
lişmekte olan Vlach (VIah) dağ kasaba
ları Voskopoye. Vitkuk ve Linotopi'yi yer
le bir etmeleriyle durum değişti. Vlach 
hıristiyan nüfusunun bir kısmı Florina·
ya yerleşti. Bölgeyi ziyaret eden Fransız 
seyyahı François Pouqueville'nin 181S'
te yazdıklarına göre Florina 'da çoğunlu

ğu Türkler'e ait olan 700 hane ve zen
gin bir pazar vardı. XIX. yüzyıl boyunca 
şehrin Makedon -Bulgar nüf usu hızlı bir 
şekilde arttı ve Vlachlar'ın bir kısmı da 
asimile oldu. Gustav Weigand'ın 1890'
larda verdiği yaklaşık rakamlara göre 
Florina'nın nüfusu 4000 Türk, 2000 Bul
gar ve 100 Vlach'tan oluşuyordu . 1310 
( 1892) tarihli Manastır Vilayeti Salna
m esi'ne göre Florina ' nın toplam nüfusu 
91 S6 idi. Daha güvenilir ve daha ayrın
tılı olan Vasil Kançev'in 1900 yılına ait 
istatistiklerinde ise nüfusun SOOO'i Türk, 
2820'si Bulgar, 1600'ü Çingene, 200'ü 
müslüman Arnavut, 1 OO'ü hıristiyan Ar
navut, 84'ü Vlach ve 20'si yahudi olarak 
gösterilmektedir. 

Kamusü'l - a'lam'da, Florina'da XIX. 
yüzyılın sonlarında yedi cami, iki tekke. 
bir medrese. bir rüşdiye, bir ibtidaiye, 
beş müslüman, iki Yunan ve bir Bulgar 
mektebi. iki kilise, 300 dükkan, on do
kuz han ve bir hamamın bulunduğu be
lirtilmektedir (V, ı 3 ı 4 ı Tekkeler Halvetf 
ve Nakşibendi tarikatiarına aitti. Nakşi
bendi tarikatının bir kütüphanesi de var
dı. Şehirdeki müslümanlara ait en eski 
yapılar, Muharrem 878 (Haziran 1473) 
tarihli vakfiyesi bulunan, Gazi Evrenos'un 
torunu Gazi Yakub Bey'in yaptırdığı ca
mi ve imaretti. 1 544 tarihli kayıtlara gö
re burada ayrıca yine Yakub Bey'e ait 
bir cami, Hamza Bey Camii ve Mektebi 
ile İlyas Bey Zaviyesi de bulunmaktaydı 
(BA, TD, nr. 235, s. 239-242) 

XIX. yüzyılın sonlarında ve XX. yüzyılın 
başında Florina ve çevresi Yunanlılar, Bul
garlar, Sırplar ve Vlachlar arasında . Ma
kedonya ' nın parçalanması ve kendi top
raklarına katılması amacıyla yapılan yo
ğun çatışmalara sahne oldu. Bu savaş

larda Türk olan çiftlik sahipleri kendile
rini Helenleştirmeye çalışan Yunanlılar 'a 

karşı Bulgarlar'ı tuttular ve maiyetlerin
deki çiftçileri Bulgar okulları ve kilisele
rine gönderdiler. 

1. Balkan Savaşı sırasında Sırp ordusu 
Florina'yı ele geçirdi (2 ı Kas ım ı 9 ı 2); an
cak Sırplar kısa bir süre sonra şehri Yu
nanlılar tarafından alınan Gevgili (Gjevgji
li ) tren istasyonuyla değiştirdiler. Yeni 
sınır şehrin 1 S km. doğusundaydı. Bal
kan savaşları ile ı. Dünya Savaşı esna-

sında ve sonrasında Florina ve çevresin
deki müslümanlar bölgeden ayrıldılar, 

bir kısmı da Türkiye'ye göç etti (1 900' de 
60.025 olan Florina nüfusunun % 27'si müs
lümandı) Makedonca- Bulgarca konuşan 
hıristiyanların birçoğu Sırp veya Bulgar
lar'ın kontrolündeki topraklara yerleşti. 
Manastır ve çı:ıvresindeki Helenleştiril

miş Vlachlar Yunan idaresindeki bölge
lere geçtiler. 1923 Lozan Antiaşması' n

dan sonra Anadolu'dan gelen birçok Rum 
Florina'daki bqş evlere yerleştirildi. Bu 
tarihten itibaren Florina büyük çoğun
luğunu Yunanlılar'ın teşkil ettiği bir şe
hir haline geldi. Savaşlar sırasında ve 
daha sonra islamı yapılar yıkıldı. 19S9'
da burada son derece bakımsız iki cami 
vardı ; 1976'ya kadar ise sadece küçük 
bir hamam ayakta kalabildL Bugün bu
rası 12.000 nüfuslu bir kasaba durumun
dadır. 

