
ların oluşturduğu sivil nüfus 143 hane
ye (yak l aş ık 750 ki ş i ) yükselmişti. XVI. yüz
yılın sonlarına doğru kasabanın ilk müs
lüman sivil nüfusu ortaya çıkmış bulu
nuyordu. Nitekim 1 S83'te 232 hane hı
ristiyan nüfusa karşılık burada a ltmış 

beş nefer müslüman vardı ve bu rakam
lara göre toplam nüfus 2500'ü bulmuş
tu. 1670-1671'de Ergirikasrı ' na gelen 
Evliya Çelebi kasabada ll. Beyazıt Camii '
nin yer aldığını belirtir. Ancak selatin ca
milerini gösteren 1637 tarihli bir maaş 
defterinden. burada sadece Sultan Sü
leyman Camii 'nin bulunduğu anlaşılmak
tadır. 

Ergirikasrı, hemen hemen bütün Ar
navutluk'ta mahallf nüfusun islamiyet'i 
kabul etmeye başladığı XVII. yüzyılda tam 
bir müslüman şehri haline geldi ve bu 
özelliği XVIII. yüzyılda da sürdü. Nite
kim Evliya Çelebi, kasabada her birinin 
adını verdiği ve kısa açıklamalarda bu
lunduğu sekiz caminin yer aldığını ifade 
eder. Bunlara ilave olarak yedi mescid, 
üç medrese ve üç de tekke vardı. Kale
de 1 SO kadar ev ile ll. Beyazıt (1 Süley
man [? ll Camii bulunuyordu. Evliya Çele
bi ayrıca 200 evden ibaret bir hıristiyan 
mahallesinin mevcudiyetinden de söz 
eder. Kasabanın fiziki durumu hakkın
da bilgi veren Evliya Çelebi buradaki han. 
hamam. çarşı ve türbelerden. halkın du
rumundan. adetlerinden bahsettiği gibi 
ll. Beyazıt Camii'nde bulunan bir sütun 
üzerinde, Girit savaşiarına katılıp şehid 
düşen kasaba halkının isimlerinin kazın
mış bulunduğunu da belirterek impara
torluğun bu uzak köşesinde dahi savaş
lardaki insan gücü kaybının ne ölçülere 
vardığını gözler önüne serer. Onun ka
sabada toplam ev sayısını 2000 olarak 
göstermesi ise şüphe ile karşılanmalıdır. 
Bununla birlikte ayrıntılı tasvirleri, Ergi
rikasrı'nın zamanla nasıl bir islami şe
hir haline geldiğini gö_stermesi bakımın
dan oldukça önemlidir. 

XVI ve XVII. yüzyıllarda Osmanlı haki
miyeti altında Ergirikasrı ' nın güneyin
deki Dropull sahrasında bulunan birçok 
hırist iyan köyünde. hıristiyan sanatının 

ne şekilde geliştiğini de gösteren yeni 
köy kil iseleri ve manastırlarının inşası 

gerçekleşti. Ayrıca zirai bakımdan pek 
zengin bir bölge olmayan Dropull sah
rası köylerindeki büyük kiliselerin inşa
sında, buranın doğu ve batı ticaretinin 
önemli bir geçiş yolu üzerinde yer alma
sı sebebiyle halkının refah içinde bulun
ması da nisbeten rol oynamıştır. 

XIX. yüzyılın başlarında burayı ziyaret 
eden W. Martin Leake, kasabada 2000 
müslüman. 1 00 kadar da hıristiyan aile
nin yaşadığını yazar. Bu da XVII ve XVIII. 
yüzyıllardaki gelişmeler sonucu müslü
man nüfusun hızla arttığını göstermek
tedir. Kasabanın XIX. yüzyı l sonlarındaki 

durumu hakkında daha ayrıntılı bilgi. 
1306 (1888-89) tarihli Yanya Vilayeti 
Salnamesi'nde bulunmaktadır. Bu sıra
da Ergiri sancağının merkezi olarak gös
terilen kasaba da 141 S ev. 336 dükkan. 
bir rüşdiye, birçok mektep ve dokuz han 
vardı. 1318 (1900- 1901) tarihli Yanya 
Vilayeti Salnamesi'nde ise Muhtar Ağa 
Medresesi ile bir kütüphaneden söz edi
lir. KamıJ.sü 'l-a 'Jfim'a göre Ergiri'de bü
yük bir bölümü müslüman 8100 kişi ya
şamakta, Ergiri sancağı da 72.000'i müs
lüman olmak üzere 140.000 nüfusa sa
hip bulunmaktaydı. 

