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ve Semra Köse eser üzerinde birer yük
sek lisans tezi hazırlamıştır (yk. bk.). 4. 
Faslun ii fazileti'I-ışk. Aşkın mahiyeti ve 
aşıkların çektiklerini anlatan küçük hikaye 
ve şiirlerle süslenmiş on üç sayfalık bu ri
salenin Nevô.-yı Uşşak'ın (İÜ Ktp., TY, nr. 
3958) sonunda yer alan bir nüshası bilin

mektedir (Diriöz, VII 119771. s. 91). Eser 
üzerinde Semra Köse yüksek lisans çalış
ması yapmıştır (yk. bk.). S. Fezô.ilü'l-vü
zerô. ve hasô.ilü'l-ümerô.. Devlet idaresin
de vezirin önemini anlatan on dört sayfa

lık bir risaledir (Süleymaniye Ktp., Aya
sofya, nr. 2893). Mukaddimeden sonra 
"adalet" redifli bir kaside yer alır (a.g.e., 
VII 1 1977J, s. 91). 6. Risô.le-i Şikô.yet-i Ru
zigô.r. Fezô.ilü'l-füzala ve hasô.ilü'l-üme
ra'nın sonunda yer alan bu dört sayfalık 
risale de tahminen Sinan Paşa için yazıl
mıştır ( a.g.e., VII 1 1977[, s. 91). 7. Sinan 
Paşa'ya Mektup. Sadrazam Sinan Paşa'
nın, "Şair ehl-i ilm olmaz" sözü üzerine ya

zılan ve şiirin bir ilim sayıldığı , gerçek şair
terin aynı zamanda ilim sahibi olduklarını, 

Hz. Peygamber'in şiiri ve şairleri sevdiğini 
anlatan mektubun metni NevTnin oğlu 
Atal'nin eserinde yer almaktadır (Nev'!za
de Ata!, s. 324-325). 8. Tercüme-i Mün
şeat-ı Hô.ce-i Cihan. Bilinen tek nüsha
sı British Museum'dadır (Or. nr. 7701; bk. 
İA, IX, 225). 9. Gül-i Sadberg. Şairin di
vanında da yer alan dinl-tasawuti hikmet 
ve öğütlerle dolu bu kaside ayrı bir eser 

hüviyetinde görünmektedir (bk. DİA, XIV, 
225) 

Nev'l'nin Mu]].aşşılü'l-kelô.m (Süleyma

niye Ktp., Ayasofya, nr. 2352). Şer]].-i Ri
sale-i .f>:udsiyye, Şer]].u Heyakilü'n-nur, 
Risale-i Mantı~ (İÜ Ktp., TY, nr. 1725), 

Risaletü'l-kelô.miyye (Süleymaniye Ktp., 
İbrahim Efendi, nr. 860/22) gibi Arapça ki
tapları da vardır. Nev'lzade Atm babasının 
tefsir, kelam, tasavvuf, akaid, mantık vb. 
konularda otuzdan fazla eserinin bulundu

ğunu kaydederse de (Zeyl-i Şakaik, s. 421) 

bunların çoğu henüz ele geçmemiştir. 
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NEV'izADE ATAI 

(bk. ATAi, Nev'izade). 

NEVM 

(bk. UYKU). 

NEVREKOP 

Bulgaristan' ın güneybatısında 
tarihi bir kasaba. 

_j 

_j 

_j 

Günümüzde Goce Delcev adıyla anılmak

ta olup denizden S40 m. yüksekte, Hodop
lar ve Pirin dağları arasında geniş bir düz

lük (N evrekop ovası) üzerinde ve Yunan-

Bulgar sınırının 20 km. kadar kuzeyinde 

kurulmuştur. Mesta Karasu (günümüzde 

Mesta) nehri kasabanın birkaç km. doğu
sundan geçer ve bölgeyi Yunan Makeden

yası ile Balkanlar'ın içlerine bağlayan yol
ların geçmesine kolaylık sağlar. Kasaba, 

9 km. kadar uzakta bulunan Nikopolis ad 

Mestum adlı antik yerleşmenin mirasçısı 

olarak ortaya çıkmış, şehrin isminin de an

tik Nikopolis'ten geldiği ileri sürülmüştür. 

Osmanlılar döneminde bir hıristiyan kö

yü olmaktan çıkarak bir İslam-Türk şehri 
ve bölgedeki önemli bir dini merkez ha

line gelen Nevrekop ve çevresi, Osmanlı 

idaresi altına Gazi Evren os Bey'in Siroz ve 

Drama yakınlarındaki önemli kaleleri ele 
geçirmesi sırasında 776-785 (1374-1383) 

yılları arasında girmiş olmalıdır. Nevrekop 
ovası ve biraz kuzeyindeki Hazlog 1 Hazlık 
vadisinin ele geçirilmesiyle birlikte Osman
lılar, Filibe (Plovdiv) ve Çepino vadisi yoluy

la Trakya ovası arasında bağ kurdular. 

