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da müezzinbaşılığa kadar yükselmiştir 
(Öztuna, II , 249-250). 

Vasıf'ın iri cüsseli. rindmeşrep, hoş
sohbet. eğlenceyi seven, yemeye içmeye 
düşkün ve biraz da umursamaz bir ki
şiliği olduğu kaydedilmektedir. Ömrü
nün sonlarına doğru şiirlerini gözden ge
çirdiği , muhtemelen açık saçık olanları
nı ve değersiz bulduklarını yaktığı bildi
rilmektedir. Bu husus izzet Molla tara
fından nazmedilen mezar kitabesinde 
de dile getirilmiştir. Buna rağmen Va
sıf'ın yine de hacimli bir divanının bulun
ması, onun çok fazla şiir söylemiş bir 
şair olduğunu ortaya koymaktadır. 

Divan edebiyatının hemen bütün na
zım şekillerinde örnek veren Vasıf. aynı 
zamanda bu edebiyatın şarkı nazım şek
liyle en fazla eser veren şairidir. Aruzun 
pek az kullanılan kalıplarını başarıyla 

kullanabilmiştir. Onun başta Nedim ol
mak üzere Enderunlu Fazı! gibi XVIII. 
yüzyılda divan şiirinde mahallileşme akı
mını başlatan şairlerin etkisinde kaldığı 
görülmektedir. Şöhretini daha çok ga
zelleri ve özellikle şarkılarına borçlu olan 
Vasıf"ın bütün şiirlerinde daima Nedim'e 
bağlı bir taraf vardır. Ancak eski şiirin 

kurallarını ve estetik değerlerini fazla 
umursamaması , güzel şiirler yazamama
sına sebep olmuştur. Başta kasideleri 
olmak üzere gazelleriyle şarkılarında ba
zı özellikler kendi mizacı ve yetişme tar
zına göre gelişmesine rağmen bunlarda 
Nedim 'in getirdiği birçok yenilik de açık
ça görülmektedir. Bunun en önemli se
beplerinden biri Vasıf ' ın da Nedim gibi 
zekası, neşesi, tecessüsleri ve konuştu
ğu dile kadar sanatının birçok unsurla
rıyla istanbullu olmasıdır. Bundan dola
yı Vasıf'ın şiirlerinde istanbul giyim ku
şamı, istanbul ağzı, istanbul mesireleri 
ve Boğaziçi önemli bir yer tutar. 

Enderunlu Vasıf. divan şiirinin lugatına 
ve sanat kaidelerine sadece dıştan ha
kim olup kaynaklarına inememiştir. Us
talığı mısra içinde kalır ve kelimeden öte
ye geçmez. Onda, divan şairlerinin büyük 
bir kısmında görülen mazmunlara fazla 
rastlanmaz. Öte yandan divan şiirinde ol
dukça önemli bir yer tutan tasawufla il
gisi de azdır. Bu özellikleriyle Vasıf eski 
terbiyenin yetiştirdiği orta seviyede bir 
şairdir. Ancak bir taraftan şiir diline gün
lük hayatı ve mahalli renkleri sokması. 
diğer taraftan şiirin üzerinde serbestçe 
oynaması. onu Türk edebiyatında Türk 
dili ve folkloru açısından önemli bir şair 
yapmıştır. Özellikle şarkılarında neşeli 
bir ruh hali hakim olan Vasıf, eski şiir 
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anlayışına göre zaman zaman edep dışı 
(perde-bfrOnane) şiirler de yazmıştır. 

Harô.bô.t mukaddimesinde Vasıf'ın şa
irliğini takdir eden Ziya Paşa , ancak onun 
kültür ve bilgisinin yetersiz olduğunu be
lirterek doğuştan gelen şairlik gücüyle 
bazı güzel şiirler yazdığım söyler. Namık 
Kemal ise Tahrib-i Hariibô.t'ta Vasıf'ın 
şiirlerinin tutuk olduğunu , onun yaşadı
ğı dönemin konuşma diline yöneldiğini, 
fakat aruz veznini bırakıp heceyle yaz
madığı için başarılı alamadığını belirtir. 