Florina bazı meşhur Türk şair ve ya
zarlarının doğuın yeridir. 1828'de ölen ve 
geride tefsir, mantık ve tıp dalında on 
iki eser bırakaf1 Mantıki Mustafa Efen
di, Nazım Özgünay (ö. ı 939) ve Necati 
Cumalı bunlaqn en önde gelenleridir. 
Cumalı 1976'df! yayımlanan M akedon
ya 1900 adlı eserinde Florina 'yı anlat
maktadır. 
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FLÜGEL, Gustav Leberecht 

(1802-1870) 

Almfin şarkiyatçısı . 
_j 

Saksonya'nın Yukarı Lausitz (Haut e-Lu
sace) bölgesinde Bautzen'de doğdu. Or
ta öğrenimi sırasında Grekçe ve Latince 
dersleri aldı. 1821 yılında Leipzig Üniver
sitesi'ne girerek burada Krug, Rosenmül
ler. Winer ve Wjnzer gibi ünlü ilim adam
larından teoloji, felsefe ve Doğu dilleri 
okudu. 1824'te üniversite eğitimini ta-

FLÜGEL. Gustav Leberecht 

mamladı. 1827'de Kraliyet Kütüphane
si 'nde araştırma yapmak ve Hammer
Purgstall'in el yazmaları üzerinde çalış
mak için Viyana'ya giderek iki yıl orada 
kaldı. Bu arada Macaristan ve Steier
mark'a da (Styrie) geçti; ayrıca Berlin, 
Münih, Brunswick yakınlarındaki Wals
senbüttel, Hannover, Göttingen, Cassel 
ve Frankfurt kütüphanelerinde de araş
tırmalar yaptı. 1829 Eylülünün sonla
rında Paris'e gidip College de France'
da Arapça ve Farsça kurslarını , Ecole 
Speciale des Langues Orientales'de de 
Silvestre de Sacy'nin derslerini takip et
ti ve kütüphanelerdeki el yazmaları üze
rinde çalıştı. 1830 yılında Saksonya 'da 
Dresden'e gitti ; 1832'de Meissen'e ge
çerek kraliyet kolejinde (Fürstenschule 
Saint -Afra ) profesör oldu. 1838'de Silez
ya'ya ve ertesi yıl birkaç el yazmasını gör
mek üzere Paris'e, bir müddet İsviçre ve 
Münih 'te bulunduktan sonra da 1840'
da Viyana'ya gitti. Bu arada ağır bir has
talığa tutulması sebebiyle öğretim üye
liğinden istifa etti. 1850 yılında Münih, 
Salzburg ve Viyana 'yı kapsayan uzun bir 
yolculuğa çıktı, bir süre de Steiermark'ta 
von Hammer- Purgstall 'in Hainfeld şa

tosunda dinlendi. 18S 1, 18S2 ve 18S4 
yıllarının yaz aylarında Viyana Kraliyet 
Kütüphanesi 'ndeki el yazmalarının ka
tologunu hazırladı. 1855'te Meissen'i ter
kederek Dresden 'e yerleşti ve S Tem
muz 1870 tarihinde orada öldü. 

Eserleri. 1. Der Vertraute Gefiihrte de!' 
Einsamen in Schlagfertigen Gegenre
den von Ettsealibi aus Nisabur (Mul]

taşar min Kitabi Mü' n isi'/- vahid fi'l- mu
htidarat li 'ş-Şe calibi). Flügel'in Viyana '
da 1829'da neşrettiği bu eser, Gildeme
ister'in de belirttiği gibi (ZDMG, XXXIV/ 
ı . s. 17 ı-172 ) Sealibl'nin Mü'nisü'l- va
J:ıfd'i değil Ragıb ei-İsfahanl'nin MuJ:ıa 
daratü 'l- üdebô' sının bir bölümüdür. z. 
Geschichte der Araber. Araplar'ın tari
hi üzerine olup üç cilt halinde Dresden 
(1 832 -ı 840 ) ve Leipzig'de ( ı864) basılmış

tır. 3. Corani tex tus arabicus (Leipzig 
ı 8 34 . 1842, ı 858). Kur'an metni olup ayet
lerio numaraları konusunda müsteşrik

lerin esas aldıkları nüsha olagelmiştir. 

