, 
EÇS, 8. Kitap, s. 258-260.
62 “Ammâ şimdi hikmeti Hudâ hakîr vardıkda Serdârı zafer-şi‘âr Alî Paşa Kala-
mata sahrâsı nda meks etmeğe gelirken Kalamata kal‘ası nın dizdâr ı ve Kapudan 
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daha çok geri hizmetlerde geçici olarak kullanılmış olan bir nevi 
ücretli askerdi. Serahor ile eş anlamlıdır. Sonraları askerlikle alâkaları 
kalmamış yalnız muayyen işler için, kale tamiri, köprü kurulması 
veya maden işlerinde yol yapılmasında kullanılmak üzere ücretle 
toplanır olmuşlardır. Bunların ücretleri avarız haneleri tarafından 
tekâlîf-i dîvâniye vergisi yerine sayılmak suretiyle karşılanırdı. 
Ücretli olan serahorlar veya cerehorlar genellikle Hıristiyanlardan 
seçilirdi. XVI. yüzyılda cerehorlara 4 akçe civarında yevmiye 
veriliyordu. Belgelerden anlaşıldığına göre bu zümreye genellikle 
barış dönemlerinde ücret karşılığı, savaş dönemlerinde ise vergi 
muafiyeti çerçevesinde hizmet gördürülüyordu. Hizmetleri zamanla 
az ücretli rençberlik ve ırgatlık haline gelmiş olan cerehorlar 
XVIII. yüzyıldan sonra pek görülmemişlerdir63. Evliya Çelebi’nin 
cerehorları Rum asıllı reayadan topladığı tahmin olunabilir. 

Evliya Çelebi Tahrir Emini

Evliya Çelebi Serdar Ali Paşa ile birlikte Manya’nın en muhkem 
kalesi olan Zarnata’nın fethine katılır. Kale müdafileri bir süre 
direnirse de sonunda teslim olurlar. Evliya kale kapısı üstünde fetih 
ezanı okur64. Kalenin düzenlenmesinde çeşitli işlere mübaşir olan 
Evliya daha sonra Manya’ya bağlı köylerin vergi tahririne çıkar. Bu 
meyanda birçok köye uğrar, yöre halkını tanır ve seyahatnamesinde 
bunlarla ilgili etraflıca bilgiler verir. Zarnata kalesine döndüğünde 
yanında Rumlardan kurtardığı 370 Müslüman esir de vardır. Bunları 

Paşa hâs ağası ve kadı sı ve cümle şehir a‘yânı ve cümle kal‘a neferâtları serdâr 
ın istikbâline alayı azîm ile çıkdıklarında hakîr dahi bile varup kal‘adan azîm top 
şâdımânları olup Alî Paşa zîri kal‘ada meks etdikde hakîr bulunup cümle tahsîl 
etdiğimiz salâhor ve çerâhor re‘âyâları defter ile çeribaşı lara ve yüzbaşı lara teslîm 
edüp hayme mizle dâ’iremizde meks etdik”, EÇS, 8. Kitap, s. 260-261.
63 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilâtından Kapıkulu Ocakları, c. 
I, Ankara 1984, s. 1; Abdülkadir Özcan, “Cerehor”, DİA, c. 7, (1993), s. 393.
64 “kal‘a feth oldukda hamdi Hudâ bu abdi kemter ibtidâ dalkılıç olup kal‘a kapusu 
üzre ibtidâ ezânı Muhammedî tilâvet etmek bu abdi kemter e müyesser olup…”, 
EÇS, 8. Kitap, s. 262.
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paşaya teslim eder. Paşa da bu esirlere elbiseler ve 10’ar altın verip 
memleketlerine gönderir65. Evliya ertesi günü 1081 Rebiül-âhir’inin 
ilk Cum‘ası (22 Ağustos 1670) Zarnata kalesindeki Hünkâr 
Camii’nde Cuma namazında müezzinlik ettikten sonra Manya 
vilâyetinin 77 pâre köylerinin “mâ-vaka‘ı üzre kefere başına harâc 
lar ve köylerinin cümle evlerin tahrîr etdiği” defter leri Ali Paşa ’ya 
teslim eder. Bu ifadelerden Evliya’nın Manya’nın köylerinin vergi 
tahririni yaptığı anlaşılmaktadır. Keferebaşına haraçla kastedilen 
cizyedir. Cizye66 büluğ çağına erişmiş, vücut ve akılca sağlam 
ayrı iş güç sahibi ve 300 akçelik menkul mala sahip olan gayri 
müslim erkeklerden alındığı için Evliya’nın Rum ahalinin evlerini 
de kaydettiği görülmektedir. Bazı kanunnamelerde papazlardan 
cizye resmi alınmayacağı kaydı yer almakta ise de Mardin, Harput, 
Çemişgezek gibi Doğu ve Güneydoğu Anadolu’daki sancaklarda 
gayri müslimlerin din adamlarından bu ad altında ayrı bir resim 
alındığı görülmektedir. Fakat bu resmi ödeyenlerin ayrıca bir cizye 
ödemedikleri anlaşılmaktadır67. Evliya Çelebi de tahrir yaparken 
papazları vergi mükellefi olarak kaydetmemiş, Vitiloz köyündaki 
manastırda bulunan papazlar bu durumdan gayet memnun 
kalmışlardı68.

Serdar Ali Paşa Evliya’ya bir hil‘ati fâhire giydirip bir Manya 
kölesi, iki adet Manya kızları, bir küheylân at, üç yüz Frengî altın 
verir. Ayrıca hüddâm larına da 300 guruş ve çeşitli kumâş lar ihsân 
eder. Bundan başka Ali Paşa Evliya’ya, “Evliyâ Efendi, bu kal‘anın 
feth i ve imâret i müjdesiyle seni deri devlete kal‘a miftâhları yla 
gönderirim”, der. Ve “Tiz bu kal‘anın hey’eti eşkâli tasvîrin cümle 

65 EÇS, 8. Kitap, s. 262-270.
66 Halil İnalcık; “Cizye”, DİA, c. 8, (1993), s. 45-48; Mehmet Ali Ünal, Osmanlı 
Müesseseleri Tarihi, Denizli 2021, s. 174-175; 
67 Mehmet Ali Ünal, XVI. Yüzyılda Harput Sancağı (1518-1566), Ankara 1989, 
s. 133.
68 “İçinde yüz elli ruhbân ları olup harâca tahrîr etmediğimizden cihân kadar hazz 
edüp hakîr e vâfir ri‘âyet edüp, ‘Hristos hakkıyçün müselmânlar eyi âdemlerdir’ 
deyü zu‘mı bâtıllarınca yemîn ederlerdi.”, EÇS, 8. Kitap, s. 266.



EVLİYA ÇELEBİ’NİN BALKANLARDAKİ MEMURİYETLERİ      27

deri dîvârları ve dervezeleri ve tabya ları ve içinde amâr olan 
hânedânlarından câmi‘ ve mesâcid ve tekye ler ve hân ve medrese 
ve mekteb leri ile dörd tabaka İslâmbo[l] kâğıdı na kal‘anın sûretin 
tahrîr eyle” diye emreder. Evliya bir hafta içinde “minvâli meşrûh 
üzre elvân boya larla bir Freng -pesend kal‘a tahrîr” eder. Evliya 
tezyinatını yaptığı Hunkâr Câmi‘i ni ve diğer imar ettiği şeyleri 
görenlerin parmaklarını ısırdıklarını söyler. O, bununla da kalmaz 
kale içerisinde bir Halveti tekyesi inşa eder ve üç adet dükkânı tekye 
vakfına tahsis eder. Kale hakimini de vakfa nazır tayin eder69. 

Ali Paşa Evliya’yı inam ve ihsanlarda bulunduktan sonra 
yeni görevler de verir. Zarnata kalesinin fetihnamesini ve 
anahtarlarını der-i devlete Evliya Çelebi götürücektir. Fakat ondan 
önce Arnavutluk içerisinde yolunun üzerinde olan beş sancaktaki 
sancakbeylerinin, kale neferatlarının yarısı ve serdarların elleri 
altında olan yeniçeri, topçu, cebeci ve kuloğulları ile ne kadar eli 
beratlı asker varsa Manya’ya geleceklerdir. Ayrıca bu sancaklardaki 
ırgat, neccar, benna ve cerehor reaya ile kireçci, taşçı vs. kadılar 
ile Manya’ya gönderilecektir. Askerlerin tahsili işi de Evliya’ya 
verilmiştir. Bunun sebebi Kelefa denilen yerde bir kale yapılacak 
olmasıdır. Kalenin yapılmasını Evliya Çelebi tavsiye etmiştir. 
Vergi tahriri için dolaşırken Vitiloz köyü limanına gelen Evliya 
burasının Koron kalesi kenarında Deve burnuna nazır 12 mil 
mesafede bir menzilgâh liman olduğunu fark eder ve liman ağzında 
bir kale bina olunmasının münasip olduğunu Serdar Ali Paşa’ya 
bir mektupla arz eder. Ali Paşa da kabul eder ve ne büyüklükte 
ne eşkâlde bir kale olacağını ne kadar neferat lazım geleceğini ve 
nerelerden kul mevacileri tahsil olunacağını, her çeşit mühimmat 
ve levazımatlarıyla mufassal bir şekilde yazıp bildirmesini emreder. 
Paşa’nın kale yapılması konusundaki olumlu cevabi mektubunu 
alan Evliya Vitiloz keferelerini ihtiyarları, papazlarının görüşünü 
alır. Onlar “bu mahalde kal‘a ne lâzımdır” dediklerinde Moton ve 
Koron gazileri eğer burada Zarnata kalesi gibi metin bir kale olursa 

69 EÇS, 8. Kitap, s. 269-270.
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Akdeniz’de küffardar emn ü amân olacağını Tunus, Trablusgarp, 
Cezayir ve Girid’e gidip gelen gemilere Girid’e karşı bir ârâmgâh 
liman olup Manya’ya gidip gelmek kolaylaşacağını söylerler. Evliya 
onların ve diğer bütün iş erlerinin kale bina olunması hakkındaki 
olumlu görüşlerini paşaya bildirir. Kalenin Vitiloz limanına bir ok 
atımı mesafedeki Kelefa’da yapılması uygun görülür. 

Serdar Ali Paşa’dan kale için gerekli askerlerin ve usta ve 
ırgatların tahsili fermanı ile 300 altın ve bir at alan Evliya Ali Paşa ve 
ahbaplarıyla vedalaştıktan sonra “Arnavudistân”a doğru yola çıkar. 
Önce Kaptan Paşa eyaletine tabi İnebahtı, Karlıeli ve Ayamavra 
sancaklarına sonra Rumeli eyaletine bağlı Yanya, Delvine, Avlonya, 
Elbasan ve Ohri sancaklarına gidecektir. Yeni yerler görecek olması 
bakımından Evliya için bu görev mühim bir fırsattır. Bahsedilen 
sancakları dolaşan Evliya Çelebi daha önce gördüğü sancaklar 
hakkında daha önce anlatıldığını söyleyerek muhtasar bilgi verirken 
yeni gördüğü vilayetleri uzun uzun anlatır. İnebahtı hakkında geniş 
bilgiler verir. Serdar Ali Paşa’nın mektuplarını sancak hakimlerine 
takdim eder. Yukarıda sayılan sancakları ve belli başlı köylerini 
dolaşan ve Ohri’den sonra İstanbul’a yönelir. Manastır ve Tikveş’e 
uğrar. Usturumca’ya gelir. Burada Dolyan panayırını görür. Burası 
Rumeli’nin önemli panayırlarından biridir. Evliya Çelebi bu 
panayırlar hakkında son derece teferruatlı bilgiler verir. Bunları 
önceki bir makalemizde anlatmıştık70. 

Yolu üzerindeki ve çevresindeki kasabaları, köyleri ve 
menzilleri anlatan Evliya Çelebi sonunda Edirne’ye ulaşır. Kandiye 
fatihi Sadrazam Fazıl Ahmed Paşa buradadır. Çünkü padişah 
IV. Mehmed Edirne’yi başkent edinmiş, avlanmakla meşguldür. 
Evliya doğruca Köse Ali Paşa’nın kapı kethüdasına varır. Malum 
olduğu üzere her paşanın payitahttaki işlerini takip eden bir kapı 
kethüdası vardır. Kapı kethüdası Evliya’yı doğrudan sadrazama 

70 Mehmet Ali Ünal, “Evliya Çelebi’ye Göre Balkanlarda Kurulan Pazarlar ve 
Panayırlar, -17. Yüzyılda Balkanlarda Ticaret-”, Balkan Tarihi, c. I, Ed. Zafer 
Gölen, Abidin Temizer, Gece Kitaplığı, Ankara 2016, s. 1-39.
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götürür. Fazıl Ahmed Paşa Evliya’yı yakından tanımaktadır. 1664 
Avusturya seferinde ve Kandiye kuşatmasında Evliya paşa ile sık 
sık karşı karşıya gelmişlerdir. Sadrazamın dizlerini öpen Evliya 
Manya Serdarı Ali Paşa’nın, kadı Zekeriya Efendi’nin ve sair 
vilayet ileri gelenlerinin mektuplarını ve arz-ı mahzarlarını takdim 
eder. Evliya’yı “Bire safâ geldin, Evliyâ” diyerek heyecanla karşılar 
ve Serdar Ali Paşa’yı kastederek “Şimdi paşa ne mahaldedir?” der. 
Evliya durumu anlatır. Feth olunan Zarnata kalesinin anahtarlarını 
takdim eder. Sadrazam Evliya’yı padişahın huzuruna götürür. 
Yıldırım Han kasrında padişaha varıp kale anahtarlarını ve Manya 
kalesi tasvirlerini padişaha arz eden Fazıl Ahmed Paşa Evliya’yı 
padişaha takdim eder. Padişah IV. Mehmed daha önce Evliya’yı 
görmüş ve tanımıştır. Silahdar Ağa vasıtasıyla Evliya huzura alınır. 
Üç saat huzurda kalan Evliya’ya padişah 300 altın ihsan eder. 
Edirne’de kaldığı üç haftada üç kere padişah çıkan Evliya’ya seyahat 
ettiği yerleri sorar. Anlaşılan o dur ki padişah Evliya’nın mübalağalı 
üslubundan hazzetmiş ve memnun kalmıştır. Yoksa padişahlar bir 
adamı üç saat dinlemezler. Evliya Sadrazam Köprülü Ahmed Paşa 
ile de her gece sohbetler etmiştir71.

Sonuç

Evliya Çelebi seyahatlerinin çoğunu paşaların maiyetinde iken 
gerçekleştirmiştir. IV. Murad zamanında sarayda musahip olması 
sebebiyle devrin paşalarının çoğunu tanımaktadır. Gerçi Evliya ilk 
defa karşılaştığı bir kimse ile de kısa sürede kaynaşmakta, bilgisi, 
görgüsü ve hoş sohbet oluşu sebebiyle sevilmektedir. IV. Mehmed’in 
saatlerce Evliya’yı dinlemesi hoş sohbet oluşu ve mübalağalı 
üslubu sebebiyledir. Zeki, bilgili ve nüktedan olan Evliya her çeşit 
insanla kolay münasebet kurabilmektedir. Bunlara Celali eşkıyaları 
da dahildir. Evliya seyahatlerinin çoğunu ulaklığı sırasında 
gerçekleştirmiştir. Paşaların mektuplarını getirip götürürken 

71 EÇS, 8. Kitap, s. 270-345.
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yol güzergâhlarında gördüğü yerlerle ilgili ve notlar almıştır. 
Ulaklıkları, elçiliği, vergi tahsildarlığı ona çok defa mükâfaten 
verilmiştir. Paşalar kendisine gördüğü hizmetler karşılığında yüksek 
harcırahlar ve değerli hediyeler vermişlerdir. Evliya seyahatlerinin 
finansmanını bunlarla karşılamıştır. 

Ulaklığın dışında Evliya kendisine verilen yukarıda 
bahsedilen resmi görevler sayesinde Rumeli coğrafyasını karış 
karış dolaşmış, pek çok şehir, kasaba, kale, köy ve karşılaştığı 
topluluklar hakkında kıymetli bilgiler vermiştir. Bu bakımdan Evliya 
Çelebi seyahatnamesi Balkan Tarihi için vazgeçilmez kaynaklar 
arasındadır. Evliya’nın resmi memuriyetleri Erzurum’daki gümrük 
kâtipliği dışında genellikle gezip dolaşmasına uygun nitelikteki 
görevlerdir. Kale yoklamacılığı, tahrir işleri ve vergi tahsili onun 
pek çok yeri görüp gezmesine vesile olmuş ve uygun finans 
sağlamıştır. Yerine göre 10 ila 50 kişilik bir maiyetle dolaşan 
bazen yanına 100-200 muhafız asker alan Evliya’nın seyahatlerini 
hayli masraflı olacağı ortadadır. Maiyetinde bulunduğu paşalar 
Evliya’nın bir seyyah olarak gezip dolaştığını ve yeni yerler görmek 
için yanıp tutuştuğunu bilmektedirler. Sohbetinden hoşlandıkları 
Evliya’ya bazı maddi menfaatler sağlayarak ona yardımcı oldukları 
görülmektedir. Bilhassa anne tarafından akrabası Melek Ahmed 
Paşa’nın Rumeli’deki beylerbeyilikleri sırasında Evliya’nın Balkan 
coğrafyasın karış karış gezdiği söylenebilir. 
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It is a complex, voluminous, diverse, and impressive text whose 
author was Konstantin Mihailović, a Serb from Ostrovica.1

In his only work by which he stayed remembered in both 
Serbian and European literature of the Middle Ages, he left on 
purpose or on accident a lot of information about his life, which the 
whole time seems like an unpredictable adventure. Based on that 
information his life was reconstructed through significant stages.

Konstantin Mihailović was born in Ostrovica sometime after 
the year 1435.2 The fact that this toponym reappears numerous times 
in Serbian medieval states referring to different places begs the 
question: From which Ostrovica is the author from? Even though 
certain scientists were found to claim that its Ostrovica on Rudnik or 
Ostrovica near Preševo in question, today the opinion that prevails 
is that it must have been the place in the immediate vicinity of Novo 
Brdo, which is tied to the life of Konstantin Mihailović before the 
Turks captured him.3 It was established that among the mining 
settlements of Novo Brdo there existed a settlement Ostrovica 
whose life was tightly connected with the mine, so when the mine 
was deserted, Ostrovica suffered the same fate.4

Already as a young man Konstantin Mihailović found himself 
in a detachment of 1,500 Serbian soldiers, who were sent by despot 
Đurađ Branković, at the request of Sultan Mehmed II to fight in the 
Turkish conquest of Constantinople in the year 1453. The Serbian 
detachment was under the command of the duke Jakša Brežičić, who 
was the progenitor of a respectable and powerful aristocratic family 
Jakšić which later emigrated to Hungary. Konstantin and his fellow 
soldiers were aghast that they were forced to fight alongside the 
infidels against Christians, but they had no choice.5 The Byzantine 

1 Konstantin Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, Beograd 1986.
2 Ibid. p. 22.
3 Ibid. pp. 11–13. 
4 Đorđe Sp. Radojičić, Razvojni luk stare srpske književnosti, Novi Sad 1962, p. 
275.
5 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, p. 19.
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Empire had fallen, and the surviving Serbian soldiers returned to 
their homes. That was merely a hint of the following events in 
Konstantin’s life.

The next reconstructed event from Konstantin’s life concerns 
the new Turkish conquest of the Serbian Despotate which deprived 
the Serbian land of freedom piece by piece in an unstoppable rush. 
Novo Brdo, in which Konstantin was located, fell under Turkish 
rule in 1455. On that occasion 340 young men were captured, 
including Konstantin and two of his younger brothers, and taken 
to Anatolia.6 Konstantin does not mention any other member of his 
family. Therefore, it is assumed that his parents were not alive at the 
time of these events.7

Konstantin did not write anything else concerning his life 
before imprisonment, so we are not able to confidently claim how 
he lived and what he did. Everything that can be assumed is based 
on reading between the lines. Because all young men from the noble 
families of Novo Brdo were killed on the spot, we can conclude 
that Konstantin was not of high social origin. Also, later when 
sultan was choosing his chamberlains among the captured men, 
Konstantin was not chosen. During the siege of Constantinople 
there were specially engaged men who were adept in setting up land 
mines and those men certainly were mine workers. In Novo Brdo he 
could have worked as a miner or a craftsman of other sort, or even 
maybe as a trader.8

6 Đorđe Živanović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjovekovni ratnik, 
seobar i književnik’’, 50 godina Međunarodnog slavističkog centra, knjiga 1, Ve-
like teme srpske književnosti: Naučni sastanak slavista u Vukove dane, 2019, p. 
294; K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, pp. 19, 24.
7 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, pp. 46–47.
8 Dimitrije Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti, Beograd 1980, p. 237; 
Đ. Živanović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjovekovni ratnik, seobar 
i književnik’’, p. 293; K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, p. 
49.
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Also, we cannot claim anything about Konstantin’s education 
with absolute certainty. It is obvious that he was literate and that 
he had certain general education. According to one observation he 
undoubtably had to have acquired some sort of education in his 
early age, before he was taken from the Despotate.9 Following other 
opinions, he could have gained knowledge only when he arrived at 
the Ottoman Empire, and before that he might have known how to 
write and read.10

Konstantin describes his travels from Novo Brdo to Anatolia 
as hard and restless. He was in a group of young men who tried to 
escape, however they were recaptured, tied to horses, and carried on 
to Türkiye.11 After that, Konstantin lost his urge to resist.

He was obliged to go under certain military training upon 
arrival in Anatolia. Only a year later he actively participates in 
sultan’s conquests. He witnessed the siege of Belgrade in 1456, 
when he already was in the unit of janissaries. He further mentions 
the conquests in Asia, precisely on Georgia and Persia. Amid the 
event, he had an opportunity to see for himself many details that he 
could convey lively and authentically.12

Because of his special merits a janissary could gain freedom 
in such a way that he could, after death, leave his property and 
belongings to whom he wished. Konstantin earned that status by 
special combativeness that he showed during the Turkish campaign 
in Wallachia in 1462, against the duke Vlad the Impaler, marching 
with the detachment across the Danube and providing a bridgehead 

9 Milan Kašanin, Srpska književnost u srednjem veku, Beograd 1975, p. 487; D. 
Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti, p. 237.
10 Đ. Živanović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjovekovni ratnik, seo-
bar i književnik’’, p. 293; K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, 
p. 52.
11 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, pp. 24–25.
12 Ibid. pp. 28–30; Đ. Živanović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjove-
kovni ratnik, seobar i književnik’’, pp. 294–295.
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for the rest of the Turkish army, while being constantly under 
attack.13

A special stage of Konstantin’s life started by the Turks 
planning an attack on Bosnia. Konstantin claims that he accidentally 
found out about the secret plan to suddenly launch an attack on 
Bosnia and occupy it. He informed the Bosnian envoys, but they 
did not believe him. Konstantin also actively participated in this 
sultan’s conquest in 1463. After the Bosnian occupation, sultan 
and his army retreated, but smaller troops stayed in the fortified 
locations. Konstantin, as a junior officer, commanded a crew of 
50 janissaries and 30 other Turks in the fortress Zvečaj on the 
river Vrbas. However, not long after, the Hungarian king Matthias 
Corvinus invaded Bosnia and besieged Jajce and Zvečaj, and after 
excessive pressure the resistance was broken.14 Konstantin was 
captured once again, but this time as a one of 500 prisoners of war in 
the triumphal procession of the Hungarian king. He does not write 
about himself anymore in this part. After the departure to Hungary 
his exact whereabouts are unknown. It is certain that he managed to 
break free from captivity, and it is believed that he succeeded with 
the help of the noble Serbian family Jakšić.15

Some claim that he stayed in Hungary and there wrote his work 
in Serbian under the patronage of the brothers Stefan and Dmitar 
Jakšić and despot Jovan Branković as far as Serbian noble families 
are concerned who were conducting plans on how to call the great 
western rulers to action against the Turks.16 This is contradicted by 
the opinion which states that Konstantin went to Poland, perhaps 
staying briefly in Czechia, and that he was already not in Hungary 
13 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, pp. 27, 30–31; Đ. Živa-
nović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjovekovni ratnik, seobar i kn-
jiževnik’’, p. 296. 
14 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, pp. 15, 32.
15 Ibid. p. 34; D. Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti, p. 237.
16 M. Kašanin, Srpska književnost u srednjem veku, pp. 477–478; D. Bogdanović, 
Istorija stare srpske književnosti, p. 237.
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anymore in 1486 when Matthias Corvinus attacked Czechia. His 
political views coincided with those of the Czech King Casimir IV 
Jagiellon (1447–1492).17

According to the oldest saved copy of the work from the 
beginning of the 16th century, through the scribe’s notes we find 
out that Konstantin was in France trying to convince the king to 
join the anti-Turkish alliance which was organized by the Polish and 
Czech king and assisted by the Pope. If this is true, than France is 
yet another country he wandered through.18

Konstantin shows broad knowledge of the events that took 
place in Poland at the time. The time when Memoirs of a Janissary 
were written is placed between 1497 and 1501 during King Jan 
I Olbracht’s reign over Poland. He conducted an unsuccessful 
campaign on the Turkish Black Sea area that was occupied by 
Moldova whose Duke Stefan sided with the Turks. Konstantin 
Mihailović addresses the Polish king indirectly on many occasions 
requesting from him and from all other Christian lords and aristocrats 
to seriously commit to developing a tactic for the ultimate battle 
against the Ottoman Empire.19

The original script of Memoirs of a Janissary is unknown 
to us, but because of its great popularity the work was copied and 
translated frequently from the moment it was made throughout the 
XVI, XVII and XVIII century. There are 9 such scripts written in 
Polish, 3 in Czech and one was written in the Cyrillic script.20 Some 
of these writings differ more than others because they contain certain 
changes, interpolations, or blank spaces. That makes reconstructing 
the original difficult.

17 Đ. Živanović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjovekovni ratnik, seo-
bar i književnik’’, p. 297.
18 Ibid.
19 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, pp. 19, 37–38, 41, 44.
20 Ibid. p. 9; M. Kašanin, Srpska književnost u srednjem veku, p. 478.
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Polish scientist Jan Loš took upon himself to analyze, 
compare and publish these texts in 1912 and for the sake of easier 
classification, he named them by letters.21 Polish manuscript marked 
with the letter Z which was made in the middle of the XVI century 
is the most complete copy of Memoirs of a Janissary or Türkish 
Chronicle, so it served as a base on top of which slight changes and 
variants were added from the other texts as to get a complete copy 
of the work.22 

Memoirs of a Janissary were first printed in Czech in 1565. In 
1865 in Belgrade Janko Šafarik used that work to make a Serbian 
edition. The first Polish release saw the light of day in 1828. At 
first, the writers name was misinterpreted, and the author of the 
edition published in 1565 was Mihailo Konstantinović because the 
transcript was missing the first half of the name and his fathers name 
stayed complete. Since the edition from 1912 that misconception 
has been dispelled and this work bears the name by which it is 
known today. It is unknown what the original title was.23

Konstantin Mihailović wrote his work with a clear goal 
which he highlights many times and that is to add up and present 
all his observations and knowledge about the political and 
military organization of the Ottoman Empire, about their way of 
thinking, their tendencies and flaws, their war tactics, and all other 
characteristics that Turkish people and the state possess, knowledge 
of which is a prerequisite for planning a successful defense against 
them.24

According to the content, the work is divided into three 
parts. In the first part he writes about the characteristics of the 
21 Jan Łоś, Pamiętniki Janczara czyli Kronika turecka Konstantego z Ostrowicy, 
Kraków 1912.
22 K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, p. 223.
23 Đ. Živanović, ‘’Konstantin Mihailović iz Ostrovice, srednjovekovni ratnik, seo-
bar i književnik’’, p. 298; K. Mihailović, Janičarove uspomene ili Turska hronika, 
p. 10.
24 M. Kašanin, Srpska književnost u srednjem veku, p. 487.
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Turks, which are important to know, about their religion, starting 
from Prophet Muhammad and religious ceremonies, the trait of 
fairness but also cunning that the Turks possess. The second part 
is a retelling of historical events that he has knowledge of based 
on lore or from personal experience without hesitating to include 
himself as an active participant. He especially points out the Battles 
of Varna (1444), Kosovo (1448), the fall of Constantinople (1453), 
Smederevo (1459), Bosnia (1463). The third part is dedicated to 
state and military organization and tactics for victory over the Turks. 
He ends off his work by sending a call to all rulers praying that they 
unite and react against the Turks.25

The importance of this literacy work mostly lies within its 
historical value. It is rich in data from the history of the Serbian 
state in the Middle Ages, especially during the reign of despot 
Đurađ Brankoivć who was the writer’s contemporary, and also from 
the history of the Ottoman Empire. Some parts are quite based on 
legends and folk traditions which are full of distorted facts, but 
he is no historian nor was his idea to fully describe the past as it 
was. However, there is significant importance in the descriptions 
of the events in which he actively partook because he conveys 
them convincingly and in great detail. Those descriptions can be 
trusted. His ideas are imbued with patriotism. His style is concise 
and sharp.26 When writing, he calls to mind all his experience on 
the subject of his writing. His observations as a witness are of great 
pertinence. He wrote his work with the intent to explain, teach, 
warn, advise and motivate.

* * *
Throughout three chapters of his Memoirs, Konstantin Mihailović 
presents the Serbian history of the XIV and the very beginning of 

25 Ibid. pp. 478–479.
26 D. Bogdanović, Istorija stare srpske književnosti, pp. 238–240; M. Kašanin, 
Srpska književnost u srednjem veku, p. 486.
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the XV century. Through the XV chapter he writes about the events 
from the year 1314 till the year 1371. In the XVI chapter he tells 
us about the Battle of Kosovo (1389), while in the XVII chapter he 
writes about the events that occurred after the Battle of Kosovo and 
ends the chapter by describing the Battle of Angora (1402).

Chapter XV

He begins his story about Serbian past with King Milutin (1282–
1321). However, he does not pay much attention to him. He 
mentions only one sad and gloomy episode from the King’s life 
when he ordered that his son Stefan is to be blinded. He only presents 
one side of the story and leaves the uninformed reader under the 
gruesome impression without providing any context for the King’s 
actions which were driven by the rebellion Stefan conducted against 
him in 1314.27 That’s why the mention of King Milutin here stays in 
such a negative context. His knowledge of earlier Serbian rulers is 
also very questionable. The first Serbian King for which he claims 
that is from the same family as Milutin, he deems to be Uroš and 
not Stefan the First-Crowned for whom we know was the first King. 
Therefore, it stays unclear if he knew that Uroš was the father of 
King Milutin.

The Battle of Velbazhd (1330), which was one of the most 
brilliant Serbian victories in the Middle Ages, was an event that marked 
the start of supremacy of the Serbian Kingdome in Southeast Europe 
to which the writer pays great attention. However, his description of 
the battle is very disputable. Truth be told, Serbian army was led by 
the King Stefan (Uroš III), but the Bulgarians were not led by some 
Dimitrije, there is no such name among the Bulgarian rulers, but by 
Emperor Michael Shishman. The river around which the battle was 
fought was Kamenča (today: Sovološtica), and not the great river 

27 Arhiepiskop Danilo, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, prev. L. Mirković, 
Beograd 1935, pp. 93–95; Sima Ćirković, ‘’Unutrašnja politika kralja Milutina’’, 
Istorija srpskog naroda I, Beograd 1981, p. 465.
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Iskar, much further east. Furthermore, the Bulgarian Emperor was 
first to arrive in that area and afterwards came the Serbian King, and 
not the other way around, as the writer wrongly claims. The story 
that there were two rulers who built churches in that area, before 
the battle, does not seem to be true. The young King Stefan Dušan, 
son of the Serbian King Stefan Uroš III (1321–1331), really had a 
notable role in the battle as evidenced by contemporary sources.28 
Here Konstantin Mihailović, for the first time in his storytelling 
starts to provide historically based information, proclaiming the 
young King as the one who killed the Bulgarian Emperor. A bit later, 
in his Word (Reč) with the Code (Dušan’s Code), Emperor Stefan 
Dušan (King 1331–1345, Emperor 1346–1355) proudly points 
out that he cut the head of the Bulgarian Emperor using a sword.29 
And in the telling of Konstantin Mihailović it is not a sword but a 
mace. The body of the slain Emperor was not taken to Trnovo, in 
Bulgaria, as the writer claims but was decently buried in the St. 
George Monastery in Nagoričane in the Serbian Kingdom.30

The Serbian King really did not occupy the Bulgarian Empire 
after the defeat of their ruler, as the writer also claims, and it looks 
like the Bulgarian boyar’s offered the Bulgarian throne to the 
Serbian ruler, but he declined the offer even though Konstantin 
thinks he accepted it. Instead, he brought his cousin Ivan Stefan to 
the throne.31 The departure of the King’s son, young King Stefan, to 
the Albanian Land, as the writer calls it, was really a departure to 
Zeta, where he had administrative jurisdiction as the Serbian Crown 
Prince.32

28 Arhiepiskop Danilo, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, pp. 134–147.
29 Zakonik cara Stefana Dušana 1349. i 1354, izd i prev. N. Radojčić, Beograd 
1960, pp. 84, 143.
30 Arhiepiskop Danilo, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, p. 143.
31 Ibid. p. 147.
32 Dejan Ječmenica, ‘’O vremenu uvođenja mladog kralja Stefana Dušana u up-
ravne nadležnosti u Zeti’’, Arhivski zapisi, časopis za arhivsku teoriju i praksu, 
Državni arhiv Crne Gore, Godina XIX/2012 br. 2, Cetinje 2013, pp. 155–166.
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The coupe which took place on the Serbian throne in August 
of the year 1331,33 is oversimplified in the Konstantin Mihailović’s 
text. The young King’s assault on his father really was conducted 
under wraps and executed as an early morning raid. But Konstantin 
does not know neither about the palace Nerodimlja, where the King 
was located, nor about the city Petrič, where he found shelter.34 The 
writer describes only the last event, death by strangulation of the 
overthrown and imprisoned King in Zvečan,35 which is essentially 
true, declaring his son responsible for this act, which was an example 
of patricide that left a scarring memory in the collective national 
consciousness strongly affecting the writer too. He was well aware 
that the King Stefan Uroš III was buried in the Monastery Dečani, 
but he does not mention that it was his endowment, even though he 
most certainly knew that, because he hints it with nothing more than 
the statement that the act was right.

The begging of the story about Emperor Stefan Dušan is also 
disputable. He was first the Serbian King, but not the Bulgarian 
Emperor, as the writer claims. It is true that a certain number of 
charters, of questionable authenticity, contain extensive lists of 
titles which include an entry Bulgarians,36 as a way to mark parts 
of the Bulgarian land which were included into the Serbian state 
after the Battle of Velbazhd. However, Stefan Dušan in most 
examples was and remained Emperor of the Serbs and Greeks, as 
he always emphasizes in his official documents.37 Already at the 
start of the story about this ruler, the writer expresses and further 

33 Sima Ćirković, ‘’Vladavina Stefana Uroša III Dečanskog’’, Istorija srpskog 
naroda I, Beograd 1981, pp. 509–510.
34 Arhiepiskop Danilo, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, pp. 160–161.
35 Grigorije Camblak, Književni rad u Srbiji, Stara srpska književnost u 24 knjige, 
knj. 12, prir. D. Petrović, Beograd 1989, pp. 71–72.
36 Aleksandra Fostikov, ‘’Povelja cara Stefana Dušana o poklonu Livade i Palio-
kometice Hilandaru’’, Stari srpski arhiv 16, 2017, pp. 38, 41, 44, note 29.
37 See Lidija Slaveva, Vladimir Mošin, Srpski gramoti od Dušaovo vreme, Prilep 
1988.
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on consistently holds on to a very negative image of his character 
and work. Truly even Stefan Dušan’s contemporaries showed great 
misunderstanding for his political aspirations, extensive military 
ventures, longing for imperial dignity, the elevation of Serbian 
church to the rank of patriarchate and the schism with the Ecumenical 
Patriarchate of Constantinople.38 Konstantin Mihailovic’s bad 
image of the Emperor was generally shaped without referencing 
any of the above-mentioned reasons. He simply denotes his reign as 
discomposing because of his unworthy acts. And here he emphasizes 
on the patricide. Because of this the Emperor allegedly addresses 
the clergymen (the patriarch, the metropolitans and the monks of 
Mount Athos), whereupon the Emperor leaves for a kind of humble, 
penitential pilgrimage to the monastery where his father was buried, 
seeking redemption. Afterwards, to show his repentance, as the 
writer points out, he built 30 monasteries, both big and small. Truly, 
the Emperor Stefan Dušan was a significant founder and gift giver of 
many churches and monasteries.39 But it would be hard to say with 
certainty just how many shrines he built. And this is everything that 
Konstantin Mihailović says about the most powerful Serbian ruler 
of the Middle Ages.40 Clearly, he was under the strong impression 
of the negative tradition he simply accepts and passes on, without 
any sign of a wish to delve into or come to know any other truth. 
Below he adds one important piece of information, which we do 
not see in the other saved sources, so it is not easy to check its 
validity. Namely, the writer points out that after nine years resting 
King Stefan Uroš III was proclaimed as a saint and that he works 
many miracles, so the monastery is not harassed by enemies. The 
first part of the statement is of great significance. Aforementioned 
38 Arhiepiskop Danilo, Životi kraljeva i arhiepiskopa srpskih, pp. 289–290.
39 Sanja Petrović, Dejan Ilić, ‘’O Božijoj kazni zbog grehova naših: Priča o padu 
Srpskog carstva u delu Konstantina Mihailovića iz Ostrovice’’, Savremena srpska 
folkloristika V, Beograd–Prizren–Novi Sad 2018, pp. 301–314.
40 Božidar Ferjančić, Sima Ćirković, Stefan Dušan – kralj i car (1331–1355), Beo-
grad 2005.
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nine years should be counted from the time of King’s death (11. XI 
1331), from which we can conclude that King Stefan Uroš III was 
proclaimed for a saint in the year 1340.41 If Konstantin Mihailović 
is referring to oral tradition, which appears to be the case, it would 
seem that it contained truth and that this piece of information can 
be trusted.

When it comes to the Emperor Stefan Uroš (1355–1371), the 
successor of the Emperor Stefan Dušan, the writer essentially gives 
a correct judgement of his reign. He points out that he mismanaged 
the empire, which corresponds to reality. He does not miss out 
a chance to mention his father’s sin, for which he was allegedly 
punished by God taking away his sanity. Truth be told, old Serbian 
chronicles such as Koporinj’s and Peć’s tell that Uroš was “beautiful 
and pretty, but young in sense”, while Studenica’s and Cetinje’s 
chronicles tell that he was “of a beautiful body (looks), but not of 
reason”,42 which is similar to what Konstantin says. Epic tradition 
remembers him as Uroš the Weak (Uroš Nejaki),43 but there are no 
source records that would testify that he was called Uroš the Mad 
(Ludi Uroš), as the writer states. Also disputable is the story of two 
brothers to whom Emperor Uroš allegedly gave the whole empire 
of the Bulgaria, which in fact he did not even possess at the time. 
When mentioning these two brothers we can guess that the writer 
is referring to King Vukašin and despot Uglješa who dominated the 
south parts of the Serbian empire. They were, as the writer states, 
allowed by the Emperor to wear red boots, which belonged only 
to the Emperor, King or the Princes. Truly Emperor Uroš did in 
the August or September of the year 1365 assign King’s dignity to 

41 See Smilja Marjanović-Dušanić, Vladarska ideologija Nemanjića, Beograd 
1997, pp. 166–169.
42 Ljubomir Stojanović, Stari srpski rodoslovi i letopisi, Sremski Karlovci 1927, 
pp. 82–83.
43 Srpske narodne pjesme, skupio ih i na svijet izdao Vuk Stef. Karadžić, knj. II, u 
kojoj su pjesme junačke najstarije, Beč 1845, pp. 33, 34.
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Vukašin, and despot’s to Uglješa,44 so it all leads to the conclusion 
that the writer must be referring to them but obviously does not 
know their names. By ascending Vukašin to the role of the King, 
co-rulership was introduced in the Serbian empire but not long 
after the relationships worsened, which the writer presents through 
the claim that he opposed the Emperor. The conflict between King 
Vukašin and Emperor Uroš is confirmed by other contemporary 
sources.45

The description of the Turkish conquest of Edirne brought 
to us by Konstantin Mihailović is completely unrealistic. Edirne 
was conquered by sultan Murad I in the year 1362 taking it from 
the Byzantine Empire.46 However, the writer describes this event 
occurring at a different place. Namely, he gives the role of this 
crucial city’s savior to Uroš which is historically quite baseless. 
In the framework of this story the writer brings us some truthful 
information. Žegligovo was really within the land of Konstantin 
Dragaš but a few decades later when his political engagement was 
taking place,47 and not in time when the Emperor Uroš allegedly 
camped in his land on his way to Edirne. Those two aforementioned 
brothers who were gifted the Bulgarian empire by the Serbian 
Emperor betrayed Uroš and joined the Turks just when he arrived 
at the city of Edirne. Furthermore, the writer states that the Serbian 
Emperor had a massive military force that he trusted, but the force 
was unorganized which the Turkish sultan exploited, he left Edirne 
and clearly started marching west towards the Serbian Emperor. 
Sultan managed to defeat and kill Uroš in his tent and to dismantle 
the whole army. Location where the battle took place, as stated by 
Konstantin was in his time still called Rascian (Serbian) annihilation 

44 Rade Mihaljčić, ‘’Car i kralj: neuspešno savladarstvo’’, Istorija srpskog naroda 
I, p. 587.
45 Rade Mihaljčić, Kraj Srpskog carstva, Beograd 1989, pp. 117–146.
46 Georgije Ostrogorski, Istorija Vizantije, Beograd 1996, p. 498.
47 Georgije Ostrogorski, ‘’Gospodin Konstantin Dragaš’’, Zbornik FF u Beogradu 
7–1, 1963, pp. 287–294; R. Mihaljčić, Kraj Srpskog carstva, pp. 201–215.
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(Raško uništenje). Afterwards sultan had the two brother who 
betrayed Uroš also executed. That was the end of the writer’s story 
about taking over the city of Edirne.

This is clearly about one significantly changed and substantially 
modified reminiscence on the famous Battle of Maritsa which took 
place on the 26th of September 1371.48 The writer not only has a 
problem with chronology, but it is also clear he is not sufficiently 
familiar with the facts and relies only on oral tradition he was 
exposed to. Emperor Uroš was not the one who led the Serbian 
military but exactly those two brothers whose he does not know 
(King Vukašin and despot Uglješa). He specifies the battle area 
quite precisely since Černomen, where the battle was fought really 
is not far from Edirne.49 In this battle Serbs did suffer a defeat in 
which both brothers lost their lives, and with them went also a great 
portion of the army. The Emperor himself did not participate in the 
battle and he died sometime later, 2nd or the 4th of December 1371.50

Through the story of Battle of Maritsa, Konstantin Mihailović 
pulls through the motif of sin and patricide, as he also persistently 
does through the whole XV chapter of his work, which is conceived 
as a story about the “Gods punishment for our sins”, as he formulated 
the title.

Chapter XVI

Konstantin Mihailović continues his story about Serbian history 
with a description of events that occurred after the death of the 
Emperor Uroš. And here, already at the beginning we can see that 
the tradition of the Serbian Empire did not live long enough to make 

48 Petar Tomac, ‘’Bitka na Marici’’, Vojno-istorijski glasnik 1, 1956, pp. 61–74; 
Gavro Škrivanić, ‘’Bitka na Marici (26. septembra 1371)’’, Vojno-istorijski glasnik 
3, 1963, pp. 71–94.
49 R. Mihaljčić, Kraj Srpskog carstva, p. 183; R. Mihaljčić, ‘’Car i kralj: neuspeš-
no savladarstvo’’, p. 599.
50 R. Mihaljčić, Kraj Srpskog carstva, p. 187.
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its way to him, even in some oral, ideological sense, because he 
talks about the Serbian Kingdom and refers to Uroš as King. He 
shows a higher level of knowledge and is far more informed about 
the political events which followed. The center of the Serbian state 
really did become a principality which was ruled by Prince Lazar 
who joined the Serbian royal and imperial family Nemanjić by 
marriage. The main branch of the royal family died out with the death 
of Emperor Uroš. The writer knows that Prince Lazar’s spouse was 
called Milica and that she was Emperor Uroš’s kinswoman, but he 
wrongly claims that she was his cousin and not a much more distant 
relative.51 The writer mostly pays attention to the Battle of Kosovo, 
the most noteworthy event that happened during the reign of Prince 
Lazar. Thereby, he does not even mention the period between the 
Battle of Maritsa and the Battle of Kosovo (1371–1389).