Şairin tek eseri yazma ve basma nüs
haları bulunan mürettep divanıdır. Di
vanının istanbul Üniversitesi Kütüpha
nesi"nde biri tam. biri de epeyce eksik 
iki yazma nüshası vardır (TY, nr. 2791 , 
5590). Özellikle Divan-ı Gülşen-i Efkdr-ı 
Vasıl-ı Enden1ni başlığını taşıyan nüs
ha (nr. 2791), Bağdat'ta güzel bir ta'lik 
hattıyla Hasan Efendi adlı bir hattat ta
rafından yazılmış olup 5000 beyti aşan 
bir hacimdedir. Eser iki münacat, beş 
na't. Mevlana 'ya bir na't. dördü lll. Se
lim. üçü ll. Mahmud ve biri valide sultan 
hakkında methiye, bir kaside-i ramaza
niyye, seksen dokuz tarih, 139 gazel, bir 
terkibibend, bir kadının kızına öğütle

riyle onun cevabını ihtiva eden otuz üç 
bentten oluşan iki muhammes. 218 şar
kı ile bir müseddes, altmış beş kıta ve on 
bir müfredden meydana gelmektedir. 

Vasıf divanı bir defa Bulak'ta ( 1257). 
iki defa da istanbul 'da (1257, 1285) ba
sılmıştır. Kahire baskısı ile istanbul'daki 

Enderunlu 
vas ıf 

divanının 

ilk sayfas ı 

(İÜ Ktp., 

TY. nr. 2791 ) 

ikinci baskıda başlık Divan-ı Gülşen-i 
Efkar-ı Vasıf-ı Enden1ni'dir. Birbirinin 
aynı olan bu iki baskıda 5968 beyit tu
tarında 531 şiir vardır. Bunlar dört mü
nacat (üçü kıta, biri muhammes), on iki 
na't (on biri kıta, biri muhammes), on bir 
methiye (kaside). doksan tarih (seksen al
tısı kıta , ikisi kaside, biri müsebba', biri ter
ciibend), 141 gazel, 217 şarkı ( 188'i mu
rabba , yirmi dördü muhammes, dördü mü
seddes, biri gazel), iki tahmis, bir taştir, 
üç terkibibend, elli yedi kıta ve on bir 
müfreddir. 1257 tarihli istanbul baskı
sının adı ise Vasıf Osman Bey Divanı 
olup bu baskıda toplam 5688 beyit hac
minde 516 şiir bulunmaktadır. 

Enderunlu Vasıf bazı kasır, köşk ve 
saray gibi yapılar için kitabeler de yaz
mıştır. Üsküdar'da ll. Mahmud dönemi
ne ait Şerefabad Kasrı'nın kapısı üstün
de bulunan manzum kitabe bunlardan 
biridir. Aynı zamanda iyi bir müsikişi
nas olan Vasıf gütteleri en çok bestele
nen şairlerden biridir. Şarkılarından bir 
kısmı başta kardeşi Sildullah Efendi ve 
Zekai Dede Efendi olmak üzere tanınmış 
mOsiki üstatları tarafından bestelenmiş 
olup günümüzde de icra edilmektedir 
(bestelenm i ş şarkıları ve bestekarları için 
bk. Öztuna, ll, 581 - 583) . 
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Özbekistan'da şehir ve 
aynı adı taşıyan eyaletin merkezi. 

_j 

Fergana vadisinin güneydoğusunda ve 
Siriderya nehrine 1 O km. mesafededir. 40' 
43' kuzey eniemi ve 72° 25' doğu boyla
mı üzerinde yer alır. Fergana vadisinin 



güneydoğusunda verimli topraklar üze
rinde kurulmuş olup Taşkent Oş, Celala
bad, Nemengan ve Hakand şehirlerine gi
den demiryolu ile havayollarının kavşak 
noktasında bulunmaktadır. Özbekistan 
Cumhuriyeti'nin bir bölümünü oluşturan 
ve Fergana vadisinin doğu kısmını içine 
alan 4300 km 2 genişliğindeki Endican 
eyaletinin (Andüon Obıasti) merkezidir. En
dican eyaleti. Özbekistan Cumhuriyeti'nin 
toplam yüzölçümünün % 1'ni oluştur
makla beraber şehirde 300.000'e, eyalet
te 1.5 milyona yaklaşan nüfusu 1 ı 990 tah 1 
cumhuriyet dahilinde yaşayan toplam 
nüfusun % 9'unu teşkil eder; 2401 km 2 