4. Dissertatio de arabicis scriptorum 
graecorum interpretibus (Meissen ı84 ı ). 

Grekçe eserleri Arapça'ya tercüme eden
ler hakkındadır. s. Concordanticae Co
rani arabicae (Leipzig ı 842) . Kur'an - ı 

Kerim üzerine yapılan ilk fıhrist çalışma
sıdır. Muhammed Fuad Abdülbaki. el 
M u c cemü 'l-müfehres li-elfa~i'l-~ur' an 
adlı çalışmasında bu eserden önemli ölçü-
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de faydalanmıştır. 6. Definitiones Sejjidi 
Sherif Ali Ben M ohammed Dsehords
ehani (Leipzig 1845) . Seyyid Şerif el-Cür
cani'nin et-Ta crifat'ının şerhi olan La
tince eserde süfi ıstılahiarına ve genel 
olarak da felsefi terminolojiye geniş yer 
verilmiştir. Kitapta ayrıca Muhyiddin İb
nü'I-Arabi'nin tasawuf terimlerine dair 
küçük bir risalesi de bulunmaktadır. 7. 
Lexieon Bibliographieum et Eneyclo
paedieum a Mustafa Ben Abdallah 
Katip Jelebi dieto et et namine Haji 
Khalfa eelebrato (I-VIl, London 1835-
1858) . Katib Çelebi'nin Keşfü'~-~um1n'u
nun Latince 'ye tercümesi olup bir fih
ristle birlikte Londra'da Oriental Transla
tion Committee tarafından yayımlanmış
tır. Her sayfanın üst tarafında Arapça 
metin, alt tarafında ise tercümesi yer al
maktadır. İlk altı cildi Keşfü '~ - ~unıln'un 
tercümesi olan kitabın VII. cildi şahıs in
deksiyle alfabetik sıra dışında anılan ki
taplar indeksini, nüsha farklarıyla ilgili 
bilgileri, tashihleri ve ayrıca Kahire'de 
Ezher, Ebü'z-Zeheb Mehmed Bey ve 
Şeyhüniyye medreseleri, Şam'da Azınza

de Abdullah Paşa, Halep'te Ahmediyye 
Medresesi kütüphaneleri, Rodos Kütüp
hanesi, İstanbul'daki Fatih, Süleymani
ye, Kılıç Ali, Hafız Ahmed Paşa, Köprü
tü, Şehid Ali Paşa, Damad İbrahim Paşa, 
Yenicami, Beşir Ağa, Atıf Efendi, Aya
sofya, Galatasaray, Nuruosmaniye, Ko
ca Ragıb Paşa, Laleli, lll. Ahmed, Veliy
yüddin Efendi, Aşir Efendi, Murad Molla, 
Sultan Abdülhamid ve Halet Efendi kü
tüphanelerinde bulunan yaklaşık 24.000 
adet kitabın fihristierini ihtiva etmekte
dir. Keşfü '~-~unıln'un 1941 'de İstan
bul'da yapılan baskısında belirtildiği gi
bi Flügel'in bu çalışması bazı hatalar ih
tiva etmektedir. Ancak böylesine büyük 
ve yazılması zaman isteyen bir eserin 
tamamen hatasız olması mümkün de
ğildir ve bunlar yalnız Flügel'den değil 
bir kısmı da Katib Çelebi'den ve Flügel'in 
mukaddimesinde belirttiği gibi çeşitli 

nüshalardaki yanlışlıklardan kaynaklan
maktadır. 8. Al-Kindi, genannt der Phi
losoph der Araber (Leipzig 1857). Ya'küb 
b. İshak el-Kindf ile ilgili bir eserdir. 9. 
Die Classen der hane/isehen Reehtsge
lehren (Leipzig 1860). 10. Die Krone der 
Lebensbesehreibungen enthaltend die 
classe der Hanefiten von Zeinad -Din 
Kasim İbn Kutlubuga (Leipzig 1862). 
Hanefi fıkıh alimlerinin biyografilerini 
ihtiva eden Kasım b. Kutluboğa'nın Ta
eü't-teracim ii taba~iiti'l-fjanefiyye 
adlı kitabının neşridir. 11. Mani seine 
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Lehre und seine Sehriften (Leipzig 1862). 
İbnü'n-Nedfm'e ait el-Fihrist'in Mani 
hakkındaki kısmının Arapça metin, ter
cüme ve açıklamalarıyla birlikte neşri
dir. 12. Die grammatisehen Schulen der 
Araber (Leipzig 1862) . Basra ve Küfe 
gramer ekallerine dairdir. 13. Die ara
bisehen, persischen und türkisehen 
Handsehriften der K. K. Hofbjbliothek 
zu Wien (I-lll , Wien 1865-1 867) . Viyana 
Kraliyet Kütüphanesi'ndeki Arapça, Fars
ça ve Türkçe yazmaların katologudur. 
14. Kitabü 'l -Fihrist (1-11, Leipzig 1871-
1872). İbnü'n-Nedfm'in meşhur eserinin 
Flügel'in ölümünden hemen sonra J. Rö
diger ve A. Müller'in katkılarıyla yapıl
mış neşridir. 15. "Catalog der arabischen, 
persischen, türkischen, syrischen und 
aethiopischen auf der Hof und Staatsbib
liothek zu München". Münih Devlet Kü
tüphanesi'ndeki Arapça, Farsçq, Türkçe, 
Süryanfce ve Habeşçe el yazmalarının 