Balkan savaşları ve 1. Dünya Savaşı yı l

larında Ergiri bölgesi, özellikle müslüman 
köyleri hedef alan Rum eşkıyalarının sal
dırılarına maruz kaldı. ll. Dünya Savaşı ' n

da şehir herhangi bir tahribe uğramayıp 
eski halini koruyabildi. Yeni Arnavut re
jiminin ilan ettiği kültür eserlerinin mu
hafaza ve bakımı çerçevesinde. XVIII ve 
XIX. yüzyılda yapılmış Osmanlı stili süs
lü konakların korunması ve restarasya
nu önemli ölçüde tamamlandı. Yeni şe
hir ise tarihi şehrin alt tarafında Dropull 
ovasına doğru gelişme göstermiştir. Os
manlı dönemine ait umumi binalardan 
bugüne sadece 1168'de ( 1754 -55) yaptı
rılmış Çarşı Camii ulaşmıştır . 114S ( 1732-

Erg i rikasrı 'nda XVIII. yüzyıla ait Cars ı camii - Arnavut luk 
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33) tarihli Tekke Camii'ni de içine alan di
ğer bütün camiler. medreseler ve tekke
Ier 1967 kültür ihtilali sırasında yıkılmış
tır. Kasabanın kuzeyindeki, içinde dört 
türbe bulunan Bektaşi Süleyman Baba 
Tekkesi ise bugün de ayaktadır. Son ola
rak Yanya Valisi Tepedelenli Ali Paşa ta
rafından XIX. yüzyılın başlarında yeniden 
inşa ettirilen meşhur kalesi, eski şehre 
hakim bir mevkide hala durmaktadır. 
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(1899 -1946) 

Türk edebiyatı tarihçisi, 
Üsküdar Hallaç Baba 

Sadi Dergahı'nın son şeyhi. 
_j 

Bursa'da doğdu. Babası Kolağası Ali 
Efendi , dedesi müftü Abdullah Efendi'
dir. Annesi Sadiye Hanım. Yenişehr-i Fe
nar (Tesalya) Sadi Dergahı şeyhive divan 
sahibi şair Mehmed Vehbi'nin kızıdır. An
ne tarafından bütün akrabası Sa'diyye 
tarikatına mensuptur. Hallaç Baba Sadi 
Dergahı şeyhi dayısı Ahmed Ferid Efen
di'nin erkek çocuğu olmadığı için onun 
vefatından sonra bu tekkeye şeyh tayin 
edildi ( 1907) Bu sırada henüz sekiz ya
şında olan Sadettin'e vekaleten bu gö
revi, Koska'da Abdüsselam Sadi Dergahı 
şeyhi Yahya Efendi. onun ölümü üzerine 
de Şeyh Ali Fakri Efendi yürüttü. ilk öğ
renimini Üsküdar ittihat ve Terakki Nu
mune Mektebi 'nde tamamlayan Sadettin 
bu arada Arapça ve Farsça öğrendi. Üs
küdar Sultanisi'nden sonra Darülfünun 
Edebiyat Fakültesi 'nden mezun oldu. 
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1921 'de Ali Fakri Efendi'den Sadi, Rifai 
ve Nakşibendi icazetleri aldığı gibi Bab-ı 
Meşihat 'ta imtihan edilerek asaleten 
şeyh oldu. Tekkeler kapatılınca { 1925 ı 
Ankara Erkek Lisesi'ne edebiyat öğret
meni olarak tayin edildi. Daha sonra sı

