
dırma'da mecburi ikamete tabi tutuldu. 
Bazı dostlarının ve özellikle Gazi Osman 
Paşa'nın aracılığıyla siyasetle uğraşma
mak şartıyla serbest bırakıldı. Daha son
ra yine bazı dostlarının yardımıyla istan
bul Şehremaneti Meclisi üyeliğine geti
rildi. iki yıl kadar (1886-18881 bu görev
de kaldı ve 11 Ekim 1892'de istanbul'
da öldü; Merdivenköy Şahkulu Bekta
şi Dergahı'nın kabristanına defnedildi. 
1978'de Arnavutluk Sosyalist Halk Cum
huriyeti Devleti tarafından Prizren Ar
navut Cemiyeti 'nin kuruluşunun 1 00. 
kutlamaları münasebetiyle halk kahra
manı ilan edildi ve naaşı Tiran'a nakle
dilerek Fraşiri Kardeşler Anıtparkı'nda 

defnedildi. 

Abdül Bey Bulgar, Yunan, Sırp ve Ka
radağlılar gibi hıristiyan toplulukların 

Batılı devletlere güvenerek Rumeli top
raklarının paylaşılması yolunda ilk adım
ları atıp Arnavutluk'u parçalamaya yö
neldik1erinde, Osmanlı Devleti'nin bütün
lüğünü savunarak bu toprakların elden 
çıkmaması için bütün gücüyle çalıştı. Kur
duğu çetelerle Yunanlılar'a ve Karadağ
lılar'a karşı savaşarak bazı bölgelerin Os
manlı Devleti sınırları içinde kalmasını 
sağladı. Arnavutlar'ın Gega ve Toska kol
larındaki Katalik ve Ortodoks unsurla
rın islam ve Osmanlı aleyhindeki faali
yetlerine karşı da mücadele veren Ab
dül Bey, başlangıçta yeni kurulan Bal
kan devletlerinin zulmüne uğrayan Ar
navut halkına sahip çıkarken daha son
raki yıllarda bağımsız Arnavutluk dava
sına kalkıştı. 

Siyasi çalışmalarına bakıldığında Ab
dül Bey'in. içinde yaşadığı topluma millf 
değerlerini tanıtma ve Arnavut halkını 
bir millf istikamette yönlendirme ama
cını taşıdığı görülür. Hakkında destan
lar yazılıp türküler söylenen ve "milletin 
ruhu" unvanı ile anılan (Burro, s. 122-1251 
Abdül Bey'in Messager de Vienne (Vi
yana). Basiret ve Tercüman-ı Şark (İs 

tanbul), Kleio (Trieste). Moniteur uro
versel (Paris) gibi dergi ve gazetelerde 
muhtelif makaleleri yayımlanmıştır. Ay
rıca çeşitli diplomatik faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkan memorandumlar da onun 
tarafından kaleme alınmış olup bunların 
bir kısmı yayımlanmış, bir kısmı da yaz
ma halinde korunmaktadır (Kristo Fras
heri , Abdyl Frasheri, s. 21-28) 

Abdül Bey'in yazdığı müsvedde halin
deki dört eser. Arnavutluk'un bağımsız
lığını kazanmasından sonra diğer yazı
larıyla birlikte istanbul'dan Arnavutluk'a 
götürülerek kızı Emine Hanım'a teslim 

edilmiş, ancak bu eserler 1. Dünya Sava
şı sırasında kaybolmuştur (Diturija, s. 
321) Abdül Bey, Prizren Hatıratı yahut 
Zindan Yadigarı adlı eserde. özellikle 
Prizren Arnavut Cemiyeti'nin tarihi ve 
kendisinin siyasi faaliyetleri hakkında 

bilgi vermiş , kaynaklarda adı zikredilme
yen Yunanca eserde 1877-1881 yılları 

arasında Arnavutluk- Yunanistan siyasi 
ilişkileri üzerindeki görüşlerini anlatmış
tır. Adı bilinmeyen üçüncü eseri Fraşiri 

köyünün tarihi hakkındadır. Dördüncü 
eseri ise ailesine dair bilgiler verdiği otuz 
sayfalık Arnavutça bir risaledir. 
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FRASiRi, NaTm 

FRAŞİRİ, Naim 

(1846- 1900) 

Arnavut milliyetçisi, 
şair ve yazar. 