The Writer starts the story of the Battle of Kosovo as he should. 
Pointing out that the conflict began by the Turkish army led by sultan 
Murad marching towards Serbian ground and arriving at Kosovo 
field. Prince Lazar gathered an army and camped at the other side, 
on Smagovo near the river Lab. We cannot be quite sure about the 
correctness of the toponym Smagovo, but the geographical placing 
of the battlefield done by Mihailović is right and confirmed by 
numerous older sources.52 However, when it comes to chronology, 
Konstantin shows that this is the chink in his armor. The year is of 
no importance to him. Undoubtedly the battle played out on Saint 
Vitus Day (Vidovdan), which the writer himself implies, but under 
no means on Wednesday and it did not last until Friday (3 days). The 
Battle of Kosovo was fought on Tuesday, 15th of June 1389, which 
is confirmed by numerous sources.53 The writer mixed up this battle 

51 Dejan Ječmenica, Nemanjići drugog reda, Beograd 2018, p. 84.
52 Petar Tomac, Kosovska bitka, Beograd 1968, pp. 136–141; Rade Mihaljčić, The 
Battle of Kosovo in History and in Popular Tradition, Belgrade 1989.
53 Despot Stefan Lazarević, Književni radovi, prir. Đ Trifunović, Beograd 1979, 
p. 160; Rade Mihaljčić, ‘’Kosovska bitka’’, Istorija srpskog naroda II, Beograd 
1982, p. 43.
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with the one that took place on Kosovo but more than 6 decades 
later, between the 17th and 19th of October 1448.54

In the story of the Battle of Kosovo (1389) the writer accepts 
and develops the idea of infidelity and discord among the Serbs 
which led to defeat. Some were, as he points out, “peeking through 
their fingers, observing the battle”.55 However, he does not take the 
next step and give definitive names of those who acted dishonorably.

He is the first among many Serbian writers to mention the 
name of the person who slayed the Turkish sultan Murad. Claiming 
that it was Miloš Kobila who did it, traditionally known as Miloš 
Obilić.56 He continues by writing about the demise of sultan’s son 
Jakub (whom he calls Mustafa), and also about the other Murad’s 
son Yıldırım Bayezid (1389–1402) overtaking the rulership and 
proving his name - the Thunderbolt.

The writer places Prince Lazar’s capture at The Church of the 
Holy Virgin in Samodrež, a bit further north from the battlefield, 
indicating that there was a tall pillar made of marble, like a symbolic 
monument of the whole event.57 Duke (vojvoda) Krajmir of Toplica, 
whom the writer places captured together with Prince Lazar, is 
nowhere to be found in contemporary sources so he is considered to 
be a legendary character.58 

Dramatic events that followed the Battle of Kosovo, which 
Konstantin depicts, cannot be verified by other sources. He talks about 
the execution of the traitors among the Serbs, which was ordered 
by sultan Bayezid, with a clear explanation: they were unfaithful 
54 Momčilo Spremić, ‘’Duga vojna i obnova države’’, Istorija srpskog naroda II, 
Beograd 1982, p. 264.
55 Rade Mihaljčić, Junaci kosovske legende, Beograd 1989, pp. 131–137; Jelka 
Ređep, Kosovska legenda, Novi Sad 2001, p. 56.
56 R. Mihaljčić, Junaci kosovske legende, pp. 17–18; J. Ređep, Kosovska legenda, 
p. 56.
57 Despot Stefan Lazarević, Književni radovi, pp. 159–160; Rade Mihaljčić, Lazar 
Hrebeljanović. Istorija, kult, predanje, Beograd 2001, p. 176.
58 Marko Šuica, Nemirno doba srpskog srednjeg veka. Vlastela srpskih oblasnih 
gospodara, Beograd 2000, pp. 96–97.
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to their lord, they will treat him (Bayezid) the same. The alleged 
vivid conversation between Bayezid and Lazar serves to, through 
dramatic storytelling stress the major importance of suffering and 
death as a pledge for redemption of our sins and wrongdoing which 
enriches the battle with a special narrative worthy of a myth that was 
already shaped. The description of Prince Lazar’s execution and the 
placement of Miloš Obilić’s head next to his, with the remark one 
janissary adds, that they are sultan’s most fearsome enemies, is the 
foundation of the idea: Serbian hero of Kosovo.59

Lazar’s corpse was not immediately carried to Ravanica, as 
Konstantin says, but it was primarily buried in Priština.60 The fact 
that Bayezid ordered a dome standing on four pillars to immediately 
be made at the place of his father’s death, on the Kosovo field 
shows that the writer was well informed because it refers to the 
Tomb of Sultan Murad (Sultan I. Murad Türbesi) which still stands 
north of Priština in the area the battle took place.61 We would be 
mistaken if we concluded that sultan Bayezid stayed at Kosovo field 
preoccupied by constructing the monument to commemorate his 
father’s death because strengthening his newly acquired role as the 
leader required immediate retreat towards east, which is confirmed 
by some sources.62 Him sending his father’s and brother’s corpse to 
Bursa is indisputable.

At the end of the chapter, the writer once again underlines 
the narrative of infidelity as the explanation of Serbian defeat. He 
mentions below Emperor Uroš (on this occasion he does not refer 
to him as King as he did at beginning of the chapter) whom he puts 
in the same plane as Prince Lazar pointing out how they faithfully 
fought and gave their lives for Christianity while having his, as we 

59 R. Mihaljčić, Junaci kosovske legende, pp. 7–82.
60 R. Mihaljčić, Lazar Hrebeljanović. Istorija, kult, predanje, pp. 55, 160–161.
61 P. Tomac, Kosovska bitka, pp. 136–141.
62 See R. Mihaljčić, ‘’Kosovska bitka’’, pp. 43–45.
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can see, very wrong beliefs that Emperor Uroš participated and died 
in the Battle of Maritsa.

Chapter XVII

At the beginning of this chapter, the writer rightfully indicates that 
sultan Bayezid has succeeded his father Murad but makes a mistake 
when saying that he was the 7th Turkish sultan because he was, 
counting from Osman I only the 4th Turkish ruler.63

This whole chapter he dedicates to Lazar’s successor Prince 
Stefan (1389–1402). However, he makes incomplete claims about 
Prince Lazar’s kids. Namely, he did not have only one son and two 
daughters, as Konstantin writes but two sons and five daughters 
(Mara, Jelena, Teodora, Dragana and Olivera).64

The writer does not know of Lazar’s son Vuk and among the five 
daughters firstly mentions the youngest who stayed remembered as 
Despina from a later period, while her baptismal name was Olivera. 
She was given to sultan Bayezid to be his wife, as the writer states, 
that is, she joined his harem. It was a part of establishing vassalage 
of the Serbian state with Turkey after the Battle of Kosovo,65 so that 
historically validates Konstantin’s claim that Stefan got accordance 
to rule over the Serbian land in return, from this side of Morava, up 
till the Danube. Afterwards the writer mentions Vuk (Branković) 
who married Lazar’s oldest daughter Mara. Sultan Bayezid gifted 
him the land called Sitnica the writer claims. That is only one of the 
areas Vuk administered after the Battle of Kosovo.66 Among Vuk’s 
descendants the writer mentions only Đurađ, the latter Serbian 

63 Osman Ι (1299–1326), Orhan I (1326–1362), Murad I (1362–1389). Halil In-
aldžik, Osmansko carstvo. Klasično doba 1360–1600, Beograd 2003, pp. 317–318.
64 Miodrag Purković, Kćeri kneza Lazara, Beograd 1996.
65 Sima Ćirković, ‘’Godine kriza i previranja’’, Istorija srpskog naroda II, Beo-
grad 1982, p. 48.
66 Miloš Blagojević, ‘’O izdaji ili neveri Vuka Brankovića’’, Zbornik matice 
srpske za istoriju, 79–80, 2009, p. 19.
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despot. It is valid to highlight that we do not seem to find any sign 
of negative connotations with Vuk Branković who is remembered 
as an extremely negative figure in the Serbian epic tradition.

In the year after the Battle of Kosovo the Turkish-Hungarian 
conflicts began and lasted during the whole decade in variable 
intensity in which Prince Stefan Lazarević played a role.67 Konstantin 
Mihailović’s story of these clashes is overly generalized and 
simplified and on top of that contains certain wrong claims. Firstly, 
already in the autumn of 1389 the Hungarian King Sigismund of 
Luxembourg (1387–1437) conducted an attack and breach into 
the north Serbian lands, which the writer does not know.68 In the 
following year Serbs established vassalage with the Turks, and only 
after that was the Serbian-Turkish joint military action against the 
Hungarians possible.69 It is not likely that sultan Bayezid himself 
led the first Turkish attack on Hungary, that went, as the writer 
states, over the river Sava at the place where Belgrade is located. 
This first clash was at the time of the Hungarian King Sigismund 
of Luxembourg, as Konstantin claims, though a bit unsure because 
he leaves the possibility that it played out a bit before him (before 
Sigismund), which it certainly did not. Hereafter the writer makes 
a serious fallacy. Trimming a time period longer than a decade, he 
immediately adds below that sultan Bayezid, after he came back 
across the Danube, with alleged added instructive words gifted 
Belgrade to Stefan Lazarević, which he then started to build. That 
is most certainly impossible because Belgrade at that time was 
not under Turkish but under Hungarian administration. The writer 
persistently titles Stefan as despot, even though he was given this 
honorable title only after the Bayezid’s Angora Catastrophe (Battle 
of Ankara 1402). Only after that Despot Stefan received Belgrade, 

67 Veljan Trpković, ‘’Tursko-ugarski sukobi do 1402’’, Istorijski glasnik 1–2, 
1959, pp. 93–120.
68 Sima Ćirković, ‘’Godine kriza i previranja’’, pp. 47–48.
69 Ibid. p. 48.
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but from the Hungarian King Sigismund, with whom he established 
vassal relations (1403/04),70 which Konstantin clearly stayed 
unaware of.

Continuing the story, the writer now tells us of the Battle of 
Ankara. He states basic information mostly correctly: that sultan 
Bayezid was attacked from the east by the Tatar lord Tamerlan (who 
he also calls Demir, clearly derived from Timur) and that the Turks 
suffered a defeat while Bayezid got captured. Anyhow, he does not 
know that Serbian troops were led by Stefan Lazarević who showed 
great courage in battle and his brother Vuk. Instead of that he only 
knows that Đurađ took part in the battle, whom he correctly refers 
to as Stefan Lazarević’s kinsman, and claims he got wounded in 
the midst of battle. The writer was also unaware of the fact that 
Grgur, Đurađ’s brother also clashed. The battle did not last for four 
days, as Konstantin thinks, but was rather finished during that 28th of 
July 1402.71 Speaking of what happened after the battle, Mihailović 
tells of a one-of-a-kind humiliation which Tamerlan prepared for 
the imprisoned Bayezid. Namely, his wife Despina i.e., Olivera, was 
brought clearly from Bursa so she could serve wine to Tamerlan 
which Bayezid perceived as a tremendous insult and decided to take 
his own life by drinking poison out of his ring. Olivera was returned 
to Bursa afterwards.72 With that Konstantin Mihailović ends his 
story of the Turkish-Tatar conflict.

* * *
While rating Konstantin Mihailović’s story of Serbian History 
of the XIV and the early XV century and the significance of data 
he provides you should have in mind that he was not a historian 
so it would not make sense to expect from him some deeper 

70 Nenad Obradović, ‘’Novi podaci o uspostavljanju vazalnih odnosa između des-
pota Stefana i kralja Žigmunda’’, Beogradski istorijski glasnik 12, 2021, pp. 37–55.
71 Gavro Škrivanić, ‘’Angorska bitka (28. jula 1402)’’, Vojno-istorijski glasnik 
15–2, 1964, pp. 53–75.
72 Ibid. p. 73.
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historiographical feats. Yet we should not overlook that in his 
time there were far more original texts which told of Serbian past, 
which he was tackling in these three analyzed chapters of his work. 
However, he does not consult the written scripts and only writes 
according to tradition. It is not impossible that in his youth he read 
some texts concerning Serbian past, but they were not accessible 
to him in time of writing his Memoirs while being far away from 
his enslaved homeland. Hence during his writing, he was left only 
with his personal memories of be it tradition and legends which he 
listened to, or some langsyne read scripts. With such an approach 
those mistakes and omissions we drew attention to were to be 
expected. We also should not forget that the events he depicts have 
went on 100 to 180 years before he writes his work. Despite that, 
we can from time to time find certain pieces of information which 
instill confidence and seem valid but cannot be found in any other 
script that has been saved to this day which we mentioned. Although 
not numerous these moments give a special original value to his 
telling.

We saw that through his story presented in three chapters 
(XV, XVI and XVII) there are no chronological determinants 
that is, he does not cite any year. Instead, he ties events with big 
historical figures (rulers), and very rarely does he cite a holiday (fest 
Day) which was on the day of some big event such as the Battle 
of Kosovo. In spite of that we cannot say that his work is overall 
chronologically inaccurate, on the contrary there is little example of 
that. Yet if we were to learn about Serbian history of the XIV and 
the very beginning of the XV century only from his work, we would 
miss out on many important events and significant processes.

It is of particular importance to point out that three chapters 
of Memoirs have extraordinary importance in perceiving the 
development of national tradition, first off, when depicting the 
Serbian King and Emperor Stefan (Dušan), and then to an even 
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greater extent the Battle of Kosovo (1389) and the development 
of the Kosovo legend up till the age in which they were written. 
About that, his story regarding those questions has referential value 
because it determines the exact level of development of the tradition 
in the time Konstantin Mihailović wrote his work at the end of XV 
century.
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ÖTELERDEN BALKANLAR’A BAKIŞ: 
ŞEHİRLERİN ŞİİRDE TEMSİLİ*

A View of the Balkans from Afar:  
The Representation of Cities in Poetry

Ülkü AKÇAY**

Öz: Klasik Türk şiirinde şehirler, ülkeler, eyaletler, cami, hamam, medrese 
gibi mimari yapılar, nehirler, göller, dağlar ve bunlara benzer birçok mekân 
ve coğrafi unsur divan şairleri tarafından çeşitli bağlamlarda sıkça anılır. 
Şairler kimi zaman kendi hayatlarından yola çıkarak bu coğrafyaları 
anlamlandırmış, mekânların kendileri için ne ifade ettiğine değinmişler; 
kimi zaman bu bölgelerin meşhur ürün ve şahsiyetlerine yer vermişler, 
kimi zaman da coğrafyaların/mekânların güzellerinden ve güzelliklerinden 
söz etmişlerdir. Şehirlerin/coğrafi unsurların veya mekânların şiirsel 
malzeme olarak kullanımının çok geniş bir konu olduğunu ve yukarıda 
sayılanların sadece büyük bir çağrışım hazinesinin küçük bir yanını temsil 
ettiği söylenebilir. Bu çalışmada ise Balkan şehirlerinde doğmamış, buraya 
savaş, idari görev veya eğitim gibi nedenlerle gelmiş yahut bu şehirleri hiç 
görmemiş şairlerin şiirlerinde Balkan coğrafyasının tarih, kültür ve sosyal 
yaşam gibi, tespit edilebilen tüm yönleriyle nasıl ele alındığı irdelenecek 
ve değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Balkan şehirleri, divan şairleri, Osmanlı şiiri

Abstract: In the works of classical Turkish literature, cities, 
countries, architectural structures, rivers, mosques, lakes and mountains 
are included with various functions. It should be stated that the use of place 
names as a poetic material is a very broad subject and at the same time 

* Bu bildiri, Osmanlı Şiirinin Coğrafyası: Gazellerde Şehirler başlıklı doktora tez-
inden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanmıştır.

** (Dr.); akcayulku@gmail.com
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the explanation of usage of the names of places in literary works can set 
light to many political, historical, cultural and social aspects of the period 
in which the works were written. This article will focus on Ottoman cities 
in the Balkans and it will be examined and evaluated how the Balkan 
geography is handled in the ghazels by poets who were not born in Balkan 
cities. While the poets include the famous products of Balkan cities in their 
works, they sometimes talk about the beauties and historical backgrounds 
of the cities.

Keywords: Balkan cities, divan poets, Ottoman poetry

Giriş

Günümüzde Türkiye, Bosna-Hersek, Arnavutluk, Romanya, 
Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Slovenya, Sırbistan, Hırvatistan 
ve Macaristan ülkelerinde toprakları bulunan bir bölge olan Balkan 
coğrafyasının büyük bir kısmı Osmanlı Devleti’nin 14. yüzyılda 
başlamış olan fetih hareketleriyle Osmanlı hâkimiyetine girmiş 
ve 19. yüzyılda başlayan ayaklanmalara dek bu egemenlik devam 
etmiştir.1 

Bu çalışmanın esas konusunu teşkil eden, gazellerde Balkan 
coğrafyası şehirlerinin temsili konusunda başı çekenler bu 
coğrafyada doğmuş ve yetişmiş şairler olmuştur. “Rumelili şairler” 
adıyla yahut Balkan şehirlerinden herhangi biriyle birlikte anılan 
bu ediplerin eserleri memleketlerini şiirlerinde nasıl ele aldıkları 
hususlarında birçok defa incelenmiş ve değerlendirilmiştir.2 Bu 

1 Kemal Karpat, “Balkanlar”, https://islamansiklopedisi.org.tr/balkanlar, erişim 
tarihi: 21.07.2022
2 Bkz. Turan, Selami-Çetin, Kamile, “Klâsik Türk Şiirinde Balkan Coğrafyasının 
İzini Sürmek”, Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 22, 2018, s. 412-437., Çeltik, Halil, 
“Rumeli Şairlerine Göre Rumeli Coğrafyası”, Uluslararası Asya ve Kuzey Afri-
ka Çalışmaları Kongresi (ICANAS), 10-15 Eylül 2007, Ankara, s. 419-442., Çel-
tik, Halil, “Rumeli Şairlerinde Yöresel Kültür”, Bilig, Sayı: 14, 2000, s. 99-109., 
Gürgendereli, Müberra, “Bir Rumeli Kadısı Olan Atâyî’nin Şiirlerinde Balkan 
Coğrafyası”, Turkish Studies International Periodical for the Languages, Litera-
ture and History of Turkish or Turkic, Sayı: 8, 2015, s. 1291-1312., Osman, Ntilek, 
“Filibeli Vecdî Dîvânı’nda Balkan Yer Adları”, Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler 
Dergisi, Sayı: 21, 2019, s. 293-302.
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çalışmada ise Balkan coğrafyasına uzaktan bakan, buraya farklı 
amaçlarla gelmiş veya Balkan şehirlerini hiç görmemiş olan 
şairlerin, bu memleketleri şiirlerinde hangi özellikleriyle andıklarını 
incelemek ve böylelikle Balkan şehirlerinin sosyal, kültürel ve tarihî 
yönleriyle “ötelere” etkisinin tespiti amaçlanmaktadır.

Siyasi bağlam

Balkan şehirlerinin beyitlerde anıldıkları ilk bağlam tarihî 
hadiselerdir. Kelime anlamı beyaz şehir anlamına gelen ve Sultan 
Süleyman’ın Macaristan seferi sırasında, 1521 yılında Osmanlı 
topraklarına dâhil edilen 3 Belgrad’a on sekizinci yüzyıl şairlerinden 
olan ve Bursalı olduğu bilinen Feyzî;

Hasna tab’ım leşker-i gam kıldı berbâd ü harâb
Geldi küffâr askeri gûyâ Beligrad üstüne G. 124/3 

beytinde yer verir. kâfir askerlerin Belgrad üzerine geldikleri, 
orayı yakıp yıktıkları gibi; güzel tabiatımı da gam askeri harap etti, 
diyen şair 18. yüzyıl başlarında Avusturyalıların Belgrad’a yaptığı 
saldırılara ve tahribata atıfta bulunur.

1541 yılında Osmanlı devleti topraklarına dâhil edilen ve 
devletin eyalet merkezi olarak4 150 yıla yakın bir süre Osmanlı 
hâkimiyeti altında kalan Budin’i5 on altıncı yüzyıl şairlerinden 
Kütahyalı Rahimî; 

Pîç-i zülfi küfr-i hattıyla Budin mülkin diler
Kır kıral alayın ey sâhib-kırân alaya sal G. 166/2 

dizelerinde Budin şehrine yapılan kâfir saldırılarına gönderme 
yaparak anar. Kâfirler tarafından ele geçirilmek istenen Budin şehri 

3 Cavid Baysun. “Belgrad”, İslam Ansiklopedisi, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul, 
1979, s. 475-477.
4 Cavid Baysun, “Budin”, İslam Ansiklopedisi c.2, Milli Eğitim Basımevi, 1979, 
s. 749.
5 Tayyib Gökbilgin, Türk İdaresinde Budin, Atatürk Konferansları V içinde. Türk 
Tarih Kurumu, Ankara, 1971-72, s. 169.
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gibi, sevgilinin siyahlıkları ile küfrü ve kesreti temsil eden saç ve 
ayva tüyü gibi güzellik unsurları da âşığın gönül şehrini almak 
isterler. Rahimî; 

Zülfinün pîçi Budin mülkine salarsa akın
Kayd-ı bend idüp anı azm-i Ferendûş idelüm G. 190/3 

beytinde, yine benzer bir hayal kurar. Sevgilinin siyah/kâfir 
saçlarının, âşığın Budin gibi olan gönlüne yapabileceği akından 
söz eden şair, 16. yüzyılda Budin’i kuşatan ve Sultan Süleyman’ın 
Budin’e doğru yola çıkmasının ardından kuşatmaya son veren 
Avusturya Kralı Ferdinand’ı Ferenduş lakabıyla anar. Şair sevgilinin 
küfrün temsilcisi olan ve âşığın gönlünü ele geçirmeye çalışan 
saçlarını Avusturya askerlerine benzetir. 

Macaristan’ın kuzey bölgesinde bulunan Peşte’ye Sultan I. 
Ahmed,

Peşte’nün fethi Budin ehline cân-bahş oldı
Bu beşâret haberi kıldı cihânı mesrûr G. 4/2

beytinde yer verir. 145 yıl Osmanlı egemenliği altında kalan Peşte 
şehrine birçok defa saldırı düzenlenmiş ve şehir işgal edilmiştir.6 I. 
Ahmed ise Budin’de yaşayanlara Peşte’nin fethinin can verdiğini 
ve bu müjdeli haberin aslında tüm cihanı sevindirdiğini dile getirir.

Günümüzde Macaristan sınırları içerisinde yer alan, 16. 
yüzyılda Osmanlı hâkimiyetine giren ve sancak merkezi olan 
Estergon, fethinden 50 yıl sonra kaybedilir. Sultan I. Ahmed 
döneminde, 1605 yılında, tekrar Osmanlı Devleti’nin egemenliği 
altına giren şehrin fethini Sultan I. Ahmed (ö. 1617) bizzat; 

Bi-hamdillâh ki kılmış dîn-i İslâm’ı Hüdâ mansûr
Dışıgrad ile Estergon’ı almışlar olup mesrûr G. 5/1 

beytiyle kendisi nakleder.

6 Ahmet Şimşirgil, Kayı V Osmanlı Tarihi Kudret ve Azamet Yılları, Timaş Yayın-
ları, İstanbul, , 2013, s. 322.
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Günümüzde Bulgaristan sınırları içerisinde bulunan Vidin şehrine 
İstanbullu Beylikçi İzzet Bey (ö. 1809);

Hısn-ı hasîn ü kuvvet-i dîn ya’nî kim Vidin
Ye’cûc-ı hasma bağrı olur sedd-i âhenîn G. 135/1 

mısralarında yer verir. Vidin Osmanlı Devleti topraklarına 
katıldığında ülkenin kuzeyinde bir kale işlevi görmeye başlar.7 Şair 
de buna uygun olarak şehri sağlam bir kale olarak nitelendirerek 
onun düşman ordularının karşısında âdeta demir bir duvar gibi 
olacağını dile getirir.

1456’da Osmanlı egemenliği altına giren, günümüzde ise 
Sırbistan sınırları içerisinde bulunan Niş şehrini 16. şairlerinden 
Kütahyalı Rahimî;

Gönül Nîş kal’asıdur san harâb olmış içi taşı
Başum tağ-ı anâ aynıyla çeşmümdür Bınarbaşı G. 318/1 

beytinde, gönlü ile Niş kalesi arasında benzerlik kurarak anar. 
Kaynaklarda 1443 yılında yaşanan çatışmalar esnasında Osmanlı 
kuvvetlerinin Sırp ve Polonya-Macaristan ordularının şehri üs 
olarak kullanmasını engellemek için Niş şehrini tahrip ettikleri 
bildirilir.8 Rahimî’nin geçmişte yaşanan bu olaya atıfta bulunduğu 
düşünülebilir.

Şehirlerin güzelliği, güzelleri ve burada yaşanan doğal afetler

Divan şairleri Balkan şehirlerine iklimleri, güzellikleri, güzelleri 
ve burada görülen doğal afetleri ile de şiirlerinde yer verirler. 
Günümüzde Kuzey Bulgaristan’da bulunan tarihî şehir Şumnu’yu, 
bu şehre ordu muhasebeciliği göreviyle gelen Osman Nevres (ö. 
1876);

7 Machiel Kiel, “Vidin”, https://islamansiklopedisi.org.tr/vidin, erişim tarihi: 
20.07.2022
8 Machiel Kiel, “Niş”, https://islamansiklopedisi.org.tr/nis, erişim tarihi: 
20.07.2022



66     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Şumnu’da evzâ-ı Kokand u Hocend’i gel de gör
Âb-ı Âmûy ü hevâ-yı Taşkend’i gel de gör G. 74/1 

Rûm ilin Tâtâr ili etmiş Kırım dilberleri
Şumnu’da tarz-ı Buhârâ’yı efendi gel de gör G. 74/2 

Yüz çevirdik yine Şumnu’ya vatandır diyerek
Özledik köhne bahârını çemendir diyerek G. 145/1

beyitlerinde, doğasının güzelliğiyle meşhur olan Hocend şehriyle 
karşılaştırırken, Şumnu’nun suyunu Orta Asya’nın en büyük 
nehirlerinden Ceyhun’a, güzel havasını da Taşkent’e benzetir. 
Osman Nevres, 

Şumnu’nun şiddet-i sermâsı buna nisbetle
Ana benzer ki bir âhûya hücûm eyleye şîr K. 17/1

Şumnu’da şiddet-i eser-i zemherîrden
Şimdi dehâlet eyleriz âteş ocağına Dü-beyt 22/2

Şumnu’nun şiddet-i şitâsından
Müncemid tab’ u müncemid hâme Dü-beyt 27/1

beyitlerinde ise Şumnu’nun kış mevsiminin çok şiddetli oluşundan 
söz eder. Şair bu memleketin soğukluğunun kendi üstünde bıraktığı 
etkiyi, bir ceylana aslanın saldırmasına benzeterek anlatır. Şumnu’da 
kış öylesine şiddetlidir ki kitabı ve kalemi dahi dondurur.

Özellikle burada bulunan nehirlerin taşması sonucu sele gark 
olmasıyla bilinen, Osmanlı Devleti’ne uzun bir süre başkentlik 
yapan Edirne; Balkan seferlerine katılmış9 Şemsî Paşa (ö. 1578)’nın; 

Şöyle gark etdi gözüm yaşı vücûdum şehrini 
Sanasın geldi yine seyl-i revân Edrene’ye G. 322/4 

beytinde bu yönüyle yer alır. Şair, vücudunu Edirne’ye, gözyaşlarını 
ise Edirne’yi basan sele benzetir.

9 Mehmet Akkaya, Şemsi Paşa Dîvânı (inceleme-edisyon kritikli metin), Yayımlan-
mamış Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi, İstanbul 1992, s. 16.
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Edirne ayrıca güzelliğiyle de şiirlere konu olur. Üsküdarlı Aşkî 
(ö. 1576)’nin;

Bunun gibi makâm-ı dil-güşâ vü mâh-rûlarla 
Edirne şehrini kimdür viren firdevs ü gılmâna G. 416/4 

dizelerinde Edirne gönlü ferahlatan bir yer olarak tasvir edilerek, bu 
özelliğiyle cennetten bile üstün tutulur.

1392 yılında Osmanlı Devleti tarafından fethedilen Üsküp 
şehrine,10 16. yüzyıl şairlerinden Balıkesirli Ravzî;

Temâşâ eyle Üsküp’i ne zîbâ şehr olur ol kim
Münâsibdür eger dirsem ana Rûm’un Burusa’sı G. 633/6 

mısralarında yer verir. Şair şehrin güzelliğini anlatırken onu 
Anadolu’nun Bursa’sı olarak niteler.

14. yüzyılda Osmanlı Devleti topraklarına dâhil edilen ve 430 
yıl süreyle Osmanlı egemenliği altında kalan11 Manastır şehrine 
Balkan şehirlerinde kadılık yapan Amrî (ö. 1532?) gönül alan 
güzelleriyle yer verir:

Sofîlık satmayalum bunda ki dil nakdin alur
Büt-i sîmînler olur buna Manastır dirler G. 30/4 

Şehirlerin meşhur ürünleri

Balkan şehirleri burada üretimi yapılan bazı eşyalar dolayısıyla 
da gazellerde kendilerine yer bulur. Günümüzde Yunanistan’ın 
Trakya bölgesinde bulunan ve eski bir Osmanlı kasabası şeklinde 
tanımlanan12 Dimetoka, İstanbullu şair Hevayî’nin (ö. 1715);

Dimetoka’nın kırmızı bardağı tururken
Su içmeye leb-teşneler üskûreyi neyler G. 37/3 

10 Mehmet İnbaşı, “Üsküp”, https://islamansiklopedisi.org.tr/uskup, erişim tarihi: 
22.07.2022
11 Kristaq Prifti, “Manastır”, https://islamansiklopedisi.org.tr/manastir--makedon-
ya, erişim tarihi: 19.07.2022
12 Machiel Kiel, “Dimetoka”, https://islamansiklopedisi.org.tr/dimetoka, erişim 
tarihi: 21.07.2022
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beytinde hâlihazırda ününü korumakta olan kırmızı bardakları ile 
anılır ve bu bardaklar topraktan yapılan çukur çanaklardan üstün 
tutulur.

14. yüzyılda Osmanlı egemenliği altına giren Sofya şehrinden 
Hevayî (ö. 1715)’nin; 

Anılsın Sofya’nın kıvrak giyen hasnâ arûsânı
Tasavvur haclesinde gece dâmâd olduğum yerdir G. 38/3 

beytinde Sofya’daki güzel gelinlerin giydiği “kıvrak”tan söz edilir. 
“Kıvrak” köylü kadınlar tarafından giyilen ve yerli dokuma siyah 
bezden yapılan yeldirme, kadınların başlarını örttükleri, kenarlarında 
saçak olan ipekli örtü olarak kaynaklarda açıklanır.

1463 yılında fethedilen13 Bosna’ya, nereli olduğu kesin tespit 
edilememiş14 fakat Anadolu’dan İstanbul’a gelmiş olduğu tahmin 
edilen İbrahim Tırsî (ö. 1766-67);

İbrîk-i lutf ile bir içüm suyı virmedün
Bosna işi kalaylı legen söylerüm sana G. 3/2 

dizelerinde şehri meşhur kalaylı leğenleriyle anar. Şair;

Bâr-gîr-i Hersek’üm var aksadı kıç ayağı
Mîh degdi zann iderdüm inmiş meger karakuş G. 91/2 

Ben egerde gördügüm lutfı semerde görmedüm
Bâr-gîr-i Hersek’ün vaz’ını harda görmedüm G. 131/1 

Hîç binici olmayan çapkun tavarı n’eylesün
Hersek’ün beygirleri varken himârı n’eylesün G. 157/1 

beyitlerinde, önce ayrı bir Osmanlı sancağı iken daha sonra Bosna’ya 
bağlanan Hersek’e beygirleriyle yer verir. Kendisinin de bir Hersek 
beygirine sahip olduğunu dile getiren şair Hersek beygirlerinin ne 
kadar iyi olduklarına dikkat çeker.

13 Feridun Emecen, “Bosna eyaleti”, https://islamansiklopedisi.org.tr/bosna-eyale-
ti, erişim tarihi: 22.07.2022
14 Kadriye Yılmaz, İbrahim Tırsî ve Dîvânı, https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-195645/
tirsi-divani.html erişim tarihi: 20.07.2022
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Meşhur ürünleriyle şiirlerde zikredilen şehirlerden biri de 
Edirne’dir. Celilî (ö. 1577); 

Vâdî-i Eymen’de âteş şu’lesidür gülleri 
Tavr-ı arz-ı hâcet-i dil kûhsâr-ı Edrine G. 367/2 

beytinde, Evliya Çelebi’nin de Seyahatnamesi’nde;

… Mahmiyye-i Edirne’nin her tarafından gül [ü] gülistân 
ve sünbül [ü] reyhânistân ve ravza-i Rıdvân misilli bâğ-ı 
cinânları ve bî-hadd u bî-pâyân müşebbek bûstânları 
vardır kim hisâbın bâğbân-ı hakîkî Rabbü’l-izzet bilür. 
Zîrâ bu şehrin zemîni bir vâsi‘atü’l-aktâr ve rahîsatü’l-
eş‘âr hubûbât-ı vâfireli bir dâr-ı diyâr memâlik-i Rûm’da 
yokdur.15

cümleleriyle bildirdiği ateş gibi kırmızı olan Edirne güllerinden söz 
eder.

Söz oyunları

Divan şairleri şehirlerin isimleriyle çeşitli söz oyunları yaparak 
şiirlerine anlam derinliği katarlar. Şehir adlarına cinas ve tevriye 
gibi edebi sanatlar yoluyla gazellerinde yer veren şairlerden biri 
Nevres-i Kadim (ö. 1762)’dir. Şair,

Giryenâk olmağ ile makdem-i yâre Nevres
Döndi ol şehre gözüm kim ana dirlermiş Yaş G. 58/5 

beytinde 1538’de Osmanlı Devleti tarafından fethedilen16 Yaş 
şehrine yer verir. Beyitte “yaş” sözcüğü kelimenin sözlük anlamı 
olan “ıslaklık”a atıfta bulunularak ihamlı kullanılmış; âşığın 
durmaksızın akan gözyaşları nedeniyle gözlerinin aynı Yaş şehri 
gibi olduğu dile getirilmiştir.

15 Evliya Çelebi, Evliyâ Çelebi Seyahatnâmesi, c. III, Hazırlayan Seyit Ali Kahra-
man, Yücel Dağlı, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1999, s. 257.
16 Mihai Maxim, “Yaş”, https://islamansiklopedisi.org.tr/yas--romanya, erişim tar-
ihi: 21.07.2022
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1456’da Osmanlı egemenliği altına giren, günümüzde ise 
Sırbistan sınırları içerisinde bulunan Niş şehrine, İstanbul’da 
doğduğu ve Balkanlarda bazı savaşlara katıldığı bilinen Yetîm (ö. 
1553); 

Oldı İstanbul’dan çü menzilüm sahrâ-yı Nîş
Anı bildüm var imiş bu âlemün nûşında nîş G. 75/1 

dizelerinde yer verir. İstanbul’dan Niş’e gittiğine değinen şairin, 
beytin ikinci mısraında bu âlemin yemeğinde zehir olduğunu 
öğrendim, demesiyle bu gidişten pek de memnun olmadığı 
anlaşılmaktadır.

15. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil 
edilen ve günümüzde Yunanistan’ın kuzeybatısında bulunan Yanya 
şehrine17 19. yüzyıl şairlerinden Nurî, “yan”, “yanıma”, “Yani”, 
“yanaş”, “yandım” ve “Yanya” sözcükleriyle söz oyunu yaptığı; 

Yan çizer yanıma ey Yani yanaş disem ana
Yandım ey meh yerini söyle disem dir Yanya G. 7/1 

beytinde yer vererek, ay gibi olan sevgilinin Yanyalı olduğunu 
bildirmiş, “yan” hecesini beytinde altı kere tekrar etmiştir.

Refi’-i Amidî (ö. 1816)’nin;

Basdı ol Arnabûd güzelin âşıkân ile
Kâfir rakîb ol asılacak İlbasanlıdır G. 77/6 

mısralarında ise bir Arnavut güzelinden söz edilirken, kâfir rakibin 
de İlbasanlı olduğu söylenir. Şair “basdı” ve “İlbasan” arasında söz 
oyunu yapar.

Diğer bağlamlar

Bahsi geçen tüm bu kullanımların yanında şairler özel hayatları, 
iyi ve kötü tecrübeleri doğrultusunda da Balkan şehirlerine yer 

17 Machiel Kiel, “Yanya”, https://islamansiklopedisi.org.tr/yanya, erişim tarihi: 
20.07.2022
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verirler. Günümüzde Moldova sınırları içerisinde olan, geçmişte 
Osmanlı Devleti’nin Boğdan sınırında bulunan bir sınır yerleşimi 
olan Bender’e, Boğdan’da divan kâtipliği görevi yapmış olan, aslen 
İstanbullu Kâtibzade Sakıb (ö. 1716/17);18

Metâ’-ı şi’r-i ter-i hoş-kumâşdur Sâkıb
Suhanverân-ı zamâna hediyye Bender’den G. 473/9 

beytinde yer verir. Şair, şiirinin güzel ve taze bir edaya sahip 
olduğunu ve devrin hoş söz söyleyenlerine/iyi şairlerine Bender’den 
bir hediye olduğunu dile getirmiş, şiirini bu şehirde yazdığını 
bildirmiştir.

Maraşlı Sünbülzade Vehbî (ö. 1809) ise; 

Efendim toğrusu bu rütbede bir himmet olmazsa 
Ham eyler kâmetin Vehbî-i zârın el-amân Egri G. 252/5 

beytinde günümüzde Macaristan sınırları içerisinde yer alan, 91 
yıl boyunca Osmanlı hâkimiyeti altında kalmış19 Eğri’ye yer verir. 
Avusturya seferi sırasında Ordu-yı Hümayun kadılığı naipliği 
görevini yerine getiren şair20 bu beytinde, Eğri’nin Vehbi’nin 
boyunu eğeceğinden söz ederek yer değişikliği talebinde bulunur. 
Şairin bu mısraları Avusturya seferindeki görevi esnasında söylediği 
düşünülebilir. Vehbî, “Egri” sözcüğünü tevriyeli kullanarak, şehir 
adının yanı sıra kelimenin “bükülmüş” manasıyla beyitteki “toğru” 
sözcüğüyle tezat yapar.

Kesin olarak 1430 yılında Osmanlı Devleti sınırlarına dâhil 
edilen Selanik şehri,21 1713’te Selanik kadılığı yapmak üzere şehre 
gelen Mirzazade Salim (ö. 1743)’in; 
18 Mehmet Kırbıyık, Kâtib-zade Sâkıb Divanı, https://ekitap.ktb.gov.tr/TR-
199763/katib-zade-sakib-divani.html, erişim tarihi: 21.07.2022
19 M. Tayyib Gökbilgin, “Eğri”, İslam Ansiklopedisi, c. 4, İstanbul: Milli Eğitim 
Basımevi, İstanbul, 1979, s. 198.
20 Selim Sırrı Kuru, “Sünbülzade Vehbî”, https://islamansiklopedisi.org.tr/sunbul-
zade-vehbi, etrişim tarihi: 20.07.2022
21 Machiel Kiel, “Selanik”, https://islamansiklopedisi.org.tr/selanik, erişim tarihi: 
25.07.2022
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Sensüz bana ey mihr-i cihân-sûz Selânik
Hicrânun ile oldı hemân bir şeb-i târîk G. 181/1 

dizelerinde yer alır. Şair Selanik’e gelirken cihanı yakan güneş 
olarak vasıflandırdığı bir dostundan veya bir sevgiliden ayrılışından 
söz eder. Bu ayrılık yüzünden Selanik şehri şair için karanlık bir 
gece hâlini alır.

Sonuç

Balkan coğrafyasında doğmuş ve burada hayatının büyük bir 
bölümünü geçirmiş olan Mesihî, Hayalî, Mezakî, Ziyaî, Sabit, 
Hayretî, İshak, Surûrî ve Vasfî gibi şairler, gazellerinde bu bölgeye 
sıkça yer vermiş, yörelerinin meşhur özelliklerini, âdetlerini şiirlerine 
taşımışlardır. Rumelili şairlerin Balkan coğrafyasını ve Balkan 
adetlerini şiirlerinde nasıl işledikleri hususunda kıymetli çalışmalar 
yapılmış, öte yandan seçilmiş bazı şairlerin divanlarında bu bölgenin 
şiirde temsili incelenmiştir. Bu makalede ise, başka yerlerden Balkan 
şehirlerine gelmiş ya da hayatı boyunca bu diyarı görmemiş şairlerin 
bu coğrafyayı hangi yönleriyle şiirlerinde zikrettiklerini tespit 
ederek; tarihî ve sosyal açıdan bölgenin dışarıdan bakanlar için ne 
ifade ettiğinin ortaya koyulması amaçlanmıştır. Bununla bağlantılı 
olarak şairlerin Balkan şehirlerine iklimleri, fethedilişleri ve doğal 
afetleri ile yer verdikleri, ayrıca şehirlerin meşhur ürünlerinin ve 
şehirlerin güzelliğinin de gazellerde öne çıkan konulardan oldukları 
söylenebilir.
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SULTAN REŞAD’IN KOSOVA’DA 
TEMELINI ATTIĞI MEDRESE VE 

HÜSEYIN ŞEVKET’IN BUNA DAIR BIR 
ŞIIRI

Madrasa Whose Foundations Were Laid by Sultan 
Mehmed V Reşad in Kosovo and A Related Poem by 

Hüseyin Şevket

İsmail AVCI*

Öz: Osmanlı sultanı Mehmed Reşad, 1911 yılında Rumeli’ye bir 
seyahat gerçekleştirmiştir. Selânik, Üsküp, Manastır ve Priştine 
gibi şehirleri kapsayan bu seyahat üç hafta sürmüştür. Hazırlanan 
seyahat planına göre padişahın ziyaret edeceği yerlerden biri Priştine 
yakınlarındaki Murad Hudavendigâr Meşhedi’dir. Padişah burada halkla 
bir araya gelip cuma namazı kılacak, birlik beraberlik mesajı verecek 
ve bölgedeki ayaklanmaların son bulması için teskin edici bir konuşma 
yapacaktır. Nitekim ziyaret planlandığı gibi 16 Haziran 1911 Cuma günü 
gerçekleşmiştir. Kosova savaşlarından sonra tarihindeki en kalabalık 
günlerden birini yaşayan Hudavendigâr Meşhedi’ndeki bu coşkulu sahne, 
Kosova Merkez Naibi Yenişehirli Hüseyin Şevket Efendi’yi fazlasıyla 
etkilemiş ve Kosova Sahrâsı adlı eserinde yer alan şiirleri kaleme almasına 
vesile olmuştur. Söz konusu şiirlerden biri Sultan Reşad’ın burada temelini 
attığı medreseyle ilgilidir. Her ne kadar medresenin yapımına başlandıysa da 
Balkan Savaşları nedeniyle devam edilememiştir. Bu çalışma kapsamında 
medresenin yapımına dair yazışmalar, temel atılması ve sonraki süreçte 
yaşananlara dair arşiv belgelerinde yer alan bilgiler bir araya getirilecek ve 
bu bağlamda Hüseyin Şevket Efendi’nin şiiri değerlendirilecektir.

* (Doç. Dr.), Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı 
Bölümü, Balıkesir / Türkiye, ismailavci@balikesir.edu.tr
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Anahtar Kelimeler: Sultan Mehmed Reşad, Rumeli seyahati, 
medrese, Hüseyin şevket, şiir

Abstract: The Ottoman Sultan Mehmed Reşad travelled to Rumelian 
provinces in 1911. Having covered various provinces such as Thessaloniki 
(Selânik), Skopje, Bitola (Manastır), and Prishtina, this travel lasted for 
three weeks. According to the travel plan prepared for the Sultan, one of 
the destinations to be visited was Murad Hudavendigâr Meşhedi madrasa 
near Prishtina. The Sultan would meet people and perform Friday prayer, 
communicate a message of unity and solidarity, and give a reassuring speech 
to put an end to riots. Indeed, the visit took place as planned on Friday on 
June 16th, 1911. This enthusiastic crowd having gathered in Hudavendigâr 
Meşhedi, witnessing one of the most crowded days of its history since 
Kosovo battles, highly moved Hüseyin Şevket Efendi of Yenişehir, who 
served as the Regent in Central Kosovo, and thus, encouraged him to write 
the poems contained in his work titled Kosova Sahrası. One of these poems 
was about the madrasa whose foundations were laid by Sultan Mehmed 
Reşad. Even though the construction of the madrasa began, it could not be 
continued due to the Balkan Wars. In this article, information contained 
in archive documents on correspondence about the construction of the 
aforementioned madrasa, laying its foundations, and developments during 
the subsequent period is compiled and the related poem by Hüseyin Şevket 
will be discussed within this context.

Key Words: Sultan Mehmed Reşad, Rumeli travel, madrasa, 
Hüseyin Şevket, poem

Giriş

Osmanlı edebî geleneği içinde çeşitli tarihî hadiselerden söz eden 
manzum metinleri “manzum tarihler” ve “tarih manzumeleri” 
olarak iki grupta toplamak mümkündür.

Tarihte meydana gelmiş herhangi bir olayı manzum olarak 
anlatan ve genellikle mesnevi nazım şekliyle kaleme alınmış 
çoğunlukla hacimli olan metinler manzum tarihleri oluşturmaktadır. 
“Fetihname”, “gazaname / gazavatname”, “zafername”, “sefername” 
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şeklinde ya da fethi gerçekleştiren hükümdara atfen “Selimname” 
ve “Süleymanname” gibi adlarla anılan bu tür metinler aslen 
mensur olarak yazılan tarih kitaplarının manzum olan tarafını temsil 
etmektedirler.