rasıyla Konya'da Erkek Muallim Mekte
bi, Kız Muallim Mektebi ve Erkek Lisesi 
ve Orta Muallim Mektebi'nde, istanbul'
da Erenköy Kız Lisesi, Kadıköy Erkek Li
sesi ile Haydarpaşa Lisesi, Maltepe, Ha
lıcıoğlu ve Kuleli Askeri liseler inde öğ
retmenlik yaptı. Bir ara istanbul Üniver
sitesi Edebiyat Fakültesi'nde ders ver
di. Arkeoloji Müzesi'nde kütüphane me
murluğu yaparken hastalandı. ll. Dün
ya Savaşı 'nda hükümetin tedbir olarak 
isteyenlerin istanbul'dan Anadolu 'ya gi
debileceklerini duyurması üzerine has
talığının da verdiği endişelerden dolayı 
ailesiyle birlikte Çankırı'ya gitti { ı 941 ı. 

istanbul'a döndükten sonra hastalığı 
daha da arttı, yoksulluk ve sıkıntı içine 
düştü. Kendisini yakından tanıyanlar ma
ruz kaldığı kıskançlık, rekabet ve iftira
lar yüzünden özellikle sinirlerinin bozul
duğunu belirtmektedir. Namık Kemal'in 
Şiirleri { İ stanbul 1941 ı adlı kitabını ithaf 
ettiği devrin Maarif Vekili Hasan Ali Yü
cel tarafından Beyazıt Devlet Kütüpha
nesi müdürlüğüne getirildi { 19431 Bu 
görevi sürdürürken 25 Nisan 1946'da Va
lidebağı Prevantoryumu 'nda veremden 
öldü. Karacaahmet Mezarlığı'nda şair Ne
dim'in yakınına defnedildi. 

Gençlik yıllarında darülfünundan ar
kadaşı olan Mehmed Mesih'in çıkardığı 
Milli Mecmua'da {1923- 192 8) Şeyh Hü
seyin Sadettin imzasıyla mutasawıfane 
gazeller yayımiayan Ergun Ankara'da 
neşredilen Hakimiyet-i Milliye, Konya'
da çıkan Babalık, Kervan, Yeni Fikir ve 
istanbul'da yayımlanan Kurun gazete
lerine çeşitli yazılar yazdı. Gençlik (Ni
san - Mayı s 1928), Halk Bilgisi Haberle
ri {ı 929-1 942), Çınaraltı {ı 941- ı 944) ve 
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Türklük 1 ı 93 9- I 940 ı mecmualarında da 
çeşitli derleme ve makaleleri yayımlandı. 

Divan, tekke ve halk edebiyatları üze
rinde bugün de önemini koruyan bir
çok çalışma yapan Sadettin Nüzhet. se
sinin güzelliği sebebiyle erken yaşlarda 
başladığı mOsikiyle meşguliyeti sırasın
da, Harbiye Nezareti mümeyyizliğinden 
emekli Şeyh Said (Özok) Efendi'den pek 
çok ilahi meşkederek kendini yetiştir

miştir. Bestelediği az sayıdaki bazı eser
leri de bilinmektedir. Erken yaşta ölÜ" 
mü, Türk Şairleri ve Türk Musikisi An
tolojisi gibi önemli eserlerinin yarım kal
masına sebep olmuştur. Hastalığından 

dolayı ıstırap çekerken bile çalışmaktan 
geri durmayan Sadettin Nüzhet, maddi 
sıkıntı içinde bulunduğu yıllarda incele
melerini düzenli düzensiz defterlere ve 
kağıt parça larına dağınık bir şekilde yaz
mış, ölümü üzerine notları ailesi tara
fından Beyazıt Devlet Kütüphanesi' n
deki çalışma odasından alınmıştır. Yıl

maz Öztuna, Türk Musikisi Antolojisi'
nin din dışı eseriere ait müsveddeleri
nin Ankara ' da Milli Kütüphane ' de bu
lunduğunu bildi rmekteyse de {/trf, s. 83 ) 
bu müsveddelerin halen Kültür Bakanlı
ğı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Mü
dürlüğü'nde bulunduğu anlaşılmaktadı r 

(bk MM, s. 32). 