_j 

25 Mayıs 1846'da Yanya (Janine) vila
yetinin Ergiri (Gjirokastra) sancağına bağ
lı P1rmeti (Permeti) kazasının Fraşiri (Fras
heri) köyünde doğdu. Şemseddin Sami'
nin ağabeyi olan Naim Bey halk arasın
da daha çok Arnavut milliyetçiliği fikri
nin önderi olarak tanınmıştır. Babası, 

Berat'tan Fraşiri'ye gelip yerleşmiş bir 
akıncı ailesinden olan Halid Bey, annesi 
Emine Hanım'dır. Fraşiri ailesi. çocukla
rının birer Osmanlı aydını olarak yetiş
meleri için özel hocalardan dini bilgiler 
almalarını. Türkçe, Farsça ve Arapça öğ
renmelerini sağladı. Naim ilk öğrenimi
ni Türkçe öğretim yapan bir okulda doğ
duğu köyde tamamladı. Aynı köyde fa
aliyetini sürdüren Bektaşi Tekkesi'nde 
Farsça'sını da ilerletti. 1859'da babası
nın . iki yıl sonra da annesinin vefatı üze
rine ağabeyi Abdül Bey Yanya'ya gide
rek ticaret hayatına atılınca Fraşiri aile
si de 186S'te Yanya'ya yerleşti. Naim 
Bey, kardeşi Şemseddin Sami ile birlik
te Zosimea Rum Lisesi'ne kaydoldu. Bu
radaki öğrenimi sırasında Yunanca, Fran
sızca ve İtalyanca öğrendi. Ayrıca Yan
ya medreseterindeki tanınmış hocalar
dan ders alarak Arapça ve Farsça'sını 

geliştirdi. 

1871 'de liseyi bitirmesinin ardından 
istanbul'a gitti. Sekiz ay kadar sonra ve
rem hastalığına yakalanınca Arnavutluk 
yayialarının sağlığına iyi geleceği düşün
cesiyle Yanya'ya döndü. Bir süre Berat'
ta idare memuru, 187 4-1877 yılları ara
sında Saranda gümrük müdürü olarak 
görev yaptı. Yazdığı Arnavutça alfabe
nin tanıtımı için Saranda'ya gelen Darül
fünOn-ı Osmani eski müdürü Hoca Tah
sin Efendi ile görüştü (18741 1876'da 

Naim Frasiri 
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FRASiRi , Na1m 

siyatik rahatsızlığının tedavisi için Alman
ya'nın Baden-Bad en eyaletindeki kaplı
calara gitti. Bu yolculuk sırasında Batı 

Avrupa ' nın bir kısmını tanıma imkanı 
buldu. Viyana'yı ziyaretinde Arnavut Be
yi iskender Bey'in (Ö 873/1468) müzede 
sergilenen silahlarını görünce miliT duy
guları uyandı ve bu duygularını aksetti
ren bir şiir kaleme aldı. 1879-1882 yıl
larında Yanya'da ikamet eden Naim 
Bey'in bu dönemde, ağabeyi Abdül Bey 
tarafından kurulan Prizren Arnavut Ce
miyeti'nin faaliyetlerine katılıp katılma
dığı belli değildir. 1881'de Abdül Bey'in 
tutuklanması ve Naim Bey'in takip edil
mesi gerektiğini bildiren bir telgrafın 
Yanya'ya gönderilmesi üzerine 1882 yı
lının başında ailesiyle beraber istan
bul'a giderek oraya yerleşti. Matbuat 
Kalemi 'ne müdür olarak tayin edildiği 