yoğunluğa sahiptir. Etnik bakımdan nü
fusun % 77'si Özbek, gerisi Rus. Tatar. 
Ta cik, Uygur ve Koreli ·dir. Bölgede şe
hirleşme% 35'1erde seyretmektedir. 

Endican çevresinde yazları sıcak ve ku
rak. kışları soğuk geçen kara iklimi hü
küm sürer. Yaz aylarında ortalama sı

caklık 27 dereceye çıkarken kışın -3 de
receye kadar düşer. Yağmurlar bakımın
dan fakir olan topraklar yılda ortalama 
200 mm. yağış alır. Bölgenin en önemli 
akarsuyu. Siriderya'nın bir kolu olan ve 
tarım alanlarının sulanmasında istifade 
edilen Karaderya'dır. Ekonomi tarıma 

dayalı olup bölgede pamuk ve üzüm baş
ta gelmek üzere çeşitli meyveler yetiş
tirilmektedir. Tarım yapılabilen toprak
ların çoğunun sulanabilmesi verimi art
tıran bir unsurdur. Şehrin yakınlarında 
petrol ve doğal gaz yatakları bulunmak
ta. 14 km. güneyde çıkarılan petrol bo
ru hattıyla Fergana'daki rafineriye akı
tılırken Handiabad'daki doğal gaz Endi
can yoluyla Leninski şehrine götürülmek
tedir. Endüstri alanında da bölgenin mer
kezi durumunda olan Endican'da özel
likle zirai sulama aletleri imal eden ma
kine fabrikaları ile elektronik eşya. pa
muk. bitkisel yağ, ayakkabı, konfeksiyon. 
örme ve konserve imalathaneleri bulun
maktadır. Ekonomi ve ticaretin yanı sı

ra bölgenin eğitim ve kültür merkezi 
de olan Endican'da pedagoji, dil. sağlık 
ve ziraat enstitüleriyle tiyatro- bale oku
lu. çeşitli kütüphaneler. bölge müzesi 
ve bir tıp merkezi bulunmaktadır. 

Tarihi IX. yüzyıla kadar giden bölge
nin ismini İbn Havkal Endigan. Yakut 
el-Hamevi Endügan. Ebü' l- Fida Andu
gan şeklinde yazmış ve hakkında. bura
da kıymetli madenler bulunduğu, halkı
nın göçebe hayat sürdüğü gibi ilk bilgi
leri vermişlerdir. Ebü'I-Fida'nın naklet
tiğine göre İbn Havkal bu topraklarda 

demir. neft, kalay ve ffrOze madenieri
nin mevcut olduğunu. halkın kömür gi
bi yanan siyah bir taştan çıkan külü el
biselerini ağartmakta kullandığım bil
dirmektedir. 

Maveraünnehir'in bu bölgesinin bili
nen en . eski sakinleri, Uygur konfede
rasyonunun en önemli kanatlarından bi
rini teşkil eden Karluklar'dır. X. yüzyılın 
sonlarına doğru Endican'a Karahanlılar 

sahip oldular ve burasını Özkent'e bağ
ladılar. 1 090 yılında M elikşah tarafından 
Selçuklu hakimiyeti altına alınan şehir 

XII. yüzyılda Fergana'nın merkezi oldu. 
1141 'de Maveraünnehir'in diğer bölge
l~riyle birlikte Karahıtaylar'ın eline geç
ti. 121 O yılında Harizmşahlar İlamış sah
rasında Karahıtaylar'ı yenilgiye uğrata
rak Endican ve çevresine hakim oldular. 
ancak kısa süre sonra Endican Moğol

lar'ın işgaline uğradı ve çok kötü bir dö
nem yaşadı. XIII. yüzyılın sonlarına doğ
ru Kubilay Han tarafından buraya vali 
olarak gönderilen Kaydu Han (ö. 130 l l 
ve Tuva Han (ö ı 306) şehri yeniden in
şa ettiler. Endican'ın bulunduğu coğrafi 
mevki, bölgeler arası ticaretin gelişme
sinde önemli rol oynadı. Tuva Han. dı

şarıdan getirdiği çeşitli Türk kabileleri 
ni Endican'ın çevresine yerleştirdi ve bu
ranın bir Türk şehri olarak gelişmesine 
hizmet etti. 