Eserleri. 1. İlm-i Tasavvuf {İ stan bul 
ı 341 ı Yazarın Şeyh Hüseyin Sadettin is
miyle yayımladığı ilk eseridir. 2. Konya 
Vilayeti Halkiyat ve Harsiyatı (Konya 
I 9 26ı Konya'da öğretmenlik yaparken 
ruhiyat muallimi Mehmed Ferid'le bir
likte yayımladıkları, devrinde büyük il
giyle karşılanan eser bu sahada yapıl

mış ilk çalışmadır. Kitapta, başta saz şa
irleri olmak üzere Konya ve çevresinde 
yetişmiş şairlerin biyografileri ve eser
leriyle bu yörede derlenmiş ninni, mani, 
türkü, ağıt, bilmece, atasözü, fıkra , de
yim, tekerleme, kinaye, dilek, ilenç, Türk 
adları ve mahalli kelimeler lugatçesi yer 
almaktadır. Bu eser aynı zamanda Cum
huriyet döneminde yayımlanan ilk falklor 
derlemelerine de örnek olmuştur. 3. Halk 
Şairleri { İ stanbu l ı 927 ). Eserde, divan ede
biyatı etkisinde kalmamış ağıtçı kadınlar
la türkü yakan kadın ve erkek on dokuz 
kişinin kısa biyografileriyle şiirlerinden 
örnekler yer almaktadır. 4. Halk Şairleri
Karacaoğlan {Konya 1927) Kitapta Kara
caoğlan'ın kısa biyografisiyle 231 koş

ma ve kırk iki semaisi v.ardır. _Eser yeni 
ilavelerle sonradan birkaç defa daha ba
sılmıştır. s. Gevheri (İ stanbul 1.928) XVII. 
yüzyılın önemli saz şairlerinden Gevheri 

hakkındaki ilk ciddi çalışmalardan biri
dir. 6. Pir Sultan Abdal (İ stanbul 1929). 

Kitapta Pir Sultan Abdal bibliyografya
sı ile Pir Sultan Abdal' ın hayatı, eser
leri, edebi şahsiyeti ve nefesleri yer al
maktadır. 7. Bektaşi Şairleri {İstanbu l 

19301 Eserde alfabetik sırayla yer alan 
şairlerin kısa hal tercümelerine ve şiir

lerinden örneklere yer verilmiştir. Ekler
le birlikte 180 ismin bulunduğu kitap, 
yazar tarafından 1944 yılında genişleti
lip üç cilt olarak {1 ve Il. ciltler bir arada) 
yeniden yayımlanmıştır. 8. MevlCına {İs

tanbul 1932) Yazar bu eserinde Mevla
na' nın hayatını, tasawufi ve edebi şah
siyetiyle tesirlerini incelemiş, bazı Türk
çe beyltierinden ve Mevlana hakkında çe
şitli şairlerin yazdığı methiyelerden ör
nekler vermiştir. 9. İstanbul Meşahiri
ne Ait Mezar Kitabeleri (İ stanbul 1932 ı. 

Eserde Üsküdar ilçesinde medfun bazı 
meşhur kişilerle mezar kitabeieri hak
kında bilgi verilmiş, ayrıca kitabeierin fo
toğrafları da eklenmiştir. 10. Aşık Ömer 
{İstanbul 19361 Aşık Ömer'in hayatı, şi
irleri, edebi ve tasawufi şahsiyetiyle et
kileri eserde geniş bir şekilde incelen
miş; şiirleri destan, koşma , gazel, mu
rabba, muhammes ve semailer şeklin
de tasnif edilmiştir. Kitabın sonunda Aşık 
Ömer'in şa irleri öven "Şairname" adlı bir 
şiiriyle bu şiirin Salahi tarafından yapı
lan manzum şerhi yer almaktadır. 11. 