bu dönemde Cem'iyyet-i ilmiyye-i Ar
navudiyye'nin kültür kolunda gösterdi
ği faaliyetler onun yurt dışında yaşa
yan Arnavut gruplarıyla ilişkisini sağla 

dı. 1884 'te D rita adlı Arnavutça aylık bir 
dergi çıkarma iznini aldı ve aynı yılın 

ağustos ayında derginin ilk sayısını ya
yımladı. Bu dergi daha sonra Dituria 
adıyla on iki sayı çıktı; ardından da ya
zarları arasında çıkan anlaşmazlık yü
zünden kapandı. 

1896'dan itibaren hastalığının artma
sına rağmen Arnavut milliyetçiliği yolun
daki faaliyetlerini aksatmadan sürdüren 
Naim Bey, 1897'de Görice'deki (Korça) 
Arnavut okulunun açılmasına yardımcı 
oldu. Aynı yıl Güney Arnavutluk'un Ça
mıriya (Çameri) bölgesine giren Yunan 
ordusuna karşı mücadele vermek için 
tanınmış Arnavut aydınlarıyla evinde bir 
toplantı yaptı. 19 Kasım 1900'de Eren
köy'deki evinde öldü ve Merdivenköy 
Şahkulu Bektaşi Dergahı ' nın kabristanı

na defnedildi. Naim Bey'in naaşı 1978'
de, milli şair unvanı ile Arnavutluk Sos
yalist Halk Cumhuriyeti Devleti tarafın
dan Tiran'a nakledildi ve Fraşiri Kardeş
ler Anıtparkı'nda ağabeyinin yanına def
nedildi. 

Naim Bey öncelikle çocuk edebiyatma 
yönelerek çocuklara ana dillerini öğret
meyi hedef almış ve Arnavutça'nın ya
bancı dillerin hakimiyetinden kurtulup 
milli hüviyetini kazanması için büyük 
gayret göstermiştir. Bu sebeple kardeşi 
Şeıiıseddin Sami'nin hazırladığı Arna
vutça alfabeyi hararetle desteklemiştir 
(iA, Xl , 412) 

Türkçe, Arapça, Farsça, Yunanca. Fran
sızca .ve italyanca 'ya vakıf olan Na im Bey, 
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Türkçe ve Farsça bazı çeviriler yapmıştır. 
Homer'in İlyada'sını Arnavutça ve Türk
çe'ye ilk defa Naim Bey tercüme etmiş
tir. Bazı hıristiyan araştırmacılarının, Na
im Bey'in Prizren Arnavut Cemiyeti'nin 
faaliyetlerini durdurduğu 1881'den son
ra Türkçe veya Farsça eser yazmadığını 
iddia etmeleri doğru değildir (Kaleshi , 
Biographisches Lexikon, ı . 541 ). Bu araş
tırmacıların çalışmaları Naim Bey'in Os
manlı Devleti ile ilişkilerini doğru olarak 
yansıtmaktan uzaktır. islamiyet'i ve Os
manlı kültürünü genellikle benimseyen 
Arnavut halkının yetiştirdiği Naim Bey 
gibi aydınların fikir ve edebiyat alanın

da ortaya koydukları eserleri islam dışı 
çevrelere bağlama gayreti onların Os
manlı karşıtı düşüncelerinden kaynak
lanmaktadır. Naim Bey yazılarında ilahi 
konulara din felsefesi açısından temas 
etmiş ve dini özellikle toplumdaki ahlak 
kurallarının esas kaynağı olarak görmüş
tür. Vasa Paşa (Pashko Vasa) tarafından 
söylenen, "Arnavut'un dini Arnavutçu
luktur" sözünün Naim Bey'e mal edilme
si de bu bakımdan yanlıştır. 