Tarih manzumeleri ise ebcet hesabına göre düşürülen tarihleri 
içine alan metinlerdir. Klasik şairlerin divanlarında genellikle 
kasidelerden sonra yer alan bu şiirler devlet büyüklerinin, önemli 
kişilerin doğum, ölüm, düğün tarihleri ile o devirde öne çıkan 
bazı olayları ve imar faaliyetleri gibi toplum hayatında önemli 
sayılabilecek hadiseleri konu almaktadır. Söz konusu şiirler daha 
ziyade kıta nazım şekliyle yazıldıklarından “tarih kıtası” olarak da 
adlandırılmışlardır.

Tam olarak “manzum tarih” veya “tarih manzumesi” 
denemeyecek ancak bunlarla belli oranda benzerliği olan başka 
metinler de vardır. Sözü edilen bu manzumelerde tarihî bir vakaya 
veya yapılan işe temas edilmekte, bunun önemine dair hususlar 
dile getirilip övülmektedir. Bu manzumeler mesnevi dışında nazım 
şekilleriyle yazılabildikleri gibi ebcetle düşürülmüş tarih de ihtiva 
etmemektedirler. Bu çalışmada ele alınan Hüseyin Şevket’in şiirini 
bu grupta değerlendirmek mümkündür. Şiirle ilgili değerlendirmeye 
geçmeden önce çalışmanın temel konusu olan Sultan Reşad’ın 
Rumeli seyahati ve bu sırada temeli atılan medreseye dair bilgi 
verilmesi, konunun daha iyi anlaşılması bakımından önem arz 
etmektedir.

1.  Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati ve Temelini Attığı 
Medrese

Kosova, I. Murad (1362-1389) zamanında Sırplarla yapılan I. 
Kosova Savaşı neticesinde 1389’da ele geçirilmiş, uzun yıllar 
Osmanlı egemenliği altında kaldıktan sonra 1913 yılında imzalanan 
Londra Antlaşması’yla tekrar Sırplara bırakılmıştır. Yugoslavya’nın 
dağılması neticesinde bağımsızlık sürecine giren Kosova, 
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2008’de bağımsızlığını ilan ederek ayrı bir devlet olmuştur.1 
Kosova Ovası’nda 1389’da yapılan savaşta şehit edilen Murad 
Hudavendigâr’ın iç organları buraya gömülmüş ve yine burada 
“Hudavendigâr Meşhedi” olarak bilinen sembolik bir türbe / şehitlik 
yapılmıştır. Söz konusu türbe tarih içinde birçok kez tamir görmüş 
ve türbeye bazı eklemeler yapılmıştır.2

Balkan topraklarının elden çıkmasından kısa bir süre önce 
Osmanlı’nın son sultanlarından Mehmed Reşad (1909-1918), 1911 
yılında Selânik, Üsküp, Manastır ve Priştine gibi şehirleri kapsayan 
ve üç hafta süren bir seyahate çıkmıştır. Bu kapsamda padişah 16 
Haziran 1911 Cuma günü Priştine yakınlarındaki Hudavendigâr 
Meşhedi’ni ziyaret edip halkla buluşmuş, onlarla birlikte cuma 
namazı kılmış, bölgedeki ayaklanmaların sona ermesini temin 
için teskin edici bir üslupla hazırlanan nutku İsmail Hakkı Paşa 
tarafından okunmuştur. Kosova Ovası bu toplantı vesilesiyle 
Kosova Savaşlarından (1389, 1448) sonra tarihindeki en kalabalık 
günlerinden birini yaşamıştır.3

1 Münir Aktepe, “Kosova”, İslam Ansiklopedisi, C. XXVI, TDV Yay., Ankara 
2002, s. 216-9; Muhammed Aruçi, “Kosova, Osmanlı Dönemi Sonrası”, İslam An-
siklopedisi, C. XXVI, TDV Yay., Ankara 2002, s. 219-21; Feridun Emecen, “Koso-
va Savaşları”, İslam Ansiklopedisi, C. XXVI, TDV Yay., Ankara 2002, s. 221-4.
2 Semavi Eyice, “Hudâvendigâr Meşhedi”, İslam Ansiklopedisi, C. XVIII, TDV. 
Yay., İstanbul 1998, s. 295-6.
3 Emin Plana, “V. Sultan Mehmet Reşat’ın 1911 Yılında Kosova Vilâyeti’ne 
Yaptığı Ziyaret”, Beşinci Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 
1985, Tebliğler, III, Türk Tarihi, C. 2, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1989, 
s. 543; Semavi Eyice, agm., s. 295; Mevlüt Çelebi, Sultan Reşad’ın Rumeli Seyaha-
ti, Akademi Kitabevi, İzmir 1999, s. 46-69; Oya Şenyurt, “Kosova’da Murad Hü-
davendigâr Türbesi ve Ek Yapıları”, METU JFA, 29/2, 2012, s. 297; Nesimi Yazıcı, 
“İsmail (Tuncu) Bey’in Hâtıra-i Seyahât’inde Sultan Reşad’ın Rumeli Ziyareti: 
Kosova”, TTK Belleten, C. LXXVIII, S. 283, Aralık 2014, s. 1106-9; Mehmet Ali 
Karaman, “Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati”, Balkan Tarihi, C. I, ed. Zafer Gölen, 
Abidin Temizer, Osmanlı Mirası ve Türk Kültürünü Araştırma Derneği Yay., Bur-
dur 2016, s. 68; Kemalettin Kuzucu, “Balkanlar’da Son Osmanlı Padişahı: Sultan 
V. Mehmed Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahati”, Uluslararası Türk Kültür 
Coğrafyasında Sosyal Bilimler Dergisi TURKSOSBİLDER, C. 2, S. 2, 2017, s. 14-
20.
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Sultan Mehmed Reşad’ın, atası Murad Hudavendigâr’ın 
türbesini ziyareti hakkında bilgi veren kaynaklar onun burada 
temelini attığı bir medreseden de söz etmektedirler. Söz konusu 
medrese belgelerde “Reşadiye” ve “Medrese-i İslamiye” adlarıyla 
geçmektedir. Priştine’de bir medrese inşa edileceği daha önceden 
yapılan ön çalışma ve hazırlıklar vesilesiyle halk tarafından 
bilinmektedir. Zira Rumili, Ziya, Senîn gibi dönemin gazetelerinde 
padişahın Rumeli seyahati başlamadan önce Priştine’de, Mısır’daki 
Ezher Medresesine benzer bir medresenin inşa edileceği halka 
duyurulmuştur.4 Zaten bu husus Kosova vilayetiyle İstanbul 
arasındaki yazışmalarda da birçok kez konu edilmiştir. 27 
Mart 1911 tarihli bir belgede medresenin inşasına karar verilip 
verilmediği, karar verildiyse bildirilmesi talep edilmektedir.5 Her 
ne kadar halk medresenin Priştine kasabası içinde inşasını arzu 
etse de Kosova valisi Halil Bey, 14 Mayıs 1911 tarihinde yazdığı 
yazıda, medresenin Priştine merkezinde yapılması hâlinde arsa 
bedelinin 1500 lirayı bulacağını ifade ederek acizane ricasının, 
temelin Murad Hudavendigâr türbesi civarında atılması olduğunu 
bildirmiştir.6 15 Mayıs 1911 tarihli bir belgeye göre Sultan Reşad’ın 
Priştine’yi teşrifinde Medrese-i İslamiyenin temelini atacağına 
dair halkta bir ümit olduğu ancak seyahat programında böyle bir 
merasimden söz edilmediği, eğer bundan sarfınazar edildiyse 
durumun halka uygun bir dille anlatılmasının yerinde olacağı, 
medresenin inşası yönünde kati bir karar varsa bunun mümkün 
olan en kısa zamanda bildirilmesi gerektiği ifade edilmiştir. Aynı 
belgede medresenin Priştine içinde değil de cennetmekân Murad 
Han’ın mübarek meşhedi civarında yapılması hâlinde arsanın 150 
lira gibi oldukça uygun bir fiyata tedarik edilebileceği, diğer taraftan 
bunun meşhet civarının mamur olmasına ve emniyetine de katkı 
yapacağı belirtilmiştir.7 Kosova valisi Halil Bey tarafından Dâhiliye 

4 Mevlüt Çelebi, age., s. 60.
5 BOA, DH.İD. D. 23, G. 17, s. 1.
6 BOA, BEO, D. 3894, G. 292014, s. 3.
7 BOA, BEO, D. 3894, G. 292014, s. 2.
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Nezaretine gönderilen 21 Mayıs 1911 tarihli belgede Medrese-i 
İslamiye için meşhed-i mübarek civarında dönümü 3 liradan 50 
dönümlük arsanın 150 liraya alınması hususunda arsa sahibinin 
rızasının alındığı telgrafla bildirilmiş8, bu bilgi bir gün sonra 
padişaha iletilmiştir.9 Arsa bedelinin Hazine-i Hassa tarafından 
ödeneceği Hümayun Başkitabeti tarafından çıkarılan yazıdan (25 
Mayıs 1911) anlaşılmaktadır.10 1600 metrekarelik bir alana oturacak 
olan medrese iki kat olarak planlanmıştır. Birinci katta dershaneler 
ve yemekhane, ikinci katta ise yatakhane ve mescit olacaktır.11 
Medresenin planı Mimar Kemaleddin tarafından çizilmiştir.12 Sultan 
Reşad’ın ziyaretinden iki gün öncesine ait (14 Haziran 1911) bir 
belgeye göre medresede okutulacak ilimlerin ve fenlerin Meşihat 
Dairesinden gönderilen memurla müzakere edilerek ders cetvelinin 
oluşturulduğu Maarif Nezaretine bildirilmiştir.13 Nihayet 16 Haziran 
1911 tarihinde padişahın meşhede gelişiyle ilk temel taşı bizzat 
padişah tarafından konulan medresenin inşası başlamıştır. Mehmed 
Reşad medresenin yapımı için lazım olan masrafın tamamını 
üstlenmiş, ilk etapta 5.500 lira ödemiş, geri kalan parayı da taksitler 
hâlinde vermeyi vadetmiştir.14 Ancak bu taksitlerin ödenmesi 
hususunda bazı aksamaların olduğu anlaşılmaktadır. Zira Kosova 
valisi Mazhar Bey, Dâhiliye Nezaretine gönderdiği bir telgrafta 
medresenin inşası için gerekli aylık 500 liralık Mart, Nisan, Mayıs 
ve Haziran aylarına ait taksitleri istemektedir.15 Büyük bir coşkuyla 
temeli atılan medresenin inşaatı, 1912 yılı başlarında ortaya çıkan 

8 BOA, DH.İD., D. 23, G. 17, s. 7.
9 BOA, İ.MBH., D. 6, G. 23, s. 1.
10 BOA, İ.MBH., D. 6, G. 23, s. 2.
11 Mevlüt Çelebi, age., s. 60.
12 BOA. DH.İD., D. 23, G. 17, s. 19.
13 BOA, DH.İD., D. 23, G. 17, s. 11.
14 Kemalettin Kuzucu, “Kosova’daki Tarihî ve Kültürel Mirasımız Meşhed-i Hu-
davendigâr”, Bir İnsan-ı Selîm Prof. Dr. Azmi Özcan’a Armağan, ed. Refik Arıkan, 
Halim Demiryürek, Lotus Yay., İstanbul 2016, s. 122.
15 BOA, DH.İD., D. 23, G. 17, 23.
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Arnavut isyanı neticesinde işçilerin inşaat alanını terk etmesiyle 
yarım kalmıştır. İlerleyen zamanlarda Sultan Reşad’ın medresenin 
yapılması konusundaki ısrarı ise bir işe yaramamıştır.16

16 Haziran 1911 Cuma günü Murad Hudavendigâr 
Meşhedi’nde toplanan büyük kalabalık arasında Kosova Merkez 
Naibi Hüseyin Şevket de vardır. Müellif, gördüğü bu manzaradan 
çok etkilenmiş ve bunun verdiği coşkuyla Kosova Sahrâsı Mâzîyi 
İhyâ Âtîyi İʽlâ Eden Bir Mahşer-i İkbâl adlı eserini nazmetmiştir.17 
Eserinde Murad Han’ın 1389’da Kosova’yı almasını maddeten, beş 
asır sonra Mehmed Reşad’ın Kosova Ovası’nda halkla buluşmasını 
manen bir fetih olarak değerlendirmiştir: “Beş asır önce I. Murad, 
Kosova’yı maddeten ve muzafferen zapt etmişse beş asır sonra V. 
Mehmed Han hazretleri manen fethediyor, ihya ediyor.”18 Hüseyin 
Şevket’in eserindeki şiirlerden biri yukarıda hakkında bilgi verilen 
Sultan Reşad tarafından temeli atılan medreseyle ilgilidir.

2.  Hüseyin Şevket’in Medreseye Dair Şiiri

Hüseyin Şevket tamamı manzum 6 bölümden oluşan Kosova 
Sahrâsı’nın 3. bölümünü yukarıda sözü edilen medreseye ayırmıştır. 
“Priştine’deki Medreseniñ Taraf-ı zî-Şeref-i Hazret-i Pâdişâhîden 
İnşâsı” başlığını taşıyan şiir 10 bentten oluşan bir muhammestir. 
Kafiye düzeni aaabb, cccdd, eeeff şeklinde olan muhammes fâʽilâtün 
fâʽilâtün fâʽilâtün fâʽilün vezniyle yazılmıştır.

Şair başlıkta medresenin padişah tarafından yaptırılacağını 
belirtmektedir ki bu husus yukarıda geçtiği üzere yazışmalardan da 
anlaşılmaktadır. 

16 Kemalettin Kuzucu, “Kosova’daki…”, s. 122.
17 Bu eser hakkında bk. İsmail Avcı, “Hudavendigâr Meşhedi Önünde Bir Tahas-
süs: Hüseyin Şevket Efendi’nin Kosova Sahrâsı Adlı Eseri”, Balkanlar’da Osman-
lı Mirası ve Defter-i Hâkânî, Cilt 2, edt. Abidin Temizer, Uğur Özcan, Libra Kitap, 
İstanbul 2015, s. 785-807.
18 Hüseyin Şevket Efendi, Kosova Sahrâsı, Mâzîyi İhyâ Âtîyi İʽlâ Eden Bir 
Mahşer-i İkbâl, Rumeli Matbaası, Selânik 1327 (1911), s. 3.
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Hüseyin Şevket şiire medresenin nasıl ve niçin inşa edileceğini 
anlatarak başlar. Padişah bu beldenin nasıl gelişeceğini, milletin 
istikbalini düşünmüş, isabetli bir kararla Mısır’daki Ezher Camisi 
/ Medresesi gibi bir medrese inşası için ferman buyurmuştur. 
Ramazan 361 (Haziran 972) tarihinde aslen bir cuma camisi olarak 
inşa edilen ve sonraları üç müstakil medreseyle birlikte farklı 
fonksiyonda onlarca ekleme yapılan Ezher Camisi / Medresesi, 
İslam dünyasına 1000 yıldan fazla zamandır hizmet eden oldukça 
büyük bir külliyeye dönüşmüştür.19 Şairin, Priştine yakınlarında iki 
katlı olarak yapılacak medreseyi, günümüzde ilk yapıldığı zamanda 
olduğu gibi bir ibadethane hüviyetine olan Ezher Camisi / Medresesi 
ile karşılaştırması ilginçtir:

Câmiʽ-i Ezher gibi bir medrese inşâsına
Lutf idüp kıldı mukârin vaʽdini fermânına

İkinci bentte halkın gayreti konu edilir. Millet yeteneklidir ve bunun 
ortaya çıkması için bir işaret gereklidir. Padişah, muhteşem bir irfan 
mektebi yaptırarak fedakâr ümmeti tahsile yöneltmiştir. Üçüncü 
bentte bunun için padişaha teşekkür etmek gerektiği dile getirilir. 
Âdil padişahın bu lütfu karşısında onu yüceltmek millet için 
ödenmesi gereken bir borçtur, zira böyle bir ilim yuvasının inşası 
büyük bir nimettir. Halk bu ilim yuvasında marifet kazandıkça 
teşekkür edip bu hizmeti hemen takdir etmelidir. Nitekim Kosova 
Sahrası adlı böyle bir eser yazmak suretiyle Hüseyin Şevket 
“şükrân” vazifesini yerine getirmiş ve takdir konusunda da “şitâbân 
(hızlı, acele)” davranmıştır. Zira Sultan Mehmed Reşad’ın türbeyi 
ziyareti 16 Haziran 1911’dir. Eser ise aynı ay içinde yazılmış ve hiç 
vakit kaybedilmeden basılmıştır:

İktisâb-ı maʽrifet itdikce şükrân olmalı
Lutf-ı ʽâle›l-ʽâlî takdîre şitâbân olmalı

19 Mustafa Uzun, “Ezher”, İslam Ansiklopedisi, C. 12, TDV Yay., İstanbul 1995, 
s. 58.



SULTAN REŞAD’IN KOSOVA’DA TEMELINI ATTIĞI MEDRESE . . .     85

Sultan Reşad’ın Rumeli seyahati yukarıda da belirtildiği üzere 
bu coğrafyadaki huzursuzlukların giderilmesi, ayaklanmaların 
sonlandırılması için planlanmıştır. Dördüncü bent esasen padişahın 
bu seyahatinin temel amacını ortaya koymaktadır. Padişahın meşhedi 
şereflendirmesi devletteki farklı etnik unsurların uyum içinde 
yaşayıp gitmesi için son derece ehemmiyetlidir. Zaten o da bu iyi 
niyetle seyahate çıkmıştır. Hüseyin Şevket padişaha “Bilsin ki insan 
için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm Suresi, 53/39) 
ayetini hatırlatarak Allah’ın bu gayreti boşa çıkarmayacağını söyler.

İlk dört bentte medreseden söz eden şair beşinci bentte konuyu 
birden Kanun-ı Esasi’ye getirir. Kanun-ı Esasi, 23 Aralık 1876’da 
kabul edilen Osmanlı Devleti anayasasıdır.20 Zaten bundan sonraki 
bentlerde terakki, kanun, hürriyet, meşrutiyet gibi o dönem için yeni 
ve çokça anlam yüklenen kavramlar tekrarlanmaya başlar. Bu bentte 
şair yeni yasanın ülkeye kuvvet verdiğini, yükselmeyi sağlayacak 
fikir adımlarının devlet tarafından atıldığını, milletin de bu vesileyle 
feyizlendiğini ifade eder ve ümitsizliğe düşmek gibi helak edici bir 
yola girilmemesini ve yeni anayasa tarafında olan kitlenin iftiralarla 
incitilmemesini talep eder.

Altıncı bentte konu tekrar medreseye döner ancak burada 
başka hususlardan da söz edilir. Şair art arda şöyle der: “Medrese 
işte burada, kitabını kap gel, ders al! Eğer ticaret yapmak dilersen de 
Allah sana yardım edecektir. Maksadın Allah’a ibadet etmekse şafak 
vakti uyan. Çalışmadan ve düşünmeden millî kanunları anlamak 
mümkün müdür? Bilgili hoca deyip bırakma, dünyada hürriyetin ne 
olduğunu düşün, anlamaya çalış!”:

Medrese işte dilerseñ kap kitâbı al sebak
Ger ticâret itmek isterseñ ider tevfîk Hak
Maksadıñ Hakk’a ʽibâdetse uyan vakt-i şafak
Saʽy ile fehm itmeden kânûn-ı milliyyet nedir
Hvâce-i dânâ dime ʽâlemde hürriyyet nedir

20 Mehmet Âkif Aydın, “Kânûn-ı Esâsî”, İslam Ansiklopedisi, C. 24, İstanbul 
2001, s. 328.
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Yedinci bentte şair çalışmanın önemine vurgu yapar. Dediğine 
göre vatan evladının gayreti ve çalışması Osmanlı mülküne 
hürriyet nimetini vermiştir. Artık bir sanat öğrenme veya bir iş 
kurma zamanıdır. Öyle ki böyle gönle hoş gelen bu meşru devirde 
(Meşrutiyet kastediliyor olmalıdır) ticaret yapılacak olursa çalışıp 
çabalayan kişiler servet sahibi olacaklardır. Şair beşinci bentte 
Kanun-ı Esasi’den yani I. Meşrutiyet’ten söz etmişti, burada ise 
daha önce askıya alınan ve 23 Temmuz 1908 tarihinde ikinci kez 
ilan edilen Meşrutiyet’e gönderme yaparak iktisadi bir iyileşmenin 
olacağı öngörüsünde bulunmuştur:

İttihâz it ʽakd-i şirket şimdi yâ bir sanʽatı
Devr-i meşrûʽ-ı dil-ârâda ticâret ʽâlemi
Sâhib-i servet ider saʽy eyleyen bir âdemi

Hüseyin Şevket sekizinci bentte eskiyi ve yeniyi karşılaştırır. 
Her şeyi kınayıp eleştiren zavallıların eski kişilerin hâlini, yaşam 
şartlarını bilmediğini ve sürekli Meşrutiyet’e söz söylediklerini, 
hürriyet iklimini oluşturanların bunu esefle karşıladığını ancak buna 
rağmen vicdanlı kişilerin intikam peşinde koşmayacağını söyler ve 
bendi “Yüce bir meşrebe sahip olan kimse düşmanlık beslemez.” 
mısrasıyla bitirir.

Dokuzuncu bentte konu yeniden medreseye gelir. Şair dinî 
ilimleri öğrenmek isteyenlere seslenir ve şöyle der: “Sultan Reşad 
sağlam bir ilim tahsili için medrese yaptırmayı uygun buldu, gerçek 
manada ilim tahsil etmek isteyenler bu medreseden feyizlendikçe 
millet sultanın ömrü artsın diye dua etsin, milletin de mutluluğu 
çoğalsın.”

Son bent dua bendidir. Sultan şehitliği ziyaret etmiştir, 
medresenin temel atma töreni muhteşem olmuştur. Artık Reşad 
Han’ın ve milletin mutluluğu için samimi olarak dua etme zamanıdır:

Eyle ey Şevket samîmî bir duʽâ-yı muntazam
Kâmrân olsun Reşâd Hân milletiñ ikbâline
Hidmet itsün her zamân ümmîd-i istikbâline
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Sonuç

Sultan Mehmed Reşad’ın Hudavendigâr Meşhedi civarında temelini 
attığı medreseyi ve bu medrese için Hüseyin Şevket tarafından 
kaleme alınan şiiri konu alan bu çalışmanın sonucu olarak şunlar 
söylenebilir:

1. Kosova 1389’da fethedildiği vakit Sultan Murad 
Hudavendigâr burada şehit düşmüş ve şehit edildiği bu yerde 
onun aziz hatırasına atfen bir türbe yapılmıştır. Hudavendigâr 
Türbesi / Meşhedi sonraki zamanlarda önemli ziyaretgâhlardan 
biri olmuştur.

2. Sultan Mehmed Reşad, 524 yıl sonra atası Sultan Murad’ın 
meşhedini ziyaret etmiş ve bu ziyaret sırasında Kosova halkının 
eğitimi için daha önceden yapılması kararlaştırılan medresenin 
temelini atmıştır. Belgelerde Reşadiye ve Medrese-i İslamiye 
adlarıyla anılan medresenin Hudavendigâr Meşhedi yakınında iki 
kat olarak 1600 metrekarelik bir alanda yapılması planlanmıştır. 
Planları Mimar Kemaleddin tarafından hazırlanan medresenin 
yapımını Sultan Mehmed Reşad üstlenmiş ve ilk etapta 5500 
lira tahsis etmiş, geri kalanını da taksitler hâlinde göndermeyi 
vadetmiştir. Ancak temeli atılan medrese inşaatına Balkan Savaşları 
nedeniyle devam edilememiştir.

3. Padişahın Hudavendigâr Meşhedi’ni ziyareti sırasında orada 
bulunan Kosova Merkez Naibi Hüseyin Şevket gördüğü manzaradan 
etkilenerek Kosova Sahrâsı adlı manzum eserini yazmıştır. Eserdeki 
şiirlerinden biri temeli atılan medreseyi konu almaktadır. Şiir, 10 
bentlik bir muhammestir.

4. Muhammeste sözü edilen konuları birkaç başlık altında 
toplamak mümkündür. Bunlardan ilki padişahın çıktığı seyahatin 
Rumeli coğrafyasında ayrılıkçı hareketleri engelleyici, birlik ve 
beraberlik duygusunu pekiştirici bir rolünün olmasıdır. Bu husus 
Sultan Reşad’ın bu gezisinden söz eden hemen bütün kaynaklarda da 
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vurgulanmıştır. Şiirin konusu medrese olunca doğal olarak bentlerde 
bu konu ağırlıktadır. Her şeyden önce padişahın kendi hesabından 
olmak üzere böyle bir medrese yaptırması o bölgede yaşayan halkın 
tahsili, milletin geleceği için çok önemlidir. İsteyen gelip burada 
eğitim alabilecek, isteyen de ticaretle, sanatla iştigal edebilecektir 
lakin her hâlükârda çalışmak hayatın merkezinde yer almalıdır. 
Medrese, Mısır’daki Ezher Camisi / Medresesine benzetilmiştir. Bu 
husus Ezher’in çok eski zamanlardan beri İslam dünyası için örnek 
bir eğitim ve inanç kurumu olmasından ileri gelmektedir. Şairin 
üzerinde durduğu bir başka konu yine medrese ve eğitimle irtibatlı 
olmak üzere Kanun-ı Esasi’dir. Hüseyin Şevket yeni kanunların, 
Meşrutiyet’in ülkeyi güçlendireceğine dair inancını dile getirir. 
Diğer taraftan şairin eski ve yeni durum arasında da itidalli bir tavır 
takındığı görülür. Yeni durumun (yeni kanunlar, meclis vs.) inşası 
noktasında eskiyi kötülemeyi doğru bulmaz, zira eskiden şartlar 
zordur ve söz söylerken bunu göz önünde bulundurmak gerekir. Bu 
türden hemen her metinde olduğu gibi şair muhammesi padişah için 
duayla bitirmiştir.

5. Bu muhammes bir taraftan şeklen ve ruhen 
imparatorluğun edebî geleneği doğrultusunda eski tarza 
yaslanırken muhteva bakımından Balkan Savaşlarının hemen 
öncesinde buhranlı zamanların belirsizliği içinde terakki, 
kanun, hürriyet, meşrutiyet gibi o dönem için yeni ve çokça 
anlam yüklenen kavramları belli ölçüde öne çıkaran bir şiirdir. 
Bu manada eskiden yeniye geçiş devresine ait edebî metinlerden 
biri olarak değerlendirilebilir.
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Metin

Priştine’deki Medreseniñ Taraf-ı zî-Şeref-i Hazret-i 
Pâdişâhîden İnşâsı
(Fâʽilâtün Fâʽilâtün Fâʽilâtün Fâʽilün)

1. Fikr idüp bu beldeniñ esbâb-ı istikmâlini
 Asdikâ-yı milletiñ ümmîd-i istikbâlini
 Pek isâbet eyledi te’mîn içün ikbâlini
 Câmi‛-i Ezher gibi bir medrese inşâsına
 Lutf idüp kıldı mukârin va‛dini fermânına
2. Müsta‛id bir milletiñ var ihtiyâcı gayrete [25]
 Bir delâletle gelir elbette fa‛âliyyete
 Nâ’il itdi pâdişâhıñ lutfı işte ni‛mete
 Bir fedâkâr ümmeti tahsîle tergîb eyledi
 Muhteşem bir mekteb-i ‛irfânı tertîb eyledi
3. Tâcdâr-ı ‛adle ta‛zîm eylemek zimmet bize
 Himmet itdi togrusı tahsîl içün gayret bize
 İşte dâr-ı ‛ilmiñ inşâsı büyük ni‛met bize
 İktisâb-ı ma‛rifet itdikce şükrân olmalı
 Lutf-ı ‛âle›l-‛âlî takdîre şitâbân olmalı
4. Bi’l-vesîle meşhedi teşrîf-i şâhâne bu dem
 İ’tilâf-ı ‛unsurîn-i devlete pek de ehem
 Niyyet-i hayrıyla itdi şübhesiz vaz‛-ı kadem
 Gayret-i şâhâneyi meşkûr ider elbet Hudâ
 Pâdişâhım 21 االماسعى لالنسان ليس

5. Virdi Kânûn-ı Esâsî mülke bir kuvvet bugün
 Hatve-i fikr-i terakkî vaz‛ ider devlet bugün
 Çâre buldı iktisâb-ı feyzine millet bugün
 Nâ-ümîd olmak gibi râh-ı helâke düşmeyiñ [26]
 Bu mu‛azzam kitleyi bühtân idüp incitmeyiñ

21 “Bilsin ki insan için kendi çalışmasından başka bir şey yoktur.” (Necm Suresi, 
53/39).
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6. Medrese işte dilerseñ kap kitâbı al sebak
 Ger ticâret itmek isterseñ ider tevfîk Hak
 Maksadıñ Hakk'a ‛ibâdetse uyan vakt-i şafak
 Sa‛y ile fehm itmeden kânûn-ı milliyyet nedir
 Hvâce-i dânâ dime ‛âlemde hürriyyet nedir
7. Bu vatan evlâdınıñ bir ictihâd u gayreti
 Mülk-i ‛Osmânîye virdi ni‛met-i hürriyyeti
 İttihâz it ‛akd-i şirket şimdi yâ bir san‛atı
 Devr-i meşrû‛-ı dil-ârâda ticâret ‛âlemi
 Sâhib-i servet ider sa‛y eyleyen bir âdemi
8. Bilmiyor bî-çâre tâ‛in ki nedir hâl-i selef
 Dâ’imâ meşrûtayı itmekde ta‛rîze hedef
 Fâtih-i iklîm-i hürriyyet ider gerçi esef
 İntikâma sâhib-i vicdân tenezzül eylemez
 Meşreb-i ‛âlî olan kimse ‛adâvet beslemez
9. İtdi tensîb ey talebkâr-ı ‛ulûm-ı şer‛ ü dîn
 Hazret-i Sultân Reşâd bir dâr-ı tahsîl-i metîn [27]
 Eyledikçe ahz-i feyzi tâlib-i ‛ilm-i rasîn
 İzdiyâd-ı ‛ömrine sultân-ı ‛âlî-himmetiñ
 Dâ’imâ itsün du‛â ikbâli artsun milletiñ
10. Meşhed-i pâki ziyâret itdi şâh-ı muhterem
 Medrese vaz‛-ı esâsı oldı gâyet muhteşem
 Eyle ey Şevket samîmî bir du‛â-yı muntazam
 Kâmrân olsun Reşâd Hân milletiñ ikbâline
 Hidmet itsün her zamân ümmîd-i istikbâline

Kaynakça

A.  Arşiv Kaynakları
BOA, BEO, D. 3894, G. 292014, s. 2-3.
BOA, DH.İD., D. 23, G. 17, s. 1, 7, 11, 19, 23.
BOA, İ.MBH., D. 6, G. 23, s. 1-2.



SULTAN REŞAD’IN KOSOVA’DA TEMELINI ATTIĞI MEDRESE . . .     91

B.  Diğer Kaynaklar
Aktepe, Münir, “Kosova”, TDV İA, Cilt XXVI, Ankara 2002, s. 

216-9.
Aruçi, Muhammed, “Kosova, Osmanlı Dönemi Sonrası”, TDV İA, 

Cilt XXVI, Ankara 2002, s. 219-21.
Avcı, İsmail, “Hudavendigâr Meşhedi Önünde Bir Tahassüs: 

Hüseyin Şevket Efendi’nin Kosova Sahrâsı Adlı Eseri”, 
Balkanlar’da Osmanlı Mirası ve Defter-i Hâkânî, Cilt 2, edt. 
Abidin Temizer, Uğur Özcan, Libra Kitap, İstanbul 2015, s. 
785-807.

Aydın, Mehmet Âkif, “Kânûn-ı Esâsî”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 
24, İstanbul 2001, s. 328-30.

Çelebi, Mevlüt, Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati, Akademi 
Kitabevi, İzmir 1999.

Emecen, Feridun, “Kosova Savaşları”, TDV İA, Cilt XXVI, Ankara 
2002, s. 221-4.

Eyice, Semavi, “Hudâvendigâr Meşhedi”, TDV İA, Cilt XVIII, 
İstanbul 1998, s. 295-6.

Hüseyin Şevket Efendi, Kosova Sahrâsı, Mâzîyi İhyâ Âtîyi İʽlâ 
Eden Bir Mahşer-i İkbâl, Rumeli Matbaası, Selanik, Mayıs 
1327 (1911).

Karaman, Mehmet Ali, “Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati”, Balkan 
Tarihi, Cilt I, ed. Zafer Gölen, Abidin Temizer, Osmanlı Mirası 
ve Türk Kültürünü Araştırma Derneği Yay., Burdur 2016, s. 
57-76.

Kuzucu, Kemalettin, “Balkanlar’da Son Osmanlı Padişahı: Sultan 
V. Mehmed Reşad’ın 1911 Yılındaki Rumeli Seyahati”, 
Uluslararası Türk Kültür Coğrafyasında Sosyal Bilimler 
Dergisi TURKSOSBİLDER, Cilt 2, Sayı 2, 2017, s. 1-39.

Kuzucu, Kemalettin, “Kosova’daki Tarihî ve Kültürel Mirasımız 
Meşhed-i Hudavendigâr”, Bir İnsan-ı Selîm Prof. Dr. Azmi 
Özcan’a Armağan, ed. Refik Arıkan, Halim Demiryürek, 
Lotus Yay., İstanbul 2016, s. 111-148.



92     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Plana, Emin, “V. Sultan Mehmet Reşat’ın 1911 Yılında Kosova 
Vilâyeti’ne Yaptığı Ziyaret”, Beşinci Milletler Arası Türkoloji 
Kongresi, İstanbul 23-28 Eylül 1985, Tebliğler, III, Türk Tarihi, 
Cilt 2, Edebiyat Fakültesi Basımevi, İstanbul 1989, s. 541-4.

Şenyurt, Oya, “Kosova’da Murad Hüdavendigâr Türbesi ve Ek 
Yapıları”, METU JFA, 29/2, 2012, s. 285-311.

Uzun, Mustafa, “Ezher”, İslam Ansiklopedisi, Cilt 12, TDV Yay., 
İstanbul 1995, s. 53-8.

Yazıcı, Nesimi, “İsmail (Tuncu) Bey’in Hâtıra-i Seyahât’inde 
Sultan Reşad’ın Rumeli Ziyareti: Kosova”, TTK Belleten, Cilt 
LXXVIII, Sayı 283, Aralık 2014, s. 1099-135.



93

A MORPHİNG CULTURE OF ROMANIA: 
IN EUROPEAN’S SHADOW

Romanya’nın Dönüşen Kültürü: Avrupanın 
Gölgesinde

Bülent Cercis TANRITANIR*

Abstract: Robert D. Kaplan has taken his place in the history of literature 
as a writer who makes his readers think, teaches history, and has a clear 
perception of cultural change. The author is considered to have a special 
talent that touches the human spirit. What Kaplan is trying to do on this 
deeply personal journey in Romania is to better understand not only himself 
and his special talent, but the world, the course of history and perhaps 
even the meaning of life. He conveys the history, personal testimonies and 
impressions of both himself and others. Kaplan emphasizes that despite 
being an American Jew holding both US and Israeli passports, he shares 
a common fate with Romanians, which fascinated Thomas Mann. His 
newest novel, In the Shadow of Europe: Two Cold Wars and a Thirty-Year 
Journey Through Romania and Beyond, explores the changing culture of 
Romania, which is unlike any other post-communist converting country. 
A mix of travel writing and historical analysis, the book observes how the 
country has changed, from Kaplan’s first trip there in the early 1980s to 
his visits to the country and surrounding areas over the past few years. The 
differences he observes are enormous. This study expresses how Kaplan 
perceives and conveys the post-communist cultural changes that affected 
Romania’s destiny.
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Özet: Robert D. Kaplan okuyucusunu düşünmeye sevk eden, tarih 
öğreten ve kültürel değişim algısı açık bir yazar olarak edebiyat tarihinde 
yerini almıştır. Yazarın insan ruhuna dokunan özel bir yeteneği olduğu 
düşünülür. Kaplan’ın Romanya’daki bu derin kişisel yolculuğunda yapmaya 
çalıştığı şey, yalnızca kendisini ve özel yeteneğini değil, aslında dünyayı, 
tarihin gidişatını ve hatta belki de hayatın anlamını daha iyi anlamaktır. 
Hem kendisinin hem de başkalarının tarihini, kişisel tanıklıklarını ve 
izlenimlerini aktarır. Kaplan, hem ABD hem de İsrail pasaportuna sahip 
bir Amerikan Yahudisi olmasına rağmen, Thomas Mann’ı büyüleyen 
Rumenlerle ortak bir kader paylaştığını vurgular. En yeni kitabı, Avrupa’nın 
Gölgesinde: İki Soğuk Savaş ve Romanya ve Ötesinde Otuz Yıllık Bir 
Yolculuk, diğer komünist rejim sonrası dönüşen ülkelere pek benzemeyen 
Romanya’nın değişen kültürünü araştırır. Seyahat yazısı ve tarihsel analizin 
karışımı olan kitap, Kaplan’ın 1980’lerin başında oraya yaptığı ilk geziden 
son birkaç yılda ülkeye ve çevre bölgelere yaptığı ziyaretlere kadar ülkenin 
nasıl değiştiğine gözlemler. Gözlemlediği farklılıklar devasa boyutlardadır. 
Bu çalışma Kaplan’ın Romanya’nın kaderini etkileyen komünizm sonrası 
kültürel değişiklikleri nasıl algılayıp aktardığını ifade etmektedir.

Anahtar Kelimeler: Romanya, Kültür, Gezi Yazıları, Tarih, 
Coğrafya

I. Introduction

Robert David Kaplan, an American journalist and strategist born in 
New York in 1952, is the author of a number of highly regarded works 
on international affairs. He received his Bachelor’s degree in 1973 
from the University of Connecticut, where he worked as the features 
editor for the Connecticut Daily Campus. He toured throughout 
Communist Eastern Europe and parts of the Near East in 1973 and 
1974. He worked for the Rutland Daily Herald in Vermont from 1974 
to 1975 as a reporter. He left the United States in 1975 to embark 
on a 16-year journey through the Arab and Mediterranean nations. 
He served in the Israel Defense Forces for a year and then resided in 
Greece and Portugal for nine years. Since 1983, he has been married 
to Maria Cabral. They live in western Massachusetts’ Berkshires. As 
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a journalist, Kaplan has investigated and written about countries that 
are less well-known. His novel, In the Shadow of Europe: Two Cold 
Wars and a Thirty-Year Journey Through Romania and Beyond, is 
an excellent example of this definition. Romania drew his attention 
because of its geopolitical complexity and many regime shifts; it 
was also a crucial bridge in the Balkans. Since becoming a member 
of the European Union in January 2007, Romania has had a wealth 
of historical knowledge that dates all the way back to the enduring 
imperial legacies of the Byzantine and Ottoman empires, as well as 
to more recent waves of modernization in the Western and Soviet 
styles. 1 In the Shadow of Europe is partially based on Kaplan’s 
visits to Romania in 1981, 1990, and 2013. In 2014, when Russia 
under Vladimir Putin upended post-Cold War security arrangements 
in Europe with his operations in eastern Ukraine and the annexation 
of Crimea, he added a trip that also takes him to the former Soviet 
republic of Moldova and into Transnistria. The dates range from 
the era of communism through the immediate aftermath of the 
revolution to the present. Robert Kaplan first traveled to Romania in 
the 1970s as a young journalist, when the nation was still a desolate 
Communist backwater. Although it was one of Europe’s darkest 
regions, few Westerners were aware of it. What followed was a 
lifetime fixation with a crucial but frequently forgotten country-a 
country that, now, is vital to comprehending Russia’s current 
danger to Europe. In the Shadow of Europe is a masterful thirty-
year-in-the-making combination of memoir, travel, journalism, and 
history—the narrative of a journalist coming of age, and a country 
attempting to do the same. Kaplan addresses wider problems of 
geography, imperialism, the role of fate in international affairs, the 
Cold War, the Holocaust, and more through the perspective of a 
single country. He highlights the union of the Latin West and the 

1 Constantin Iordachi, ‘’Politics of citizenship in post-communist Romania: Le-
gal Traditions, Restitution of Nationality and Multiple Memberships’’, Amsterdam 
University Press, 2022, p. 177.
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Greek East that formed Romania, the country that gave rise to Ion 
Antonescu, Hitler’s greatest foreign collaborator during World War 
II and the birthplace of Nicolae Ceauşescu’s most virulent form of 
Communism. The stony faces of inhabitants waiting in food lines in 
Cold War-era Bucharest; the desolate Bărăgan Steppe, ravaged by 
centuries of foreign invasion; the dismal labor camps of the Black 
Sea Canal; and the grand Gothic church spires of Transylvania and 
Maramureş are all shown in dramatic images. Kaplan finds himself 
in conversation with great intellectuals of the past as well as modern 
Romanians, philosophers, priests, and politicians, all of whom 
are fighting to keep the torch of humanism alive in the face of a 
triumphant Russia. In 2013 and 2014, Kaplan returned to Romania 
to find the country altered once more—now a visitor destination 
moulded by Western preferences but yet rising from the long 
shadows of Hitler and Stalin. In a nutshell, In the Shadow of Europe 
is a narrative about an ideological and geographic divide, and this 
study focuses on Romanian changing culture after the shift from 
communist to post-communist policy with Kaplan’s perspective.