Sadettin Nüzhet E rg un' un Halk Şairleri Karacaoglan 
ad lı k i tab ı üzerinde el ya zı s ı ve imzas ı 
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Türk Şairleri * ( İ sta nbu l 1936-1945) He
men hemen bütün şuara tezkireleri ve 
belli başlı kaynaklar taranarak meyda
na getirilen bu önemli eser sahasında 
büyük bir boşluğu doldurmuştur. Yaza
rın ölümü üzerine 98. formada 1432 say
fa olarak yarım kalan eserde 107 4 şair 
ve eserlerinden belli başlı örnekler yer 
a lmaktadır. 12. Halk Edebiyatı Antolo
jisi ( İ s tanbu l 1938) Eserde üç bölüm ha
linde yüzyıllara göre sıralanmış otuz altı 
aşığın ve otuz üç mutasawıf şairin bi
yografileriyle türkü. ağıt ve mani örnek
leri yer almaktadır. 13. Türk Musikisi 
Antolojisi (1 - 11 , İ stan bul 1942-1 943) Türk 
mOsikisi tarihi hakkında oldukça geniş 
malzemenin bir araya getirildiği eserde 
XVII-XX. yüzyıllar Türk dini mOsikisinin 
tarihi gelişimi incelenmiş, bu alandaki 
bestekar ve leracılar hakkında bilgi ve
rilmiş, bunlara ait tesbit edilebilen dini 
mOsiki güfteleri de kaydedilmiştir. 

Sadettin Nüzhet'in diğer eserleri şun
lardır: Tanzimata Kadar Muhtasar Türk 
Edebiyatı Tarihi N umunel eri ( İ stanbu l 

193 1); Şeyh Galib ( İ sta nbu l 1932); Aşık 
( İ stanbul 1933); Beşiktaşlı Gedai (İ stan

bul ı 933) ; Hengami ( İ stanbu l ı 933); Ka
tibi ( İ sta nbul 1933 ); Kuloğlu ( İ s tanbul 

1933); Namık K emal ( İ stanbul 1933) ; 
Neşati ( İ stanbul 1933) ; Rdmf Paşa ( İ s

tanbul ı 933): Subuhi ( İ stanbul ı 933); Şey

hülisldm Bahai ( İ s tanbul 1933) ; Cenab 
Şahobeddin ( İ stanbu l 1 934); Fehim (İ s

tanbul 1934); Samih Rifa tlİstanbul 1934); 
Siiieli Süruri ( İ stanbul ı 935); Baki (İs

tanbul 1935); Edebiyat ve Edebiyat Ta 
rihi Özü ( İ stanbu l 1 935): Şeyh Galib ( 1 

fas .. istanbul 1935) ; Aka Gündüz ( İ stan

bul 1937); Ali Canib ( İs ta nbu l 1937): Ali 
Nihad IITarlanJ. istanbul 1937); Hatdyi 
Divanı ( İ stanbu l 1 946) . 
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ERGUNER, Süleyman 

(1902 · 1953) 

Neyzen ve bestekar. 

2 Ağustos 1902 t arihinde istanbul'un 
Sultanselim semtinde doğdu . Babası Sul
tan Selim Camii müezzinler inden Hafız 
Hasan Efendi. annesi Dürriye Hanım ' dır. 

Dört yaşında annesini. on bir yaşında 
babasını kaybetti. Babasının vefatı üze
rine erken yaşta Sultan Selim Camii'ne 
müezzin oldu. Caminin başimamı Sadet
tin Kaynak'tan mOsiki öğrenmeye baş
ladı. Bu arada I. Dünya Savaşı'nın olum
suzlukla rına rağmen hıfzını. ardından 

da rüşdiye öğrenimini tamamladı. 1923 
yılında Muazzez Hanım ' la evlendi. Dört 
yıl sonra müezzinlik görevinden ayrılıp 

İnhisarlar İdaresi'nde memur olarak ça
lışmaya başladı. Aynı yıl İstanbul'dan ay
rılarak bu kurumun Keskin, Karaman. 
Kütahya, Çarşamba , Burdur müdürlük
lerinde bulundu ve 1942'de İstanbul' a 
döndü. Önce Tekel Genel Müdürlüğü ' n
de zat işleri şube müdürlüğü, daha son
ra da Cibali Tütün Fabrikası sicil amirli 
ği görevlerinde bulundu. Cibali fabrika
sındaki görevi sırasında 1 Aralık 1953'
te vefat etti ve Edirnekapı Şehitliği ' ne 

defnedildi. 