Doğduğu köydeki Bektaşi Tekkesi'yle 
ilişkileri sayesinde Türk ve Fars edebi
yatını tanıyan , özellikle hemşehrisi Ne
sibi'nin şiirlerini, Dalip Fraşiri'nin el-Ha
dika ve Şahin Fraşiri ' nin Muhtarname' -

Naim Frasiri'nin Permeti 'de Arnavutça tedrisat yap ı lması · 

n ı talep eden 15 Haziran 1312 !27 Hazi ran 18961 tarihli 
mektubu {K Frasheri, s. 55) 

sini okuyarak Fars edebiyatı tesirinde 
kalan Naim Bey küçük yaşlarda bu eser
lerden etkilenip Arnavutça şiirler yaz
mıştır. Zosimea Lisesi 'ne girdikten son
ra Homer ve Virgil'in eserlerinin yanı sı
ra Lamartin, Voltaire ve Hugo gibi Fran
sız yazariarına ilgi duymaya başlamış

tır. Naim Bey yazdığı lirik, satirik ve di
daktik şiirlerle XIX. yüzyıl Arnavut ede
biyatında yeni çığır açmış bir şair ola
rak kabul edilmektedir. Yazdığı 30.000'i 
aşkın mısra ile ve bilhassa Iirik ve vata
ni şiirleriyle çağdaşlarının takdirini ka
zanmıştır. Nesirlerinde halkın Toska (Tos
ke) denilen kesiminin konuştuğu dili ede
bi bir tarzda kullanmaya çalışan Naim 
Bey, Arnavut edebiyatında kısa cümleli 
anlatım tarzının hakim olmasını sağla
mıştır. 

Eserleri. Naim Bey Arnavutça, Türkçe, 
Yunanca ve Farsça olmak üzere çeşitli 
eserler kaleme almıştır. Hemen hepsi 
Bükreş'teki Drita Arnavut Cemiyeti ta
rafından yayımlanan Arnavutça eserle
ri şunlardır: 1. E Kendimit te Çunavet 
Kendonjetoreja (I-ll, Bükreş ı 886) La 
Fontain'in masalları tarzında hazırlan

mış bir okul kitabıdır. 2. Istori e Pergjit
heshme per Mesonjetoret te Para (Bük
reş 1886) Bazı milletler ve devletler hak
kında temel tarihi bilgiler veren bir okul 
kitabıdır. 3. Vjersha per M esonjetoret 
te Para (Bükreş 1886) iıkokul öğrencile
ri için yazılmış şiirleri ihtiva eder. 4. Ba
geti e Bujqesia (Bükreş ı 886) Hayvan
cılık ve ziraatla ilgili manzum bir kitap
tır. s. Diturite per Mesonjetoret te Pa
ra (Bükreş ı 888). ilkokul çocuklarına te
mel bilgiler veren bu eser daha sonra 
Gjithesia adıyla yayımlanmıştır (Bükreş 
ı 895). 6. Lulete e Verese (Bükreş 1890) 
Şai r, "Yaz Çiçekleri" adını verdiği bu şiir 

kitabında Arnavut dilinin özelliklerinden 
hareketle Arnavut milli kimliğini ortaya 
koymaya çalışmaktadır. 7. Mesime (Bük
reş ı 894). Ahlak kurallarını öğretmek 

amacıyla manzum ve mensur olarak ka
leme aldığı bir ders kitabıdır. 8. Parajsa 
dhe Fjala Fluturake. "Cennet ve Kanat
lı Kelimeler" anlamına gelen bu şiir ki
tabı önceki eseriyle bir arada yayımlan
mıştır. 9. Fletore e Bektashinjet (Bükreş 
1896) Bektaşilik'le ilgili küçük bir araş
tırmadır. 10. Istori e Skenderbeut (Bük
reş ı 898 ) 1890-1895 yılları arasında ya
zılan bu manzum eser Arnavut milli kah
ramanı iskender Bey'in tarihi kimliğine 
dairdir. Müellif adı ve baskı yeri zikredil
meksizin ilk olarak Bükreş'te neşredi