II.  The History of Romania

Pre-communist Epoch

The term “rumân/român-România”(Romanian/ Rumanian - 
Romania) is derived from the Latin Romanus-România, which 
recalls the Roman Empire, which lasted over two millennia. At 
that time, the regions of Dacia and Moesia, which make up the 
majority of modern-day Romania, were annexed by Rome. At the 
same time, the Roman seal was permanently put on the Carpathian-
Danubian-Balkan area, where the Romanian people established 
themselves over many years, eventually becoming the world’s sole 
direct descendants. Romanians appear historically in Byzantine, 
Latin, Slavic, Armenian, Arab, and Persian sources as dwelling 
to the north and south of the Lower Danube in the eighth-nineth 
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centuries AD. In these sources, the Romanians are referred to as 
Vlach (Wallachian). The term “Vlach” is derived from the name of 
a Romanized Celtic tribe, and originally denoted a Latin-speaking 
population, later a Latinpeople (an ethnic group). However, because 
the Romanians were the sole inheritors of Rome, it came to denote 
just the Romanians in the Carpathian-Danubian and Balkan 
territories. As a result, the Romanians, like other ethnic groups, have 
two major names: one that they call themselves—rumân/român 
(Romanian/Rumanian)—and another that foreigners call them—
Vlach—both of which are associated with Latinity and Rome. 2 
Since ancient times, Romania’s history has been inextricably linked 
to its geographical location. It sits at the intersection of key historical 
commercial and migration routes, as well as mighty empires. As 
a result, Romania was impacted by its numerous neighbors, yet it 
was able to remain loyal to itself and keep its traditions and ideals. 
The origins of Romanian history may be traced back to the earliest 
migrations of Homosapiens onto the European continent. When 
humans arrived in Romania during the Neolithic period, the country 
was populated by a variety of people who had moved from far away. 
The Dacians, who are considered Romanian forefathers, were the 
most significant group, and they were defeated by the Romans later 
on. They lingered in Romanian lands until the third century CE, 
and they even gave the country its name. It is thought that Roman 
settlers mated with local Dacians, resulting in the formation of the 
Romanian nation. Transylvania, Wallachia, and Moldavia developed 
from the ruins of the Roman Empire in modern-day Romania. The 
three principalities were able to keep their independence while still 
paying homage to the Ottomans and plotting against them with 
Europe’s great nations. Until the empire’s demise in the nineteenth 
century, the Ottoman influence remained palpable. For Romanians, 
this was an era of national awakening, revolution, and profound 
2 Dan Dungaciu-Viorella Manolache, 100 Years since the Great Union of Romania, 
Cambridge Scholars Publishing, Newcastle 2019, p. 11.
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transformations that rattled the very foundations of Romanian 
politics and society. Nothing was the same after Wallachia and 
Moldavia were united under the authority of Alexandru Ioan Cuza, 
who would later resign. Carol I of the Hohenzollern-Sigmaringen 
family ascended to the throne, and Romania became a sovereign 
state under his rule. The royal family would become an important 
element of Romanian history, influencing the country’s politics 
and social structures. Romania participated in both world wars 
with the aim of gaining Transylvania, a territory where Romanians 
made up the majority of the population but were denied political 
and civil rights. In order to unite Transylvania, Bessarabia, and 
Bukovina, Romania suffered enormous casualties, experienced 
occupation, and switched sides. Romania succeeded in constructing 
an internationally recognized state in the two decades between the 
two world wars, propelling itself ahead into modernisation. Various 
political groups arose, and all Romanian males were granted the 
right to vote. Both peasants and Europeanists were proponents of 
parliamentary rule, and they had widespread public support. The 
pro-democracy parties achieved a landslide victory in the elections 
of 1928. However, there were a number of challenges to overcome. 
Because the peasantry lacked political expertise, they refused to 
participate in the country’s political life. Anti-Semitism arose as a 
result of the rise of nationalism, which coincided with the global 
economic crisis of the 1930s. This fueled the rise of new radical 
nationalist movements, which made anti-Semitism the intellectual 
heart of their future nation. The Iron Guard was one of these 
organizations, and it peaked in popularity in the mid-1930s. But it 
wasn’t just communist groups that wreaked havoc on Romania’s 
democracy. When King Carol II took the throne in 1930, he made it 
obvious right away that he had no intention of sharing authority. He 
despised legislative institutions and made no attempt to conceal his 
desire to become an oligarch. The development of fascism in Italy 
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and Nazism in Germany only fueled anti-democratic sentiment in 
Romania. The proponents of democracy were unable to withstand 
the pressures they faced from both inside and outside Romania. As 
a result, a dictatorship was established in 1938, with King Carol II 
as the sole ruler of the kingdom. For the next half-century, Romania 
was devoid of democracy. When the Iron Guard gained more 
authority, Ion G. Duca, the prime minister at the time, labeled them 
an illegal organization and was assassinated. Gheorghe Tatarescu, 
his successor, was more accepting of the group. The group that 
ran in the elections triumphed, becoming the third-largest party 
in parliament. The king, fearful of their rising power, imprisoned 
them in concentration camps. During WW II, Hitler, who rose to 
become the most powerful man in the world, requested that the Iron 
Guard men be released. To reconcile with the Iron Guard, the King 
appointed General Ion Antonescu as Prime Minister. Ion convinced 
King Carol to abdicate the throne to his son Mihael, and Antonescu 
was given complete power. At first, Antonescu established a military 
dictatorship, but unlike Hitler’s Nazism and Mussolini’s fascism, it 
lacked a defined ideology and political party backing. He refused to 
be swayed by politics or popular favor. He instead depended solely 
on the military. Romania came into hostilities with the Western 
Allies at the end of 1941. The growing Jewish population has been a 
source of concern for Romanians since the early nineteenth century, 
but with the development of Nazism and Romania’s devotion to 
Germany, it became a pressing issue that needed to be addressed 
at once. Antonescu’s main purpose was to expel all foreigners from 
Romania’s economy, not only Jews. He issued a series of orders 
expropriating Jewish property, including homes, land, woods, and 
enterprises, in both rural and urban settings. In another edict, he 
further ordered that all Jewish employees be fired and replaced 
with Romanians. The tactics against the Jewish community became 
increasingly menacing when Romania reclaimed Bessarabia. Many 
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had already left the regions, but those who remained were deported 
to Wallachia. 4,000 Jews were slaughtered and 110,000 transported 
to Transnistria by German and Romanian soldiers at Iasi. However, 
the transit circumstances were so bad that more than half of the 
individuals died. Despite his knowledge of the calamity that would 
befall Romania, Antonescu continued to collaborate with Germany. 
However, he had little choice when Hitler proclaimed his intention 
to seize Romania in order to prevent an anti-German coup. The Red 
Army’s arrival in Bucharest is the following development. It entered 
Bucharest in 1944. Romania’s constitutional monarchy dissolved in 
the mid-twentieth century after surviving the horrors of two world 
wars. After WWII, Romania was seized by the Soviet communist 
state, and it was forced to adapt or perish. 3 

Communist Epoch

In the spring of 1944, anti-war and anti-Antonescu political 
movements in Romania became more vocal. The National 
Democratic Bloc was formed in early June as a result of the need for 
collaboration among the National Peasant, Liberal, Social 
Democratic, and Communist parties. Its goals were a rapid ceasefire 
with the Allies, a withdrawal from the Axis, and all-out support for 
the Allied war effort, as well as the fall of the Antonescu dictatorship 
and the installation of a democratic state. The unexpected turn of 
events caught German diplomatic and military representatives in 
Romania off guard, and by August 31, German soldiers were 
retreating across the country. The Red Army marched into Bucharest 
on the same day. A new era had begun in Romanian history. The fall 
of 1944 was a time of mobilization for the major parties in Romanian 
domestic politics. Under the dictatorships of Carol and Antonescu, 

3 Matt Clayton, History of Romania: A Captivating Guide to Romanian History, 
Including Events Such as the First Roman–Dacian War, Raids of Vlad III Dracula 
against the Ottoman Empire, the Great War, and World War II, Captivating History, 
USA 2021, p. 1-124.



A MORPHİNG CULTURE OF ROMANIA: IN EUROPEAN’S . . .     101

everyone had their usual activities disrupted, and now, six years 
later, they were focusing their efforts on re-establishing national and 
local organizations. Under the strain of clashing political beliefs and 
goals, the National Democratic Bloc collapsed in the process. The 
Communist Party was the weakest of the bloc’s four parties. Its 
membership had been reduced to maybe 1,000 people during the 
conflict, and the bulk of its leaders had been imprisoned prior to the 
August 23 coup. A handful of them fled or were liberated in the final 
days of the Antonescu dictatorship. They were joined by other 
Romanian Communists who had spent several years in Moscow and 
were now arriving in Bucharest as the Red Army approached. The 
presence of the Soviet occupation authorities aided the efforts of 
local Communists and so-called “Muscovites” to reinvigorate the 
party. Within a week following Antonescu’s ouster, the Romanian 
Communist Party’s Central Committee announced its independence. 
By this point, the political initiative had moved to the Communists, 
whose activities seriously hampered the government’s efficacy. 
Gheorghiu-Dej and Ana Pauker, Communist leaders, flew to 
Moscow in the middle of January 1945 for negotiations with Soviet 
party officials. This encounter was crucial for Romania, as 
Gheorghiu-Dej and his colleagues were assured of complete support 
in their attempt to grab power. Romanian Communist officials, 
cognizant of their party’s unpopularity and fragility, were adamant 
about not allowing the voters to choose their government. Leaders 
in the Soviet Union thought similarly. Because of its strategic 
importance as a gateway to the Balkans and Central Europe, they 
acted boldly and early to solidify their position in Romania. As the 
political fight heated up, the Communist Party got stronger. The first 
national party congress was conducted on October 16, 1945, by 
Communist leaders who were focused on forming a disciplined 
party. The delegates chose a Central Committee and a Politburo, 
with Gheorghiu-Dej as secretary-general and Ana Pauker and 
Teohari Georgescu, the interior minister, as secretaries. The purpose 
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of the new elite was to modernize Romania, but the model they 
aspired to and the tactics they employed were vastly different from 
the prewar period. Romanian Communists saw Stalin’s Soviet 
Union as their example, rather than the Western Europe of earlier 
Romanian modernizers. They also recommended carrying out their 
big ambitions in a Soviet-style manner, employing a monopoly of 
power to avoid the problems that bourgeois enterprises and liberal 
politicians would cause. For the Communist elite, modernisation 
meant a complete overhaul of Romania, which had developed over 
a century and a half prior to WW II. Both constructive and destructive 
methods were used. They were demolishing the old system from 
root to branch while constructing new institutions, elites, and a 
single social class. In practice, modernization meant industrialization, 
which they accomplished through enormous nationalization of 
manufacturing assets and centralized planning and control across 
the board. They were certain that by mobilizing all available labor 
and material resources to advance heavy industrial growth, they 
would be able to rapidly overcome decades of backwardness and 
usher in a totally new social order—communism. 4 The brutality and 
devastation that the Communists used to achieve their aims was the 
dark side of their modernisation of Romania. To begin with, the 
Communists established a stranglehold on the country’s political 
authority by violently eliminating any potential opponents. Once 
the monopoly was established, they began indoctrinating their 
cadres with communist doctrine. In 1948, the Communist elite 
decided it was time to put in place a new security system that would 
help the party achieve its aims. The authorities turned to the Soviet 
model once more and founded the General Directorate for People’s 
Security. The regular police force was replaced the next year by the 
Militia, whose primary mission was to ensure and preserve public 
order. In 1951, the Security Troops Command was established. This 
4 Keith Hitchins, A Concise History of Romania,  Cambridge University Press, UK 
2014, p. 210-240.
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was a security elite force with armored vehicles, jets, and artillery. 
The suppression of the regime’s opponents was their main goal. The 
Communist Party’s ideology shifted in the 1960s, from just 
emulating the Soviet model to developing their own communist 
model specific to Romania and the period. To build this national 
communism, the party leaders had to work hard to remove Soviet 
influence from Romanian politics and the economy. The Communist 
Party abruptly reversed its stance toward Russia, attempting to 
purge Soviets from all governmental institutions. Romanians have 
traditionally been anti-Russian, and the fact that the reigning 
Communist Party shared this sentiment further added to national 
communism’s appeal. The Communist Party, on the other hand, did 
far more than merely cut ties with Russia. To hasten Romania’s 
de-Sovietization, the Communists began renaming city streets that 
had previously retained the names of significant Russian individuals. 
For example, in 1960, the city of Brasov, which had been renamed 
Orasul Stalin (Stalin City) in 1950, reverted to its original name. 
Reconditioning Romano-Soviet institutions, such as the Maxim 
Gorky Institute of Russian Language and Literature, which was 
merely transformed into a department of Slavic studies under the 
Institute for the Languages, was the second step in severing ties 
with Soviet Russia. Learning Russian in schools was compulsory 
until the 1960s, but it is currently only taught as a second language. 
The Communist Party and the people switched to information from 
the West, and there was no longer any passion for Russian news and 
publications in the media. Since Stalin’s death in 1953, Romania 
has worked to repair its diplomatic relations. Despite this, the 
Communist Party continued to pursue its goals. Gheorghiu-Dej just 
wants strong ties with France and the United Kingdom in order to 
pursue Romania’s de-Sovietization. The creation of the Romanian 
Workers’ Party on Issues of the International Communist and 
Working-Class Movements in 1964 marked the end of Romania’s 
efforts to cut relations with Soviet Russia. Instead of having to 
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account to the Soviet Union for its actions, the Romanian Communist 
Party simply declared independence. The autonomy they earned as 
a result of the party’s independence motivated them to pursue 
freedom even more. They began to demand that other communist 
regimes adhere to the principles of non-interference in domestic 
affairs. They sent a strong message to Moscow with this demand: 
each country would decide how to achieve communism without 
having to report to the Soviets. When Gheorghiu-Dej died in 1965, 
the Communists’ strength was most evident in the peaceful transfer 
of power. No one questioned his choice of Nicolae Ceauşescu as his 
successor. 5 Ceauşescu’s expertise with local party activity surely 
helped Gheorghiu-Dej as the pillars of the Romanian Communization 
Platform were put in place. Ceauşescu was appointed deputy 
Minister of Agriculture after the program for collectivization of 
agriculture was unveiled in March 1949. He was reassigned to the 
same post in the Ministry of Armed Forces the following year, with 
specific responsibility for the “Higher Political Directorate of the 
Army,” the party entity established to bring a People’s Army into 
being. He pursued the same objectives that had made his predecessor 
become a national Communist: rapid industrialization and a foreign 
policy independent of the United States. 6 Ceauşescu’s political 
decisiveness was his defining feature as a leader. He attempted to 
correct the flaws of Gheorghiu-Dej’s rule from the beginning. He 
promptly reshuffled the upper echelons in a way that suited 
“democratic centralism” and his personal goals, and declared the 
Party’s desire to take entire control of the country’s “socialist 
transformation.” Ceauşescu has focused on internal issues due to 
current international events and probably also by design. To date, 
his main priority has been the establishment and execution of 
policies aimed at ensuring the economy’s and the socialist state’s 

5 M. Clayton, a.g.e. , p. 120-145. 
6 Dennis Deletant, Romania under Communism Paradox and Degeneration, Rout-
ledge-Histories, New York 2019, p. 238.
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continued development. Restructuring technological education, 
modernizing the educational system, and coordinating research and 
production are only a few of the steps taken to realize the country’s 
“socialist” potential. He’s also worked to reduce excessive 
dogmatism and bureaucracy in the manufacturing and planning 
processes, as well as to promote the adoption of Western technology 
and industrial procedures.7 Ceauseşcu not only established Marxist-
Leninist ideology as the correct path for the country, but also neo-
Stalinism, with a strong personality cult even if Gheorghiu-Dej’s 
administration was similar at one time. On the other hand, Ceauşescu 
became a totalitarian tyrant. During his reign, which lasted from 
1971 until 1989, nepotism and corruption grew, becoming a part of 
Romanian residents’ daily lives. However, Ceauşescu’s rule was 
defined by his cult of personality. It increased every day and had no 
bounds. As Ceauşescu’s cult of personality increased, the Communist 
Party slid to second place. The Communist Party was no longer 
recognized as the driving force behind Romania’s development; this 
was the work of a single individual. Despite this, the party’s 
membership grew since it was the only option to obtain various 
social advantages, such as education, work, or even material items. 
However, the Communist Party had been entirely subjugated to the 
whim of one man, and while it continued to work to establish 
communism, it simply worked to elevate Ceauşescu. All of the 
party’s successes were touted as the accomplishments of its great 
leader. Romania’s economy grew steadily throughout Ceauşescu’s 
dictatorship’s first decade, but it fully collapsed in the early 1980s. 
Ceauşescu refused to make market concessions or sell things fast 
and inexpensively to rescue the people when Romania was beset by 
an economic crisis in the 1980s. Rather, he chose to save industry at 
the expense of the common people. He expected more output but 
gave no remuneration to the workers. In reality, he increased their 
7 Stephen Fischer-Galati, Nicolae Ceausescu: Rumania’s Leader, Communist Af-
fairs, Volume:5/2, 1967, p. 25.
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burden by finding new methods to impose more taxes on the people 
and beginning to reduce the supply of food and other resources. As 
a result, not only the workers’ but even the Communist elite’s 
standard of living plummeted. People didn’t just lack food; they 
also lacked access to hot water, heating, and even electricity. 
Everyone was working and getting paid, so people had money, but 
nothing to spend it on. The stores were deserted, and people were 
forced to buy milk, meat, fruit, razors, and pants on the black market. 
Cars were a luxury item that was rarely seen on the roads since they 
required state approval to purchase. Even if an ordinary worker had 
a car, he would be unable to obtain petrol. Corruption and nepotism 
have infiltrated every aspect of society.8 The writing was on the wall 
for Ceauşescu with the fall of communist regimes in Poland, 
Hungary, and Czechoslovakia; the fall of the Berlin Wall; and the 
ouster of Bulgarian leader Todor Zhivkov, but he ignored the 
warning. He was so out of touch with Central Europe’s fast 
developments that he thought the ‘velvet revolutions’ could be 
reversed.9 To keep his dictatorship together, he continued to rely on 
his personal cult, hollow promises, and outdated communist slogans. 
He saw innovations as a threat to his power and was wary of them 
entering the established system. Despite growing public unrest, 
hardly one predicted his sudden fall, not even himself. By December 
22nd, Ceauşescu’s army had chosen not to obey him any longer and 
had abandoned him. Despite this, the Romanian tyrant was too 
obstinate to recognize that his reign was coming to an end. Instead, 
he hoped that one more speech would persuade the demonstrators 
that better days were on the way. He held another gathering in front 
of the Communist Party’s headquarters, but the crowd began hurling 
obscenities and harassing his supporters even before he could begin 
his address. Ceauşescu and his wife had little choice but to evacuate 
to the building’s rooftop, where a helicopter was waiting for them. 
8 M. Clayton, a.g.e. , p. 146-156.
9 D. Deletant, a.g.e. , p. 473.
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The end came soon, as the chopper whisked them north of Bucharest, 
where Nicolae and Elena Ceauşescu were apprehended by the army. 
After the dictator’s overthrow, a group of Communists led by Ion 
Iliescu were desperate to gain power, so they sought to project an 
image of support for the revolution. They demanded that Ceauşescu 
be put on trial for genocide right now. Ceauşescu was found guilty 
on December 25th, following a hasty trial. His and his wife’s 
executions were carried out.10

Post-communist Epoch

The country’s new authorities, including Ion Iliescu, a former 
communist apparatchik and onetime close buddy of Ceauşescu, 
celebrated the start of a new era by introducing some modest social 
initiatives, such as importing goods and supplying homes with 
uninterrupted heating. Iliescu became known as the “reformminded 
patriarch” and “national savior.” After Ceauşescu’s fall, the 
National Salvation Front (FSN) administration vowed simply to 
be a transitional body, but ultimately morphed into a party that 
won a landslide win in the May 1990 national elections, mostly by 
exploiting the public’s fear of radical change. This early advantage 
was sufficient to ensure Iliescu’s and the FSN’s win in presidential 
and legislative elections, as well as their continued rule until 1996. 
The FSN, unlike other postcommunist groups in Eastern and Central 
Europe, had not pushed for democracy before the revolution and 
had a membership made up primarily of former nomenklatura. Its 
harsh tactics to obtain public support, including the intimidation 
of political opponents, were therefore a feature of Romania’s early 
postcommunist days. In order to gain public support, the party was 
also accused of utilizing patriotic terminology such as xenophobia 
and anti-minority hostility. Confrontations between ethnic 
Romanians and ethnic Hungarians in Tirgu Mures in March 1990, 

10 M. Clayton, a.g.e. , p. 152-160.
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which resulted in many injuries, and President Licea’s deployment 
of miners to quell dissent in June of that year called into question 
Romania’s commitment to democratic norms. The FSN was seen as a 
neocommunist group in the West by the end of 1990. In addition, the 
FSN did not effectively address economic issues. Among the former 
Soviet satellites, Romania was an exception. Anyone would have 
found it impossible to reengineer the economy to make it globally 
competitive, owing to Ceauşescu’s megalomania-he was focused on 
changing the country from a grain exporter to an industrial giant. 
Romania’s economy, on the other hand, has persistently decreased 
as successive postcommunist administrations have failed to 
privatize underperforming state firms, restructure the financial and 
banking sectors, attract major foreign investment, and build a solid 
legislative framework. By 1996, the majority of Romanians had 
placed their hopes in a center-right coalition government led by the 
Democratic Convention of Romania (CDR). However, from 1996 
to 2000, that administration presided over a disastrous economic 
collapse. Romanian voters re-elected the same president and ruling 
party that had started the country’s still-unfinished revolution on 
December 10, 2000. Ion Iliescu, a leftist, scored a landslide win in 
the presidential elections, and his Social Democratic Party, renamed 
the National Salvation Front, obtained a majority of the seats in 
parliament. Romania’s isolation from the international world was 
ended by the revolution, but the country’s drive for democratic 
principles and incorporation into the new Europe and Euro-Atlantic 
institutions did not. Many Romanians yearn for the stability and 
certainty of the communist period more than a decade later, owing 
to the country’s ongoing social and economic issues as well as 
public dissatisfaction with successive administrations’ efforts.11 

11 Marian Chiriac, Deadlocked Romania, Current History, Volume:100/644, 2001, 
p. 125.
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III.  A Morphing Culture of Romania: In European’ s Shadow

Romania is a mosaic, or perhaps a pandemonium, of ethnic, religious, 
economic, and ideological groups that can only envision, or invent, 
a nationality. It is situated at the meeting point of four historical 
empires.12 According to Mircea Eliade, a Romanian historian of 
religion, fiction writer, and philosopher, “The Romanians’ history 
is a permanent war, for centuries on end, for their own survival.” In 
each battle, they risk everything: their right to life, to religion, to 
their language and culture. In actuality, the people and the streets 
were relatively silent as a result of what had happened. This was 
the echo of their inner sadness. People were quite poor, particularly 
during the Gheorghiu-Dej era. As demand for stale bread declined 
after World War I, it was stored for 24 hours before being sold since 
there was a shortage of food, fuel, water, and electricity. The vehicles 
were powered by methane gas stored in tanks that hung from their 
roofs because there wasn’t enough petrol to go around. People were 
just trying to survive during the 1980s because they were tired of 
wars and regime changes during the height of the empire of fear. 
These alterations were described as follows by Kaplan in his novel:

People clutched cheap jute bags in expectation of stale 
bread. I looked at their faces: nervous, shy, clumsy, 
calculating, heartrending, as if they were struggling to 
master the next catastrophe. Those clammy complexions 
seemed as if they had never seen the sunlight. This was 
the beginning of a decade that would be among the worst 
in Romanian history, even if the political repression 
was actually more suffocating in the 1950s, when the 
Communists under Gheorghe Gheorghiu-Dej had to 
establish total thought control over an ideologically 
hostile population. A distinguished British historian 

12 Donald R. Kelley, Romanian Cultural and Political Identity, Journal of the His-
tory of Ideas, Volume:59/4, 1998, p. 735.
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would later write that in the 1980s Romanians had been 
“reduced… to an animal state, concerned only with the 
problems of day-to-day survival.” 13 

The nation lacked a distinct identity prior to 1989. It later 
made the switch to socialism, despite having a poorly developed 
industrial sector and an agriculture-based economy. In reality, many 
were forced to back the new government and Ceauşescu because of 
fear—not because they agreed with his views or supported them. 
“We are making the transition from the bourgeoislandlord society 
to the multilaterally developed socialist society,” the Tyrant said of 
his regime.14 In the face of change, it is difficult for individuals to 
remain the same. People were caught up in the struggle between 
capitalism and communism, and, as Thomas Mann once stated, 
“A man lives not only his personal life, as an individual, but also, 
consciously or unconsciously, the life of his epoch.” Here’s how this 
problem is explained:

My mind reeled back to those long lines for bread and 
fuel, with the colors of people’s faces and clothes and 
the surrounding sky and buildings all reduced to the 
two shades of gray in a photo negative. Sometimes I 
saw people sitting on the sidewalk in the cold, waiting 
in front of shops whose shelves were empty: following 
rumors of a forthcoming delivery of meat, eggs, or 
cheese. People waited in shifts, sometimes all night. 
They shivered, and it was only early November. 15

13 Robert David Kaplan, In the Shadow of Europe: Two Cold Wars and a Thir-
ty-Year Journey Through Romania and Beyond, Random House Publishing Group, 
New York 2016, p. 28.
14 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 31.
15 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 40.
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Justice and the law are also ineffective because of the instability 
in the state mechanism. Stalinism under Ceauşescu evolved into 
a totalitarian political system. And Romania has created its own 
banana republic. According to Kaplan, the situation is as follows: 
“Far from being a bold maverick, Ceauşescu—who reigns over 
a Marxist banana republic of his own making—is a bird singing 
loudly in a cage”. 16 The fact that Romania’s obedient is the reason 
it has endured despite all the changes it has been through. It has 
changed, and the society it lived in has changed, too, according to 
each rule. The following is how this incident is described in the 
novel:

East Europeans could adapt to anything, writes Czesław 
Miłosz. For “man is so plastic a being that one can even 
conceive of the day when a thoroughly self-respecting 
citizen will crawl about on all fours, sporting a tail of 
brightly colored feathers as a sign of conformity to the 
order he lives in.”After all, East Europeans-Romanians 
in particular-had known territorial dismemberment, 
occupation, monarchy, military dictatorship, fascism, 
and Communism all in one century, with two decades 
still left to run in it. And by the end of the century they 
would also know revolution and democracy. No wonder 
Romanians had a deep and tragic historical imagination, 
unlike Americans, who had never known violent 
upheaval on their soil since 1865. What the historian 
Modris Eksteins said about life in the trenches of World 
War I was also true to a significant degree of East 
Europeans and especially of Romanians: “honor, glory, 
heroism, valor” all “lose their meaning” as “the external 
world consists only of brutality, hypocrisy, illusion. Even 
the intimate bonds to family have been sundered. Man,” 

16 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 42.
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Eksteins goes on, “remains alone, without a foothold in 
the real world.” Such was not an exaggerated description 
of life in Romania in 1981.17 

After Stalin, there was an “industrialization of architecture’ that 
included reinforced concrete, inexpensive, drab apartment buildings, 
and baroque grandeur and pomp. An aggressive minimalism took 
the place of innocence during times of conflict. Ugliness results 
from tyranny, but beauty is compatible with freedom. Perhaps 
they were constructing concrete to remove the remains of the past. 
Kaplan described this situation as follows:

It was taking the better part of a decade of legal wrangling 
to restore property to the rightful, pre-Communist 
owners. Just as the Kent cigarette barter economy had 
been a journalistic cliché of the Ceauşescu years, the 
gangs of stray dogs were of the early post–Cold War 
ones. But amid the dogs and general abandonment, one 
must insert the tinted Plexiglas and polymers of tall, 
cubistic, Lego-like edifices built in recent years, and the 
renovated, sandblasted exteriors of the old hotels in the 
vicinity of the Calea Victoriei.18

The postmodern idea of harmony and discord was a fantastic 
fit for Romania. Complexity was added by Ceauşescu’s successors’ 
mimicry of western culture. Much like humans do, Romania 
struggled to clean this mess up. Tradition and modernisation are 
intertwined with the past and future in Romania, but they are not built 
on one another. Patapievici, a philosopher, has the following to say 
about it: “All post-communist societies are uprooted ones because 
Communism uprooted traditions, so nothing fits with anything 

17 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 44.
18 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 71.
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else.”19 Romania was transitioning from traditional patriarchal 
practices to dynamic Western ideas. Excessive exaggeration was 
combined with an imitation of Western culture. Kaplan expressed 
his ideas as follows:

There were just so many cafés now—bearing conceited 
names such as Charme, Rembrandt, La Muse-with their 
chairs and tables made of wicker, zinc, velvet, blond 
wood, and black metal, each establishment desperately 
trying to evoke Paris, Berlin, Vienna, Stockholm, or 
New York. Even the ashtrays bore edgy designer patterns 
evocative of Art Deco and the Belle Époque. And yet it 
has to be said that these new cafés of Bucharest lack 
the enfolding and layered elegance—and especially the 
intimacy—of cafés in Central Europe.20

It has also altered how people view entertainment and religion. 
During Ceauşescu, the cafes transformed into contemporary settings 
while still attempting to replicate Paris-Berlin, whereas during 
communism they were filled with the gloomy scent of cigarettes 
and people. Kaplan summed up the development by explaining it 
held “the potential to domesticate and civilize evils.” This change is 
included in the novel as follows:

The decades between late 1981 and early 2013 had seen 
several evolutions in Romanian manners, which I had 
experienced firsthand in the course of two short visits, 
in 1990 and 1998. Returning barely four months after 
the 1989 Christmas Revolution, I saw how Bucharest, 
denied religion for decades, had been transformed into 
an open-air church, with roses, tulips, and beeswax 

19 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 73.
20 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 69-70.
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candles at sacrificial pavement offerings in honor of the 
revolutionaries who had died fighting Ceauşescu.By the 
late 1990s, downtown Bucharest would boast casinos, 
topless clubs, and Italian fashions in boutique windows 
that in one instance featured live models. As in New 
York and Paris at the time, black apparel was chic.21 

The impact of what had transpired was causing society 
to change. The lumpen public model, which was caused by the 
industrialisation that arose under Ceauşescu’s government, was 
evolving into a society that yearned for lives lived outside the 
boundaries and attempted to be like them. The music people 
listened to and the clothing they wore changed. This circumstance 
was described by Kaplan as follows in his work:

I walked into a bar cum coffee shop near the central 
square in Focşani. It was Sunday and every table was 
packed with young people. The air was filthy with 
cigarette smoke and incomprehensible music blasted. 
Most of the customers had smartphones. The women 
were fashionably dressed with expensive hairstyles and 
were sipping exotic fruit concoctions. The men, who 
mostly looked like slobs, were the smokers, sipping 
coffee or simple alcoholic drinks. Actually, the crowd 
was not dissimilar to young people everywhere. The 
clothes, hairstyles, and smartphones, not to mention 
the cigarettes, indicated some disposable wealth, even 
if the women, for instance, were making stringent 
economic sacrifices for the sake of their appearances, 
a phenomenon especially common in the former Soviet 
Bloc and the Mediterranean. This whole scene might 
have suggested a low-grade cosmopolitanism, but it was 

21 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 62-63.
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a form of cosmopolitanism, nonetheless. Ceauşescu had 
encouraged a kind of debased, lumpen folkishness, with 
archaic, polluting factories destroying the landscape 
and the government television channels dominated by 
peasant dance groups. It was a world that, by the looks 
of this bar deep in the countryside, had been completely 
eviscerated. There was a big display of Western 
newspaper mastheads near the entrance. Even if no one 
here could read them, the display indicated an aspiration 
toward life beyond Romania’s borders.22 

Once more, Ceauşescu’s personality cult, in which he solely 
paid attention to himself, gradually began to extend to his wife, 
Elana Ceauşescu. His decision to have pictures of his wife and 
himself displayed in all institutions was nearly seen as a symbol 
of his rule. The first sign of the change came when pictures of 
Ceauşescu and his wife were removed from the walls after the 
regime’s downfall. The following is how Kaplan described this 
change: “The nearby café flaunted photos of international actors, 
rock stars, athletes, and cosmonauts who had stayed here in recent 
years, signing testimonials that betrayed no knowledge whatsoever 
of the significance of the place where they had slept.” 23 After 
Romania joined NATO, its transition accelerated. Law changes are 
one of them. The situation is stated as follows: “The local police had 
noticed the Romanian plates and decided on a shakedown.” A bribe 
was probably paid. In Romania, one can no longer negotiate with, 
or bribe, the traffic police. Membership in the European Union has 
changed that, by bringing the rule of law to the country”. 24 

When I returned to Romania from Moldova in the 
spring of 2014, I wanted to kiss the ground. From the 

22 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 146.
23 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 84.
24 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 236.
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vantage point of Moldova, a former Soviet republic 
never a member of the European Union, Romania 
unambiguously signified the West, complete with NATO 
membership and institutions slowly becoming more 
transparent, thanks to the influence of the EU. 25

The improvement in literacy is another development. Education 
stayed in the back ground since the Romanians were originally from 
the peasantry. Different reading habits were developed as well. This 
incident was described as follows: 

And the bookshops! In 2014, Romania still had a vibrant 
bookstore culture, with online purchases rare rather than 
the norm, thus bestowing a coziness and intimacy to 
intellectual life and intensifying the addiction to buying 
books simply because they are beautiful.26

From the first decades of the nineteenth century to the Second 
World War, the formation of a modern nation-state absorbed the 
energy of successive Romanian generations. The achievement of 
national political goals was a priority, and although the changes 
were mostly economic, cultural changes were manifested. As a 
result, the fall of the communist regime in 1989 and the ensuing 
democratization of the political system had a significant influence 
on morphing Romania.27 The Romanian state reached the level of 
an independent European state through several types of political 
dependencies over the course of many historical periods.28

25 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 253.
26 R. D. Kaplan, a.g.e. , p. 262-263.
27 C. Iordachi, a.g.e. , p. 185.
28 Gábor Csüllög - Gulyás László , The History of Formation of the Romanian 
State — From the Middle Ages to the Proclamation of the Romanian Kingdom, 
Prague Papers on the History of International Relations, Volume:2, 2016, p. 131.
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IV.  Conclusion

In conclusion, it may be claimed that before gaining political 
independence, Romania had experienced more than one “unlucky” 
generation. The peculiar political situation of Romania allowed 
it to repeatedly increase the size of its sovereign territory. Up 
to the end of the eighteenth century, it was divided into two 
sovereign principalities: Wallachia and Moldavia, which had a 
similar organizational structure. Because Romania’s territory was 
established in the region where these forces collided, its historical 
periods closely mirrored the political developments in Eastern 
and Central Europe as they were understood by the main powers. 
Due to its geographical location, Romania is in a key position, 
yet throughout history, it has seen frequent battles and invasions 
as well as periods when it was ruled by various groups of people. 
Because of the closed social structure, they have been able to 
maintain their self-identity even if they are somewhat influenced 
by other civilizations. A key component of Romanian identity is 
the relationship between the natural world and peasant culture, and 
the two in harmony. Notwithstanding being an agricultural nation, 
Romanians have always lived as peasants, despite certain changes and 
transformations to their way of life brought on by industrialization. A 
societal backlash to the regime changes in Romania did not develop 
because of the feudal social structure made up of boyars and serfs. 
The transition to communism, which the Romanians despairingly 
accepted, and the subsequent socialism, were the periods of greatest 
change. The ultimate goals of communist rule were to industrialize 
the economy and achieve socialism. Significant changes were made 
as a result of each of these goals. Political centralization produced 
cultural modernism, which had a negative impact on the standard of 
living for individuals. This became abundantly clear thanks to the 
personality cult that emerged, especially around Ceauşescu. Later, 
even routine Romanian activities came under official surveillance, 
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revealing the police-led private security terror empire. The conviction 
of socialism has been replaced by a rejection of modernity and a 
vision of an atomized society where merely existing is the main 
concern. As a result, socialism’s inculcation of egalitarian ideas 
gave rise to ambitions that the dictatorship was unable to fulfill; as a 
result, there was rising dissatisfaction at every level of society. After 
communism, Romania did not see a quick transformation because 
many found it difficult to readily forget the depressions they had 
gone through. Because they did not support any government, they 
also endured their suffering on an ideological level. The changes 
that were felt tended to be longing for the West and imitations of its 
social and cultural practices, but the new European-oriented shift 
hasn’t fitted well with the nation’s tens of thousands of years of 
history.
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İVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ VE 
TRAVNİK GÜNLÜĞÜ ADLI ESERLERİNDE 

OSMANLI VE BALKANLAR

The Ottoman and The Balkans in Ivo Andriç’s Works 
on The Drina Bridge and The Travnik Diary

Güngör GÖÇER*

Öz: vo Andriç, Osmanlı Devleti’nden günümüze kadar farklı etnik ve 
dini kimliklerin bir arada yaşadığı Balkanlar’da Travnik kasabasının 
Dolaç köyünde 1892 yılında dünyaya gelmiştir. İvo Andriç küçük yaşta 
babasını kaybetmiş annesi ve halası tarafından yetiştirilmiştir. İvo Andriç 
temel eğitiminin ardından üniversitede felsefe, Slav tarihi ve edebiyatı 
eğitimi almıştır. İçinde yaşadığı toplumsal yapının ortaya koyduğu çok 
kültürlülükle küçük yaşlardan itibaren tanışmış ve ilerleyen yıllarda bu etki 
onun hem akademik hem de edebi kimliğinin oluşmasında etkili olmuştur. 
Bu çerçevede ilk olarak “Türklerin Yönetimi Altındaki Bosna-Hersek’teki 
Kültürel Hayat” adlı çalışmasıyla doktorasını tamamlayarak etkisinde 
kaldığı çok kültürlü toplumsal yapının bilimsel temellerini inşa etmiştir. 
İvo Andriç’in doktora tezinin başlığından da anlaşılacağı üzere Bosna ve 
çevresindeki kültürel hayat onun her zaman ilgisini çekmiştir. İvo Andriç’in 
kaleme aldığı eserlere baktığımızda devrinin çok kültürlülüğünü etkileyici 
bir dille birçok eserinde işlediğini görmekteyiz. Biz bu çalışmamızda 
İvo Andriç’in “Drina Köprüsü” ve “Travnik Günlüğü” adlı eserlerinden 
hareketle Osmanlı Balkanlar’ında çok kültürlüğün yansımalarını ortaya 
koymaya çalışacağız.

Anahtar Kelimeler: İvo Andriç, Balkanlar, Drina Köprüsü, Bosna.

* (Dr. Öğr. Üyesi), Burdur MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Orcid: 
0000-0002-8541-6579
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Abstract: Ivo Andric,was born in 1892 in Balkans ,Travnik town 
of where various ethnic and religious people lived together from Ottoman 
Empire till today. When he was a child, Ivo Andric’s father died and he was 
grown up by his mother and aunt.After his primary education, Ivo Andric 
studied philosophy ,Slav history and literature at university.In his early ages, 
he met with the multiculturalism that was exposed by the society of whom 
he lived in and through the passing years that issue effected him not only 
academic way but also his literary identity.In this regard, at first ,he did his 
doctorate with the work named, ‘Cultural life in Bosnia Herzegovina under 
domain of Turks ‘,he built the scientific basics of the multicultural society 
structure that inspired him.As understood from the title of Ivo Andric’s 
doctoral thesis,the cultural life in and around Bosnia always attracted his 
attention.When we look at the works which Ivo Andric wrote,we see that 
he mentioned the multiculturalism of his period with an impressive style 
.With this work,we try to present the reflections of multiculturalism by Ivo 
Andric ‘s works named Drina Bridge’ and ‘Travnik Diary’.

Keywords: İvo Andriç, Balkans, Drina Bridge, Bosnia.

Edebi eserlerin en önemli konularından birisini tarih oluşturmaktadır. 
Tarihe ve tarihsel hadiselere bakış açısı bağlamında da edebi 
eserler yeni nesillerin hafızasının oluşmasında önemli bir görevi 
ifa etmektedir.1 Bu öneme karşılık tarih ve sanat arasında önemli 
farklar söz konusudur. Örneğin “Tarih hadiselerle ilgilenir romanlar 
ise tecrübelerle” diyen Aliya İzzetbegoviç iki tür arasındaki farkı 
şöyle anlatır: “Tarihin konusu bir halk, bir toplum, bir cemaat veya 
bir gruptur; bir romanın konusu ise bir kişidir. Bir roman veya epik 
şiire dayalı olarak yazılacak tarih çok kötü bir şey olurdu; ama 
aynı zamanda bir roman veya şiir olmaksızın bir çağ hakkında 
tam bir bilgi edinmemiz mümkün olmazdı. Edebiyat tarihi olguları 
tasvirde ne kadar hata ederse etsin tarih tarafından -sadece harici 
olarak- doğru bir şekilde kaydedilen tarihi bir hadisenin mahalli 
özellikleri, sosyal iklimi, zamanın ruhu, teheyyüçler ve o hadiseye 

1 Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Murat Belge, Genesis Büyük Ulusal Anlatı ve 
Türklerin Kökeni”, İletişim Yayınları, İstanbul 2009.
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dair sübjektif bir tecrübe bakımından doğrudur.”2 Bu farklılıklara 
rağmen edebiyatın en önemli ürünlerinden biri olan romanlarda 
tarih konu edilerek tarihi roman türünde önemli eserler kalem 
alınmıştır. Tarihin romana konu olması sadece sanatsal kaygılarla 
açıklanamayacak kadar önemli bir meseledir. 

“Tarihî roman”3 milliyetçilik4 düşüncesinin tüm dünyada 
etkili olan ideolojik harekete dönüşmesiyle birlikte taşıdıkları 
sübjektivitenin sağladığı avantajları da kullanarak ideolojik 
yaklaşımların merkezine yerleşen en önemli aktarım aracı olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Örneğin İvo Andriç’in kaleme aldığı Travnik 
Günlüğü ve Drina Köprüsü adlı eserler de bu bakımdan dikkati 
çekmektedir ki yazar bu eserlerinde A. İzzetbegoviç’in deyimiyle 
sübjektif bir tecrübe aktarımına soyunmuştur. 

İvo Andriç 10 Ekim 1892 yılında Travnik yakınlarındaki Dolac 
köyünde dünyaya gelmiştir. Babasını erken yaşlarda kaybettiği için 
annesi tarafından büyütülmüştür. İlk öğrenimini Vişegrad’ta orta 
öğrenimini de Sarajevo’da yapan İvo Andriç bu sırada Almanca 
ve Fransızcayı da öğrenmiştir. İvo Andriç yüksek öğrenimini ise 
Zagrep, Kracovie ve Viyana üniversitelerinde felsefe, Polonya 
edebiyatı ve Slav dilleri ve tarihi alanlarında yapmıştır. Öğrenin 
hayatı boyunca aldığı eğitimin bir sonucu olarak Victor Hugo 
ve Kierkegaard’a hayranlık duymuş ve onlardan ciddi şekilde 
etkilenmiştir. I. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden suikastın 
ardındaki Sırp Milli İhtilalci derneğinin üyesi olduğu için tevkif 
edilmiş ve bu sırada yanına sadece Kierkegaard’in iki ciltlik kitabını 

2 Aliya İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım, İstanbul 2011, Klasik Yayınları, s. 17-18.
3 Tarihi roman türünün kurucusu 19. yüzyılın başlarında W. Scott Waverley’dir. 
Scott, İskoçya’da doğmuş folklor ve halk şarkıları ile ilgilenen bir hukukçudur. İs-
koç tarihindeki olaylardan etkilenerek folklor ve efsaneleri romanlarına taşımıştır. 
A. Ömer Türkeş, “Romana Yazılan Tarih”, Edebiyatın Omzundaki Melek Edebi-
yatın Tarihle İlişkisi Üzerine Yazılar, İstanbul 2011, s. 92; Çetindaş, a.g.e., s. 86.
4 Milliyetçilik düşüncesinin etkisi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. E. J. 
Hobsbawm, 1780’den Günümüze Milliyetler ve Milliyetçilik “Program, Mit, 
Gerçeklik”, İstanbul 1995.
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almıştır. Hapishanede bir yıl tutuklu kaldıktan sonra Travnik’de 
de iki yıl zorunlu ikamet cezasına çarptırılmış ve 1917’de de 
affedilmiştir. Daha sonra Zagrep’e giden İvo Andriç orda kendisi 
gibi düşünen arkadaşlarıyla “Knijevni Youg” (Ebedi Güney) adlı bir 
dergi çıkarmışlardır. Dergide güney İslavlarının birliği düşüncesi 
çerçevesinde düşünsel bir faaliyet içinde olmuşlardır. İvo Andriç 
1918 yılında da Hırvat ve Sırp milletlerinin birleşmesini amaçlayan 
“Zagrep Milli Konseyi” sekreteri olmuştur. I. Dünya Savaşı’nın 
bitmesiyle birlikte Yugoslavya devletinin kurulmasından sonra da 
Graz Üniversitesinde Osmanlı idaresi altındaki Bosna-Hersek’te 
fikri hayat üzerine 1923 yılında hazırladığı doktora teziyle edebiyat 
doktoru olmuştur.

I. Dünya Savaşı’ndan sonra diplomasi alanında faaliyetler 
yürüten İvo Andriç Roma, Madrid, Bükreş, Cenevre, Trieste 
ve Berlin’de kalarak Rus, İtalyan ve İspanyol edebiyatlarıyla 
ilgilenmiştir. Daha ilk kez hapishaneye düştüğü yıllardan itibaren 
başladığı yazarlık hayatı ilerleyen yıllardaki en önemli meşgalesi 
haline gelmiştir. Özellikle II. Dünya Savaşı ve sonrasında bu 
meşgalesi hayatının büyük bir bölümünü kaplamıştır ki bu dönemde 
Travnik Günlüğü, Drina Köprüsü ve Hanımefendi adlı eserlerini 
kaleme almıştır. 5 

İvo Andriç Travnik Günlüğü ve Drina Köprüsü adlı eserlerinde 
içinde yaşadığı toplumun geçmişi üzerinde doğrudan etkili olan 
Osmanlı dönemine dair sahip olduğu tarih felsefesi bağlamında 
kendine özgü yaklaşımlar ortaya koymuştur. Balkanların çok 
kültürlüğünü göz önünde bulundurarak oluşturduğu tarih felsefesinde 
Osmanlı idaresini temsil eden Türk ve Müslüman halkın çok olumlu 
bir değer taşımadığını çalışmamızın daha başında söylemek abartılı 
ve aceleci bir hüküm olmayacaktır. Zira iki eserde İvo Andriç’in 
ortaya koyduğu yaklaşım ve satır aralarındaki ifadeler verdiğimiz 
hükmün doğruluğu adına önemli bir delildir ki aynı zamanda 
5 Tahir Alangu, Gün Batarken İvo Andriç Üzerine, Travnik Günlüğü, İstanbul 
2020, İletişim Yayınları, s. 11-13.
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Bosna denilince ilk akla gelen, bölgeyi ve halkı yakından tanıyan 
o bölgenin insanlarından biri olan A. İzzetbegoviç de İvo Andriç’in 
Müslümanlara kininin iyi bilindiğini ifade ederek bu önyargıya 
dikkat çekmektedir.6 

Travnik Günlüğü

İvo Andriç’in 1942 yılında kaleme aldığı Travnik Günlüğü 
Bosna’da7 Osmanlı valilerinin genelde ikamet ettikleri Travnik’te 
1800’lü yılların başında geleceği haber alınan yabancı devletlerin 
konsoloslarının (Fransa ve Avusturya-Macaristan) şehre 
gelmelerinden başlayarak konsolosluklar ve Vezir konağı etrafında 
yaşanan hadiseleri merkeze almaktadır. 1806 da başlayan ve 1814’te 
konsolosların Travnik’i terkiyle sona eren eserde Batı ve Doğu 
çatışması ile Müslüman ve Hristiyan gerilimi zıtlıklar içerisinde ele 
alınmıştır. Bu çaba içerisinde de temizlikten, entrikaya, hırsızlıktan, 
ilkelliğe, zalimlikten, hunharlığa ve kültürel değerlerinin 
aşağılanmasına kadar bütün olumsuz sıfatların Osmanlı idarecilerine 
ve Bosnalı Müslümanlara hasredildiği Travnik Günlüğü ilginç bir 
çalışma olarak karşımıza çıkmaktadır.