Hüseyin Fahreddin Dede'den sonra son 
devrin en iyi neyzeni kabul edilen Süley
man Erguner ayrıca sesinin güzelliğiyle 
de tanınmıştır. Küçük yaşta katılmaya 
başladığı mOsiki toplantılarında, devam 
ettiği tekke ve mevlevihanelerde ilk mO
siki bilgilerini almıştır. Önce Sadettin 
Kaynak, daha sonra Mecid Sesigür ile ça
lışmış , Bestenigar Ziya Bey ve onun ta
lebelerinden Sultanselimli Hafız Cemal 
Efendi'den de istifade etmiştir. Ancak 
mOsiki hayatında Hafız Sami ile eski sa-

Süleyman Erguner (Süleyman Erguner arş ivin den) 
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ray müezzinlerinden Hafız Hüseyin'in bü
yük tesiri olduğunu belirtmek gerekir. 
Ney üflemeye Neyzen Emin Efendi 'nin 
(Yazı c ı ) teşvikiyle on altı yaşında başla

yan Erguner. kimseden ders almadan 
kendi gayretiyle ilerleyerek üslOp sahibi 
bir neyzen olmayı başarmıştır. Anado
lu'da memuriyeti sebebiyle bulunduğu 
yerlerde cemiyetler kurarak mOsiki fa
aliyetlerine katılmış ve bu hususta de
rin izler bırakmıştır . Ayrıca istanbul · a 
döndükten sonra salı günleri Sultanse
lim'deki evinde yapılan mütat mOsiki 
toplantıları devrin ünlü müsikişinasları
nın devam ettiği mahfiller arasında yer 
almıştı. 

1944'te istanbul Radyosu'nun ilk de
neme yayınları ile başladığı radyo ça
lışmalarına 1950 ·de hizmete giren ye
ni İstanbul Radyosu'nda devam etti. Bu 
kurumdaki çalışmaları sırasında vefatı
na yakın yıllarda ney, tanbur. ud ve ku
düm sazlarından oluşan Erguner Toplu
luğu adlı bir grup kurdu. İstanbul Rad
yosu· nda ve devam ettiği mOsiki top
luluklarında klasik Türk mOsikisi ve ta
sawuf mOsikisinin yeniden canlanması 
yolunda büyük gayretler gösteren. özel
likle mansur ve şan neyi üflemeyi ter
cih eden. neyde pürüzsüz ve kuwetli 
dem sesleriyle tanınan Süleyman Ergu
ner aynı zamanda birçok talebe yetiş
tirmiştiL Bunlar arasında oğlu Ulvi Er
guner ile Niyazi Sayın, Selamı Bertuğ , 

Alaeddin Yavaşça ve Nevzat Atlığ en ta
nınmışlarıdır. 

Neyzenliğinin yanı sıra bazı eserler de 
besteleyen Erguner' in bugün elde altı 

ilahi , beş şarkı ve dokuz saz eserinden 
müteşekkil yirmi bestesi bulunmakta
dır . Bunlar arasında Yahya Kemal Beyat
lı'nın, "Ömrün şu biten neşvesi tam ol
sun erenler" mısraı ile başlayan uşşak 
yürük semaisiyle güftesi Hacı Bayram-ı 
Veli'ye ait olan. "N ' oldu bu gönlüm n'ol
du bu gönlüm" mısraı ile başlayan uş

şak ilahisi çok meşhurdur. 
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