Ien eser daha sonra Tiran ve Priştine'de 



de yayımlanmıştır. 11. Qerbelaja (Bük
reş 1898). Fuzüli ile Dalip Fraşiri'nin Ha
dı"ka 'larının etkisi altında kaleme aldı

ğı bir şiir kitabıdır. Müellif bu eserinde 
XVII. yüzyıla kadar gelen islam tarihini 
nakletmektedir. Kerbela Vak'ası'ndaki 

trajik sonucu anlatan şair, ideal kişi ola
rak tanıttığı Abaz Ali vasıtasıyla Arna
vut halkına kan dökmekten çekinme me
sajını vermektedir. 12. Istori e Shqipe
rise (Sofya 1899) ilkokulların üçüncü sı
nıfları için hazırlanmış Arnavutluk tarihi 
hakkında temel bilgiler veren bir kitap
tır. 13. Shqiperia (Sofya 1902) 1880'de 
kaleme alınan bir şiir mecmuasıdır. Naim 
Bey'in şiirlerinin bir kısmı önce Brük
sel'de çıkan Albania dergisinde yayım

lanmış (1897). vefatından sonra da bu 
eserde bir araya getirilmiştir. 14. Iliad
he e Omerite (Bükreş 1896). Homer'in 
İlyada'sının Arnavutça'ya yapılan ilk ter
cümesidir. Naim Bey'in Arnavutça yaz
dığı eserlerin hemen hepsi N. H. F. (Naim 
Halit Frasheri) veya N. F. (Naim Frasheri) 
rumuzuyla yayımlanmıştır. 

Türkçe Eserleri. 1. Kavuid-i Furisiyye 
der Tarz-ı Nevin (istanbul 1288/ 1871, 
2.bs . 1877) Müellifin ilk eseridir. 2. İhti
ruut ve Keşfiyyut (istanbul 1298, 1300). 
Müellif bu eseri istanbul'da Matbuat 
Kr:ılem i müdürü iken yazmıştır. 3. Fu
sul -i Erbaa (İstanbul 1298). Yılın dört 
mevsimine göre duyguları değişen iki 
gı;!ncin aşkını tasvir eden ve Kater Sil 
net adıyla Arnavutça 'ya çevrilen eser 
üzerinde Nasho Jorgaqi tarafından bir 
araştırma yapılmıştır ("Kater Stinet dhe 
fiJlimet romantike te Naimit" , Studime 
Filologj ike, nr. 2, Tirane 1971). 4. İlyada
Eser-i Homer (İstanbul 1303). 

Yunanca Eserleri. 1. O Alithis Pothas 
ton Skypetaron (Bükreş 1886; Sofya 1904, 
1912). Arnavutlar'ın Balkanlar'daki bü
t ün milletlerle iyi i lişkiler içerisinde ol
masını t emenni ederek Arnavut toprak
larının Slav milletlerine teslim edilme
mesi mesajını veren bir şiir kitabıdır. 2. 
Q Eros (İstanbul 1895). Sekiz şiirden iba
ret olan bu kitap klasik edebiyatı taklit 
etmektedir. 

Naim Bey'in Farsça yazdığı bir eser de 
Tal].ayyülut adlı şiir mecmuasıdır. Eser
dı;!ki ş iirlerin tarihine bakılarak şairin 

biJnları 1873 yılında yazmaya başladığı 
söylenebilir. Bu eser V. Buhara tarafın

dan Enderrime adıyla Arnavutça'ya ter
cüme edilmiş veTiran'da Oh. S. Shuteriqi 
tarafından yayım lanan Vepra te Zgjed
hura adlı eserler mecmuasında neşre

djlmiştir (Tirane 1980, I, 351-392) 
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FREE'fOWN 

Sierr~ Leone 
Cumhuriyetj'nin başşehri 

(bk. SİERRA LEONE). 

FRENGl MAHAL 

(bk. FİRENGİ MAHAL). 