Travnik Günlüğü’nde Osmanlı Algısı

1800’lü yılların başında Osmanlı Devleti’nde yeni reformlarla 
devleti içine düştüğü sıkıntılardan kurtararak modernleştirmeye 
çalışan III. Selim hüküm sürerken Avrupa’da ise Napolon 
Bonapart’ın yayılmacı siyasetinin bir sonucu olarak Fransa güçlü 
bir konuma gelmiştir. İşte Avrupa’da ve Osmanlı’da yaşanan bu 

6 Aliya İzzetbegoviç, Tarihe Tanıklığım, İstanbul 2015, Klasik Yayınları, s. 26.
7 XVI. yüzyılda fethi tamamlanan Bosna önce sancak sonra da beylerbeyliği olarak 
idare edilmiştir. Bosna Beylerbeyliği sekiz sancaktan oluşmakta ve Travnik de bu 
sancaklardan biridir. Osmanlı valileri de Bosna’da Banyaluka veya Travnik’te ika-
met etmişlerdir. Sibel Bayram, Travnik Günlüğü ve Kadı Köse Adlı Romanların 
Penceresinden Osmanlı-Müslüman Dünyasına Bakış, Turkish Studies, Fall 2015, 
V. 10/16, s. 346. 
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gelişmeler döneminde Travnik’e ilk olarak Fransa konsolosu 
gelerek görevine başlamıştır. Fransa’nın Dalmaçya’da hakimiyetini 
sağlamasından kısa bir süre sonra yaşanan bu gelişmenin amacı 
“Osmanlı Devleti’nin bu bölgeleriyle iktisadi münasebetler kurmak, 
Dalmaçya’daki işgal kuvvetleri kumanda heyetinin faaliyetlerini 
desteklemek, Sırbistan’la Bosna’daki reayanın hareketlerini 
izlemek” olarak belirlenmiştir.8 

Fransa konsolosu Daville’in gelişi bölgede yaşayan ne 
Müslümanları ne de Hristiyanları memnun etmemiştir. Yaşanan 
bu memnuniyetsizlik Avusturya-Macaristan konsolosunun da tüm 
engelleme ve geciktirme çabalarına rağmen gelmesiyle daha da 
artmıştır. Konsolosların göreve başladıktan sonra Vezir konağına 
giderken geçtikleri çarşıdaki halkın bağırışları, tükürmeleri kaba el 
kol hareketleri yapmaları tepkinin şiddetinin İvo Andriç tarafından 
ilkel bir şekilde gösterilmesidir. İvo Andriç’e göre Müslümanların 
yaptığı bu olumsuz davranışın temelinde Müslümanların yeni olan 
her şeye karşı olmaları ve medeni değerlerden uzak olmaları vardı. 

Hristiyanlar içinde çoğunluğu oluşturan Katoliklerde Fransız 
konsolosu istememektedirler. Zira Viyana’daki Katolik kayzerden 
kendilerini himaye ve yardım edeceği nüfuzlu bir Avusturya 
konsolosu istemektedirler. Sayıca az olan ve Sırbistan ayaklanmaları 
nedeniyle zor günler geçiren Ortodokslar ise Osmanlı’nın çöküşünü 
ve kendilerinin de kurtuluşunu müjdeleyen bu gelişmeleri olumlu 
bulsalar da kendilerine ancak bir Rus konsolosunun yardım 
edebileceğini düşünmektedirler. 9 Yaşanan bu gelişmelere karşılık 
Yahudiler ise hiç haberleri yokmuş gibi işleriyle meşgul olmaya 
devam ediyorlar ancak Napolyon’un “Yahudilere bir baba gibi iyi 
davranıyor” dediğini duyduklarından dolayı Fransız konsolosun 
gelişinden gizli bir memnuniyet duyuyorlardı.10 Bölgede yaşayan 
halkın özellikle Fransız konsolosun göreve başlamasına karşı 

8 İvo Andriç, Tranvik Günlüğü, İstanbul 2020, İletişim Yayınları, s. 37.
9 Andriç, Travnik…, s. 27.
10 Andriç, Travnik…, s. 28. 
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duyduğu tepkinin bir diğer göstergesi de ilk günlerde hiç kimsenin 
(Katolik ya da Ortodoks) konsoloslukta çalışmak istememesiydi.11

Bölgede konsolosların gelmesiyle birlikte yaşanan değişim 
karşısında Müslüman halk ciddi bir endişe içine düşmüştür. Artık 
Bosna’nın muhafazasız kaldığını “bundan böyle yalnız Osmanlıların 
değil gâvurların da buralarda istedikleri gibi dolaşabileceklerini, 
reayanın da başını dikmeye başladığını, hiçbir vakit bu derece 
küstahlaşmadıklarını öğrenerek azap duyuyor ve dertleniyorlardı.”12 
Artık Bosna topraklarında sık sık görülen Fransız subaylar 
Müslüman halkın tepkisini çekmekte ve gelenlere karşı düşmanca 
tavırlar göstermekteydiler. Tabii bu durumun şikâyet konusu olması 
Babıâli’nin konuyla ilgili sert uyarılarının Bosna’ya ulaşmasına 
neden olmaktaydı.13

Travnik’te Fransa ve Avusturya konsoloslarının göreve 
başlamasından kısa bir süre sonra İstanbul’da çıkan Kabakçı 
Mustafa isyanı ile III. Selim’in tahttan indirilmesinin bölge halkı 
üzerindeki etkisine değinen İvo Andriç “Bosnalı Müslümanlar 
bayram ediyorlardı. Hocalar işadamlarıyla ‘Gavur sultan 
yuvarlandı!’ diye konuşuyorlardı. ‘Şimdide temiz imanımız ve 
halis Müslümanlığımıza bulaşmış olan pislikleri temizlemenin 
zamanı geliyor’ diyerek yenilikler karşısında halkın taşıdığı 
memnuniyetsizliğe vurgu yapmaktaydı. Bu tepkiler çerçevesinde 
Travnik’teki, konsoloslarda çarşı ve pazarda hisselerine düşen 
tepkiyi ağır sözler, hakaretler ve alaylar şeklinde görmekteydiler.”14

Başkent İstanbul’da yaşanan taht değişiklikleri aşama aşamam 
çevreye de sirayet etmekteydi. Bu çerçevede Tranvikte vezirlik 
görevinde bulunan Mehmet Paşa kendisinin akıbeti konusunda 
kaygılı bir bekleyiş içine girmişti. Ancak bu bekleyiş kendisine 
karşı sahnelenen kumpası bozup Kapıcıbaşını zehirleyerek 

11 Andriç, Tarvnik…, s. 73.
12 Andriç, Travnik…, s. 29.
13 Andriç, Travnik…, s. 56.
14 Andriç, Travnik…, s. 59.
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ortadan kaldırmasıyla sona ermiş böylece Bosna’daki iktidarını 
sağlamlaştırmıştı. Devrin birçok devletinde yaşanan benzeri 
iktidar mücadelelerine rağmen İvo Andriç, Fransız konsolos 
üzerinden sadece Osmanlı’da iktidar mücadelesinde kan dökülmüş 
gibi şaşkınlığını şöyle dile getirmekteydi: “Daville sarsılmış ve 
şaşkınlıktan dili tutulmuştu. Bütün olup bitenler bir masal oyunu 
seyrediyormuş tesiri bırakıyor ve tercümanın sözlerini sık sık 
kesiyordu. Vezirin davranışı ona yalnız korkunç ve caniyane değil 
aksine aynı zamanda akılsızca ve tehlikeli de görünüyordu.”15 
Bu şaşkınlık medeni ve centilmen bir dünyanın yani Batı’nın 
temsilcisinin Doğu dünyasının hile ve desiselerine karşı duyduğu 
hayretin göstergesiydi. Halbuki romanın ilerleyen sayfalarında 
Napolyon Bonapart’ın iktidarı ele geçirmesi aktarılırken değişimin 
sertliği ve keskinliği şöyle ifade edilmiştir: “Eski rejim, ihtilal 
tarafından bir fırtına gibi süpürülüp atılmıştı. Ve Napolyon her iki 
taraf için bir kurtuluş yolu gibi arkasından ortaya çıkıvermişti.”16 İvo 
Andriç bu yaklaşımıyla daha romanın başında Vezir konağındaki 
“tereyağı ve içyağı karışımının boğucu kokusu” ile ifade ettiği 
Müslümanların pis oldukları imajına Kapıcıbaşının ölümüyle de ne 
kadar entrikacı olduklarını ekleyerek kurgularıyla amacına doğru 
gitmekteydi.

İvo Andriç Osmanlı’nın ve Bosnalı Müslümanların siyasi 
entrikacılığından, hunharlığından ve barbarlığından bahsettikten 
sonra kültürel değerlerinin iptidailiğinden bahsetmemesi mümkün 
değildi ki bunu da satır aralarında ihmal etmemiştir. Örneğin 
Bonapart’ın doğum yıl dönümünün kutlanması için Fransız 
konsolosluğuna Fransa’dan gelen emir çerçevesinde “orkestra ve 
balo” düzenlenmesini salık veren emirler geldiğinde Travnikte 
bunun mümkün olmadığı “paçavralara bürünmüş üç çingene, iki 
davulcu ve bir de zurnacı” ile ifade edilerek “burada yaşamaya 
mahkûm edilmiş Avrupalıların kulak zarlarını Ramazan ve bayram 
15 Andriç, Travnik…, s. 66.
16 Andriç, Travnik…, s. 81.



İVO ANDRİÇ’İN DRİNA KÖPRÜSÜ VE TRAVNİK GÜNLÜĞÜ ADLI . . .     129

günlerinde patlatacak hale getirmişlerdi.” diyerek bu “acıklı” 
manzarayı gözlerinin önüne getirmişlerdir. 17 İvo Andriç bununla 
da yetinmeyerek şarkıcı Musa’nın geceleri sarhoş bir şekilde 
evine dönerken söylediği “iğrenç türkülerle” ilgili olarak konsolos 
Davill’e bir Fransız seyyahın “köpek havlamasına” benzettiğini 
ifade etmekteydi. Ayrıca türkülerle ilgili olarak “ben bir köpeğin 
havlamasında bura insanlarının sarhoş oldukları ve öfkelendikleri 
sıralarda söyledikleri türkülerdeki yürek katılığı ve kötülükten 
daha az fenalık buluyorum.” diyerek kanaatini ortaya koymuştu. 
Türkülerle ilgili düşüncesini Davill üzerinden ifade eden İvo 
Andriç hızını alamamış olmalı ki “Türkü söylerken gözlerini nasıl 
devirdiklerini, dişlerini nasıl gıcırdattıklarını, rakıyla sarhoş olarak 
veya berbat bir sesle türkü çağırıp, tepinip kudurarak, her şeyi kırıp 
dökmek, parçalamak istercesine duvarları nasıl yumrukladıklarını 
gördüm. Ve sonunda şu kanaate vardım ki, bütün bunların diğer 
milletlerin musikileri ile olduğu kadar türküleri ile de en ufak bir 
ilgileri yoktur.” diyerek kesin kararını açıklamaktadır.18 

Travnik’te Müslümanlar ile Gayrimüslimlerin İlişkisi

Osmanlı Devleti ilk kurulduğu yıllardan tarih sahnesinden çekildiği 
döneme kadar içinde birçok dinden, milletten ve kültürden insanların 
yaşadığı bir devletti. Yaklaşık altı yüzyıl varlığını sürdüren Osmanlı 
Devleti bu süre içerisinde uygulamış olduğu “millet sistemi”19 

17 Andriç, Travnik…, s. 53-54.
18 Andriç, Travnik…, s. 157.
19 Millet Sistemi ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bkz: Bilal Eryılmaz, Osmanlı 
Devleti’nde Farklılıklara ve Hoşgörüye Kavramsal Bir Yaklaşım, Osmanlı, Yeni 
Türkiye Yayınları Ankara 1999, C. IV, Bilal Eryılmaz, , Osmanlı Devleti’nde Gay-
rimüslim Tebaanın Yönetimi, Risale Yayınları, İstanbul 1996, Ziya Kazıcı, Os-
manlılarda Hoşgörü, Türkler, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, C. X, Yavuz 
Ercan, Osmanlı Devleti’nde Müslüman Olmayan Topluluklar (Millet Sistemi), 
Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları Ankara 1999, C. IV, Nuri Adıyeke, Islahat Fer-
manı Öncesinde Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi ve Gayrimüslimlerin 
Yaşantılarına Dair, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, C. IV, Arshi 
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sayesinde farklılıkların huzur içinde yaşadığı bir coğrafya olmuştur. 
Zaman zaman içinde bulunulan olağanüstü şartlarda yaşanan 
huzursuzluk bir kenara bırakılacak olursa genel olarak gayrimüslim 
halkın Osmanlı egemenliğinde yaşamaktan duyduğu bir rahatsızlık 
söz konusu değildir. Bu tarihsel gerçeklere rağmen İvo Andriç’in 
Travnik Günlüğü’nde ortaya koyduğu Müslüman-Gayrimüslim 
ilişkisi hiç de böyle değildir. Eserde ne Hristiyanlar ne de Osmanlı 
Devleti’nin İspanya’daki katliamdan kurtardığı Yahudiler Osmanlı 
egemenliğinden memnun olmadıkları gibi hâkim otorite ve halk 
tarafında kendilerine hiç iyi, muamele edilmemektedir. Romanda 
bu düşüncenin ortaya koyulduğu sahnelerden birisi Travnik’teki 
pazarın önemli isimlerinden birisi olan kantarcıbaşı İbrahim Ağa 
ile eski devirlerden kalma bir caminin harabelerini çevreleyen 
mezarlığın harabelerinin duvarlarına satmak için getirdiği balta 
saplarını asan gayrimüslimin mallarını dağıtıp küfürler ederek 
hiddetle üzerine yürümesini ve “seni domuzun eniği bu caminin 
duvarları senin gavur balta saplarını dayayasın diye mi yapıldı? 
Burada henüz çan çalınmıyor ve henüz kafirlerin borusu ötmüyor, 
seni domuzun eniği seni!” diye bağırmasıdır. Aslında İvo Andriç 
İbrahim Ağa’nın özelliklerini anlatırken öncelikle onun ne kadar 
dürüst ve yaptığı işi adaletle yapmayan çalışan bir kişi olarak tarif 
etmiştir ki, tartı sırasında etraftaki insanların nefesinin bile tartının 
hassasiyetine zarar vereceğinden çekinen ve bunun için tedbir 
alan dürüst bir isim olarak ortaya koymuştur. Böylesine hassas bir 
ismin aynı noktada eski cami duvarına astığı balta saplarına karşı 
hoşgörüsüz tavrını göstererek eserinde “ikili zıtlıkları” kullanması 
dikkat çekicidir.20

Bölgede yaşayan gayrimüslimlerin sıkıntısını göstermek 
istercesine Fransız konsolosluğu görevlilerinden des Fosses ile 

Khan, Osmanlı İmparatorluğu Çok Kültürlülüğün Doğulu Mimarı, Osmanlı, Yeni 
Türkiye Yayınları, Ankara 1999, C. IV, Cevdet Küçük, Osmanlı Devleti’nde Millet 
Sistemi, Osmanlı, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 1999, C. IV.
20 Andriç, Travnik…, s. 88-89.
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Fransiscan keşiş arasındaki sohbette keşişin şu sözlerine yer 
verir: “Evet efendim siz orada tam bir hürriyet içinde yaşadığınız 
Fransa’da dini parçalar ve baskı altında tutarken biz burada kutsal 
kilisemizin itibarını, gerçekten çetin şartlar altında korumaya 
çalışıyoruz.”21 Yine Avusturya konosolosunun eşinin kiliseye 
getirdiği hediyeler karşısında Fro İvo “kendileri gibi burada keşişlik 
edenlerin Osmanlı korkusundan yürümeden önce hangi ayaklarını 
atacaklarına çok dikkat etmek zorunda olduklarını kiminle 
münasebete girdiklerini önceden iyice bilmeleri gerektiğini…” 
ifade etmişti.22 Bu sözlere bakıldığında İvo Andriç’in 1800’lü 
yılların Bosna’sında Osmanlı Devleti’nin ve halkının bölgede 
İslamiyet dışındaki diğer dinlere ve mezheplerin yaşama haklarını 
kısıtladığını ve baskı altında tuttuğu sonucuna rahatlıkla ulaşabilir. 
Ancak dönemin Bosna ve çevresindeki mesele Osmanlı Devleti’nin 
dini hoşgörüsünü kaybetmesi olmayıp tam aksine devletin dini 
hoşgörüsünü kullanarak Sırp ayaklanmasına giden süreci organize 
etmede kilisenin ve din adamlarının önemli bir dahlinin olduğunun 
tespit edilmesi nedeniyle din adamlarının devlete karşı faaliyetlerini 
kontrol altında tutmak istemenin bir sonucu olduğu görülmektedir. 
İvo Andriç de “Sırbistan ayaklanmaları yüzünden şiddetle takip 
edilen Ortodokslar … Rus konsolosluğundan başka konsolosun 
gelmesine karşı olduklarını ısrarla belirtiyorlardı.”23 diyerek aslında 
yaşanan gelişmelerin nedenini açıkça ortaya koymaktadır. 

İvo Andriç romanında Müslüman halka karşı sahip olduğu 
ön yargının bir sonucu olarak Müslüman halkın sahip olduğu 
tutuculuğu ve ilkelliği her fırsatta göstermeye çalışıyor izlenimini 
vermektedir. Örneğin Fransız konsolosun göreve başladıktan sonra 
Vezir konağına giderken kafilenin çarşıdan geçişinde yaşananlar 
şöyle anlatılmaktadır: “Kapılar açılıyor, tahtadan pencere 
kepenkleri yukarıya kaldırılıyor, nefretle kısılmış, taassupla ateş 

21 Andriç, Travnik…, s. 103.
22 Andriç, Travnik…, s. 220-221.
23 Andriç, Travnik…, s. 109.
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saçan yüzler beliriyorlardı. Örtülü kadınlar tükürüyorlar, lanetler 
yağdırıyorlar, çocuklar küfürler saçıyorlar, kaba saba hareketler 
yapıyor ve savuruyorlar arkalarından kötü sözler söylüyorlar ve 
ellerini boğazlarına götürerek kafa kesme işaretleri yapıyorlardı.”24 
Bu ifadeler İvo Andriç’in Müslüman halka karşı taşıdığı olumsuz 
yaklaşımın yanında örtülü Müslüman kadınlarla ilgili sahip 
olduğu olumsuz yaklaşımı da ortaya koymaktadır. Bu yaklaşım 
tarzı romanın ilerleyen bölümlerinde de karşımıza çıkmakta. III. 
Selim’in tahttan inmesinden bir süre sonra azledilen sabık Vezir 
Mehmet Paşa’nın Travnik’i terkinin anlatıldığı satırlarda halktan 
şöyle bahsedilmekte: “Aylak ilkel halk tabakasının, azledilen 
paşanın adını cezaya uğramadan rahatça kirletebildikleri, kabaca 
alay ettikleri ve kendilerini ucuzca ve kolayca kahraman rolüne 
çıkarabildikleri, tıpkı aç köpeklerin hayvan leşine saldırışları gibi 
her şeyi ayaklar altına alabildikleri bir dakikaydı bu.”25 

Mehmet Paşa’dan sonra Vezir olarak Travnik’e gelen İbrahim 
Paşa’da Müslüman halkla ilgili olarak olumlu bir düşünceye sahip 
değildi ve bu düşüncesini “Kudurmuş bir manda sürüsü ile uğraşmak 
şu Bosnalı beyler ve ayanları idare etmekten çok daha kolaydır. 
Yabanilerdir bunlar, evet, iyice yabani, hiç görüş sahibi değildirler, 
kaba ve ilkeldirler fakat çok fazla alıngan ve mağrurdurlar. Kendi 
kafalarına göre iş görürler ama bunların içi de kof ve boştur. 
Söylediklerime inanınız bu yerlilerin kalplerinde ne şeref duygusu 
ne de kafalarında akıl vardır.”26 Böylece İvo Andriç hem Fransız 
konsolosun gelişini hem de Vezir Mehmet Paşa’nın gidişini hem 
de yeni Vezir İbrahim Paşa’yı ele aldığı bölümlerde karşılaşılan 
ve karşılaşılması imkân dahilinde olan manzarayı ortaya koyduğu 
bölümlerde Müslüman halkın hiç de olumlu bir imajla karşımıza 
çıkmadığı görülmektedir. 

24 Andriç, Travnik…, s. 39.
25 Andriç, Travnik…, s. 173.
26 Andriç, Travnik…, s. 232.
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İvo Andriç’in eserinde kahramanlarına karşı ortaya koyduğu 
tavırda birbirinden farklıdır. Bu farklılığın temelinde de kahramanın 
etnik temelinin olduğu ortadadır. Örneğin Vezir Mehmet Paşa 
aslen Gürcü olup devşirme olarak Osmanlı yönetim basamaklarını 
tırmanmıştı. Onunla ilgili olarak romanda daha olumlu bir yaklaşım 
sergilenip onun olumlu özellikleri anlatılırken onu yerine gelen 
vezir ile ilgili olarak ise “hantal, hareketsiz, dış görüntüsü korku 
ve nefret uyandıran soğuk bir Osmanlı” şeklinde bir tanımlama 
yapılmaktaydı. 27

Osmanlı Balkanlarında Geri Kalmışlık

Balkanlar coğrafi açıdan doğu ile batı dünyasının arasında 
kalmış iki farklı kültürel dünyaya geçiş yapılan bir köprü özelliği 
taşımaktadır. Farklı kültürler arasındaki kalışın bir sonucu olarak 
Balkanlar ve özel olarak da Bosna hemen yakınında hızla gelişen 
Batı medeniyetinden çok da faydalanamamıştır. İvo Andriç eserinde 
bunun nedenlerini Fransız konsolosluk görevlisi des Fosses ile 
Bosnalı rahip Fra Julian arasındaki diyalogda tartışmaya açmıştır. 
Genç rahip Bosna’daki bütün dinlere bağlı toplumların geri 
kalmışlığının nedeni olarak Osmanlı idaresini görmekteydi. Ona 
göre “bu memleketlerin Osmanlı hakimiyetinden kurtulmadan ve 
Osmanlı idaresinin yerini bir Hristiyan idaresi almadan evvel bu 
işlerin hiç düzelmeyeceği kanaatini ileri sürüyordu.” Genç rahibin 
bu düşüncelerine karşılık des Fosses ise bütün kötülüklerin sebebini 
Hristiyanlar içinde aramaktaydı. Ona göre “Hristiyan tebaasında da 
kendini aldatma sanatı, inatçılık, güvensizlik, düşünce tembelliği, 
her soy yenilikten, işten ve hareketten korkma gibi karakteristik 
bazı vasıflar vardır.” Ancak des Fosses bu düşüncesi ile suçlunun 
kendileri olduğunu söylemesine rağmen devam eden cümlelerinde 
ortaya çıkan bu olumsuzlukları “Yüzyıllar boyunca sürüp gelen 
gayri müsavi bir mücadelenin ve sürekli korunmanın meydana 

27 Andriç, Travnik…, s. 196.
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çıkardığı”ndan kaynaklandığını dolayısıyla aslında içinde 
bulunulan şartların Osmanlı yönetiminin bir sonucu olduğunu ifade 
etmekteydi. Ayrıca des Fosses Bosna’da yaşan her dinden milletlerin 
kendi işlerine yarayacak olsa dahi her ileri adıma karşı çıkmalarına 
da hayret etmekteydi.28 

Genç des Fosses’in hayret ettiği bir başka noktada bölgede 
yaşayan dört din ve mezhebin ruhi hayatları uzak ve yabancı 
memleketlerde bulunan yabancı merkezlere bağlı olmasıydı. Ona 
göre “Dördünden her biri de kendi iyiliklerinin ve gelişmelerinin 
diğer üçünün çökmesi ve yıkılması pahasına kabil olacağı 
görüşünde ayak diriyor ve onların ilerlemelerinin de ancak kendi 
gelişmelerine yük olabileceğinin gayrısını düşünmüyor. Her dördü 
de müsamahasızlığını en yüksek bir fazilet haline getiriyor. Ve hepsi 
de birbirine karşı yönlerden gelecek bir dış kurtuluşa bağlanmış 
bulunuyorlar.” Des Fosses’in bu sözlerine karşılık ise genç rahip 
eğer diyor “gelenekçiliğimizi gevşetseydik ve kapılarımız sizin 
sözünü ettiğiniz çeşitli sağlam tesirlere açsaydık şimdi benim 
keşiş kardeşlerimin adları Anto ve Pedro olacağı yerde iyice 
Müslümanlaşır ve Mujo ile Huso olurdu.” 

İvo Andriç iki farklı dünyanın temsilcisi genç üzerinde 
yaptığı tartışmanın bir sonucu olarak Bosna’da hayatta kalmanın 
ve varlığını sürdürmenin temelindeki en önemli şeyin geleneklere 
sıkı sıkıya bağlı olmanın ve yeniliklere karşı her zaman şüpheyle 
yaklaşmanın olduğunu ortaya koymaktadır. Bu düşüncesini ortaya 
koyduğu bir başka noktada bölge halkını daha yakından tanımak 
için des Fosses’in yaptığı yolculuklarda gördüğü yol sıkıntısıdır. 
Bölgede gelişmiş bir yol ağının olmaması ve yolların harap vaziyette 
bulunması genç konsolos görevlisini şaşırtmaktadır. Medeniyetin 
taşınmasındaki önemli işlevi nedeniyle yol ve yol yapımı gelişmiş 
medeniyetlerde önemli bir yer tutarken 1800’lü yıllarda Bosna’daki 
yol azlığı ve kötülüğü ciddi bir sorundu. İşte bu nedenle de des 
Fosses “Bugün Avrupa’nın hiçbir memleketinde Bosna’daki kadar 
28 Andriç, Travnik…, s. 293.
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kötü ve az yolun bulunabileceğini sanmıyorum… Bura halkı 
dünyanın bütün öteki milletlerinin aksine olarak aslında ilerleme 
ve zenginlik demek olduğu halde yola karşı anlaşılmaz bir nefret 
beslemektedirler.” diyerek yaşadığı şaşkınlığı dile getirmişti.29 Yola 
karşı var olan nefreti anlaşılamaz bulmasına rağmen des Fosses bu 
nefretin aslında hem Hristiyanlarda hem de Müslümanlarda var 
olduğunu ve Osmanlı Devleti bugünkü gibi idare edilmeye devam 
ettiği müddetçe devam edeceğini anlamıştır. Bu noktada des Fosses’i 
aydınlatan papaz Fra İro’nun şu sözleridir: “Tarikat biraderleri 
önce bana ne dediğini bilmez birine bakar gibi alayla baktı. 
Sonra kurnazca bilgiç bir ifadeyle bir gözünü kırptı ve kulağıma 
fısıldadı. ‘Efendim, yollar ne kadar kötü olursa, Osmanlı misafirleri 
o kadar az olur! Onlarla aramızda aşılmaz dağlar konulabilseydi, 
en hayırlısı olurdu. İhtiyacımız olan şeyleri de biraz zahmete 
katlanıp bütün yolları aşarak almasını tercih ederiz. Bu kötü yollara 
ve her soydan engellere alıştık. Ve biz aslında ancak bu engeller 
bulundukça yaşarız… Travnik’te Osmanlılar hüküm sürdükçe hiçbir 
iyi yola ihtiyacımız yok. Aramızda yaygın olarak söylendiğine 
göre onlar yolu tamir ederlerse bizimkiler ilk yağmur ve karda 
tekrar bozmalıdırlar.”30 Yolların kötü olmasının ikinci sebebi de 
“Osmanlılardan geliyor. Hristiyan dış dünyası ile her çeşit nakliye 
bağlantısı onlarca düşmana yol vermek ve kapı açmak, onların 
reaya üzerindeki tesirlerini kabul etmek ve Osmanlıların iktidar 
üstünlüklerini tehlikeye düşürmek anlamına geliyor.”31 İvo Andriç’in 
ortaya koyduğu bu iki sebep Bosna özelinde ve Balkanlar genelinde 
yol problemine bakışı özetlese de devletin yapılan demiryolu ile 
Avrupa ile Balkanlar ve İstanbul arasında ulaşımı sağlaması onun 
ortaya koyduğu sebeplerin etkinliğinin sorgulanmasına veya bir 
önyargının sonucu olduğu şeklinde değerlendirilmesine neden 
olmaktadır. Zira yapılan her yol devletin hâkimiyetini güçlendirecek 

29 Andriç, Travnik…, s. 92-93.
30 Andriç, Travnik…, s. 93.
31 Andriç, Travnik…, s. 94.
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bir unsur olduğu gibi halkında yaşam standartını yükseltecek 
bir gelişmedir. Bu durum hem karayolu, hem demiryolu hem de 
denizyolu için geçerli bir durumdur. Ancak İvo Andriç sahip olduğu 
önyargının bir sonucu olarak romanda halkın yol yapımı konusunda 
katı bir tutuculuk içinde olduğunu ispatlamaya çalışmıştır ki bu 
noktada A. İzzetbegoviç’in İvo Andriç ve onun Bosna halkına karşı 
olan yaklaşımını hatırlamamak mümkün değildir. A. İzzetbegoviç 
Agit’in ve BM’nin adı sanı bilinmedik temsilcilerinin genelde iki 
yıl için geldikleri ülke hakkında hiçbir şey bilmedikleri gibi Bosna 
kültürü ve halkına karşı önyargılı olduklarını ifade ederek bunun 
kaynağının İvo Andriç’in romanları olduğunu belirtip bu düşüncesini 
şöyle ifade etmiştir: “(İvo Andriç’in romanlarında)Bosna imajı 
şöyleydi: Üç dine ait olanlar akılsız ve derin bir biçimde doğumdan 
ölüme kadar birbirlerinden nefret eder ve bu nefret ölümden sonraki 
hayata akseder. (…) Bu nefretle doğarlar, büyürler ve ölürler.”32 İşte 
bu noktada bölge halkının yola olan düşmanlığı aslında birbirlerine 
olan akılsız bir düşmanlığın İvo Andriç tarafından ete ve kemiğe 
büründürülmesi gayreti olarak karşımıza çıkmaktadır.

Drina Köprüsü

İvo Andriç’in ismi ile özdeşleşen eseri Drina Köprüsü Nobel 
ödülünü de kazanmasıyla birlikte Balkanlar denilince ilk akla gelen 
edebi metinlerden birisi haline gelmiştir. Drina Köprüsü adlı eser 
bazılarına göre hümanizmin, hoşgörünün ve çok kültürlülüğün bir 
simgesi olarak kabul edilmektedir. Bazılarına göre ise İvo Andriç 
eserinde “hoşgörü maskesi altında etno-milliyetçi ideoloji” nin 
vücut bulmuş halidir ki bu etkisiyle Bosna savaşında yaşanan 
zulümlere doğrudan etki ettiği dahi iddia edilmektedir.33 Aynı 
romandan hareketle iki farklı yorumun yapılabilmesi eserin içerik 
32 İzzetbegoviç, Tarihe…, s. 26.
33 Özlem Ulucan, İvo Andric’in Drina Köprüsü Adlı Romanında Dini ve Etnik 
Çeşitlilikteki İkili Zıtlıklar ve Hiyerarşi, Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler En-
stitüsü Dergisi, Bahar 2020, Y. 10, S. 19, s. 343.
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tahlili bakımından dikkat edilmesi gerektiğini ortaya koymak adına 
yeterlidir.

İvo Andriç, Drina Köprüsü’nde köprünün yapılmasından 
itibaren köprüyü merkeze alarak bölgede yaklaşık olarak dört 
asır süren değişimi ortaya koymayı amaçlamıştır. Zira köprünün 
yapıldığı bölge Osmanlı Devleti’nin yüzyıllar boyunca egemenliğini 
muhafaza ettiği bir coğrafyadır. İçinde farklı dinden (Müslüman, 
Hristiyan,Yahudi) ve milletten (Boşnak, Sırp, Hırvatların) insanların 
yaşadığı çok kültürlü bir bölge olması bakımından da önemlidir. 
Zira farklılıkların bir arada yaşadığı böylesi bir coğrafyada huzur 
ve sükûnun daimî olması mümkün olmamasına rağmen bölge 
Osmanlı egemenliğinde uzun yıllar huzurlu bir yaşam sürmüştür. 
Bu tespitin en önemli kanıtı da bölgede yaşayan farklı din, millet 
ve kültürden toplulukların asimile olmadan varlıklarını 20. yüzyıla 
kadar muhafaza edebilmeleridir. 

Var olan tarihsel gerçeklere rağmen İvo Andriç Drina 
Köprüsü’nde de Travnik Günlüğü adlı eserinde sahip olduğu 
önyargıları bir kenara bırakamamış ve benzer önyargıları bir 
şekilde bu eserinde de ortaya koymaya çalışarak düşünsel bir 
sürekliliğe sahip olduğu göstermiştir. İvo Andriç’in sahip olduğu 
bu önyargıların bu iki eserinin dışında da olduğunu bir örnek 
olarak A. İzzetbegoviç’in şu tespitleriyle de ortaya koyabiliriz. A. 
İzzetbegoviç için İvo Andriç ansızın “kararmıştır.” Bunun nedeni 
de daha küçükken okuduğu “Mustafa Madzar” adlı hikayenin 
düşündürdükleridir. A. İzzetbegoviç bu düşüncelerini şöyle ifade 
ediyor: “Andriç, Mustafa’yı çirkin ve belki de tamamen gerçeğe 
aykırı bir tarzda anlatmış, ispatlanması mümkün olmayan her 
türden gaddarlıkla tavsif etmiş. Bütün bunları mükemmel ve mukni 
üslubu içinde anlatıyor. Mustafa’nın savunması ise orada yoktu. O 
zaman İvo bana masum bir adamın karnını deşen, iyi silahlanmış, 
son derece becerikli bir adam gibi göründü.”34 Ne tesadüf değil mi 
“Mustafa Mazdar” da olduğu gibi “Drina Köprüsü” nde de zalimlik 
34 İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım…, s. 364.
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ve gaddarlık Osmanlı Müslüman yöneticilerine ve Müslümanlara 
atfedilerek aslında bu yaklaşımın kurgusal bir duruş olmayıp tam 
aksine amaçlı ve bilinçli bir tercih olduğunu göstermektedir. İvo 
Andriç’in taşıdığı amacı göstermek adına yine A. İzzetbegoviç’e 
kulak verelim. A. İzzetbegoviç köprünün yapılacağı arazinin 
istimlakıyla ilgili olarak İvo Andriç’in konuyu tamamen yanlış 
aktardığını söylemektedir. Zira İvo Andriç’e göre istimlaklar “şiddet 
uygulanarak yapılan, herhangi bir tazminin ve hiçbir şikâyet hakkının 
söz konusu olmadığı zalimane bir gasptı. Oysa tarihçi Osman 
Sokoloviç mal sahiplerinin nasıl birer birer Türklerin makamına 
gittiğini ve alınan her bir hisse için satış bedelinin nasıl belirlendiğini 
gösteren mahkeme kayıtlarını bulmuş ve yayımlamıştır. Sokoloviç 
kayıtların lafzi tercümesini yapmıştır… Eğer Andriç tarihi gerçekleri 
izlediyse ya da doğrulamadıysa insanlar ve onların karakter, inanç, 
his ve ilişkileri hakkında yazdığı her şeyi kendi muhayyilesinden 
aldıysa o halde onun Drina Köprüsü, Travnik Tarihi, Lanetli Bahçe 
ve Djerzelez adlı eserlerinde gerçekten varolan insanlar hakkında 
öğrenilebilecek ve anlaşılabilecek hiç bir şey yoktur.”35

Drina Köprüsü’nde Osmanlı Algısı

Drina Köprüsü adlı eserde İvo Andriç’in Travnik Günlüğü’nde 
olduğu gibi Osmanlı algısı olumsuz bir şekilde koyulmaya 
çalışılmıştır. Daha eserin hemen başlarında Drina köprüsünün 
yapımından sorumlu olan zalimliği ve gaddarlığı ile meşhur Abid 
Ağa’nın köprü inşaatı sırasında bölge halkına karşı sergilediği 
tutum Osmanlı Devleti’nin bölgedeki zulmünü göstermek için giriş 
mahiyetindendir. Asıl zulüm Abid Ağa’nın köprü inşaatı sırasında 
yaptıklarından bezen Hristiyan halkın köprünün yapımını sabote 
etmesi ile başlar. Abid Ağa köprüyü sabote edenleri yakalamak 
için devşirme kökenli Plevlieli’yi sıkıştırır ve sonunda Radisav 
yakayı ele verir. Abid Ağa’nın zulmü asıl Radisav yakalandıktan 

35 İzzetbegoviç, Özgürlüğe Kaçışım…, s. 27-28.
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sonra başlar ve zalimlik ifadesinin sınırlarını çok aşan bir işkence 
ile öldürülmesini sağlar. İvo Andriç yaşanan sahneyi ayrıntılı 
bir şekilde şöyle anlatır: “Radisav artık hiç sesini çıkarmadan 
emrettikleri gibi yüzükoyun yattı. İlkin ellerini arkasına bağladılar. 
Sonra ayak bileklerine birer ip geçirdiler. Çingenelerden her biri bu 
ipleri bir yana çekerek bacaklarını iyice ayırdılar. O sırada Mercan 
da kazığı iki yuvarlak tahtanın üstüne yerleştirdi. Öyleki sivri ucu 
tam köylünün bacakarı arasına geliyordu. Sonra kemerinden geniş, 
kısa bir bıçak çıkardı. Yerde yatan mahkumun önüne diz çökerek 
pantalonunun iki bacağı arasındaki bölümü kesti ve kazığı adamın 
vücuduna girebilmesi için geniş bir delik açtı… İş bitince çingene 
sıçrayarak ayağa kalktı. Yerden tahta çekici aldı ve kazığın yuvarlak 
tarafını ölçülü ağır darbelerindirmeye başladı. İki vuruşta bir 
duruyor kazığın girdiği vücuda bakıyor, sonra çüngenelere dönerek 
çok yavaş ipi çekmelerini tembih ediyordu…”36 Burada dikkatimizi 
çeken bir başka noktada Radisav’ın Hristiyanlarca kutsal sayılan 
Pazar günü cezalandırılmasıdır. Bu durum yazarın “kahraman 
yaratma” gayretinin bir göstergesi olarak değerlendirilmektedir.37 Bu 
şekilde devam eden işkence sahnelerini İvo Andriç tüm ayrıntıları 
ile anlatarak amacına dair önemli bir adım atmaktaydı. 

İvo Andriç’in tüm ayrıntılarıyla betimlediği bu sahne ile ilgili 
olarak işkencenin “Türklerin fallik güç simgesi” ne dönüşerek 
Bosna savaşında binlerce Boşnak kadının aşırı milliyetçi Sırplar 
tarafından tecavüz edilmesine temel teşkil ettiği dahi iddia edilmiştir. 
Bu tespite dayanak olarak da Lazar’ın ölümünün XIX. yüzyılda 
bir Hristiyan sembolüne dönüştürülerek efsaneleştirilmesi gibi 
Radisav’ın sahnesininde benzer bir efsaneleştirmeyi gerçekleştirdiği 
düşüncesidir.38 

36 İvo Andriç, Drina Köprüsü, İletişim Yayınları, İstanbul 2021, s. 53.
37 Recai Özcan, “Köprüden Akan Tarih”: İvo Andriç’in Drina Köprüsü Adlı Ro-
manında Osmanlı, Hikmet, S. 16, s. 60. 
38 Ulucan, agm., s. 343-344.
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İvo Andriç’in eserinde ortaya koyduğu ve zamanla 
efsaneleştiğini ifade ettiği köprünün duvarları arasına gömülen 
ikizlerde yine gaddarlığın ve zalimliğin bir göstergesi olarak 
romanda yerini almıştır.

Drina köprüsünde satır aralarında Osmanlıların bölgedeki 
yönetimleri ile ilgili olarak farklı din ve milletten insanların zaman 
zaman yaşanan sıkıntılara rağmen iyi bir uyum içinde oldukları 
anlatılsa da genel yaklaşım tarzı her zaman Hristiyanların kimi 
zaman fiziki kimi zaman psikolojik eziyet çektiğinin ortaya 
koyulmasıdır. Bu bağlamda köprünün üst tarafında bulunan iki 
yuvarlak oyuğun her millet için neyi çağrıştırdığı anlatılırken Sırp 
çocukların bu izin sahibi olarak Kralieviç Marko’nun atının izi 
olduğuna inandıklarını söyler. Buna karşılık “Müslüman çocukları 
ise onların Lralieviç Marko’nun atının izleri olmadığını bilirler. 
Çünkü bir Hristiyan piçinin böyle bir gücü ve böyle bir atı nasıl 
olabilir?” diye düşünürler. 

Tüm bu yaklaşımlar hem yönetimsel hem de sosyal yaşam 
alanında Müslümanların ve daha genelde de Osmanlı Devleti’nin 
ortaya koyduğu yönetim anlayışının baskı, şiddet ve zulüm 
üzerine kurulduğunun bir göstergesi olarak romanın içerisine 
serpiştirilmiştir. 

Drina’da Yaşanan Değişim

İvo Andri Drina Köprü’sünde yaklaşık dört yüzyıllık değişimi 
köprüyü merkeze alarak sosyal, ekonomik, siyasi boyutlarıyla ele 
almaya çalışmıştır. Bunu yaparken özellikle Drina’da yaşanan 
değişimin yazarın diline de yansıdığı rahatlıkla görülmektedir. 
Örneğin Osmanlı Devleti döneminin ele alındığı bölümlerde genel 
bir olumsuzluk satır aralarına serpiştirilmiş şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Bölgedeki Hristiyan ailelerden alınarak devşirilmesi 
sırasında çocuğunu vermemek için ailelerinin yaptıklarının 
anlatımında ailelerin çocuklarının sakatlamayı dahi göze almaları 
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ile ilgili anlatım doğal olarak bu sistemin uygulayıcısı devletin 
zalimliğinin bir sonucu olarak ortaya koyulmaktadır. Buna rağmen 
alınan çocukların Sokullu Mehmet Paşa örneğinde olduğu gibi 
devletin en üst kademelerine kadar yükselebildiği anlatısal olarak 
metinde yer alsa da bu çocukların kalplerinin iki parça olduğunun 
da altı çizilir ki Sokullu Mehmet Paşa’nın Drina nehri kıyılarına iki 
yakayı birbirine bağlamak için köprü yaptırması bu parçalanmışlığın 
bir göstergesidir.

İvo Andriç’in bölgede yaşanan değişimleri ele alırken dilinin 
de değiştiğini ifade etmiştik. Bunun en bariz örneklerinden birisi 
Osmanlı Devleti’nin Balkan topraklarını kaybetmesiyle birlikte 
bölgede egemenliği ele geçiren Nemselileri diğer bir ifadeyle 
Avusturya Macaristan İmparatorluğu’nun bölgede gerçekleştirdiği 
değişimin anlatıldığı bölümlerdir. Avusturyalılar bölgeyi 
kontrollerine aldıktan sonra kapıları numaralandırmaktan, ormanlık 
alanların tespitine vergilerin artmasına kadar birçok yenilikler 
getirmiştir. Gelen yeniliklerden birisi de bölge halkına zorunlu 
askerliğin gelmesidir. İvo Andriç’e göre Avusturyalılar bölge 
halkından Osmanlılardan daha fazla para almaktadırlar. Ancak 
“bunu daha kolay, çabuk ve daha emin bir biçimde yapıyorlardı.”39

Drina’da zaman geçtikçe yaşanan değişim karşısında 
Müslüman halkın gösterdiği tepkiler konusunda İvo Andriç’in 
ortay koyduğu yaklaşımın Travnik Günlü’ğündeki yaklaşımını 
hatırlatmaktadır. Yeniliklere kapalı olan Müslümanlara en tipik örnek 
olarak Ali Hoca ortaya koyulur. Zira Ali Hoca her türlü yeniliğe 
karşıdır ve bu nedenle “dinsizlerin” kasabaya getirdiği sudan da 
küçümseyerek bahsetmekteydi. “Onun düşüncesine göre bu su ne 
içmeye ne de abdest alamaya elverişliydi. Eğer eskisi gibi safkan 
atlar bulunsaydı bu suyu onlar bile içmezdi.” Kasabaya gelen suyun 
bırakın içmeyi abdest almak için bile kullanılamayacağını düşünen 
bir anlayışın tren, banka, yol, askerlik gibi birçok yeniliklere nasıl 
bakacağını tahmin etmek zor değildir. İvo Andriç bu eserinde de 
39 Andriç, Drina…, s. 188.
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Travnik Günlüğü’nde olduğu gibi Müslümanların yeniliklere karşı 
olduğu imajını incelikli bir şekilde işlemektedir.