XIV. yüzyılda Endican Timur ile Çağa
tay Hanı Kamerüddin arasında çatışma 
konusu oldu ve 777 ( 1375-76) yılında 

meydana gelen savaşta yağmalanarak 
tahrip edildi; savaştan sonra da Timur'un 
eline geçen şehir onun tarafından oğlu 
Ömer Şeyh'e verildi. XV. yüzyı lın ortala
rında Timurlu Sultanı EbO Said b. Mu
hammed'in oğlu ve Babürlü İmparator
luğu'nun kurucusu ünlü Babür'ün ba
bası olan Ömer Şeyh Mirza tarafından 
yönetilmiştir. Bu çağda Ahsikes'in Fer-

End ican Ulucamii · Özbekistan 

EN D İ CAN 

gana'nın merkezi olması üzerine Endi
can bir taşra şehri haline geldi. Çin kay
nakları . XV. yüzyılın başlarında doğuya 
haraç gönderen yerler arasında Herat 
ile birlikte Endican'ın da bulunduğunu 
belirtir. Babürname'de XVI. yüzyılın baş
larındaki Endican hakkında bilgi veren 
Babür. Semerkant ve Keş'ten sonra üçün
cü büyük şehir olduğunu ve etrafını çe
viren surların üç kapısı bulunduğunu bil
dirmektedir. Ayrıca Babür. Endican ·ın 
mükemmel bir sulama sistemine. taş dö
şeli yollara ve bol miktarda av kuşlarına 
sahip olduğunu zikretmekte ve ahali
sinin Türk olduğuna. şehir ve pazarda 
Türkçe konuşulduğuna. konuşma dili ile 
yazı dilinin aynı olduğuna. Ali Şir Nevaf'
nin eserlerinin mahallf dille yazıldığına. 
ahalisi arasında güzelierin çokluğuna. 

mOsikide meşhur olan YOsuf Hoca'nın 
burada doğduğuna. şehrin havasının sağ
lığa iyi gelmediğine ve sonbaharda sıt

manın çok görüldüğüne dikkat çekmek
tedir. Babür'ün Özbek Hükümdan Şey
bani Han'a yenilerek Taşkent'e çekilme
sinden sonra şehri Özbekler ele geçirdi
ler 1 1503) . XVII. yüzyılda Kırgız hanları
nın hakimiyetine giren Endican. asrın 

sonlarına doğru Hakand Hanlığı'na bağ
landı ve Fergana yöresinin başlıca mer
kezlerinden biri haline geldi. Bu dönem
de sulama sistemiyle yapılan ziraat ve 
buna dayalı olarak üretim artmış ve özel
likle elma bahçeleri şöhret kazanmıştır. 
Ömer Han NarbOta (ö ı 822). Karaderya 
nehrinden şehre kanallar açtırarak tarı
mın gelişmesine hizmet etmiştir. Ayrıca 
şehir özellikle Çin ve diğer yerlerle tica
retle de önemli rol oynamış, çay ve gü
herçile gibi ticari mallar Endicanlılar'ın 
tekelinde Batı'ya nakledilmiştir. 