FRf:NK 
Osmaplılar'ın 

Batı Avrup~ılar hakkında 
kullandıkl~rı bir terim. 

_j 

ı 

_j 

ı 

_j 

Aslı Frank olan (bk FRANKLAR) ve ge
nelde "Batı Avrupalı" anlamını taşıyan 

Frenk kelimesi. O~manlılar'da önceleri 
daha fazla ilişki içerisinde bulunulan ital-

FREN K 

yanlar'la Fransızlar'!, )01. yüzyıl sontapn
dan itibaren Almanlar \ XVL yüzyılın or
talarından itibaren de tanışma sırasıyla 
diğer Batı Avrupalı kavimleri içine alınış 
ve Protestanlığın ortaya çıkması bu du
rumu etkilememiştir. Buradan. terimin 
Avrupalılar arasındaki mezhep ve milli
yet farkından değil coğrafi konum far
kından, daha doğrusu Batı Roma- Qoğu 
Roma (Bizans) bölünmesinden kaynak
landığı anlaşılmaktadır. Roma impara
torliJğu ikiye ayrılırken Franklar'ın tama
mı !3atı Roma topraklarında kalmış1 yıl
lar sonra en büyük hükümdarları olan 
Büyük Karl da (Charlemagne) papa tara
fınqan taç giydirilerek resmen "Batı im
paratoru" ilan edilmiştir. Buna karşılık 

Macarlar gibi Katolik olan bazı kavimler 
Doğu Roma topraklarında kalmış ve yi
ne yıllar sonra Osmanlılar tarafından Ka
tolik oldukları halde Ortodoks Rum ve 
~ulgarlar gibi (aynı şekilde Katalik Os
manlı tebaası da) Frenk kavramının dı
şınqa tutulmuştur. Bu durum. Frenk kav
ramının doğrudan Katalik mezhebiyle 
bağıntılı olmadığını ortaya koymakta
dır. Ancak yine de bütün Katalikler Batı 
kilisesine (Roma), bütün Ortodokslar Do
ğu kilisesine (İstanbul) bağlı oldukları 

için genelde Batı Avrupalı denilince qkla 
Katplikler (ve onlardan bölünen Protes
tanlar), Doğu Avrupalı denilince de Orto
dokslar gelmiştir. 

)01_ yüzyıla ait ilk Osmanlı kaynqkla
rında çok sık geçen Frenk kelimesi Ma
carl;ır hariç diğer Katalik hıristiya11ları, 

özellikle Venedikliler'i belirtmek üzere 
kullf3nılmıştır. Dursun Bey, Engürüs (Ma
caristan) dışındaki Avrupa ülkelerini Fr~nk 
tabiriyle andığı gibi bu topraklarq da 
Frengistan demektedir. Ayrıca Osmanlı 
ordillarının karşısındaki müttefik hıris

tiyan güçlerinden bahsedilirken sık sık 
"Frenk askeri, Frenk beyleri" gibi aqlan
dırrpalar yapıldığı görülür. Özellikle Çem 
Sultan olayı sırasında Frenk ve Frengis
tan kelimeleri iyice yaygınlık kazannuş

tır. Bu olayla ilgili kaynaklara göre Qem 
Sultan saltanat mücadelesini kayb~dip 
ülkeden ayrılınca yıllarca Frengistan'da 
yaşamış. "Frenk efendiler" bu şehzade
nin durumundan istifade ederek devrin 
padişahından külliyetli miktarlarda pa
ra almışlar ve haber toplamak için "Frenk 
diyarları"nı dolaşan Osmanlı ajanlarına 

da yardımda bulunmuşlardı. istanbul'un 
fett)inden sonra. kendilerine özel bir sta
tü tanınan Galata'daki çoğu Latin asıllı 

olan tüccarlar ve diğer siviller "Efrenc 
taifı;!si" adıyla anıldılar. Karamani [\l!eh-
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