Sonuç

Osmanlı Devlet’nin egemenliği altında 19. yüzyılın başına kadar 
huzurlu bir yaşamın sürdüğü Balkanlar bu tarihten sonra tüm 
dünyada olduğu gibi bölgede de etkisini göstermiştir. Bu düşüncenin 
etkisi ile zaman zaman sorunlar yaşansa da genel manada huzurun 
hâkim olduğu coğrafyalar etnik ve dini çatışma alanına dönüşmüştür. 
Bu çatışmalar 20. yüzyıla kadar etkisini göstermiş ve Bosna savaşı 
ile de en kanlı dönemlerinden birini görmüştür. Bölgede etnik ve 
dini tahammülsüzlüğün hem artmasında hem de devamlılığında 
İvo Andriç’in Tranvik Günlüğü ve Drina Köprüsü romanları başta 
olmak üzere onun eserlerinde ortaya koyduğu yaklaşımlarının etkili 
olduğu iddia edilmiştir. Kosova Savaşı’nda Sırp Lazar’ın ölmesinin 
mitleştirilmesi ve buna karşılık Drina Köprüsü’nde Radisav’ın 
ölümüyle bu mitin üzerine tuz biber ekilmesinin Bosna savaşındaki 
hunharlığın, tecavüzlerin ve gayri insani tüm uygulamaların tarihsel 
meşruiyeti ve dayanağının oluşturulduğu da ifade edilmiştir.40 
Ivo Andriç’in romanlarına bu çerçeveden baktığımızda onun 
eserlerinde ortaya koyduğu yaklaşım tarzının ifade edildiği gibi 
hümanistçe ve hoşgörülü olmadığı görülmektedir. Bizim İvo 
Andriç’in eserlerinden hareketle ulaştığımız bu sonuç ve yaptığımız 
yorumların doğruluğu onunla aynı coğrafyayı paylaşmış ve onu 
fikren de tanıyan A. İzzetbegoviç’in İvo Andriç’in “Müslümanlara 
kininin iyi bilindiğini” söylemesi de kanıtlanmaktadır. 
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Abstract: The paper addresses the internal choreography of idiom 
modifications. It presents an overview of different types of phraseological 
units in Bosnian and English. It is argued that modified idiomatic 
expressions in different languages can be explained using the postulates 
of the Conceptual Integration Theory. Optimality principles and vital 
relations, proposed by Fauconnier and Turner, clarify and regulate the 
relations within the conceptual integration network and also explain the 
relations between the canonical form and its modification. 

Key words: idiom modifications, advertising, conceptual blending

1. Introduction

We can come across idioms in everyday conversation, on the 
Internet, in advertisements, and even in daily newspapers. Their 
expressiveness and picturesqueness contribute to their omnipresence. 
One cannot fail but notice how pervasive commercials are in today’s 
society. The introduction of various print and digital media during 
the past century can be used to explain why advertisements are so 
prevalent today. Everyone in modern culture is familiar with the 
idea underlying advertising. It follows that the fact that both experts 
and laypeople agree that the main goal of advertising is to persuade 
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a consumer to purchase a product is not surprising. It is precisely the 
regionalization message that is closer to the recipient, i.e., they will 
feel more connected to the product if they recognize some regional 
elements that are familiar to them. That is why it is not unusual to 
allude to it to some literary character, fixed phrase, as the consumer 
will recognize it and potentially buy the product. It is a kind of 
game between the creator of the advertisement and the customer. 
The customers are aware that the advertisement is designed to 
convince them to buy a certain product, and the author does not 
know whether the mechanisms on which the advertisement is based 
will necessarily convince the customers to make a purchase, which 
is the charm of shopping.

Text-image advertisements, which combine verbal and visual 
components, are thought to be static in nature. Human cognitive 
processes, however, are far from static in terms of the development 
and processing of the meaning of such advertisements. 

In this paper, we examine text-image advertisements using 
the postulates of the conceptual integration theory. Through a 
sequence of mental maneuvers executed over the conceptual 
integration network, the meaning of the advertisement emerges in 
the blended space, resulting in a highly inventive and potentially 
funny blend. Hidden messages in advertising are primarily 
processed unconsciously in the integration network. Additionally, 
we also examine how conceptual integration might help achieve 
advertising’s primary objective, which is to influence consumer 
behavior by highlighting a product’s favorable attributes.

2. Modifications of Idiomatic Expressions

Some idioms are irrevocably fixed. Kick the bucket does not 
tolerate any formal variation. Nonetheless, there are a great 
number of idiomatic expressions that allow certain degree of 
lexical and syntactic variation. In this section different approaches 
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to classification of idioms in terms of their modifiability will be 
presented.

Fernando1 and Roos2 provide a list of constraints on idioms 
that make them fixed and invariant, but it is not possible to apply 
these constraints to every single case: 

1. word order- Most idioms are fixed expressions in respect of 
their word order, the possibility of rearranging the words of an idiom 
differs from idiom to idiom. With the exception of few reversible 
binomials (e.g. night and day/day and night) transformations can 
lead to the loss of their idiomaticity (e.g. odds and ends /* ends and 
odds)

2. word addition- Additions are usually not allowed with the 
exception of those needed to give idioms a correct form (e.g. twist 
sb’s arm/sb’s arm was twisted).

3. word deletion- In comparison with other transformational 
processes, deletion is said to have the least effect in terms of lexical 
status. Deletion is usually found in newspaper headlines in which 
parts of the idioms are deleted for humorous effects or space-saving 
reasons.

4. singularisation and pluralization- Many idioms do 
not permit variations in number. In certain idiomatic structures 
pluralization is not possible (e.g. raining cats and dogs/*raining a 
cat and a dog); on the other hand, in some idioms singularization is 
ruled out (e.g. twiddle one’s thumbs*/twiddle one’s thumb).

5. passivization - In majority of cases idioms do not allow 
the transformation into the passive voice (e.g. kick the bucket / *the 
bucket was kicked), although some exceptions do exist (e.g. put 

1 Fernando, Chitra. Idioms and idiomaticity. Oxford University Press, USA, 1996, 
p.143. 
2 Roos, Eckhard. Idioms. In Dirven, René (ed.) A User’ Grammar of English. 
Word, Sentence, Text, Interaction. Frankfurt a. M., Bern, New York u.a.: Peter 
Lang. 1989. p. 219.
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your heads together / heads were put together). Gibbs3 claims that 
the reason why certain idioms like kick the bucket and shoot the 
breeze can not be transformed into the passive voice lies in the fact 
that their nonidiomatic equivalents, die, talk, are intransitive. He 
further points out that idioms like give up the ghost and throw in the 
towel can be passivized, although their nonidiomatic paraphrases 
die and resign are intransitive.

Roos4 concludes that ‘due to the close relationship between 
stability and idiomaticity, violations of the restrictions described 
here will ultimately lead to the loss of idiomaticity’. However, we 
do not agree with Roos on this point, since majority of modified 
idioms show the idiomaticity in their meaning if not in their form.

Langlotz5 in his work Idiomatic Creativity (2006) elaborates 
on cognitive constraints on idiom variation. He shows that multiple 
factors can function as constrains on idiom variation, but obviously 
not all of them are applicable to all types of idiom variations in the 
same way. 

1. Recognisability is the most general constraint and it is 
applicable to all idiom variations, because it sets the boundary 
between idiom variation and pseudo-variation. Langlotz6 points 
out that ‘recognisability defines the maximum degree to which the 
variant may device from the base-form, while still performing its 
idiomatic function’.

3 Gibbs Jr, Raymond W., Raymond W. Gibbs, and Jr Gibbs. The poetics of mind: 
Figurative thought, language, and understanding. Cambridge University Press, 
1994. p. 272.
4 Roos, Eckhard. Idioms. In Dirven, René (ed.) A User’ Grammar of English. 
Word, Sentence, Text, Interaction. Frankfurt a. M., Bern, New York u.a.: Peter 
Lang. 1989. p. 220.
5 Langlotz, Andreas. Idiomatic creativity. John Benjamins Publishing Company, 
2006.
6 Ibid. p. 216.
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2. Functionality, as Langlotz7 puts it, ‘limits the intentional 
adaptation of an idiom to fulfill a specific communicative purpose 
in a given communicative situation. This constraint thus leads to 
the qualitative distinction between non-intentional, non-functional 
slips-of-the-tongue and idiomatic wordplay, which must always be 
functional by definition’.

3. Compatibility is, according to Langlotz8, ‘the most 
important constraint. It points to the requirement that any formal 
modifications of the literal scene must be in accordance with the 
idiomatic meaning’. Langlotz exemplifies his claim with the idiom 
kick the bucket. He points out that this idiom cannot be used in the 
present simple and continuous, because it describes a momentarily 
action. Kick the bucket can be used in the present simple, only if 
the subject is the plural, i.e. too many soldiers kick the bucket in 
unnecessary wars, since it describes a general state of affairs.

4. Non-ambiguity, non-conspicuity and evocational 
autonomy9 are further three constraints postulated, according to 
Langlotz10, ‘to set off systematic variation from idiomatic wordplay’. 

5. Grammaticality, as Langlotz11 puts it, ‘demands that the 
formal structure of an idiom variant must accord with the general 
constructional schemas provided by the language’. He points out 
that the idiom have a screw loose cannot be passivized because ‘the 
verbal constituent that profiles it cannot be passivized’.
7 Ibid. p.220.
8 Ibid. p.221.
9 Non-ambiguity is postulated ‘to exclude patterns of ambiguation and conjunction 
variation from systematic idiom variation, the (pseudo-) literal scene of the idiom 
variant must not establish direct reference to the target conceptualization. Non-con-
spicuity- this is rather imprecise criterion, but still it is used ‘to distinguish ‘neutral’ 
literal-scene manipulations from highly conspicuous ones’. Evocational autonomy- 
‘parasitic literal-scene manipulations must be described as wordplay, because they 
depend on the previous priming of the idiomatic activation-set’.
10 Langlotz, Andreas. Idiomatic creativity. John Benjamins Publishing Company, 
2006. p. 222.
11 Ibid.
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Moon carried out an extensive research into English phrasal 
lexemes and their behavior. This research was conducted on the 
Hector corpus, and it has shown the instability and variation of 
phraseological units. Moon12 points out that fixed expressions are 
often not all fixed as one might think and that variation becomes 
very apparent when corpus material is used. She registered 
several different types of variation. These are lexical variation, 
systematic variation, variation within fixed frames, variations 
within antonymous and parallel FEIs, variations in which ‘the only 
canonical form of the expression is a syntactic frame, idiom schemas, 
exploitations, variation of FEIs by ‘the insertion of spurious or non-
canonical words’.

Nicolas13 in his paper Semantics of Idiom Modification (1995) 
deals with the modification of verb-plus-noun-phrase idioms and 
argues that it must be viewed as modification of the whole idiom. 
Gazdar, Klein, Pullum and Sag (quoted in Nicolas14) claim that 
these modifications require that we consider ‘such idiom internal 
NPs as having identifiable meanings’. The point being argued is the 
following: if the meaning of the noun is modified by an adjective 
attached to it, then it evident that this noun must have meaning as 
well. The reason simply lies in the fact that it does not make sense 
to modify a meaningless expression. Nicolas15 further argues that ‘it 
can make sense to modify an expression that does not independently 
have meaning but that is a component part of a complex expression 
that does have meaning: In this case such modification applies to the 
whole complex expression, that is, to the idiom as a whole’. Shenk 

12 Moon, Rosamund. Fixed expressions and idioms in English: A corpus-based 
approach. Oxford University Press, 1998. p. 120.
13 Nicolas, Tim. Semantics of Idiom Modification. In Everaert, Martin, Erik –Jan 
van der Linden, Rob Schreuder, André Shenk (eds.). Idioms: Structural and Psy-
chological Perspectives. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates. 1995. 233-
252.
14 Ibid. 233.
15 Ibid. 236.
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(quoted in Nicolas16) agrees with Nicolas and claims that is possible 
to explain many aspects of idiom syntactic behavior ‘in terms of a 
general and independently motivated distinction between operations 
applicable only to meaningful expressions and those that apply to 
both meaningful and semantically empty expressions (idiom parts, 
weather it, etc). Only the latter would be available to idiom parts’.

Regarding idiom–internal modification Arnold and Sadler 
postulate the existence of two types of modifications, syntactic and 
semantic modification. They claim that in the example: They kept 
close tabs on John, adjective close syntactically modifies tabs, but it 
also semantically modifies the whole idiom. Since the idiom to keep 
tabs on means to observe, then the equivalent of They kept close tabs 
on John is They observed John closely (quoted in Nicolas17). This is 
in contradiction with the usual modification of object NPs, because 
they usually do not correspond to adverbial VP modification, which 
is illustrated in the following examples: They kept expensive wine 
in the cellar and They kept wine in the cellar expensively (quoted 
in Nicolas18). Nicolas19 accepts Arnold and Sadler’s division into 
syntactic and semantic modification, but he points out that all well-
formed idiom modifications are syntactic rather than semantic. 
However, we disagree with them on this point, because we claim 
that all modifications registered in our corpus are well formed and 
they also exhibit change in meaning. Counter to Arnold and Sadler, 
and Nicolas we argue that division into syntactic and semantic 
modification is questionable, because considerable overlap between 
these two categories exist. 

Abeillé and Schabes (quoted in Nicolas20) view discontinuous 
constituency as the context in which idiom modifiability should 

16 Ibid.
17 Ibid.
18 Ibid.
19 Ibid. p. 236.
20 Ibid. p. 245.



152     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

be studied. They support the argument that an idiom should be 
analyzed semantically and that its constituents do not individually 
have meanings, which is a rather different classification from the one 
presented above. Abeillé and Schabes draw a distinction between 
semantically intransitive and semantically transitive idioms, both 
of these are further divided into two subtypes, resulting in four 
different types of idioms (quoted in Nicolas21):

1. Semantically intransitive, unmodifiable (modifiable by 
adverbs only).

This group includes idioms that do not permit any internal 
modification .e.g.: go halves and make way. 

2. Semantically intransitive, modifiable (modifiable by 
idiom-internal adjectives with adverbial interpretation).

This group involves almost any idiom that allows internal 
adjective modification. 

3. Semantically transitive, syntactically obligatory 
argument.

This group consists of ‘all those idioms that have a structural 
requirement for completion by an element to be interpreted as an 
argument of the idiom’. Idioms such as pull somebody’s leg belong 
to this group (Abeillé and Schabes, quoted in Nicolas22).

4. Semantically transitive, syntactically optional argument.
This group includes idioms that permit internal (adjectival) 

modification. These modifiers are different from those in the second 
group, because they are not viewed as adverbial modifiers of idioms, 
but as ‘optionally realized arguments’ (Abeillé and Schabes, quoted 
in Nicolas23).

Examples such as be grist for the mill fit into this group.

21 Ibid.
22 Ibid. p.246.
23 Ibid.
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We find this classification rather narrow, because it would be 
rather difficult to classify the examples from our corpus in this way. 
Nicolas24 also disagrees with Abeillé and Schabes and points out 
that they ‘presented their four types as mutually exclusive, whereas 
in fact they are not. Thus an idiom may be completely unmodifiable 
by adjectives (like Type 1) but may also require and argument 
completion (like Type 3), though in fact we have not seen any such 
idioms; or it may allow both adverbial and argumental completion, 
assuming that the latter is a real possibility (Types 2 and 4)’.

Lebeaux’s view of idiom modifications is similar to the one 
of Abeillé and Schabes. Lebeaux (quoted in Nicolas25) argues that 
only fixed-determiner idiom NPs do not allow passivization, while 
the others permit it.

Shaer (quoted in Nicolas26) finds Lebeaux’s groupings of 
idioms flimsy, because for instance ‘the determiner of break the ice 
is variable’. Shaer further argues that this claim is not convincing, 
because there are fixed-determiner passivizable idioms, as well 
as variable-determiner or no-determiner idioms that cannot be 
passivized. 

Ernst (quoted in Nicolas27) was the first linguist who dealt with 
the possibility of inserting syntactically internal modifiers into the 
idioms and their interpretation. He postulates the existence of three 
types of idioms with extraidiomatic adjectives:

1. Semantically external modification, according to Ernst, 
involves viewpoint modifiers or as he call them ‘domain delimiters’. 
‘Domain delimiters (viewpoint modifiers) are semantically external 
to the idiom in which they are inserted; furthermore, they are 

24 Ibid.
25 Ibid. p.247.
26 Ibid.
27 Ibid.
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apparently the commonest type of syntactically internal idiom 
modifier’ (Nicolas28).

2. Semantically internal modification is present in the case 
when the part of the meaning of an idiom is modified by an adjective. 
Nicolas29 adds that in some cases these idioms are ‘almost in free 
variation with the basic form and should be recorded in the idiom’s 
lexical entries as optional elements’.

3. Conjunction modification is ‘a rather complicated 
phenomenon in which both an idiomatic and a word-for-word 
interpretation of the idiomatic expression are required to make 
sense of the idiom with inserted adjective…’ The output of such 
a procedure is a conjunction of two interpretations of the same 
expression’ (Nicolas30).

Omazić31 in her work Modifications of Phraseological Units 
in English distinguishes three types of modifications: syntagmatic 
and pragmatic modification, lexical modification and structural 
modification. Syntagmatic and paradigmatic modification 
involves adjective gradation, pluralization, and negation of 
positive expressions and affirmation of negative statements. 
Lexical modification is further divided into substitution, addition 
and extension. Substitution, according to Omazić32, ‘refers to the 
replacement of one or more constituents of a PU’. Substitutes and the 
substitution partners are involved in various semantic relationships: 
synonymy, antonymy, hyponymy, paronymy, but lexemes can 
also be semantically unrelated. If the substitutes and substitution 
partners are semantically unrelated, then these modifications are 
considered to be text-related and can be ‘interpreted in relation to 

28 Ibid. p.248.
29 Ibid.
30 Ibid.
31 Omazić, Marija. Modifications of Phraseological Units in English. Unpublished 
doctoral dissertation. Zagreb: Faculty of Philosophy. 2003. p.78.
32 Ibid. p.81.
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the rest of the context, and not in isolation33’. According to Omazić34, 
synonyms, antonyms, hyperonyms, co-hyponyms or paronyms are 
pragmatically based substitutes. These modifications need not text 
related and can be interpreted in isolation. Moon refers to idiom 
modifications as exploitations. She35 points to the existence of 
substitutions in which lexical items are substitute with ‘more formal, 
literary, or euphemistic synonyms’, e.g. Bob’s your uncle/ Bob’s 
your avuncular; economical with the truth/ frugal with the actualité; 
when the shit hits the fan/ when the brown stuff hits the fan.

Addition, as Omazić36 puts it, ‘refers to either premodification, 
postmodification, or insertion of one or more elements into the 
canonical form of a PU’. Adjectives, adverbs, noun attributes or even 
entire phrases can be added to canonical forms of phraseological 
units. She further adds that these elements are mostly text-bound 
and make the original expressions more vivid. Extension is defined 
as ‘the addition of metalinguistic lexemes (proverbial, proverbially, 
idiomatic) or metalinguistic comments37. Moon38 views instances of 
addition and extension as exploitations in which ‘the imagery of 
the surface lexis of the FEI is extended in its co-text, either with 
individual words or with further FEIs that are thematically related’, 
e.g. on the horns of a proverbial dilemma, under the counter but 
above the board. Moon39 points to the existence of modifications in 
which ‘spurious or non-canonical words’ are inserted. She refers to 
these modifications as a kind of infixing and differentiate between 
these modifications and those with opens slots, because in the former 

33 Ibid.
34 Ibid. p.82.
35 Moon, Rosamund. Fixed expressions and idioms in English: A corpus-based 
approach. Oxford University Press, 1998. p. 172. 
36 Omazić, Marija. Modifications of Phraseological Units in English. Unpublished 
doctoral dissertation. Zagreb: Faculty of Philosophy. 2003. p.84.
37 Ibid. p.86.
38 Moon, Rosamund. Fixed expressions and idioms in English: A corpus-based 
approach. Oxford University Press, 1998. p. 173.
39 Ibid. p. 174.
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‘inserted items are governed instantially by the context’, whereas 
the later require the insertion of an item’.

Structural modification, according to Omazić (2003:88), 
involves four subtypes: blending (amalgamation), clipping 
(omission, reduction, ellipsis), permutation (change of word order), 
reconstruction (complete structural modification). Blending is 
referred to as ‘the amalgamation of two PUs into one modification, 
in which the PUs share a lexeme that serves as a link40’. Blending 
is considered to be a rather complex mechanism of modification 
and necessitates cautious manipulation on the part of the speaker or 
writer, because the processing stages are present in large numbers in 
comparison with simple lexical substitutions41.

Clipping is referred to as omitting of one or more constituents 
of idiomatic expressions. This mechanism of modification is 
particularly common in newspaper headlines. According to 
Omazić42, ‘clipping relies on the recipients’ knowledge of the 
canonical form, which makes it easy for them to recall the rest of 
the expression if required for the interpretation of a text’.

Permutation, according to Omazić43, ‘refers to the switching 
of positions between elements of the canonical form of a PU’. The 
switching of positions creates an unexpected effect, and because 
of their cleverness permutations are likely to be remembered. 
Omazić44 claims that ‘they can be viewed as ironical comments on 
the canonical form of a PU, questioning its validity, especially in 
case of proverbs’.

However, the frequent use of certain modified expressions 
may result in institutionalizing of such expressions. The following 
examples are considered to be institutionalized modifications: riches 

40 Omazić, Marija. Modifications of Phraseological Units in English. Unpublished 
doctoral dissertation. Zagreb: Faculty of Philosophy. 2003. p.90.
41 Ibid.
42 Ibid. p.91.
43 Ibid. p.88.
44 Ibid.
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to rags, a little/small fish in a big pond, lose the battle, win the war, 
etc45. Moon46 points out that ‘exploitation is sometimes so common 
that it forces reconsideration of the ‘canonical’ form of the FEI’. She 
exemplifies her claim with the expression beauty is in the eye of the 
beholder, whose canonical form should change to is in the eye of the 
beholder, ‘with an open slot in subject position to be filled by any 
abstract that is considered essentially subjective’. 

Reconstruction is referred to as ‘total structural change of a 
PU form47’. Reconstructions share the same lexical composition 
with the original phraseological units, but they differ in structure. 
However, if both the lexis and structure are changed, then it might 
be difficult for recipients to link the modification with the original 
phraseological unit or recognize it as a modification. 

Therefore, we can conclude that the modification must maintain 
enough elements from the original praseological unit ‘to guarantee 
that the speaker’s or writer’s communicative intent is recognized48’. 
Finally, there are mixed types that exhibit both structural and lexical 
modification, as well as syntagmatic and paradigmatic modification.

Langlotz’s classification of idiom modifications is a bit of a 
mixed bag, because it includes both variations and modifications. 
He49 distinguishes two major types of idiom alterations: formal 
and semantic50. Formal variation can be morphosyntactic, syntactic 
and lexical. Morphosyntactic variation, as Langlotz51 puts it, 

45 Ibid.
46 Moon, Rosamund. Fixed expressions and idioms in English: A corpus-based 
approach. Oxford University Press, 1998. p. 172.
47 Omazić, Marija. Modifications of Phraseological Units in English. Unpublished 
doctoral dissertation. Zagreb: Faculty of Philosophy. 2003. p.91.
48 Ibid. p.92.
49 Langlotz, Andreas. Idiomatic creativity. John Benjamins Publishing Company, 
2006. 
50 Langlotz refers to this classification as ‘the technical classification of idiom 
alternations’.
51 Langlotz, Andreas. Idiomatic creativity. John Benjamins Publishing Company, 
2006. p. 179.
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covers inflectional variants of one (or several) idiom constituents, 
including verb inflection, noun inflection (pluralisation) and the 
flexible use of determiners and quantifiers’. Syntactic variation, 
according to Langlotz52, ‘involves changes in the constructional 
organization of the base-form’. These changes include, among other 
things, passivisation, clefting, extension through postmodification, 
etc. Lexical substitution ‘refers to general alternations of an idiom’s 
lexical constituents’. Langlotz53 adds that lexical substitutions 
can be classified according to the word class, but he finds the 
classification that focuses on ‘the semantic relationship between 
the alternating elements and the meaning adaptations that result 
from the substitutions’ more interesting. Semantic variation can 
result in polysemous idioms, ambiguation and meaning adaptations. 
Langlotz54 argues that ‘idiomatic polysemy reflects the creation of an 
institutionalized pattern of meaning extension based on a figurative 
construction’. Semantic variation through ambiguation is viewed as 
an occasional meaning adaptation, rather than a conventionalized 
adaptation. It refers to ‘creative process of playing with the 
semantic potential of idioms’ (Burger et al, quoted in Langlotz55). 
Langlotz56 points out that ‘in many lexicalized an occasional 
variants, the idiomatic meaning is modified in combination 
corresponding lexicogrammatical alterations. Such meaning 
adaptations comprise intensifications57, specifications58, antonymy 

52 Ibid. p.180.
53 Ibid.
54 Ibid. p.181.
55 Ibid.
56 Ibid.
57 the modification of upset the applecart with intensified meaning is … this time 
overturning the most ponderous applecart of all (Langlotz, 2006:181)
58 Langlotz (2006:182) argues that ‘specification narrows down the scope of refer-
ence of the idiom variant if compared to the denotation of the base form’, e.g. fan 
the flames/Preaching hatred, as people like Ian Paisley do, only fans the flames of 
vengeance.
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and perspectivisations59’. After presenting all this studies of idiom 
modifications we can conclude that none of them have suggested 
a consistent argument why only certain types of modifications are 
acceptable for a given idiom whilst others are not. However, we 
argue that the Conceptual Integration Theory seems to provide us 
with the key for unlocking the internal cognitive choreography of 
idiom modification.

3. Case studies

Blending Theory is intended to account for cases of novel inferences, 
but they need not be entirely novel or built from scratch. We will see 
now that cannonical idiomatic expressions can provide the frame to 
which other input spaces can project other elements of knowledge. In 
our two case studies a set of vital relations and governing principles, 
suggested by Fauconnier and Turner60, are tested on selected 
examples to see which vital relations and governing principles are 
present and therefore regulate the relations within the conceptual 
integration network created in two selected advertisements.

3.1 Case study I: Ljubav na prvi ayran61

The modified idiomatic expression is an example of a substitution, 
since the noun phrase ayran is placed instead of the noun phrase 
pogled (sight). In input space one, we have the idiom ljubav na prvi 
pogled (love at first sight) and in input space two, we have ayran, 
a refreshing drink consisting of yogurt, water and salt. It has a long 

59 Langlotz (2006:182) claims that ‘a number of verbal idioms vary their lexical or 
syntactic structure systematically to focus on the scene or action described by the 
literal meaning from an alternative perspective’, e.g. the curtain comes down on 
something/bring the curtain down on something.
60 Gilles, Fauconnier, and Turner Mark. “The way we think: conceptual blending 
and the mind’s hidden complexities.” New York (2002).
61 Standard: ljubav na prvi pogled (lit.) love at first sight. Modified: ljubav na prvi 
ajran (lit.) love at first ajran.
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history, over 2000 years old, and originates from Central Asia. It has 
a pleasant aroma and very efficiently quenches thirst on hot summer 
days, which is one of its most important properties. Consuming salted 
Ayran is one of the quick ways to ingest salt during the summer months 
when the body dehydrates and loses salt more quickly, which can be 
dangerous for health.

In the blend resides modified idiomatic expression ljubav na 
prvi ayran (love at first ayran), which is main motto of the Sarajevo 
based dairy company Milkos. After the bombastic start it made on the 
market of Bosnia and Herzegovina, the product started to conquer other 
markets in the region. They claim that fullness of taste differentiates it 
from other products of this type, which proves its uniqueness. Input 
spaces are connected via the vital relation of Intentionality. This 
vital relation is extremely important, because our every action, 
thought, feeling is based on relations it applies to. In our case study 
it is the intention to persuade the consumers that they will instantly 
like ayran once they try it. 

Figure 1. Advertisment for Ayran (Milkos)

We are aware that one of the most prominent characteristics 
of advertisements is their persuasion. Their main aim is to convince 
the audience to buy the product, service advertised. If advertisement 
contains a modified idiomatic expression, it is believed that the 
buyer will recognize it and eventually consider buying the product. 
The author of the advertising message appeals to the emotions and 
psychological needs of the consumer, evoking positive emotions of 
love in this case, suggesting that the consumer will immediately fall 
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in love with the product i.e. ayran. It should also be kept in mind 
that the consumer in the world shown by the media is looking for an 
escape from reality and a substitute for a fuller lifestyle. Therefore, 
they stay longer under the impression of the emotions that the 
advertisement arouses in them. 

3.2. Case study II: 

When in Istanbul, Do as the ‘Romans’ Do!
... Or as the ‘Parisians’, the ‘Londoners’ and the ‘New 

Yorkers’ do. Find out why we service most of the international 
companies operating in Turkey... How we have built a 
premier network of correspondent banks around the globe... 

Why millions of Turkish consumers carry our credit cards... 
Or how we have helped countless Turkish companies compete 
internationally. Find out why you need to contact Yapı Kredı Bank 
today

Input space one embraces the expression When in Rome do as 
the Romans do, while in input space two, we have our perception and 
knowledge of Istanbul. The modified expression when in Istanbul 
do as the ‘Romans’ do, a slogan for Yapı Kredı Bank, resides in 
the blended space. It inherits the idiom structure from input space 
one and lexical projection from input space two. Input spaces are 
connected via the vital relation of Similarity, since both Rome and 
Istanbul are cultural metropolises. This vital relation is compressed 
in the blend. The blend can be manipulated as a single unit and 
represents a tightly integrated unit, which allows reconstruction of 
the entire network.

The creators of the advertisement rely heavily on the 
background knowledge that the audience must have in order to 
process this idiom in a desired way. It is more than evident that their 
intention is to highlight the fact that Yapı Kredı Bank is the best 
bank in Turkey and everyone should open their account in this bank 
from ordinary people to big companies. 
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4. Conclusion

This paper provides additional evidence of idiom flexibility and 
investigates the complex system of cognitive operations that result 
in idiom modifications. These findings follow recent findings on 
the relative flexibility of idioms, which categorically refute earlier 
widely held views that idioms are structurally and semantically 
fixed.

It has been established that the set of vital relations, along 
with the constitutive and governing principles, act as constraints on 
idiomatic changes. The analysis shows that one or more canonical 
idiom forms act as organizing frames or inputs (s). Additional 
contextual or cultural domains of knowledge are also provided 
through one or more inputs, which project certain conspicuous 
components into the organizing framework. Projected components 
are brought together, expanded upon, and blended to create a new, 
emerging meaning. 

The requirements for mobilizing various inputs into the 
network are vital relations and governing principles because only 
blends that successfully prompt for the complete network as well as 
items that may construct pertinent web-links inner-space interactions 
are permitted. The blend must be well-integrated and adhere to the 
relevance principle. Any additional components that are included in 
an idiom alteration must have a purpose. If an idiom is altered so 
drastically that it is no longer recognizable as a conventional phrase, 
it might be taken as a mistake and not appreciated at all.
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BALKAN HİKÂYELERİNİ SOSYAL TARİH 
VESİKASI OLARAK OKUMAK; NECATİ 

CUMALI VE ÖMER SEYFETTİN ÖRNEĞİ

Reading Balkan Stories as Social History Documents; 
The Case of Necati Cumalı and Ömer Seyfettin

Ruhi İNAN* & Eman ABD EL-RAHMAN HAYAJNEH**

Öz: Kurmaca metinler hakikatten beslenmelerine rağmen görece/
kurmaca bir gerçekliği yansıtırlar. Bu vehmi/izafi gerçeklik sebebiyle de 
bu tür metinler genel olarak ciddi bir okumaya tabi tutulmazlar. Bununla 
birlikte; resmi kayıtlara girmeyen birçok malumatı gayri ciddi algılanan 
bu kurmaca metinlerden, seyahatnamelerden ya da hatıralardan öğrenmek 
mümkündür. Bu yönüyle kurmaca metinler, resmi bir tarih vesikası gibi 
okunmasa da yarattıkları algı itibariyle gerçeğe tutundukları için ciddiye 
alınmalıdırlar. Balkanlar konusu, aidiyet ve kolektif şuur oluşturmak 
maksadıyla birçok yazarın tercih ettiği konuların başında gelir. Ömer 
Seyfettin ve Necati Cumalı bu konuyu ele alan önemli iki sanatçıdır. Her 
iki yazar da yaşadıkları dönem itibariyle Balkanlar’ın geçmişine şahitlik 
etmişler ve o zamanın ruhunun canlı görgü tanıkları olmuşlardır. 

Çalışmada bu iki yazarın kurmaca dünyasından Balkanlar’daki 
tarihi dönem içinde insan, mekân ve dönemin ruhu üzerinde durulacaktır. 
Bu maksatla, Seyfettin’in Hürriyet Bayrakları ve Bomba hikâyeleri, 
Cumalı’nın da Balkanlar 1900 adlı kitabındaki seçilen hikâyeleri dikkate 
alınacak; yukarıda bahsi geçen unsurların iki sanatçıya yansıması, benzer 
ve farklı yönleri bu metinler üzerinden mukayese edilecektir. 

* (Doç. Dr.), Balıkesir Üniversitesi, Necatibey Eğitim Fakültesi, Balıkesir, Türki-
ye, e-mail: Ruhiinan@hotmail.com

** (Doç. Dr.), Ürdün Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Amman, 
Ürdün, e-mail: e.hayajneh@ju.edu.jo
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Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Necati Cumalı, Ömer Seyfettin, 
Kurmaca Gerçeklik

Abstract: Although fictional texts feed from the truth, they reflect 
a relative and fictional reality. Due to this delusion/relative reality, such 
texts are generally not read seriously. However, we learn many officially 
unknown information from fictional texts, travelogues or memoirs. In this 
respect, fictional texts are not read as official historical documents, but they 
should be taken seriously because of the perception of reality they seek and 
because they are really fed. The subject of the Balkans is one of the topics 
preferred by many writers due to the idea of belonging and collective 
consciousness. Ömer Seyfettin and Necati Cumali are two important artists 
who deal with this subject. Both of these writers witnessed that period and 
they were witnesses of the spirit of that time.

The study will focus on people, locality, perception of life and the 
spirit of the period in the historical period in the Balkans by the perspective 
of these two authors. For this purpose, Seyfettin’s Hürriyet Bayrakları and 
Bomba stories, and Cumalı’s selected stories in his book Balkans 1900 will 
be considered; The reflection, similar and different aspects of the above-
mentioned elements on the two artists will be compared through these 
texts.

Key Words: The Balkans, Necati Cumalı, Ömer Seyfettin, Fictional 
Reality

Tarih, olayların sebeplerini ve neticelerini nesnel bir şekilde 
aktarırken edebi metinler ise bahsi geçen olayların toplum ya da 
kişiler üzerindeki tesirlerini bazen daha yakın planda bazen de 
büyük bir panorama şeklinde aktarır. Balkan Savaşları, tarihin 
perspektifinden ciddi anlamda okunabilir ancak bu mücadelenin 
etkileri ve sonuçları, geri planı, hayattaki izleri ve diğer değişkenler 
kurmaca metinler üzerinden farklı bir bakış açısıyla aktarılır. Bu 
sebeple tarih ve edebiyat disiplinleri arasındaki ilişki çok da uzak 
değildir. 

Edebi eserler yazıldıkları dönemin bir anlamda belleğini 
de kaydederler. Bundan ötürü edebi eser aynı zamanda dönemini 
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yansıtan bir tarihi belge özelliği de kazanır. Tarih disiplini, dönemin 
tarihi şartlarını dile getirirken hayatın sübjektiviteye kayan taraflarını 
bir kenara bırakır. Tam da burada edebiyat devreye girerek olayların 
çeşitli yönlerini etraflıca bir şekilde ele alır. Her iki disiplin de 
zamanı kendine has şekilde kullanır. Kurmaca metinler zamansal 
dizgeyi değiştirerek verir. Bu zamansal dizge; olay, mekân ve insan 
figürleri ile birlikte ele alınır. Bu anlamda olaylar tarihsel bir kurgu 
doğrultusunda verilir. Bazen geriye kırılmalar, bazen de ileriye 
yansıtımlar bu kurmaca zamanın kullanılma yöntemi ile ilgilidir. 
Tarih zamanı hakikatteki akışıyla verir, vermek zorundadır. Bu 
yönüyle kurmaca metinler ile tarihsel metinler arasındaki zamanı 
kullanma tamamen farklı teşekkül eder. 

Edebi eserler, dönemin sosyal tarihini bütünüyle yansıtmaz. 
Bazen bir olaya bazen bir kişiye bazen de bir mekâna odaklanabilir; 
dolayısıyla da bütün bir tarihsel fotoğraf bir edebi metinde görülmez. 
Bu yönüyle edebi metinler, elbette salt bir tarihi vesika gibi değildir, 
daha çok sübjektif ama kısmî bir gerçekliğin estetik kurgu içinde 
yansıtıldığı metinlerdir. O halde bir edebi metni sadece estetik obje 
olarak değil; tarihi bir vesika olarak da okumak mümkün müdür 
ve bunu nasıl yapmalıdır? Kurmaca metnin figüratif unsurlarını ne 
yana koymalı ya da metinden tarihsel emareleri nasıl bir yöntemle 
öne çıkarmalıdır? Tüm bu soruların elbette kesin bir yöntemi/cevabı 
mevcut değil buna rağmen aşağıda örnek vereceğim metinde olduğu 
gibi okur da bunu açığa çıkaracak bir okumada bulunabilir. 

“Bütün Osmanlılar kimlerdir?
Tuhaf sula, Araplar, Arnavutlar, Rumlar Bulgarlar, 
Ulahlar, Yahudiler, Ermeniler, Türkler, hasılı hepsi… 
Bunlar demek hepsi millettir? Şüphesiz…
Tekrar güldüm.” 1

1 Ömer Seyfettin, Bütün Hikâyeleri 1 Üç Harf Yayıncılık, İstanbul 2009 s.35
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Hürriyet Bayrakları adlı hikâyede iki kişi bulunmakta ve bir 
diyalog içinde oldukları görülmektedir. Fakat konuştukları konu 
dikkate alındığında Osmanlının son dönemindeki Osmanlıcılık, 
İslamcılık ve Türkçülük kavramları üzerinde durulduğu 
anlaşılmaktadır. Metnin bütününde bu iki karakter meseleyi enine 
boyuna, örnek okurun anlayabileceği ve dertlenebileceği düzeyde 
tartışır. İki tarafın savunduğu konular dönemin siyasi algısını ortaya 
koyar niteliktedir. Okur sadece tek bir metinden hareketle doğru 
bir değerlendirme yapamaz. O dönemi anlatan diğer yazarları da 
dikkate almak gerekir. Benzer bir konuyu ele alan yazardan da 
muhtemel benzer meseleleri okumak mümkündür. Yazarları farklı 
olan bu metinlerde ifade ediş şekilleri, sunuş şekilleri, mekânın, 
zamanı kullanış şekilleri, kişileri bir figüratif âlem içinde verilmesi 
farklıdır. Bununla birlikte konu, kişilerin giyimleri, sosyal yaşam, 
insani münasebetler, şehir ve mimari gibi unsurla aşağı yukarı 
aynıdır. Bu da okuru edebi metinlerin gerçekliğine götürmelidir. 
Yukarıdaki metinden hareketle dönem içinde tartışılan siyasi konu, 
insan münasebetleri, siyasi hizipçilik, zor zamanların yarattığı 
sosyal ortam benzerdir. 

Değerlendirilecek olan Necati Cumalı’nın Makedonya 1900 
adlı hikâyelerine bu benzerlik ve farklılık noktalarından bakmak 
icap eder. Ömer Seyfettin’in hayatına bakıldığında bizzat orda 
bulunmuş, görev yapmış hatta yaşanan bu olumsuzlukları da bizzat 
yaşamış biridir. Cumalı, Makedonya ile ilgili anlattıklarının tümü, 
dedesinden tevarüs etmiştir. Özellikle metinde geçen yer adları, 
kişiler ve olaylar gerçek ile uyumluluk göstermektedir. Cumalı 
duyduklarını merak eder ve imkân bulduğunda bu yerleri ziyaret 
etme imkânı bulur. 

Mekân

Ömer Seyfettin ve Necati Cumalı yazdıkları hikâyelerde gerçek 
mekânları kullanırlar. Bu mekânlar onların hayatlarının bir kısmında 
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orada bulunmuş oldukları ve isim olarak da aynı olan mekânlardır. 
Cumalı her ne kadar hikâyelerindeki mekânları dedesinden dolayı 
hatırlıyor olsa da bu mekânları daha sonra ziyaret etme imkânı 
bulmuş sekiz yaşındayken ayrıldığı o yerleri yazma imkanı elde 
etmiştir. 

“Evimiz dere boyundaydı. Kış ayları, baharlarda, evin 
içinde, avluda dolaşırken dışarda akan derenin sesini 
duyardık. Kalın biçilmiş ağaçtan aşı boyalı çift kanatlı 
avlu kapısı açıldıkça, sokağın öbür yanında, derenin diz 
boyu yüksekliğindeki setini, iki kıyısında boy atan kavak 
ağaçlarını görürdük. Derenin tahta köprülerinden biri 
evimizin dört beş adım yukarısındaydı. Köprüyü geçince 
hemen karşıda mahallenin fırını, fırının az ötesinde 
de Kurşunlu Camisi vardı. Cami ile fırın yöresinde, 
çatılarının kararmış kiremitleri, tahta pancurlu, kafesli, 
içlerinde fesleğen, sardunya saksıları dizili küçük 
pencereleri ile bağdadî yapılı, kireçle badanalanmış 
Müslüman evleri sıralanırdı.”(Evimiz s.3-4)2

O dönem itibariyle evlerin içerisine girmeden avluya açılan 
bir cümle kapısı yani bir kanatlı kapı bulunur. Cumalı, Evimiz adlı 
hikâyede evlerini tarif ederken evi bu şekilde tasvir eder. “Fırın ve 
Cami elbette bir mekânın olmazsa olmazıdır. Müslüman evlerini 
çatılarının kararmış kiremitleri, tahta panjurlu, kafesli, içlerinde 
fesleğen, sardunya saksıları dizili küçük pencereli, bağdadi yapılı 
ve kireçle badanalanmış” olarak tasvir eder. İnsan mekânları tertip 
ederken kendi örf ve geleneğine göre tertip ve bina eder. Hakeza 
şehirleri de bu şekilde inşa eder. Aynı dine ve ırka mensup olan 
kişiler, aynı mahallede meskûndurlar. Hikâyede “Kasabanın dere 
yönünden girişinde, dağınık, tek katlı beş on Çingene damı”nın 

2 Necati Cumalı, Makedonya 1900, Cumhuriyet Kitapları İstanbul 2002, s.21
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varlığından bahseder. Hikâyede mekânlar bir sırayla verilir. 
Kasabanın başlangıcından itibaren mekânlar tasvir edilir.

Florina’daki çarşı ve Rum Mahallesi şu şekilde anlatılır. 
“İstasyon, çarşı, lokantalar, oteller, resmi yapılar, kasabanın alanı, 
hep aşağıda Rum mahallesinde kalırdı. Rum evleri çoğunlukla iki 
bazen de üç katlı taş yapılardı, ikinci katta, sokağa bakan demir 
parmaklıklı mermer döşeli balkonları vardı. Dökme ile çubuk 
demirden nakışlarla süslü demir kasnaklı kapıları, demir çerçeveli 
kalın saçtan pencere pancurları yağlıboya ile boyalıydı. Boyaları 
sık sık yenilenirdi. Balkonlarında, pencere içlerinde çeşitli çiçek 
saksıları diziliydi.” 3 

Rum evleri taştan yapılırken; Türk evleri Bağdadi denilen 
ahşap üzerine 1–2 cm aralıklarla yatay olarak çakılan çıtaların üstüne 
sıva vurulması şeklinde inşa edilir. Türk ya da Müslümanların evleri 
Rum evleri kadar gösterişli değildir.4 Cumalı mekânların insan 
üzerindeki etkisini ifade etmek ister gibidir. Çünkü bu coğrafyada 
mekân; mülk, gücün bir göstergesi gibidir. Hikâyede yazar bunu şu 
şekilde ifade eder:

“Avlu kapısından girince solda selâmlık, sağda ahır 
vardı. Selâmlık iki katlıydı. Alt katta, bir hol, ayakyolu, 
bir oda. Üst katta, bir hol, bir kahve ocağı ile iki oda. 
Ahır oldukça büyüktü. Babam at beslemeyi gösteriş 
sayardı.”5 

Evimiz hikâyesinden oldukça geniş bir biçimde mekân ve insan 
arasındaki irtibatı tespit edici ifadelere rastlanır. Evin iç mimarisi, 
yerleşim şekli, evin kısımlarına verilen isimler, evdeki yerleşimin 
hiyerarşik düzeni vs. Cumalı, avluda kardeşiyle oynadıklarını, 

3 Necati Cumalı a.g.e. s.4
4 Yakup Çelik, Milli Eğitim Dergisi, S.171 2006 s.8-14.
5 Necati Cumalı a.g.e. s.4
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avludan dışarı çıkmadıklarını ifade eder. Bu demek oluyor ki o 
dönemlerde güvenlik meselesi oldukça önemlidir. 

Yine Dayım adlı hikâyede Cumalı, dayısını anlatırken evdeki 
seremoniyi anlatır ve bu arda evin kısımlarını işlevsel olarak tasvir 
eder.