1876 yılında Rusya Endican · ı ele ge
çirdiğinde nüfusu 30.000 civarında idi. 
Çarlı k Rusyası 'n ın XIX. yüzyılın ikinci ya
rısında İç Asya 'yı sömürgeleştirmek ve 
buradaki müslüman-Türk haniıkiarını ha
kimiyeti altına almak amacıyla başlattı
ğı yayılma ve genişleme politikası çer
çevesinde şehir Fergana vilayetine bağlı 
bir kaza merkezi haline getirildi. Çarlık 
yönetiminin Endican ve çevresinde izle
diği sömürge politikasına ve Ruslar'ın 

buraya getirilerek yerleştirilmesine kar
şı halkın bir tepkisi olarak 1898 yılında 
büyük bir ayaklanma çıktı. Dükçi İşan is
yan ı denilen bu ayaklanma. Çar ll. Niko
la'nın emriyle kanlı bir şekilde bastırıl
dı. isyana katılan çok sayıda kişi çeşit
I i ceza la ra çarptınilrken aralarında i sya-
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nın önderi ve bir köy imamı olan Dük
çi i şan 'ın da bulunduğu otuz sekiz ki
şi idam edildi. Bu ayaklanmadan son
ra bütün köyler tahrip edilmiş ve halk 
ağır vergi ödemeye mecbur bırakılmış
tır. Daha sonra Ruslar Endican'ı yeni teş
kil ettikleri Türkistan genel valiliğine 

bağladılar. 

1902 yılında bölgede meydana gelen 
büyük bir deprem şehirde önemli mad
di hasara ve insan kaybına sebep oldu. 
1916'da Ruslar'a karşı artan hoşnutsuz
luk Endican'a da sirayet etti ve yılın son
larına doğru Başbakan Kerensky bura
ya gelerek ahali ile görüşmeler yaptı. 
Rusya· da Büyük Ekim ihtilali· nin ger
çekleşmesinden sonra bölgede Bolşevik
milliyetçi mücadelesi hızlandı ve 1.920 
yılında had safhaya ulaştı. Çatışmalar

da yerli halk liderleri öldürüldü, bazıları 
da idam edildi. 1923'te bile bastırılama
mış olan Basmacı Hareketi Endican ci
varında etkili oldu. Fakat sonunda Bol
şevikler duruma hakim oldular. 27 Ekim 
1924 tarihinde etnik özelliklere dayalı 

Özbek Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti teş
kil edilince Endican Fergana vilayetinde 
bir kaza merkezi olarak yerini aldı. Da
ha sonra 6 Mart 1941 'de Endican eya
leti oluşturuldu ve buranın merkezi de 
Endican oldu. 
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1 ENDONEZYA ı 

Güneydoğu Asya'da müslüman ülke. 

I. FiZiKI ve BEŞERI COGRAFYA 

II. TARİH 

L 
III. ÜLKEDE İSlAMiYET 

_j 

Güneydoğu Asya ile Avustralya ara
sında yer alan çok sayıdaki ada üzerin
de kurulmuştur. Batıdan doğuya doğru 

uzunluğu 5000 kilometreden fazla bir 
alana serpilmiş bulunan bu büyüklü kü
çüklü adaların sayısı 13.677'dir; bunla
rın ancak 3000 kadarı meskün olup baş
lıcaları şunlardır : Sumatra, Ca va, Kali
mantan, lrian Jaya, Madura, Sumba, Ti
mor ve Sulavesi. 17 Ağustos 1945 tari
hinde Hollanda 'ya karşı bağımsızlığını 

ilan eden ülkenin yüzölçümü 1.919.443 
km 2, nüfusu 179.378.946 (1990). baş

şehri Cakarta 'dır. Endonezya başkanlık 
rejimiyle idare edilen üniter bir devlet
tir ve yürütme gücünü, devletin en yük
sek organı olan Majlis Permusyawaratan 
Rakyat tarafından beş yıllık süre için se
çilen devlet başkanı ile başkan yardım
cısı temsil eder. Bakanlar kurulu devlet 
başkanına yardımcı bir organdır. Yasa
ma yetkisini bölge delegeleriyle siyasi 
parti. temsilciler meclisi, işçi, köylü, or
du ve öğrenci gruplarının temsilcilerin
den oluşan 1 000 üye li Majlis Permusya
waratan Rakyat ile 400 üyesi doğrudan 
seçimle, 100 üyesi de devlet başkanının 
tayiniyle belirlenen SOO üyeli Dewan Per
wakilan Rakyat elinde tutmaktadır. Yar
gı kurumu bağımsızdır ve Cakarta'da en 
üst mahkeme (mahkamah agung), önem
li şehirlerde yüksek mahkemeler. diğer 
şehirlerde de normal mahkemeler şek-