fihristi olan eser Viyana ' da A nzeige
Blatt'ta yayımlanmıştır (XLVII, 1-46). 16. 
"Sojuti's Leben und Schriften". Süyüti'nin 
hayatı ve eserleri üzerine kaleme alınmış 
olan eser üç makale halinde Anzeige
Blatt'ta neşredilmiştir (LVIII, 2~ - 40 ; LIX, 
20-36 ; XCII, 34-60). 17. "Die neuen Erwer
bungen orientalischer Handschriften auf 
der Bibliothek zu Paris". Paris Bibliothe
que Nationale'e yeni sağlanan yazma
lar üzerine olup üç makale halinde An
zeige- Blatt'ta yayımlanmıştır (XC. ı - 16 ; 
XCI, I -9; XCll, 34-60). 18. "Zuschrift an S. 
Exe. den Hrn. Grafen Moritz Dietrichstein. 
Die neu erworbenen orient. Handschrif 
ten der K. K. Bibliothek zu Wien". Viya
na Kraliyet Kütüphanesi'ndeki yazmalar 
hakkındadır ve yine Anzeige-Blatt'ta 
iki makale halinde neşredilmiştir (XCVII , 
l-3I; c. 1-31). 
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FOÇA 

Bqsna-Hersek'te Ceotina nehrinin 
Drina'y~ kavuştuğu yerde 

bulunan bir şehir. 
_j 

Şehre ait ilk kesip bilgiler 1368 tari
hine kadar iner, Suranın Osmanlı idare
sine geçişi 146S'te gerçekleşmiştir. Os
manlı hakimiyeti altında. istanbul'u Dub
rovni~'e bağlayan t jcarf yol kavşağında 
bulunması ve ik)imin tarım ve meyve ye
tiştirmeye uygun olması sebebiyle önemli 
bir ticaret ve icjare merkezi haline gel
di. 1470'te Foça yepi teşkil edilen Her
sek sancağının merkezi oldu. Müteakip 
yüzyıl boyunca 1 572 'ye kadar sancak 
beyinin zaman zaman Mostar'da otur
ması, buranın bir sancak merkezi oldu
ğu yolunda bazı dü~üncelere yol açmış

sa da bu geçici bir durumu göstermiş 

olmalıdır. Nitekim 1572'de sancak mer
kezinin Foça'dap Taşlıca'ya (Pijevlja) ta
şındığı ve 1833'e kadar burada kaldığı 
bilinmektedir. F;ıkat sancak beyi zaman 
zaman bölgeden aypldığı sıralarda ket
hüdasını Foça'da bırakıyordu. 

1470'te Foçq, aynı zamanda bütün 
Herse!<'i içine al;ın ve o zamanki adı Dri
na olan kazanın merkezi durumunday
dı. 1483-1495 yılları arasında burası için 
"Foça kazası" adı kullanılmaya başlandı 
ve daha sonra bu açi süreklilik kazandı. 
151 O'lardan sonra Hersek'te yeni kaza
lar oluşturuldu. 

1 585 tarihli Tahrir Defteri'ne göre 
Foça önemli bir isıarn şehri hüviyeti ka
zanmıştı. Burada op yedisi müslüman, 
biri h13m müslQman hem de hıristiyan 

yerleşmesine açılmış bulunan on sekiz 
mahalle yer atmaktaydı. Hıristiyanlarla 

müslQmanların ortaklaşa oturdukları 

mahalle varoş kesimindeydi ve burada 
on iki hane müslüman, on bir hane hı

. ristiy<ln yaşıyordu. Tamamı müslüman
larla meskün mahallelerin en kalabalık 
olanları ise Mustafq Paşa, Hacı Ali, Ha
cı Mustafa, Mürnin Bey, İbrahim Çelebi 
adlarıpı taşıyordu. Sultan Bayezid adını 
taşıyan cami çevresi de yine bir mahal
le duq.ımundaydı. 84 tarihte şehirde top
lam müslüman rane sayısı SS0-600 do
layında idi (yaklaşık 2500-3000 kişi). 

Evliya Çelebi'ye göre Foça büyük bir 
şehircji ve burada diğer görevlilerin yanı 
sıra şehir kethüçlası bulunuyordu. 1664 ·
te mevcut olan on sekiz mahallenin onu 
müsiQman, yedisi hıristiyan (Ortodoks ve 
Katolik), biri yahudi mahallesiydi : top
lam hane sayısı ~160 idi. Evliya Çelebi'nin 