“Kış ayları, günler kısaldıkça trenin gelişi karanlık 
saatlere düşerdi. Akşam yemeklerini yemiş sofradan 
kalkmış olurduk. Evimizin alt katında, sofada büyük bir 
duvar sobası vardı. Akşam yemeklerini sofada, o sobanın 
önünde yerdik. Yemekten sonra babam sobaya yeniden 
odun atılmasına izin vermezdi. Üst katta, onun odasında 
altı kalın saç, üstü bakır ikinci bir soba yanardı. Saç 
bölümün dibi tuğla döşeliydi. Bakır bölüm su kazanıydı. 
Soba borusu kazanın içinden geçerdi. Kazanın üstüne 
el genişliğinde bir kum tablası eklenmişti. Tuğlaların, 
kazandaki suyun ısıyı koruduğu, kum tablasının ise 
rutubeti çektiği söylenirdi.” 6

Dila Hanım hikâyesinden tabiat tasviri de önemlidir. “Onların 
bölgesinde kışlar sert geçer, bütün otlakları kar örterdi. Malinka 
Dağının güney etekleri ise açıklıktı. O yakada Goriçka, Sarıgöl 
kar tutmazdı. Her yıl ekim başında oralarda kiraladıkları kışlık 
otlaklara inerdi sürüleri, nisanda Bogradiç’e dönerdi.”7 Kışlık ya da 
mevsimlik rutinlere dikkat ettiğimizde hayvancılıkla hayatı idame 
ettiren, mevsimsel rutinleri insanların hayatlarını teşekkül ettirdiği 
bir yapıdan bahsedilebilir. Ömer Seyfettin ya da Necati Cumalı 
mekânlarla ilgili benzer rutinleri tekrar ediyorlar bu da bir coğrafi 
ve mekânsal müşterek bakışı ortaya koymaktadır. Bu müşterekler 
bir hakikati ifade etmektedir.

6 Necati Cumalı a.g.e . s.21
7 Necati Cumalı a.g.e . s.28
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Ömer Seyfettin’in Tuhaf Bir Zulüm adlı hikâyesinde de 
benzer tasvirlere ayrıntılı olmasa da kısaca anlatımına rastlamak 
mümkündür. Hikâye kişilerinden Kostanof hanımın odasını şöyle 
tarif eder; “Bir numaralı oda hanın en muhteşem odası olacaktı. 
Caddeye bakıyordu. Kapısı iki kanatlıydı.” 8Kanatlı kapı burada da 
karşımıza çıkmaktadır. Metinde aksiyon dana önemli olduğundan 
mekân tasvirlerine fazla girilememiştir. Hürriyet Bayrakları 
adlı hikâyede ise mekân önemlidir. Mekânlar İttihat Terakkinin 
yönetimde Osmanlıcılık fikrinin sadece lafta kaldığını göstermesi 
açısından önem taşımaktadır. Subayın kaldığı oteli anlatırken 
ve dışarda meydana gelen alayişi ya da yolculuk esnasından 
medeniyetin göstergesi sadece telgraf tellerinin ifade edilmesi 
oldukça manidardır. 

“Hava çok güzeldi. Gökte ufak bir duman bile yoktu. 
Sırtlarda beyaz hudut kuleleri parlıyor, hafif bir 
rüzgar estikçe sanki güneşin sıcağını arttırıyordu. 
Bir sel yarıntısının içinde yürüdüm. İrili ufaklı taşlar 
ayaklarımı acıtıyor, atların yürümesine mani oluyordu. 
Buralarda hiç yol yoktur. Hatta bir keçi yolu bile... 
Etrafıma bakıyordum; gördüğüm yerler küçükken 
coğrafya kitaplarında o kadar ehemmiyetle okuyarak 
tahayyül ettiğimiz, o mâhut portakala benzeyen arzı 
hiç andırmıyordu. Sanki üzerinde insan ve hayvan 
yaşamayan bir kürenin, mesela ölmüş ve donmuş denilen 
ayın bir köşesinde idim. Taşlar, taşlar, taşlar.. Sarı ve akim 
topraklar, cılız ve sıska ağaçlar, çalılar, çalılıklar, yine 
çalılıklar. Yalnız telgraf direkleri bu iklimlerden vaktiyle 
yanılıp da bir kerecik geçmiş zannolunan medeniyet 
heyulasının belirsiz izlerinde dikilmiş büyük ve öksüz 

8 Ömer Seyfettin a.g.e. s. 4 
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taaccüp işaretleri gibi yükseliyor, onun kaçtığı ormanlı 
ufuklara doğru birbiri arkasına sıralanıp gidiyordu.”9 

“Tepeye, Karaali hanlarına giden keçi yoluna çıkınca 
arkama döndüm. Ta derenin öbür tarafında kalan köye 
baktım. Hakikaten, zehir kadar acı olan bu kırmızı 
biber dizileri uzaktan pek cazibeli ve al hürriyet 
bayrakları gibi parlıyor, insana ne olursa olsun bir şeyi 
alkışlamak “Yaşasın! Yaşasın!” diye haykırmak arzuları 
veriyordu.”10 

Bomba adlı hikâyede mekân kullanımı sadece başlangıçta 
var, diğer kısımlarda olay öyküsü olduğundan mekânlar sadece 
olay seyri içinde ya ismiyle ya da hareketi tanımlayan yönleriyle 
aktarılmıştır. Komitacılık meselesi derin çizgilerle işlenirken 
bu durum tasnif edilmiş kamplaşmalar ve mekânın bu şekilde 
aktarılması şeklinde olmamıştır. Olay ve kişisel münasebetler 
açasından değerlendirilmiştir. 

İnsan

İnsanın kendisi mekânla birlikte tasvir edilir. Mekâna şeref 
vermek ya da mekândan şeref almak şeklinde ifade edilen iki tür 
insan tipinden bahsedilir. Edebi metinleri de bu hakikat üzerinden 
değerlendirmek gerekir. Zira mekânın konumu, işlevselliği, 
kullanımı, tasnifi tümüyle insana göredir ve insanın karakterini 
ortaya koyar. Bu sebeple biriyle tanışıldığında ilk sorulan şey 
hangi mekânda yaşamış olduğudur. Kurmaca metinlerde de benzer 
bir yaklaşım söz konusudur. Yazar kullandığı iç ve dış mekânları 
olay ve insan faktörü üzerine kurgular. İnsan bazen mekânla çok 
anlatılmadan sadece olaylar üzerinden ya da şahsi münasebetler 
üzerinden anlatılır. Ömer Seyfettin’de bu anlamda mekân kullanımı 

9 Ömer Seyfettin, a.g.e. s.36.
10 Ömer Seyfettin, a.g.e, s. 46
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asgari düzeydedir ve Cumalı onun aksine mekân ve insanı birbirine 
destekler nitelikte anlatır. Ömer Seyfettin Hürriyet Bayrakları’nda 
mekânı insanla irtibatlı bir şekilde kullanır. Osmanlıcılığı temsil 
eden karakter ve aksini savunan ya da durumun gerçekliğine göre 
hareket eden kişi mekânların olumsuz yönleri üzerinden okumalar 
yapar ve tasvirleri de buna göredir. Osmanlıcılığı savunan zabite 
göre ise mekânlar, olumludur ve hatta uzaktan gördükleri bir Bulgar 
köyündeki askıda alınmış olan kırmızı acı biberleri hürriyet bayrağı 
zanneder.

“Körsünüz azizim, bakar körsünüz. Nafile zahmet 
edip bakmayınız. Hakikatler görmek istidâdı sizde 
yok. Hâlâ şüphe mi ediyorsunuz? Evet bunlar hürriyet 
bayraklarıdır. Şu dağ başında kaybolmuş Osmanlı-
Bulgar köycüğü On Temmuzu takdis ediyor. İnanmıyor 
musunuz? Onlar Osmanlı değil midir? Yarın Osmanlı 
vatanına düşmanlar hücum ettiği vakit sizden evvel 
onlar koşacaklar, Osmanlılık namına kanlar dökecekler, 
Osmanlılığı kanlarıyla kurtaracaklar..”11 

Ömer Seyfettin’in insanları kesin ve net kişiliktedirler. Elbette 
burada tiplerden de istifade etmiştir. Tipler daha çok tezli kabul 
edeceğimiz hikâyelerinde, mesaj ve ideoloji içeren hikâyelerinde 
bulunur. Komitacı tipi bunlardan biridir. Mesela Bomba adlı 
hikâyesinde komitacılar hainlik yapan ve bunu acımasızca icra eden 
kişilikte insanlardır. Raçof bu tiplerden biridir. O da aynı milletten 
olmasına rağmen Magda’ya kötü davranır ve ona işkence eder. 

“Raçof güldü:

— Mutlaka gelecek, mutlaka... Daha çabuk gelmesini 
istiyorsan, şu kanlı yanağından bir buse ver...

11 Ömer Seyfettin, a.g.e, s. 42
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Magda hırsla geri çekildi. Haydut tekrar kadını tuttu. 
Zorla kanlı yanağını öptü. Yaladı. Dışarı çıkıyorlardı. 
Kısa boylu esmer, beraber getirdikleri siyah beze sarılı 
şeyi hatırladı.

— Kaptan, dedi, bombayı ne yapacağız?

Raçof bir an düşündü. Geri döndü:

— Magda, bana bak!

Dedi. Magda yine bir i’tisâfa uğrayacak zannıyla titredi. 
Fakat bu haydut nazik ve mürüvvetli idi.

— Şunu görüyor musun, Magda? Bu işte bir bombadır. 
Eğer siz eziyet edip parayı vermeyeydiniz, sizden yine 
zorla alacak ve mücâzat olmak üzere ikinizi biraraya 
bağlayacak, bu bomba ile atacaktık. Lâkin siz akıllılık 
ettiniz. Bize zahmet vermediniz. Mücâzata hacet 
kalmadı. Şimdi senden bir ricam var, bu bombayı 
bana saklayacaksın. Sakın jandarmalara filan verme. 
Nasıl vaat ediyor musun? Ben de gidip hemen Boris’i 
bırakayım.”12 

O dönem içerisinde Osmanlıya isyan ve ihanet eden komitacılar 
çoğunluktadır ve bunlar 1908 itibariyle daha da şımarmışlardır. 
Devlet bu isyancıları affedince gerine gerine şehrin ortasında 
gezmekte ve bunu devlet taraflısı kişilerin gözlerine sokarak onları 
tahrik edecek şekile yapmaktadırlar. Ömer Seyfettin’in bunu 
anlatışıyla Necati Cumalı’nın anlatımı aynıdır. 

“İhtiyar, yıldırımla vurulmuş gibi dondu kaldı. Bunlar en 
müthiş, en kanlı, en merhametsiz, en gaddar komitalardı. 
Namları bütün ova köylerini titretiyordu. İhtiyar bir 
hayal gibi kapıya yürüdü. Açtı. Uzun boylu, kahverengi 

12 Ömer Seyfettin, a.g.e, s. 34
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esvaplı, omuzunda manliher, bir adam göründü. Gözleri 
küçük ve kanlıydı. Zayıf ve gayet çirkin bir boynu vardı. 
Baba İstoyan, yalnız Bulgar köylülerine has olan o esir 
ve mazlum tavır ile eğildi, yine bu köylülere has olan o 
çolak ve sahte selamla voyvodayı selamladı.”13 

Cumalı, Zole Kaptanın Ölümü adlı hikâyesinde 1908 
ihtilalinin Balkanlar için hiç de iyi olmadığını savunur. Bu durum 
Hürriyet Bayrakları adlı hikâyede de benzer şekilde algılanır. Dağ 
fare doğurmuştur. Beklenenin aksine komitacılar ve hain kişiler bu 
ihtilalden sora daha da güçlenmişlerdir.

“1908 Temmuzunun son haftası bu gürültü patırdı 
arasında geçti. Nedir ki hürriyetin Balkanlara getirdiği 
büyük sevinç bu şenlikler sona erinceye kadar sürdü. 
Ağustosa girerken Balkan kentlerini, yine eski öfkelerin, 
kökleşmiş kavgaların, kinlerin, tedirginlikleri kuşkuları 
sarmaya başladı.”14 

Bu komitacıların yaptıklarının yanlarına kar kalmasını 
hazmedemez ve araya zaten kan girmiştir. Köy meydanında bazı 
komitacılar asi olmayanları ya da onların destekçilerini vicdansızca 
öldürmüşlerdir. Saadettin de bu gazaba uğrayanlardandır. Sonunda 
Yüzbaşı Aziz Bey’le de istişare ederek onu öldürmeyi başarır.

“Çarşamba günü Florina’da pazar kurulurdu. Hürriyetin 
ilânını izleyen ilk çarşamba günü, Banitsa’lı ünlü 
komiteci Zole Kaptan ile ardında dokuz tayfası atları 
üstünde Florina’da göründüler. Banitsa Florina ile Ekşisu 
arasında kalır. Kasabaya, Ekşisu yönünden ovadan 
gelmişlerdi. İstasyonun altından yukarı ilerlediler. 

13 Ömer Seyfettin, a.g.e. s. 36
14 Necati Cumalı a.g.e. s.57
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Prespa gölüne giden yolun ağzından sola vurdular Rum 
mahallesinin sonlarında pazarın kurulduğu saat kulesinin 
altındaki alana kadar ana caddeyi geçtiler. Kışlanın 
önünden derenin öte yakasına atladılar. Kurşunlu 
Camisi önünden geri dönüp, derenin karşı yakasındaki 
taş köprüye kadar indiler.” 15

Hikâyelerde birkaç tip/ karakter vardır. Komitacı, Komitacıların 
karşısında olanlar, sesiz olup kendi geleceğini tehlikeye atmayanlar, 
resmi görevliler. Dikkatle bakıldığında Ömer Seyfettin’de de Necati 
Cumalı’da da bu tipler aynıdır. Ne bir eksiktir ne bir fazladır. Bu 
hikâyelerdeki kişiler mağduriyet yaşamış kişilerdir ve yazarlar 
bunların üzerinden mağduriyeti ve onlara karşı yapılan zulüm ve 
haksızlıkları bir şekilde ifade etmektedirler. 

Dönem

Her iki yazarın hikâyeleri 1908’den sonra gelişen siyasi olaylarla 
bağlantılı olarak sosyal hayatta insani münasebetlerde, düşman ve 
dost belirlemedeki faktörler dikkate alınmaktadır. Dönemin ruhu 
her iki yazarın metinlerinde de tüm keskinliği ile yansıtılmaktadır. 
Hikâyelerdeki kişiler, yapılan tasvirler ya da seçilen kişiler üzerinden 
kimlik ve aidiyet belirlemeye çalışılır. Mekân tasvirlerinde 
kullanılan Müslüman Mahallesi, bina şekli, odaların taksimatı ( 
haremlik selamlık), camiye yakınlık uzaklık, şehrin merkezinde 
ya da uzağına olma, dükkânların sıralanışı vs gibi unsurlar dikkate 
alınır. “Evimiz” hikâyesinde bu ayrıntı net bir şekilde görülebilir. 

“Köprüyü geçince hemen karşıda mahallenin fırını, 
fırının az ötesinde de Kurşunlu Camisi vardı. Cami ile 
fırın yöresinde, çatılarının kararmış kiremitleri, tahta 
pancurlu, kafesli, içlerinde fesleğen, sardunya saksıları 

15 Necati Cumalı a.g.e. s.57
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dizili küçük pencereleri ile bağdadî yapılı, kireçle 
badanalanmış Müslüman evleri sıralanırdı.”16 

Rum evlerini tasvir ederken aynı dikkati yazar göstermektedir. 
Demek ki birbirine ötekileşmiş olan bu iki kutup mimari olarak 
da farklıdır. Hikâye kurgusunda bu tür tasvirlerin yeri metindeki 
olayların oluşumun zemin hazırlamaktır. Bu zemin kaygandır 
ve farklı metinlerde de aynı şekilde yansıtılmaktadır. Dönemin 
sosyolojik yapısı böyle bir yerleşimi gerekli kılmıştır. 

“Rum evleri çoğunlukla iki bazen de üç katlı taş 
yapılardı, ikinci katta, sokağa bakan demir parmaklıklı 
mermer döşeli balkonları vardı. Dökme ile çubuk 
demirden nakışlarla süslü demir kasnaklı kapıları, demir 
çerçeveli kalın saçtan pencere pancurları yağlıboya ile 
boyalıydı. Boyaları sık sık yenilenirdi. Balkonlarında, 
pencere içlerinde çeşitli çiçek saksıları diziliydi.”17

Yine halkın kendi arasında işlerin doğru yürümemesinden 
ötürü bir gerginlik ortaya çıkar. Geminin batacağını düşünen 
yolcular yerlerini ve konumlarını belirlemek ihtiyacı hissetmişlerdir. 
Yerel halkın çoğu Türkçe bilmez ve ilk fırsatta gizli emellerini açığa 
çıkaracak bir anı beklemektedir.18 Bu kişiler daha çok Osmanlı 
muhalifi olan kimselerdir. Hayatlarından memnun olmayanlar ve 
milliyetçilik akımının rüzgârına kapılanlar da hareketin destekçisi 
olmuşlardır. Hürriyet Bayrakları’nda subay ve zabitin bir iddia 
üzerinde gittikleri köyün girişindeki çiftçinin sorulan soruya hem 
Bulgarca hem de umursamaz bir şekilde cevap vermesi bunu açık 
bir şekilde ortaya koyar. 

16 Ömer Seyfettin, a.g.e, s.3
17 Ömer Seyfettin, a.g.e,.3-4
18 Abide Doğan, Nurtaç Ergün, “Balkan Savaşları’nın Türk Hikâyesine Yansıması”, 
TÜBAR, XXXVIII / 2015-Güz, s.77
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“Şimdi hürriyet bayrakları sandığı şeylerin ne olduğunu 
gören mülazım dudaklarını ısırıyor, sapsarı kesiliyordu. 
Şaşkın bir sesle tarladaki Bulgar’a:

— Kolay gelsin gospodin!

Dedi. Bulgar hâlâ işini bırakmıyor, başını çevirip bize 
bakmıyordu. Yine yüzünü çevirmeden sert ve bir küfür 
kadar çirkin bir şive ile:

— Nezman Türkçe bre...

Diye haykırdı. Ben ve mülazım, donmuş kalmıştık. Öyle 
duruyorduk. Sanki vurulmuştuk. Tablo değişmiyordu. 
Kadın aynı hain gözlerle bize bakıyor, etrafımızda 
çırpındıkça daha ziyâde kuduran köpek havlamasında 
devam ediyor, domuzlar gayet adi ve ehemmiyetsiz 
mahluklar olduğumuzu anlamışlar gibi sahiplerini taklit 
ederek bize bakmaktan vazgeçiyorlar, gübrelerde ezeli 
gıdalarını araştırmaya başlıyorlardı.”19 

Cumalı Korku adlı hikâyesinde tüm Makedonya’yı saran bu 
ayrılıkçı yangını bütün keskinliği ile anlatır. İki yazar da aynı konu 
benzer şekilde anlatıyorsa o dönemin geçekliği ve sosyal hayatı bu 
şekildedir.20 

“Makedonyalı Bulgar, Rum, Arnavut, Türk çetecileri 
yıllardır vuruşup duruyorlardı kendi aralarında. 
Florinalılardan ya da köylülerinden gün geçmiyordu ki 
yeni bir vurulan olmasın! Öyle bir dönemdi ki o dönem, 
sabahtan akşama kimin ne olacağı, yarına kimin sağ 
çıkıp kimin öleceği belli değildi. Üstelik ölen öldüğü 
ile kalıyordu. Bir candarmaya beş katil ya da beş kaçak 

19 Ömer Seyfettin, a.g.e, s. 45
20 Morkoç Ayvaz, “Necati Cumalı’nın Makedonya 1900 Adlı Eserinde Balkanlar”, 
Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyum Bildiriler Kitabı, Mayıs 2012 Manisa s.164
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düşerdi en azından dağlarda, işin şaşırtıcı yanı, dağlarda 
ne kadar çok silâh atılır, adam vurulursa, köylerde 
kentlerde o kadar çok içki şişesi açılır, o kadar çok hora 
tepilir, tambur keman çalınır, kısacası hızlı yaşanılır, 
sevişilirdi. Ben de her Makedonyalı gibi o hızlı yaşamın 
akışı içindeydim.”21

O bölgede görev alan askerlerin tavrı mesafeli ve dikkatlidir. 
Her an bir olay olacak gibi tedbirli ama temkinli bir şekilde olayları 
yönetmemektedirler. Ayrılıkçılığı ve olayları besleyecek aleni 
hareketlere girmemek noktasında müşterek bir tavır sergilerler. 

Razlık’a gidiş yolunda karşılaştığı zabitle sohbet ederken 
soğukkanlılığını koruyan subay, olayların akışındaki hakikati, büyük 
fotoğrafın olumsuzluklarını sezmiştir; zabitin heyecanlı tavırlarını 
onu konuşturarak ve hakikati buldurmaya çalışarak anlatmaya 
çalışır. Yani onu yanlışa cesaretlendirme yoluna gitmez. Kendisinin 
dahi istemediği ama öyle olduğunu üzülerek öğrendiği durumdan 
zabiti kurtarmak için de onu teselli etmeye çalışır. 

“Tarlada çalışan Osmanlı-Bulgar vatandaş, bir kere 
olsun dönüp bakmıyor, çapasıyla uğraşıyordu. Mülazımı 
kolundan çektim:

— Haydi artık gidelim. Dedim, cevap vermedi. Beni 
takip etti. Dumanlaşan gözleri yerde idi. Artık ne onda 
ne de bende münakaşa edecek kuvvet ve neşe yoktu. Hali 
bir cehennemin tenha uçurumlarında kalmış günahsız 
hayvanlar gibi, gayr-i müdrik ve dalgın, tekrar uçuruma 
girdik. Tırmandığımız yollardan kaymaya başladık.

Tepeye, Karaali hanlarına giden keçi yoluna çıkınca 
arkama döndüm. Ta derenin öbür tarafında kalan köye 
baktım. Hakikaten, zehir kadar acı olan bu kırmızı biber 

21 Necati Cumalı a.g.e, s.104
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dizileri uzaktan pek cazibeli ve al hürriyet bayrakları 
gibi parlıyor, insana ne olursa olsun bir şeyi alkışlamak 
“Yaşasın! Yaşasın!” diye haykırmak arzuları veriyordu.” 
22

Cumalı Kurt Kanı’nda Kaptan Zole adlı komitacıyı Sadetin’in 
öldürmesinden sonra olayı soğutmak ve Türk ve Bulgarları birbirine 
kırdırmamak için azami gayret gösterirler. 

“Zoleyi seven Bulgarlar, bir an önce ölülerinin 
öcünü almak için kendi aralarında yürüteceklerdi bu 
araştırmayı. Çok geçmeden Makedonyalı Türkler ile 
Bulgarlar, aralarındaki çekişmeye uygun bir tutum 
takınacaklardı bu olayda. Olayın görgü bilgi tanıkları 
olarak Yüzbaşı Aziz Bey, Polis Raif Efendi, Şakir 
Ağa, başlangıçta ne kadar ağzı sıkı davranırlarsa 
davransınlar, bir süre sonra, bu çekişme havası içinde, 
üstünlüğün kendilerinde olduğunu gösterme hevesini 
yenemeyecekler, en güvendikleri yakınlarına övünerek 
fısıldayacaklardı Sadettinin adını.”23 

İki yazar da arada kalan ya da etliye sütlüye karışmayan 
insanların hikâyesinden ayrıntılı olarak bahsetmez. Birbiriyle 
kavgalı iki grup anlatılır ve bunların birbirleri ile olan mücadelesi 
kurgulanır.

Sonuç

Sosyal tarih vesikası olarak kabul edilen edebi metinleri okumak, 
tarihi metinlerin ciddi ve objektif zaviyesine göre nispeten hareket 
alanı daha geniş bir okuma imkânı sunmaktadır. Yaşam tarzı, sosyal 

22 Ömer Seyfettin, a.g.e, s.46
23 Necati Cumalı, a.g.e, s.78
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hayat, mimari yapılar, şehirleşme, insani ve ticari münasebetler bu tür 
kurmaca metinlerde ayrıntılı bir biçimde yer alır. Ömer Seyfettin de 
Necati Cumalı da anlattıkları olaylar itibariyle değerlendirildiğinde 
umumiyetle tarih disiplinin halefine bir şey söylemezler hatta 
söyledikleri ya da kurguladıkları şeyler her ne kadar sübjektif bir 
yaklaşımla ve değiştirerek verilse de dönemin ruhuna anlatmada 
oldukça mahir, ciddi okumalara ve çıkarımlara müsaittir. Tarihi 
bilmek ve kolektif bir tarih şuuru oluşturmak noktasında bu tür 
okumaların oldukça faydası olacaktır. 
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SONGS IN OTTOMAN TURKISH IN 
UNIVERSITY LIBRARY “SVETOZAR 

MARKOVIĆ” IN SERBIA: PRESERVATION 
OF CULTURAL HERITAGE

İrena KOLAJ RISTANOVIĆ*

Abstract: University Library “Svetozar Marković” in Serbia preserves 
several songs in Ottoman Turkish that are a part of folk literature of 
Turkish people. Written in Ottoman Turkish, travelled through time from 
generation to generation, maintaned by sâz-şâirler, these songs present a 
movable cultural heritage of the Republic of Serbia. Unfortunately, these 
songs, even digitized within the Collection of Oriental Manuscripts, were 
not translated into Serbian Language, published or exposed on public 
events as exhibitions are. We suppose that these songs were rewrited on the 
territory of Belgrade or Serbia, so this would be the first time that someone 
wrote about Ottoman songs preserved in the University Library of Serbia. 
This work has a goal to present the research of development of interest for 
Turkish folk songs in Serbia and several songs of Ottoman provenance that 
are written in small agendas using library records and relevant literature. 

Key words: song, folk songs, Turkish, Ottoman, sâz-şâir

1. Introduction

Interest for Ottoman poetry on the territory of the former Yugoslavia 
dates back to XIX century when Hafiz Salih Gašević translated 
the Mevlûd of Süleyman Çelebi in 1878.1 After this, Fehim 

* (Asst. Prof. Dr.), Faculty of Philology-University of Belgrade, Oriental Studies 
Department, Serbia

1 Fehim Bajraktarević, “Srpska pesma o Muhamedovom rođenju”, Glasnik 
Skopskog naučnog društva, III, Skoplje 1927, 189-202; Fuad Baćićanin, “Histori-
jski razvoj pregleda Mevluda, najpopularnije poeme u alhamijado književnosti”, 
Glasnik Etnografskog instituta SANU, 68/3, 573-588; Ljubinka Rajković, Turski 
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Bajraktarević, the founder of the Department of Oriental Studies in 
Belgrade, translated a poem Bahariyya of Mesîhî, an Ottoman poet 
from XV century.2 These two translations represent a beginning 
of Ottoman Studies development in domain of Ottoman Turkish 
poems and manuscripts translation.3 For this opportunity, we can 
point out three monograpy studies that are in a relation of Turkish 
Folk Literature. At first, the monografy Kroz tursku narodnu 
poeziju of Marija Đukanović4 which treats Turkih Folk Literature in 
details; monografy Turski pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata 
which is written by Ljubinka Rajković5 and a study of Safvet-beg 
Bašagić which includes biographies of poets in Oriental Literature.6 
“Technical sofistication” which characterized a poetry of past times 
was slowly changed by interest for traditional folk songs, mostly 
türküler7, so Western poetry. Mirjana Marinković concluded 
that the literature in Ottoman Empire “had two flows-traditional 
and new one (European)”.8 In the Ottoman Empire in early XIX 
century started interest for Turkish Folk Literature. When Köprülü 
Mehmed Fuad published a study XVIinci Asır Sonlarına Kadar 
Türk Sazşairleri in 1930 it was the starting point in understanding 
and making difference between Turkish folk songs and those ones 

pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata, Beograd 1968, 27; Elvir Duranović, “Kasi-
da hafiza Saliha Gaševića”, Anali Gazi Husrev-begove biblioteke, XXXIX, Sara-
jevo 2018, 145-176.
2 Fehim Bajraktarević, “Jedna turska pesma koja je ušla u svetsku književnost”, 
Letopis Matice srpske, y. 131, 376, Novi Sad 1955, 142-147; İsmail Eren, “”Baha-
riye”nin Fransizca, Rusça ve Sırpça Çevirileri’, Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, y. 
1976, c. 22, 221-227. 
3 When we say manuscripts it is quite clear that it does not include the documents 
issued by central and provincial administration of the Ottoman Empire. 
4 Marija Đukanović, Kroz tursku narodnu poeziju, Beograd 1969.
5 Ljubinka Rajković, Turski pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata, Beograd 1968.
6 Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti: prilog kul-
turnoj historiji Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986.
7 Marija Đukanović, Kroz tursku narodnu poeziju, Beograd 1969, p. 10; 14.
8 Mirjana Marinković, Stara turska književnost, Beograd 2012, 305.
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that folk singers performed.9 Traditionally shaped songs were sang 
by ozanlar at first, so after by şâirler from XV century. It is quite 
interesting to understand and feel the terminology used within the 
research of Turkish Folk Literature, oral or written. So, the term 
şâir comes from Arabic verb and means “to feel”. It is “the kind of 
feeling which provide us to realize”.10 In a relation with this kind 
of “universe of freedom” a singer “used, as his weapon a Word or 
Speech. A speech of poet is not a oral interpretation of some content 
of any kind.”11 Folk poetry, written or oral, celebrated also mystical 
contents among poets reflected in ilahîler. Some of these poets 
did not belong to tarikât or some oder order.12 This and previously 
mentioned chracteristics of Turkish Folk Poetry implicates that this 
is a heritage of great importance. 

Manuscripts in Ottoman Turkish preserved in libraries and 
archives of the Republic of Serbia includes those one from XVI 
until XIX century. The content of the mentioned manuscripts is 
in a relation with Islamic Law, Islamic theology, philosophy, but 
also Turkish folk creativity-mostly songs. The Cultural Heritage 
Law of Republic of Serbia regulates the use and protection of 
cultural heritage and establishes the conditions for carrying out 
the preservation of cultural property. The preservation processes 
are in a relation with standard procedures proclaimed by the Law 
which include expertise and activities necessary for the physical and 
environmental protection.13

Oriental Manuscripts collection preserved in the University 
Library “Svetozar Marković” is defined as a cultural good of great 
importance. Cultural good of great importance is the one which 
has “special value for social, historical and cultural development 

9 M. Đukanović, Ibid, 9.
10 Esad Duraković, Klasično pjesništvo na arapskom, perzijskom i turskom jeziku. 
Poetološki pristup, Sarajevo 2018, 81.
11 Ibid.
12 M. Đukanović, Ibid, 9.
13 Zakon o kulturnim dobrima Republike Srbije, section I, ar. 1.
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of a nation within national history or natural environment”.14 In 
accordance with the mentioned Law, cultural good is an object, in 
this case manuscript, “which content specifies historical events and 
individuals; “represents unique example of the time or nature; has 
great influence on society, culture and science development”.15 

The Law treats “old and rare” book and in this category 
includes “manuscripts, written and printed books, periodicals and 
other library records which date back to 1867”.16 

2. Songs in Ottoman Turkish in University Library “Svetozar 
Marković” in Serbia: varietes and content

Oriental Manuscripts Collection includes 633 books in Ottoman 
Turkish, Arabic and Persian. These manuscripts date back to year 
1206 and represent cultural heritage of different ethnic communities 
that lived on the territory of Balkan Peninsula. The content of 
manuscripts treats issues from Islamic theology, Sharia Law, 
philology, history and philosophy, but also Turkish folk creativity 
as we mentioned before.

With idea to indicate the need for preservation (restoration 
and conservation) of Oriental Manuscript Collection, we decided to 
present three songs in Ottoman Turkish (two türkü and one kasîde), 
stored in depots of the mentioned library. In the very beginning, it 
is important to say that we could not conclude how many songs is 
preserved within the books. These songs are not only a part of one 
particular book or notebook. Some songs were written or rewrited 
on the cover of the books and some parts of books. So, unfortunately 
it is hard to be precise. 

Singers, sâz-şâirler, wrote down folk songs and sang it playing 
sâz. As it is known, even the most popular folk songs have their 

14 Ibid, ar. 5.
15 Ibid.
16 Ibid, ar. 26. 
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varites, as Türkmen Kızı song does. Folk singers recorded to their 
notebooks mostly türküler. 

It is known that the content of Turkish folk songs, actually 
türküler, is traditionaly conceptualised and wrıtten in koşma or mani. 
The mentioned content celebrates and glorifies the importance of 
love, nomadic life style, nature, desire, sufery, but also patriarchate, 
dedication to tribe interests, strength and braveness of Turkish tribes 
warriors. It is common that one song preserves content of several 
others because these songs present a part of Turkish Folk Literature 
(Türk Halk Edebiyatı). Turkish Folk Literature represents oral 
tradition with roots of several centuries. It includes “folk poetry, 
folk literature, and folk theatre creativity”.17 With its own varietes in 
interpretation and richness this Literature today is not only a part of 
Central Asian nomadic people.

Performers of Turkish folk songs, as we said, were called sâz-
şâirler. Their main task, from our perspective, was to carry these 
cultural heritage from generation to generation. During long XIX 
century these performers became very popular especially because 
they sang in open space or in the centre of Ottoman urban settlements.

Cultural phenomena of Turkish folk songs, that was also 
present in songs of other ethnic and confessional communities 
in Ottoman Empire, is the form of dialogue. For example, song 
Türkmen Kızı was written and rewrited in this form.18 

Turkish folk songs were popular on the territory of Balkan, 
especially on the territory of Bosnia and Herzegovina. Muslim 
population on the territory of Balkan cherish rich literary heritage, 
so we can conclude that some of these songs were sang in Belgrade 
too. On this and some varietes of this song wrote Salahadin Beki in 
his work which treats similarity of Bosnian and Anatolian Turkish 

17 M. Marinković, Ibid, 171.
18 M. Đukanović, Ibid, p. 10-12; Ирена Колај Ристановић, Културни идентитет 
муслимана у Београду 1841-1867: докторска дисертација, Београд 2021, 122-
124.
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folk songs.19 Songs in Ottoman Turkish represent a movable cultural 
heritage of the Republic of Serbia. These songs are also a part of 
cultural identity of Ottoman / Turkish people, because most of them 
did not written in a period of Ottoman Empire existance.

We decided to represent maybe the most famous folk song 
of Turkish origin that is preserved among Oriental Manuscript 
Collection, Türkmen Kızı.20

Transliteration:

Türkü

Evlerinin önü kaya
Kayadan bakalar aya 

Ahırdaki doru taya  
Bin gidelim güzel oğlan 

Kolum yastık saçım yorgan
Ben sararım seni oğlan

Bugün işe daldım
Emlik ektim arpa saçtım

Öküzümü çifte koştum
Ben gidemem Türkmen kızı

Öküzünü kurtlar yesin
Tohumunu kuşlar saçsın

19 Salahaddin Bekki, “Saraybosna ve Anadoludaki Bazı Türkülerin Benzerlikleri 
Üzerine”, TÜBAR, XXVIII, Güz 2010, 103-104.
20 Универзитетска библиотека “Светозар Марковић” (УБСМ), Збирка 
оријенталних рукописа; Ирена Колај Ристановић, Културни идентитет 
муслимана у Београду 1841-1867: докторска дисертација, Београд 2021, 122-
124.
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Harmandaki doru taya
Bin gidelim güzel oğlan

Atımında nalı yoktur
Sırtındaki kılı yoktur

Bir gecelik yemim yoktur
Ben gidemem Türkmen kızı

Kaftanımı kul edelim
Bileziğim nal yapalım 

Beş gecelik yem bulurum
Bin gidelim güzel oğlan

Arif duyar Zarif tutar   
Peşimizde atlı koşar

 Ananım duyar babam tutmaz
Peşimizde atlı koşmaz

Ardımızda beş yüz atlı
Başındadır beyaz bezi

Başımında beyaz bez ise
Sen seyreyle ben varayım
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Manuscript
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:

УБСМ, Збирка оријенталних рукописа, Türkmen Kızı

A second folk song that we intended to present is Bir Kızın 
Türküsü and it is also preserved within Oriental Manuscript 
Collection: 
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Transliteration21:

Bir Kızın Türküsü

Dilber seni birkaç zamân sevmişim
Bunun sonu ayrılıktık bilmişim

Ne bileyi(m) gönül vermişim amân
Eşnâm seni terk edeyim bir zamân amân

Pervâ mıdır bu işlere kılasın amân
Gece gündüz âhir zamân elesin amân

Benden bulmayasın Hakk’’tan bulasın
Ağlayasın gülmeyesin bir zamân

Manuscript:

УБСМ, Збирка оријенталних рукописа, Bir Kızın Türküsü

21 УБСМ, Збирка оријенталних рукописа; Transliteration in accordance with 
Ferit Davellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lugat, Ankara 1990.
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It is important to akcent that this Collection preserves also 
several songs known as kasîde. These kind of songs were written 
with idea to glorify some persons work and ideas and in its 
content are quite different from other songs of Oriental-Islamic 
culture. Ottoman Turkish, Persian and Arabic poetry “insisted on 
manifestation of modesty” which is one of characteristic of Islamic 
societes. Content of some kasîdeler as “artistic work of poets that 
includes praise and self praise could be analyzed as some kind of 
cultural phenomenon”.22 

The song, kasîde, which was of our interest belongs to a 
Aljamiado Literature. This specific literature presents “phenomenon of 
civilisation” and “interference of East and West, Slavic languages and 
Semitic letter”.23 These songs, written in Slavic languages and Arabic 
alphabet existed also in Greece and Albania, but mostly in Bosnia 
and Herzegovina. Fuad Baćićanin wrote that the roots of Aljamiado 
Literature, especially in Bosnia, we can find in XVII and XVIII century 
texts. The first book in arebica, as we call it in Serbian, was printed 
in 1868. The author of this work was Mehmed Agić. The last book 
printed as a part of Aljamiado Literature was a book of Muhamed Seid 
Serdarević in 1941 entitled Fikhul-ibadat.24 The difference of this songs 
during the centuries is in a relation with the content: form of kaside 
represented mostly songs dedicated to someone and with intention to 
glorifies someones character and work, but from XIX century we follow 
songs dedicated to morality in society and content which reminds us to 
follow the will of God. We decided to present the first page of Kasîde-i 
İbrâhîm25, a song written by Suleyman Tabaković.26

22 E. Duraković, Ibid, 197.
23 Fuad A. Baćićanin, “Alhamijado književnost: opšti pogled”, Philologia Medi-
ana, god. 5, br. 5, Niš 2013, 253-266.
24 Ibid.
25 УБСМ, Збирка оријенталних рукописа.
26 Fuad Baćićanin gave a transliteration into Serbian of full song, but he did not 
provide translation into Turkish. F. Baćićanin, “Moralno-daktička kasida Sulejma-
na Tabakovića”, Novopazarski zbornik, 39, Novi Pazar 2016, 151-175.
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Transcription and translation: 

Kasîde-i İbrâhîm

1. Ibrahime brate moj 
govorim ti dobro čuj

İbrahim, kardeşim
 Söylediğimi iyi dinle

2. Dragom Bogu ti robuj 
nemoj primat ružne huj

Allaha islam edip
 Ayıp hûy alma

3. Psovat nikog ti nemoj 
Sramota je brate moj

Kimse küfretme
Ayıptır kardeşim

4. Dobra posla poslušaj
Od boljeg se naslušaj

İyi işlerden ibret al
Daha başarılı birini dinle

5. Farz što je dobro znaj
Uči brate ne ćosaj

Farz iyi okuyun
Oku kardeşim tembellik etme 

6. Abdest uzmi pa klanjaj
Pa se Bogu priklanjaj
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Abdest al namaz et
Tanrı’ya yaklaşın

7. Tuđu sramotu zaklanjaj
Ko ti skrivi poklanjaj

Kimsenin rezaleti koru
Kendine haksızlık etmeyene hediye ver

8. Dobro misli i kolaj
A ne misli ti belaj

İyi düşün ve kolay
Belayı düşünme

9. Dizgin nefsu ti ne daj
Od greha se uklanjaj

İhtirasa düşme
Günahtan çekin

10. Terk ne čini suneta [hal]
Vazda imaj abdesta

Sünneti terk etme
Abdestini al

11. Proj se jednog adeta
Svako gradi sureta

Bir adeti tut
[Her kişi kendi yolunu bulur]

12. Ti nemadeš kudreta
Ti si jedna sirota

Senin zenginliğin yokmuş
Sen fukarasin
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13. Ibrahime terzija
Sirat tanka ćuprija

İbrahim terzi
Yolun inci köprüdür

14. Od sablje je oštrija
Od dlake je tanšija

Kılıçtan daha keskin
Kıldan daha incidir

Manuscript:

УБСМ, Збирка оријенталних рукописа, Kaside-i İbrahim
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3. Songs in Ottoman Turkish in University Library “Svetozar 
Marković” in Serbia: preservation

In accordance with the Cultural Heritage Law of Republic of Serbia 
the implementation of preservation of cultural goods includes: 
“research and evidence process”, “suggestion and confirmation of 
cultural good”, “providing expertise in order to preserve cultural 
good”, so “supervising the implementation of preservation of cultural 
good”.27 The Oriental Manuscripts Collection of the University 
Library “Svetozar Marković” is stored in depots and digitized, 
but no manuscript went through any of the processes needed for 
full preservation. Even if digitization presents the best way of 
documents preservation, the original documents must be stored in 
adequate space, preserved through the process of restoration and 
conservation, processed, in this case translated and then digitized. 
The mentioned manuscripts are not translated at all and this research 
represent the first time that someone used them in scientific purpose. 
We provide a screenshot of digitized Manuscript Collection. Even 
if the researcher can easily use the records, he cannot understand 
it if he never learned Arabic, Ottoman Turkish or Persian. These 
digitized manuscripts are useful only to small group of scientists (if 
we include only Serbia).

27 Zakon o kulturnim dobrima Republike Srbije, VI/68.
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Screenshot of a part of digitiyed manuscripts of the University 
Library “Svetozar Marković”

4.  Conclusion

Turkish folk songs türküler preserved in Oriental Manuscript 
collection of the University Library “Svetozar Marković” include 
many folk songs of Turkish tribe origin. These songs, rewrited by 
performers sâz-şâirler, sang mostly in the center of Ottoman urban 
settlements, represent the spirit of Turkish people. As a part of oral 
tradition these songs were and are of great value. They send us 
back to the past times and provide us to reconstruct the life, socio-
political atmosphere in the society, but also moral standards of 
people, intention to celebrate love, sufery and braveness. Shortly 
these songs provide us the emotion of celebrating the life. Even if 
they are categorized as a cultural good of great value they are not 
preserved properly. It is on us to indicate the necessity of protection 
of our mutual cultural heritage and to educate future generation how 
important is our cultural goods to be preserved.



SONGS IN OTTOMAN TURKISH IN UNIVERSITY LIBRARY . . .     199

Bibliography:
University Library “Svetozar Marković,” Oriental Manuscript 

Collection (Serbian: Универзитетска библиотека “Светозар 
Марковић” (=УБСМ), Збирка оријенталних рукописа)

Literature:
Baćićanin, Fuad А., “Historijski razvoj pregleda Mevluda, 

najpopularnije poeme u alhamijado književnosti”, Glasnik 
Etnografskog instituta SANU, 68/3, 573-588.

Baćićanin, Fuad A., “Alhamijado književnost: opšti pogled”, 
Philologia Mediana, god. 5, br. 5, Niš 2013, 253-266.

Baćićanin, Fuad A., “Moralno-daktička kasida Sulejmana 
Tabakovića”, Novopazarski zbornik, 39, Novi Pazar 2016, 
151-175.

Bajraktarević, Fehim, “Srpska pesma o Muhamedovom rođenju”, 
Glasnik Skopskog naučnog društva, III, Skoplje 1927, 189-
202.

Bajraktarević, Fehim, “Jedna turska pesma koja je ušla u svetsku 
književnost”, Letopis Matice srpske, y. 131, 376, Novi Sad 
1955, 142-147.

Bašagić, Safvet-beg, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti: 
prilog kulturnoj historiji Bosne i Hercegovine, Sarajevo 1986.

Bekki, Salahaddin, “Saraybosna ve Anadoludaki Bazı Türkülerin 
Benzerlikleri Üzerine”, TÜBAR, XXVIII, Güz 2010, 103-
104.

Duraković, Esad, Klasično pjesništvo na arapskom, perzijskom i 
turskom jeziku. Poetološki pristup, Sarajevo 2018.

Duranović, Elvir, “Kasida hafiza Saliha Gaševića”, Anali Gazi 
Husrev-begove biblioteke, XXXIX, Sarajevo 2018, 145-176.

Đukanović, Marija, Kroz tursku narodnu poeziju, Beograd 1969.
Eren, İsmail, “”Bahariye”nin Fransizca, Rusça ve Sırpça Çevirileri’, 

Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, y. 1976, c. 22, 221-227.



200     BALKAN TARİHİ ARAŞTIRMALARI SEMPOZYUMU

Колај Ристановић, Ирена, Културни идентитет муслимана у 
Београду 1841-1867: докторска дисертација, Београд 2021.

Marinković, Mirjana, Stara turska književnost, Beograd 2012.
Rajković, Ljubinka, Turski pesnici i pripovedači kod Srba i Hrvata, 

Beograd 1968.



201

OTTOMAN LIBRARIES IN ALBANIA:  
A GENERAL APPROACH

Arnavutluk’ta Osmanlı Dönemıne Ait Bazı 
Kütüphanelere Genel Bakış

Hasan BELLO*

Abstract: In the XV century when the Ottoman Empire will be 
established in the Albanian territories, the local population will face a 
new reality. This will be accompanied by their Islamization and the spread 
of oriental culture. In material terms such a change will be reflected in 
the construction of mosques and the opening of some madrasas. For the 
needs of these schools, several libraries will be established in almost 
all major centers. This is evidenced even today by ruins and various 
archival sources.