Resmi adı 
Başşehri 

Yüzölçümü : 
Nüfusu 
Resmi dili 
Para birimi : 

Republik lndonesia 
Cakarta 
1.919.443 km2 

179.378.946 (1 990) 
Bahasa lndonesia 
Rupiahi (Rp) 
1 Rp - 100 sen 

linde teşkilatlanmıştır. Her beş yılda en 
az bir defa toplanan Majlis Permusya
waratan Rakyat'ın başlıca görevleri dev
letin temel politikalarını belirlemek ve 
devlet başkanı ile yardımcısını seçmek
tir. Her türlü kanun yapma yetkisini elin
de bulunduran Dewan Perwakilan Rak
yat'ta, Nisan 1987 seçimleri sonunda. ül
kenin en büyük partisi olan Golangan 
Karya (= GOLKAR, Hizmet Grupları} 299, 
dört islami partinin (Nehdatü'l- u lema, 
Partai Sarikat Islam lndonesia 1= PSII. En
donezya islam Birl iğ i Partisi[, Persatuan 
Tarbiyah lslamiyah 1= PERTI . islam Eğitim 
Birliğ i[. Pa rta i Muslimin lndonesia 1 = PAR
MU SI, Endonezya Müslümanları Parti si[ ) 
birleşmesiyle oluşan Partai Persatuan 
Pembangunan ( = PPP, B irl eş ik Kalkınma 

Partisi) altmış bir. hıristiyan ve milliyetçi 
partilerin birleşmesiyle kurulan Partai 
Demokrasi lndonesia da ( = PDI. En donez
ya Demokrasi Partisi) kırk üye ile temsil 
edilmektedir. Endonezya Birleşmiş Millet
ler. islam Konferansı Teşkilatı. Güneydo
ğu Asya Uluslar Birliği ve Petrol ihraç 
Eden Ülkeler Teşkilatı'na (OPEC) üyedir. 

I. FİZİK! ve BEŞERI COGRAFY A 

Yüzey Şekilleri. Endonezya Güneydoğu 
Asya ile Avustralya kıyıları arasında, ade
ta sıçrama taşları veya denizle yer yer 
kesilmiş bir kıstak oluşturacak şekilde 
diziimiş adalardan meydana gelen bir 
köprü ve birçok bakımdan bir geçiş ala
nıdır. Bu adalar ülkesinin batı kesimle
rinde, mesela Sumatra'da Asya özellik
leri hakim iken doğu kesimindeki lrian 
Jaya'da (eski Batı Yeni Gine) Avustralya' 
ya ait tabii ve beşeri özellikler ön plana 
geçer. Ülkeyi meydana getiren adalar, 
uzunluğu kuzey- güney doğrultusunda 
2000, doğu- batı doğrultusunda 5200 ki
lometreyi bulan bir alana yayılmış olma
larına rağmen bazı gruplar veya takıma
dalar halinde toplanmışlardır. Bu grup
ların her bakımdan en önemlisi. güney
de Hint Okyanusu'nun kenarındaki çok 
derin bir deniz çukurunun (Cava çukuru, 
7450 m } kuzeyinde geniş bir yay çizen, 
birbirinden dar boğazlarla ayrılmış Bü
yük Sunda (Sumatra 473.000 km 2• Cava 
126.000 km 2• Madu ra) ve Küçük Su nda 
(Bali , Lombok, Sumbawa, Flores, Timor) 
takımada larıdır. Endonezya 'nın özünü 
ve en kalabalık kesimini oluşturan ve bir 
arada 670.000 km 2 'lik bir yer kaplayan 
bu grubun kuzeyinde. sığ bir alan olan 
Cava denizinin kuzey kenarında 540.000 
km 2 'lik büyük kısmı Kalimantan adıyla 
Endonezya'ya ait olan Borneo adası yer 