The literature of these libraries of the Ottoman period consisted 
mainly of manuscripts and books of a religious nature. But there were also 
books in the field of Islamic jurisprudence, literature, history, philosophy, 
etc. The languages in which these books were written were Ottoman, 
Arabic and Persian.

While starting from the XVIII-XIX century large Albanian families 
(Ayan) in their guest houses will create personal libraries. They were rich 
in various literature.

At the end of the 19th century, several more libraries would be 
established by the central administration of the Ottoman Empire. In the 
Albanian territories they are noticed in the center of each vilayet.

Keywords: Albania, Ottoman Empire, education, library, Ottoman 
architecture

* (Assoc. Prof. Dr.), Institute of History-Albania, Tirana, Albania
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Öz: Arnavut topraklarında Osmanlı İmparatorluğu›nun yayıldığı 
XV. yüzyılda, yerel halk yeni bir gerçeklikle karşı karşıya kalmıştır. 
Buna İslamlaşmaları ve doğu kültürünün yayılması eşlik etmiştir. Maddi 
anlamda böyle bir değişiklik camilerin inşasına ve bazı medreselerin 
açılmasına yansımıştır. Açılan okulların ihtiyaçları için hemen hemen tüm 
büyük merkezlerde çeşitli kütüphaneler kurulmuşturr. Bu dönemde inşa 
edilen binalar, bugün bile kalıntılar ve çeşitli arşiv kaynakları tarafından 
kanıtlanmıştır.

Osmanlı dönemindeki kütüphanelerin literatürü ağırlıklı olarak el 
yazmaları ve dini nitelikteki kitaplardan oluşuyordu. Ancak İslam fıkıh, 
edebiyat, tarih, felsefe vb. alanlarda da kitaplar vardı. Bu kitapların 
yazıldığı diller Osmanlıca, Arapça ve Farsça idi.

XVIII-XIX. yüzyıldan itibaren büyük Arnavut aileleri (Ayan) 
misafirhanelerinde kişisel kütüphaneler oluşturnuşlardır. Edebiyat 
çeşitliliği açısından zengindiler.

XIX. yüzyılın sonunda, Osmanlı İmparatorluğu›nun merkezi 
yönetimi tarafından birkaç kütüphane daha kuruldu. Bunlar, Arnavut 
topraklarında her vilayetin merkezinde fark edilirler.

Anahtar Kelimeler: Arnavutluk, Osmanlı Devleti, eğitim, 
kütüphane, Osmanlı mimarisi

At the end of the 14th century, the Albanian territories became 
part of the Ottoman Empire. This made the Albanians integrate into its 
political, economic and cultural life of this empire. The Islamization 
process was gradual and associated with the spread of culture, literature 
and educational institutions. An important role for this was played by 
mosques and madrasa, which transformed into centers of organization and 
spread of Islamic culture.

During communism, the scientific institutions of the Albanian state 
maintained an exclusionary attitude towards the Ottoman heritage. But in 
recent years, this legacy has begun to be treated more objectively.

* * *
The libraries created during this period are of great importance for 
the study of Ottoman heritage among Albanians. This is because 
they have played an important role in creating the religious and 
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intellectual elite.1 We reached this conclusion after researching 
the files of the National Library in Tirana, where there is a rich 
collection of books and manuscripts in the Ottoman, Arabic and 
Persian languages. This collection includes various fields of Islamic 
sciences, such as: tafsir, fiqh, hadith, kalam, natural sciences, 
jurisprudence, history, geography, literature, philosophy, etc. This is 
also evidenced by the collections kept in the Central State Archive 
in Tirana2, which are waiting to be studied by specialists of oriental 
languages. This would bring very positive results for the history of 
Albanian literature, which would be enriched with unknown poets 
and writers of the Ottoman period.3

During the Ottoman centuries, several types of libraries 
functioned in the Albanian territory.

I.  Libraries of mosques

In Islamic history, mosques have played a multifunctional role. Since 
the time of the prophet Muhammad, they have been conceived not 
only as a place where prayers were performed, but also as places where 
religious, scientific and political discussions and conversations took 
place. Another aspect of them was the preparation of the believers 
and the new generations with knowledge from Islamic sciences. 

1 Ismail E. Erünsal, “Osmanlılarda Kütüphane ve Kütüphaneci Geleneği”, Osman-
lı, Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 1999, p. 699-719.
2 See., Arnavutluk devlet arşivleri Osmanlı yazmalar kataloğu, Ankara: Gazi 
Üniversitesi, 2001.
3 A large number of poets who lived in the Ottoman period are not mentioned at all 
in the history of Albanian literature. See., Hakan T. Karateke, İşkodra Şairleri ve 
Ali Emîrî’nin Diğer Eserleri, İstanbul: Enderun Kitabevi, 1995; Murat Ali Karave-
lioğlu, On altıncı yüzyıl şairlerinden prinzrenli Şem`î`nin divani`nin edisyon kritiği 
ve incenlemesi, (Istanbul: Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü 
Türk Dili ve Edebiyatı, Ana Bilim Dalı, Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Doktora, 
2005); Kamile Çetin, Kalkandelenli Sabri ve Divanı Cilt-1 (İnceleme - Tenkitli 
Metin Dizin - Sözlük), Istanbul: Paradigma Akademi Yayınları, 2021.
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Therefore starting from this period until the Ottoman state, mosques 
were considered as assemblies of knowledge.4

This is observed in all the mosques built in the Albanian 
territory. In their interior architecture, in addition to the place of the 
imam and the muezzin, there was also a place where books were 
placed. 

One of these libraries, whose books have been preserved to this 
day, is that of the Çarshi Mosque in Pristina. This mosque began to 
be built in the period of Sultan Bayazit in 1389 and was completed 
in the period of Sultan Murat II (1421-1451).5 It is considered one 
of the oldest mosques in the Albanian territories. In the library of 
this mosque, a local ulema named Pir Muhamed Efendi, in 1561 
donated a manuscript (“Sherh Rahati äl-ķulub”), which he had 
written in 1559.6

Another rich library was that of the mufti of Berat where 
various books and manuscripts were kept. But more important were 
the acts of the court (şer`iyye sicilleri)7, a part of which are today in 
the Central State Archive in Tirana.

II. Libraries of Tekke-s

In the Albanian territories during the Ottoman period, there was a 
considerable number of tekke-p. In addition to their religious and 

4 See., Ahmet Çelebi, Islamda Eğitim Öğretim Tarihi, çev.Ali Yardım, Istanbul: 
Damla Yay, 1983, p. 8-11; Şakir Gözütok, Hz.Peygamber Döneminde Eğitim Öğre-
tim, Istanbul: Ensar Neşriyat, 2017; H.Raşit Öymen – Mehmet Dağ, Islam Eğitim 
Tarihi, Ankara: MEB Yay, 1974; M.Mahfuz Söylemez, “Islam`ın Erken Döneminde 
Eğitim ve Öğretim Faaliyetleri ”, Dini Araştırmalar Dergisi, 5/13 (2002), p. 57-79.
5 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike: studime dhe dokumente historike e 
letrare të periudhës osmane, Prishtinë: Instituti Albanologjik i Prishtinës, 2011, 
p. 201.
6 Sadik Mehmeti, Dorëshkrimet orientale në Arkivin e Kosovës, Prishtinë: Agjen-
cia e Arkivave të Kosovës, 2008, p. 123-130.
7 Lluka Karafili, “Historia e bibliotekave në Shqipëri”, Hylli i Dritës, Shkodër, 
nr.6, qershor 1938, p. 290.
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educational activities, these churches have also served as centers for 
the creation of literature. Various Albanian dervishes are known as 
authors of divans and poems with a religious character. In the vast 
majority of the tekke-s there were also libraries, which, in addition 
to books, kept manuscripts of Sufi poets. Due to their destruction 
by the communist regime, the manuscripts of the tekke-s in Albania 
were destroyed or confiscated by the state.8 Therefore, the traces 
of tekke-s libraries during the Ottoman period in Albania today 
are fewer. While in Kosovo they are better preserved. In fact, in 
the libraries of some tekke-s there, original manuscripts are still 
preserved.

Some of the most important libraries are:
 Library of Tekke Halveti in Prizren, which is also known 

as Teqe e Saraçhane, founded in 1713 by Sheh Osman Baba (died in 
1752), where 49 manuscripts are stored. According to the researcher 
Nehat Krasniqi, some of them belong to the period of the foundation 
of this Tekke.9

 The Library of the Great Halveti in Rahovec founded in 
1732 by Sheh Sulejman Baba (died in 1771) where 196 manuscripts 
are kept. Some of them were written by the descendants of Sheh 
Sulejman Baba, from whom scholars and well-known poets 
emerged.10

 The library of the Saadi Great Tekke in Gjakovë, founded 
in 1714 by Sheh Sulejman Axiz Baba, where many manuscripts and 
books were kept, some of which he had brought from Istanbul. This 
library was burned after the Serbian occupation of Kosovo.

8 A part of them was handed over to the Central State Archive in Tirana and are in 
the Bektashian Community fund. (nr.483), Sektin Halveti (nr.484) etc.
9 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike: studime dhe dokumente historike e 
letrare të periudhës osmane, p. 203.
10 Ibid.
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 The library of Kaderi Tekke in Prizren founded in 1646 
by Sheh Hasan Baba where a small number of manuscripts are kept. 
This is also considered as the library of the first Kaderi library in the 
Balkans.11

 The library of Harabati Baba Tekke in Tetovo, founded in 
the middle of the XVIII century by Harabati Baba (died in 1780). 
This library has been continuously enriched and enriched by the 
well-known Derrall family.

 The Halvetian Library of Sheh Musa Efendi in Prizren, 
founded in 1575.

 Sheh Hasan’s Tekke Library in Berat, founded in 1746, 
where many important manuscripts and books were kept. One of 
these manuscripts was the divan of the well-known Albanian poet 
Nezim Berati.12

III. School libraries

Until the end of the 19th century, schools were the most widespread 
educational institutions not only in the Albanian territory13, but in 
the entire Ottoman Empire.14 In school libraries, in addition to the 
literature needed for teachers and students, there were collections 
of manuscripts and books, which were used by the local scholars of 
Albanian cities and villages.

Although the existence of schools is documented, due to 
subjective factors, most of their buildings have not been preserved. 

11 Jashar Rexhepagiq, Dervishët dhe teqetë: në Kosovë, në Sanxhak dhe rajonet e 
tjera përreth, Prishtinë: Dukagjini, 2003, p.183.
12 Lluka Karafili, “Historia e bibliotekave në Shqipëri”, Hylli i Dritës, Shkodër, 
nr.6, qershor 1938, p. 290.
13 Hasan Bello, “Ottoman primary education development in Albanian vilayets 
(XIX-XX)”, in International Symposium on Multidisciplinary Studies, 27-28 April 
2018, Paris, France, pp.639-650.
14 Bayram Kodaman, Abdülhamid Devri Eğitim Sistemi, Ankara: TTK, 1991, p. 
76; H.Ali Koçer, Türkiye`de modern Eğitimin Doğuşu (1773-1923), Ankara: Uz-
man Yay, 1987, p. 128.
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Some of the school libraries that have operated in the Albanian 
territory are:

 The library of Sinanudin Jusuf Çelebi’s school built in the 
city of Ohrid before 1491.15

 The library of Is`hak Çelebi’s school established in the 
city of Manastir in 1508.16

 The library of the school of Suzi Prizren established in the 
city of Prizren before 1513.17

 The library of Mehmet Kukli bey’s school in Bresana of 
Opojë, built before 1538.18

 The library of the school of Koxha Sinan Pasha established 
in the city of Kaçanik before 1586.19

 The library of Halil Efendi’s school established in the 
city of Gjakova. Halil Efendi died in 1774 and the exact date of the 
establishment of this library is not known. But the rich manuscript 
collections of this library are preserved even today.20

Libraries of schools and intermediate schools (rüşdiye okulları) 
have also been in Shkodra21, Ulqini22, Lezha23, Kruja24, Tirana25, 

15 Hasan Kaleshi, Dokumentet më të vjetra të vakëfeve në gjuhën arabe në Jugosl-
lavi, Prishtinë: Dituria Islame, 2012, p.234-236.
16 Memed Tevfik, Manastir vilayeti tarihçesi, Manastir, 1909, p. 40.
17 Hasan Kaleshi, Prve orijentalne biblioteke, p. 282.
18 Nehat Krasniqi, “Mehmet Kukli begu legatori më meritor për zhvillimin ekono-
mik dhe kulturoro-arsimor të Opojës në shek.XVI”, Penda, Prizren, nr.1, 1995, p. 
13-14.
19 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike, p. 205.
20 Ibid. p. 206.
21 Ali Bardhi, Müfettiş Daut Boriçi`nin Günlüğnde (1870-1877 Eğitim) Işkodra 
Vilayeti`nde Eğitim, (Istanbul: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Ilahyat Ana Bilim Dalı, Islam Tarihi Bilim Dalı, Yuksek Lisans Tezi, 2009), p. 
138-139.
22 Ibid, p.140.
23 Ibid.
24 Ibid.
25 Ibid, p.141.
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Elbasan, Gjirokastra, Vlora, Janina etc.26 This is confirmed by the 
correspondence of the educational directorates in the provinces 
with the Ministry of Education (Maârif-i Umûmiyye Nezareti) in 
Istanbul.

IV. Libraries of madrasas

For centuries madrasas were the most important educational 
institutions in the Ottoman Empire. They have played a major role in 
preparing the religious and administrative framework.27 According 
to the well-known orientalist Hasan Kaleshi, every madrasa 
established in the Albanian lands had its own library28, where the 
books and manuscripts stored in these libraries belonged to different 
disciplines. Some of them continue to be preserved in the archives 
and libraries of Albania, Kosovo and Macedonia.

 The library of Is`hak bey madrasa in Skopje. This madrasa 
is one of the oldest in the entire Balkans. It was founded in 1411 
and was handed over as a foundation in 1444. The initial collection 
of this library consisted of 24 manuscripts donated by Is`hak bey.29 
While his son Isa bey, in this madrasa formed the richest library in 
the Albanian landp. In this library, he donated over 330 manuscripts. 
The function of the librarian (Hâfız-ı kütüb)30 is also mentioned for 

26 Yanya Vilayeti Salnamesi, 1319, p. 202-205.
27 See., Cahit Baltacı, XV.-XVI. Asırlarda Osmanlı Medreseleri, Istanbul: Irfan 
Matbsası, 1976; Nesimi Yazıcı, “Osmanlı son dönemi medreselerinde fen bilim-
lerinin tedrisatı konusunda bazı düşünceler”, AÜIF Dergisi 38 (1998), p. 109-121.
28 Hasan Kaleshi, “XV.asrından XVII nihayetine kadar Yugoslav topraklarında 
şark medeniyeti”, Çevren, Priştine, nr.9, 1976, p. 30.
29 Hasan Kaleshi, Dokumentet më të vjetra të vakëfeve në gjuhën arabe në Jugosl-
lavi, p. 137-139.
30 İsmail E. Erünsal, “Hâfız-ı kütüb”, Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedi-
si (Cilt. 15) içinde. İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi, 
1997, p. 94-98.
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the first time in the vaqfname of 1469, to which he assigned a salary 
of 2 aspras per day.31

   The library of Is`hak Çelebi madrasa in Bitola. In 1508, the 
founder of this madrasa, Is`hak Çelebiu, donated 39 manuscripts to 
the library, the titles of which are recorded in its endowment.32

  Mehmet Pasha madrasa library in Prizren. This madrasa 
was founded in 1573 and had one of the richest libraries in the 
Albanian territories. According to a study, 400 manuscripts are 
preserved from this library today, including a volume donated by 
Koxha Sinan Pasha.33

 The library of the old madrasa in Peja. This madrasa, 
according to researcher Jashar Rexhepagić, was founded by 
Mehmed Bey before 1516.34

 The library of the big madrasa in Gjakova. This madrasa 
was founded in 1707 by the inheritor of the noble door of Kryezive, 
Murad Pasha, who had copied and bought a considerable number of 
manuscripts for the library of this madrasa.35

 Madrasa library in Pristina. This madrasa was founded 
in the 18th century by an inheritor of the noble house of Gjinolle, 
Besharet bey. The master of this madrasa, Ali Efendi Hasköy, in 
1719, donated a manuscript to the library of this madrasa, which is 
kept in the Archives of Kosovo.36

 The library of Mehmed Pasha Bushatlli’s madrasa in 
Shkodër. This madrasa was founded in the XVIII century by 

31 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike, p. 207.
32 Hasan Kaleshi, Dokumentet më të vjetra të vakëfeve në gjuhën arabe në Jugosl-
lavi, p.251-255.
33 Mehmed Mujezinovic, “Kolekcija Orientalnih rukopisa biblioteke Mehmed Pa-
sine dzamije u Prizren”, Starine Kosova, II-III, Pristina, 1963, p. 199.
34 Jashar Rexhepagiq, “Nevoja e studimit të arsimit të lartë tek ne dhe disa sugjer-
ime”, Edukata Islame, Prishtinë, nr.74, 2004, p. 137.
35 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike, p. 209.
36 Sadik Mehmeti, Dorëshkrimet orientale në Arkivin e Kosovës, p. 72.
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Mehmed Pasha.37 The library of this madrasa was one of the richest 
with manuscripts and books not only in Ottoman, Arabic and 
Persian, but also in French. Today, the vast majority of these books 
are stored in the National Library in Tirana.

Similar libraries have existed in other cities of Albania and 
Kosovo.

V. Public and private libraries

In addition to the libraries of educational institutions, mosques 
and mosques, public libraries have also existed in the Albanian 
territories. These libraries will be added in the 18th-19th centuries. 
Some of them are:

 Skopje Library. This library was founded in 1601 by 
Mehmet Pashë Kaçaniku, who donated 50 manuscripts to this 
library, while assigning the librarian a salary of two akce per day 
and charging him with the obligation to compensate for every lost 
book.38

 Library of Shkodra. This library was founded in 1796 by 
Mahmud Pasha Bushatlliu. Its library collections are stored in the 
National Library in Tirana.39

 Library of Prizren. This library was founded in 1805 by 
the mytesarrif Said Pashë Rrotlla. He appointed Ali aga as librarian, 
for whom he built a special room. The collection of this library was 
enriched by the family members of Said Pasha and today it is kept 
in the Library of Pristina.40

37 Hamdi Bushati, Bushatllinjtë, Shkodër: Idromeno, 2003, p. 87.
38 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike, p. 212.
39 Hamdi Bushati, Bushatllinjtë, p. 136-137.
40 Nehat Krasniqi, Kontribute albanologjike, p. 212-213.
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 Peja Library. This library was founded in 1805-1806 by 
the mytesarrif of Dukagjin, Numan Pashë Begolli.41

According to the Salname of the Ministry of Education 
(Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye) in the Vilayet of Shkodra 
there were also two libraries: that of Mustafa Pasha in the city of 
Shkodra, which was opened in 1861 with a total of 958 books and 
that of Abdurrahman bey, in the city of Durrës with a total of 158 
books.42 Another category was private libraries. These were owned 
by large Albanian families, who simultaneously held high state 
positions. Thus, one of the richest private libraries was that of the 
Vlora Family. This library was founded in the 17th century.43 It is 
mentioned by Evliya Çelebi and several French authors, such as: 
François Pouqueville and Auguste Boppe.44 For various reasons, 
this library has been destroyed several times. In the collections of 
this library there were books and manuscripts in oriental languages   
(Ottoman, Arabic, Persian), Greek, Latin, Italian and French.

Starting from 1875, one of the nobles of the Vlora Family, 
Sürya bey (brother of Feri Pasha Vlora) and his son, Ekrem bey 
Vlora, will re-establish this library.45 In 1914, it had 14,600 books 
and 2,000-3,000 manuscripts. Due to the political turmoil in which 
Albania was involved in this period, a part of them was damaged. 
In 1938, this library had 8,700 books and manuscripts in different 
languages   (Ottoman, Arabic, Persian, German, French, Italian, 
Greek and Albanian) as well as 138 handwritten Qurans, which 

41 Ibid.
42 Salname-i Nezaret-i Maarif-i Umumiye, 1321 (1903), p. 320.
43 Lluka Karafili, “Historia e bibliotekave në Shqipëri”, Hylli i Dritës, Shkodër, 
nr.4, prill 1938, p. 164.
44 François Pouqueville, Voyage en Morée, à Constantinople, en Albanie, et dans 
plusieurs autres parties de l’Empire Ottoman, Paris, 1805; Auguste Boppe, L’Al-
banie et Napoléon, Paris, 1914.
45 Lluka Karafili, “Historia e bibliotekave në Shqipëri”, Hylli i Dritës, Shkodër, 
nr.4, prill 1938, p. 165.
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Ekrem Bey had collected in Istanbul, Egypt, Persia, Morocco and 
India.46

Another private library is that of the Velabisht neighborhood 
in Berat. This library is thought to have been founded in the 
18th century by Ismail Pasha, the son of Mahmud bey, who had 
collected many books in Ottoman, Arabic and Persian. But with his 
assassination in 1771, this library was destroyed.47

During the Ottoman period, many Albanian imams, myderris 
and ulema had similar libraries, which were destroyed or confiscated 
by the state due to their persecution by the communist regime.
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1830-1880 DÖNEMİNDE YUNANİSTAN’IN 
EDEBİ DURUMU: BİRİNCİ ATİNA 

EKOLÜ’NÜN PESİMİZMİ

The Literary Situation of Greece during The Period 
1830-1880: The Pesimism of the First Athenian School

Alexandra Marina DAPOUDANI*

Öz: Çağdaş Yunan edebiyatındaki Birinci (veya Eski) Atina Ekolü terimi 
ile 1830-1880 yılları arasında Yunanistan’da hâkim olan edebiyat akımı ve 
Atina’da faaliyet gösteren şairlerin tümü kastedilmektedir. Yeni kurulan 
Yunan devletinin edebiyatına elli yıl süresince bu ekol hakim olmuştur. 
Birinci Atina Ekolü’nün ortaya çıkışının başlangıç noktası 1831 yılıdır. 
Zira bu yıl Panagiotis Soutsos’un (1806-1868) O Odoiporos (Ο Οδοιπόρος 
/ Gezgin) ve Aleksandros Rizos Ragkavis’in (1809-1892) Dimos kai Eleni 
(Δήμος και Ελένη) şiirleri yayımlanmıştır. Birinci Atina Ekolü’nün şairleri 
çeşitli konularda şiirler yazmakla birlikte en çok ilgilendikleri konular: 
a) karamsarlık/pesimizm, b) aşk ve kadınlara karşı duyulan sevgi, c) din, 
d) vatan ve özgürlük sevgisidir. Birinci Atina Ekolü’nün temel özellikleri 
romantizm ve hayata pesimist bir bakıştır. Melankoli, varoluşsal boşluk, 
hiçlik ve bezginlik duygusu, bu dönemin bütün şiirlerinde egemendir. Bu 
açıdan Atina romantik şiirinin temel özelliği karamsarlık, usanç duygusu 
ve ümitsizliktir.

Pesimizm, Birinci Atina Ekolü’nün romantik şiirlerine hâkimdir. 
Ölüm ve mahvedici kuvvet, Atinalı romantiklerin şiirlerinde başrolü 
oynamaktadır. Atinalı romantiklerin pesimizmi ise iki tahripkâr tesirden 
kaynaklanmaktadır: Avrupa romantizmi ve arkaik Yunan kültürü. Klasik 
antikite yazarları, Atinalı romantik şairlerin başlıca araştırma alanını ve 

* (Ph.D.), Postdoctoral Researcher in the Department of Greek Philology, School 
of Classics and Humanities, Democritus University of Thrace (D.U.TH.), Komoti-
ni / GREECE, e-mail: sandradapoudani@yahoo.gr
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temel esin kaynağını oluşturmaktadır. Aiskhylos, Euripides, ve Sofokles 
gibi antik yazarlar derinlemesine tetkik edilmekte ve Birinci Atina Ekolü 
şairleri için bir ilham kaynağı teşkil etmektedirler. Bu bildiride, Çağdaş 
Yunan edebiyatının ilk ekolü olan ve 1830-1880 yılları arasında ülkenin 
edebiyatına hâkim olan Birinci Atina Ekolü ele alınacak ve bu akım 
dâhilinde pesimizm konusu değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: Yunanistan, Çağdaş Yunan Edebiyatı, 
Pesimizm, Romantizm, Şiir.

Abstract: The First or (Old) Athenian School is a literary movement 
that evolves in Greece and mainly in Athens during the period 1830-1880. 
The beginning of the First Athenian School took place in 1831 with the 
publication of two very important poetic works entitled The Wayfarer by 
Panagiotis Soutsos and Dimos and Eleni by Alexandros Rizos Ragavis. 
The poetic themes of the First Athenian School are: a. pessimism, b. love 
and adoration for women, c. religion, d. the homeland. But what stands 
out through the poetic themes is the feeling of pessimism, melancholy, 
existential emptiness, the feeling of futility, misery and despair.

Pessimism and death play a primary role in all the poetry of the First 
Athenian School. The pessimism of the First Athenian School stems mainly 
from European Romanticism and Ancient Modern Greek literature. Ancient 
Greek classical writers such as Aeschylus, Euripides and Sophocles are a 
source of imitation for the Athenian Romantic poets. Pessimism dominates 
the literary period of 1830-1880 and is elaborately expressed through the 
poetry of the First Athenian School.

Keywords: Greek, First Athenian School, European Romanticism, 
Pessimism, Poetry.

Eski veya Birinci Atina Ekolü, bağımsızlığını elde eden Yunanistan’ın 
ilk edebiyat okulunu teşkil ettiği için, çağdaş Yunan edebiyatının 
en önemli edebiyat akımlarından biridir. Bu ekol 1830-1880 yılları 
arasındaki dönemde gelişmiştir. Yeni kurulmakta olan Yunan devleti 
bu dönemde yeni bir siyasî, idarî ve kültür hayatı oluşturmak için 
çaba gösteriyordu. Romantik Atina şiirinin peisithanati (ölüme 
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yöneltici), erasithanati (ölüme karşı sevgi) olarak nitelendirilmesi, 
yani ölüme ve ölülerin dünyasına eğilim göstermesi tesadüf 
değildir. Çıkmazın ve varoluşsal boşluğun karşısında bu dönemin 
şairi, kendini kuşatılmış hissediyor ve varoluşunun ağırlığından 
kurtulmak için güçlü bir istek duyuyordu.1

Bu dönemde edebi alandaki başrol, Yunanistan’a İstanbul’dan 
gelen Fenerli Rumlar2 ve Tuna Prenslikleri’nden (Eflak ve Boğdan) 
gelenlerde idi. Fenerliler Fransız eğitimi almışlar, çağdaş Yunan 
edebiyatına Avrupa romantizmini sokmuşlar ve konuşma dili 
Dimotiki’ye nazaran aydın dili olan ve üst değişke özelliği taşıyan 
Katharevousa’yı kullanıyorlardı. Bu yüzden Birinci Atina Ekolü, 
edebiyat eleştirmenleri tarafından Atina’nın Romantik Ekolü 
olarak adlandırılmıştır. Zira tamamen Avrupa romantizminin Yunan 
yorumunu temsil ediyordu.3

Avrupa romantizmi 18. yüzyıl sonlarında batı Avrupa’da 
ortaya çıkmış bir sanat akımıdır. İlk başlarda Büyük Britanya 
ve Almanya’da gelişmiş ve daha sonra Fransa ve İspanya’ya 

1 Adrian von Buttlar, İ Othoniki Ellada kai i Sygkrotisi tou Ellinikou Kratous, Ek-
doseis Odysseas, Αthina 2002, s. 245.
2 Fenerliler de denilen Fenerli Rumlar, Osmanlı idarî bürokrasisinin yüksek 
mevkilerinde istihdam edilen, çeşitli etnik kökenlerden gelen, Yunanca konuşan 
bir seçkinler sınıfıydı. Patrikhane çalışanlarının önemli kısmı da bu zengin Rum 
ailelerindendi. Bu topluluğa Patrikhanenin yer aldığı Fener semtinden dolayı Fen-
erliler deniliyordu. Çoğu zengin tüccar sınıf olarak 15. yüzyılda ortaya çıktı. Bi-
zans’ın soylu ailelerine mensup olanlar da vardı. Avrupa dillerini bilmeleri sebebi-
yle özellikle 17. yüzyılda Osmanlı hizmetine girdiler ve baştercümanlık görevini 
üstlendiler. 18. yüzyıl başlarında önde gelen Fenerli ailelerine, Eflak ve Boğdan’ı 
yönetme hakkı verildiğinde, etkileri zirveye ulaşmıştı. Batı’dan gelen yeni fikirlere 
açık olan Fenerli Rumlardan bazıları Yunan milliyetçi hareketine katılarak Yunan 
isyanında önemli roller oynadılar. Bazıları ise Osmanlı İmparatorluğu’na sadık ka-
larak Yunan ulusal projesinden ayrılmayı tercih ettiler. Bkz. Bülent Akyay, “Yunan 
Milliyetçiliği”, Milliyetçiliğin Coğrafyaları II, (Ed.) Yusuf Ziya Bölükbaşı, Gazi 
Kitabevi, Ankara 2020, s. 207.
3 Gerasimos Vokos, “İ Ennoia tou Romantismou: Mia Apopeira Orismou”, O Ro-
mantismos stin Ellada, Epistimoniko Symposio 12 kai 13 Noemvriou 1999, Ekdo-
seis İdryma Moraiti, Athina 2001, s. 88.
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yayılmıştır. Öncelikle bir edebiyat akımı olarak ortaya çıkmış ancak 
görsel sanatlarda olduğu kadar müzik alanına da yayılmıştır. 19. 
yüzyıl çağdaş Yunan şiiri de dâhil olmak üzere, gerek Birinci Atina 
Ekolü gerekse Yedi Adalar Ekolü’nün tüm temsilcileri, Lord Byron 
(1788-1824), Lamartine (1790-1869), Victor Hugo (1802-1885), 
Giacomo Leopardi (1798-1837) gibi Avrupalı romantik şairlerden 
çok fazla etkilenmişlerdir. Adı geçen şairler ya yurt dışında eğitim 
görmüşlerdir, ki bu durumda Avrupa romantizmini yakından 
yaşama fırsatı bulmuşlardır, ya da İngilizce, Fransızca, İtalyanca’yı 
çok iyi seviyede biliyor olmaları nedeniyle Avrupa romantizminin 
tüm önemli eserlerini kaynağından okumuşlardır. Dolayısıyla 
Avrupa romantizminin 19. yüzyıl çağdaş Yunan şairleri üzerindeki 
yansıması tartışılmaz noktada bulunuyordu.4

1830 yılından 1850 yılına kadar olan zaman dilimi Birinci 
Atina Ekolü’nün hamle yıllarıdır. Bu dönem, şairlerin çağdaş Yunan 
edebiyatının fizyonomisini ve yeni üslubunu biçimlendirmek için 
çaba gösterdikleri dönemdi. Bu dönemin en önemli temsilcileri, 
Aleksandros Soutsos (1803-1863), Panagiotis Soutsos (1806-1868), 
Georgios Zalokostas (1805-1858), Aleksandros Rizos Ragkavis 
(1809-1892), Theodoros Orfanidis (1817-1886), İlias Tantalidis 
(1818-1876), İoannis Karasoutsas (1824-1873) ve Dimosthenis 
Valavanis (1824-1854) idi. 1850-1870 yılları arası dönem ise 
atılım yılları idi. Bu dönemin en önemli temsilcileri, Dimitrios 
Paparrigopoulos (1843-1873) ve Spyridon Vasileiadis (1845-1874) 
idi. 1870-1880 yılları arasındaki son dönemde ya da bir başka 
deyişle ekolün gerileme döneminde önemli temsilciler vefat ettikleri 
için yalnızca Akhilleas Paraskhos’un (1838-1895) şahsiyeti ekole 
egemen olmuştu.5

4 Isaiah Berlin, Oi Rizes tou Romantismou, Metafrasi Giannis Papadimitriou, Ek-
doseis Scripta, Athina 2002, s. 75.
5 Georgios Zoras, O Ellinikos Romantismos kai oi Fanariotai, Kata tis Paradoseis 
tou Kathigitou G. Zora, Ekdoseis Panepistimion Athinon-Filosofiki Skholi, Athina 
1975, s. 45.
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Birinci Atina Ekolü’nün cazibesi, şiirlerin temalarından 
kaynaklanmaktadır. Pesimizm ve kötümserlik, Birinci Atina 
Ekolü’nün romantik şairlerinin en önemli ilham kaynaklarını 
oluşturuyordu. Hayat, bu şairler için bitmez tükenmez gözyaşı 
ve felaketlerdi. Bu pesimizm üç farklı kaynağa dayanmaktadır; 
bunlar klasik Yunan dönemi, Avrupa romantizmi ve Atinalı 
romantik şairlerin içinde bulundukları kötü psikolojik durum olarak 
somutlaştırılabilir. Pesimizm, Birinci Atina Ekolü’nün ayrılmaz 
bir parçasını oluşturmaktadır. Birinci Atina Ekolü, insanın kırılgan 
yüreğini ve hayatın gelecekteki hayal kırıklıkları ve felaketlerini 
şiir sanatının en önemli odak noktası olarak belirlemektedir. 
Atina romantizmi, duyguların, hayalin, kendiliğinden var olanın, 
coşkunun ve bir rüya öğesinin rollerine vurgu yapmıştır. Birinci 
Atina Ekolü şairleri, insanların yüreklerini ve ruhlarını derinden 
inceleyen yegâne kişiler olmuşlardır.6

Birinci Atina Ekolü temsilcilerinin şiirleri, pesimizm ve 
melankoli ile karakterize edilmektedirler. Şiir yapıtları, Avrupa 
romantizminin en tanınmış edebiyatçılarından derin bir şekilde 
etkilenmişlerdir. Birinci Atina Ekolü temsilcilerinin en önemli 
konuları kötümserlik, melankoli ve pesimizmdir. Şairler, şiirleriyle, 
her bireyin hayatında üstesinden gelmek zorunda olduğu zor kaderini 
dile getirmektedirler. Kader, insanı felakete ve ölüme sürükleyen 
acımasız bir güç olarak ortaya çıkmaktadır.7

Pesimizm, Birinci Atina Ekolü romantik şiirlerine hâkimdir. 
Ölüm ve mahvedici kuvvet, Atinalı romantiklerin şiirlerinde başrolü 
oynamaktadırlar. Birinci Atina Ekolü’nün şairleri, hayatta onları 
hiçbir şey tatmin etmediği andan itibaren intihar etme isteklerini dile 
getirmektedirler. Onlara göre, ölüm tüm dünyayı tutan egemen bir 

6 Giorgos Veloudis, “O Eptanisiakos, o Athinaikos kai o Europaikos Romantis-
mos”, Μona-Zyga, Deka Neoellinika Meletimata, Εkdoseis Gnosi, Αthina 1992, 
ss. 99-100.
7 Panagiotis Moullas, “Logotekhnia 1830-1880”, Rikseis kai Synekheies, Meletes 
gia ton 19ο Aiona, Εkdoseis Sokoli, Αthina 1993, s. 233.
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kuvvettir. Ölüm, eskiden beri Yunan felsefesinin en önemli problemi 
olmuştu. Zaten, doğrusunu söylemek gerekirse, Platon’a göre, Eski 
Yunan Felsefesi, insanın ölüm olayı üzerindeki düşüncesinden 
başka bir şey değildir: “Felsefe ölümün incelenmesidir”.8 
Devamında Atinalı romantiklerin şiirlerinde her insanın hapsolduğu 
mutsuzluk ve ümitsizlik incelenmektedir. Birinci Atina Ekolü 
şairlerinin dizeleri insanın içinde yaşamaya mecbur olduğu uçsuz 
bucaksız melankoli ve üzüntü konusunda gösterge niteliğindedir. 
Hayatın trajik yazgısı ve her şeyi sürükleyen ve mahveden acımasız 
zaman, Atinalı romantik şiirlerde başroldedir. Atinalı romantiklerin 
şiirlerinde doğa, tek amacı insanı mahvetmek olan katı bir üvey ana 
olarak tasvir edilmektedir. Birinci Atina Ekolündeki şiirlerde ise, 
sevgi ancak ölüm, acı ve gözyaşları ile eş anlamlıdır. Kadın, âşık 
olan erkeğin yalnızca mahvoluşunu ve gururunu kırmayı arzulayan 
acımasız bir mahlûktur.9

Birinci Atina Ekolü’nün, çağdaş Yunan edebiyatının yükseliş 
rotası ve gelişmesi hakkındaki önemi tartışılamaz. Birinci Atina 
Ekolü ve bu ekolün en önemli temsilcileriyle çağdaş Yunan 
edebiyatının ilerideki gelişmesi için temeller atılmıştır. 1830 yılından 
1880 yılına kadar olan süre, çağdaş Yunanistan’ın sosyal ve aydın 
hayatı için bir dönüm noktası olmuştur. Birinci Atina Ekolü’nün 
varlığı olmadan çağdaş Yunan edebiyatının daha fazla fakir kalacağı 
ifade edilirse bu hiç de abartılı bir yaklaşım olmaz.10 Çağdaş Yunan 
edebiyatı eleştirmenleri, Birinci Atina Ekolü’nün şairlerini daha az 
önemli olarak karakterize etmektedir. Ancak Atinalı romantiklerin 
lirik şiiri, şiirlerinde keder duygusunun, hayal kırıklığının, kaybolan 
beklentilerin ve hayallerin bulunduğu, Konstantinos Kavafis (1863-
8 Platon, Faidon (Peri Psykhis), 68e, Prolegomena Tasos Falkos-Arvanitakis, Ek-
doseis Zitros, Athina 2007, s. 462.
9 Sonia İlinskagia, Stin Trokhia tou Romantismou. İ Romantiki Poiisi stin Ellada 
tou 19ou Aiona, Ekdoseis Εllinika Grammata, Αthina 2008, s. 99.
10 Νasos Vagenas, “Εisagogika”. İ Palaioteri Pezografia mas 1830-1880. Αpo tis 
Arkhes tis os ton Proto Pagkosmio Polemo, Tomos 3, Εkdoseis Sokoli, Αthina 
1996, s. 123.
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1933), Romos Filiras (1888-1942), Napoleon Lapathiotis (1888-
1943), Kostas Kariotakis (1896-1928), Mitsos Papanikolaou 
(1900-1943), Maria Polydouri (1902-1930), gelecekteki lirik şiirin 
üzerinde yükseleceği temeli teşkil etmiştir.11

Napoleon Lapathiotis’in (1888-1943), Ek Vatheon (Εκ Βαθέων 
/ Derinden), şiirinde, aşağıdaki dize ile mutlaka etkisi altında kaldığı 
Birinci Atina Ekolü kadar, daha sonraki Neo Romantik Ekolü veya 
en büyük temsilcisi olduğu 1920 şair neslinden de etkilendiği tüm 
teoriyi ve felsefeyi ortaya çıkarmaktadır:

Λυπήσου με, Θεέ μου, στην απόγνωσή μου,
λυπήσου τη φλόγα που μάταια σκορπώ,
λυπήσου με μές στην αγανάκτησή μου,
να ζω δίχως λόγο, και δίχως σκοπό.12

Tanrım, acı bana, ümitsizliğim için.
Faydasız olarak etrafa saçtığım aleve acı,

infialimin içinden bana acı
hiçbir neden yokken, hiç bir amaç yokken yaşadığım için.

Sonuç

Atinalı romantik şairler, büyük bir şevkle Yunanistan’ın kültür 
hayatının değişmesini yürekten istemiştirler ve bu nedenle sözü edilen 
dönem içinde antik Yunanın klasik dönemine yoğun bir yönelim 
görülmektedir. Klasik antikite yazarları, Atinalı romantik şairlerin 
başlıca araştırma alanını ve temel esin kaynağını oluşturmaktadır. 
Aiskhylos, Euripides ve Sofokles gibi antik yazarlar derinlemesine 

11 Κleon Paraskhos, Deka Ellines Lyrikoi, Εkdotikos Oikos Feksi, Αthina 1962, 
s. 145.
12 Νapoleon Lapathiotis, “Εκ Βαθέων [Derinden]”, Poiimata Apanta ta Evrethen-
ta, Eisagogiki - Filologiki Epimeleia Giannis Pappas me ti synergasia tis Marias 
Fotiou, Ekdoseis Taksideutis, Athina 2015, s. 223.
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tetkik edilmiştir ve Birinci Atina Ekolü şairleri için bir ilham kaynağı 
teşkil etmektedirler. Atinalı romantiklerin eserlerinde dile getirilen 
pesimizm kaynağını doğrudan antik Yunan felsefesinden ve hayatın 
zorlu bir macera, diğer yandan insan mutluluğunun ise çok kırılgan 
olduğunu her fırsatta dile getiren antik Yunan tragedyalarının 
ruhundan almaktadır. Antik tragedyalarda insan acı çekmekte, 
mutluğu yaşamakta, âşık olmakta, nefret etmekte, lanet okumakta, 
pişmanlık duymakta, ceza vermekte, cezalandırılmakta, haksızlık 
yapmakta, haksızlığa maruz kalmakta, dilekte bulunmakta, intikam 
almakta ve nihayet kaderinde yazılı olanlara teslim olmaktadır. 
Atinalı romantik şairler sadece geçmişle yetinmemiştirler. Batı 
Avrupa’dan ve özellikle de Avrupa romantizminden etkilenmişlerdir. 
Birinci Atina Ekolü’nün şiirlerinin tümü pesimist idi. Ancak, bu 
kötümser şiirlerin arkasında çok yönlü cesaret, iyimserlik ve hayat 
karşısında cesur bir duruş sergilenmesi gibi mesajlar da vardır. 
İnsan kaderin ve ölümün sert darbeleri ile karşı karşıya gelmekten 
korkmaksızın yaşamalıydı. Birinci Atina Ekolü’nün şairleri, dijital 
teknolojinin ve teknik medeniyetin egemen olduğu bir dönemde, 
günümüz okurunu heyecanlandırabilirler. Çağdaş okuyucu kitlesi 
tarafından okunabilirler çünkü içten gelen ve samimi duyguları ifade 
ediyorlar, hayatın indirdiği darbelerden dolayı insancıl, sevecen ve 
kederlidirler.

Birinci Atina Ekolü şairlerinin vermiş oldukları mesajlar 
çok açıktır: Elinizden geldiği kadar yoğun yaşayın, planlarınızı 
gerçekleştirin, âşık olun, geçip giden her günü hissedin, çünkü 
her şey gelip geçicidir ve geçtiği her yeri dümdüz eden ölümün 
gücüne mutlak surette tâbidir. Şairler, okuyucularını varoluş 
hediyesini farklı şekilde değerlendirmelerini öğütlemekten geri 
durmamaktadır. Şairlere göre, insanlığın en büyük rakibi zamandır 
ve bu yüzden, yaşlılık dönemi ve ölüm ortaya çıkmadan önce 
zamanı son raddeye kadar değerlendirmesini öğrenmelidir. Şiirlerin 
yüzeysel incelenmesi, yanlış neticeler doğurabilir. Bu nedenle 
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okuyucu her zaman dikkatli olmalı ve varoluşun acısını, herkesten 
daha fazla hissetmiş olan bu şairlerin bilgece nasihatlerini kabul 
etmeye hazır olmalıdır.

Nobel ödülü sahibi Yunan şair Odysseas Elytis, 1972 tarihli 
Ta Ro tou Erota (Τα Ρώ του Έρωτα / Aşkın İstikametleri) şiir 
antolojisinde yer alan To Parapono (Το Παράπονο / Şikâyet) adlı 
şiirinde, hayat armağanının insana yalnızca bir kez verildiğini bu 
yüzden de insanın bunu fazla geç olmadan takdir etmesi gerektiğini 
söylemektedir. Elytis’in dizeleri Birinci Atina Ekolü şairlerinin 
bilge düşüncelerini hatırlatmaktadır:

Εδώ στου δρόμου τα μισά
έφτασε η ώρα να το πω

άλλα είν’ εκείνα που αγαπώ
γι’ αλλού γι’ αλλού ξεκίνησα.

Στ› αληθινά, στα ψεύτικα
το λέω και τ› ομολογώ

σαν να ‹μουν άλλος κι όχι εγώ
μες στη ζωή πορεύτηκα.

Όσο κι αν κανείς προσέχει
όσο κι αν τα κυνηγά

πάντα πάντα θα ‹ναι αργά
δεύτερη ζωή δεν έχει.13

Burada yolun yarısında
söylemem için vakit geldi

sevdiklerim başka şeylerdir
başka bir yer için başka bir yer için yola koyuldum.

13 Οdysseas Elytis, “Parapono”, Poiisi, Εkdoseis İkaros, Αthina 2002, ss. 298-299.
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Gerçekten ve yalandan
söylüyor ve itiraf ediyorum

sanki başka biriydi de ben değildim
hayatın içinde yürüdüm

Bir kişi ne kadar dikkat ederse etsin
ne kadar da onların peşine düşse
her zaman her zaman geç olacak

ikinci bir hayat yoktur.
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