Osmanlı idaresinde Serez (Serres) san

cağına bağlı bir kaza merkezi olan Nevre

kop'la ilgili ilk kayıtlara 849 (1445) tarihli 

defterde rastlanır (BA, MAD, nr. 525). Bu

na göre Nevrekop 137 hane hıristiyandan 

oluşan büyük bir köy durumundaydı ve 

döneminde bölgedeki en büyük yerleşim 

birimiydi. 8S8-8S9 (1454-1455) tarihli def

terde ise 26S hıristiyan hanesi yanında on 

iki hane müslüman nüfusun varlığı dikkati 

çeker (BA, TD, nr. 3). 

Bu tarihlerden 922'ye ( 1516) kadar ge

çen süre zarfında bölgede önemli değişim

ler yaşandı. Trakya ovası ve Doğu Make

donya yoluyla Anadolu'dan gelen yörük

ler hıristiyan Bulgarlar'ın yaşadığı köyle

re ve Nevrekop kasabasına yerleşmeye 
başladı. 922-923'te ( 15 ı 6-151 7) kasaba

da 319 hıristiyan hanesiyle 167 müslü

man hanesi mevcuttu (yaklaşık 2000 ki

şi) 936'da ( 1529-30) nüfus daha da arttı. 
Hıristiyan haneleri 38S'e müslüman hane

leri ise 281'e çıktı. Böylece% 42'si müslü

man olan 3000'e yakın sakiniyle Nevrekop 

dönemin ölçülerine göre önemli bir kasa

ba özelliği kazandı. 97Tye (ı 569-70) doğ

ru bölgede İslamiyet önemli ölçüde yayıl
dı. Kasabada müslümanlar toplam nüfu

sun üçte ikisini teşkil etti. Mahalle sayıları 

da bu değişikliği açık bir şekilde gösterir. 

1 S29'da beş müslüman ve on üç hıristi

yan mahallesi varken 1 S70'te bu sayı on 

üç müslüman ve altı hıristiyan mahallesi 
şeklindeydi. Sonuncu tarihte müslüman

ların sadece % 14'ü sonradan ihtida eden

lerden oluşuyordu. Bu da yörede yaşayan 

müslümanların çoğunluk itibariyle Güney 



Makedonya'dan gelen Türk göçleri sonu
cu oluştuğunu ortaya koyar. 

Nevrekop'un hıristiyanlardan ibaret bir 
köy olmaktan çıkıp bir müslüman kasaba
sına dönüşmesinde Rumeli Beylerbeyi Da
yı Karaca Bey'in oğlu olan Mehmed Bey 
tarafından yaptırılan ( ı 480- ı 490) muhte
şem kubbeli bir cami , okul ve Mesta Ka
rasu nehri üzerindeki köprü önemli rol 
oynadı. ll. Bayezid dönemi vezirlerinden 
Koca Mustafa Paşa da medrese ve ha
mam yanında burada bir cami yaptırttı. 
Ayrıca Şevval 97Z'de (Mayı s ı 565) KanO
ni Sultan Süleyman Nevrekop'taki yetkili
lerden oğlu Şehzade Mehmed'in hatırası
na bir cami ve musaila yaptırmalarını is
temişti. 

Nevrekop kasabasında olduğu gibi bazı 
köylerinde de benzeri yavaş fakat yoğun 
bir İslamiaşma süreci yaşandı. 1529 yılın
da kırsal nüfusun o/o 13'ünü, 1 570'te ise 
o/o 28'ini müslümanlar teşkil ediyordu. Za
man içerisinde bu durum biraz daha ar
tarak sürdü. 1900'de 123 köyüyle bütün 
Nevrekop kazası 12.500 Türkçe konuşan , 

26.960 Bulgarca konuşan (Pomak) müs
lüman ve 35.310 hıristiyan Bulgar nüfu
sa sahipti. 1 570-1900 yılları arasında İs
lamiyet böylece o/o 28'den o/o 53 oranına 
ulaştı. Öte yandan burada Ortodoks pis
koposluğu XVI. yüzyıldan beri mevcuttu, 
ancak piskoposların listesine 1622 yılından 

itibaren rastlanır. 

Kasabanın Osmanlı dönemine ait en ay
rıntılı tasviri , Evliya Çelebi tarafından yan
lış biçimde de olsa Vetrine olarak ( Şimdiki 

Yunan Makedo nyası 'nda ki Neo Petritsi) 
kaleme alınmıştır. Evliya Çelebi Nevre
kop'u pek çok camisi, dergahları , hanları, 

hamamları , medreseleri ve mahalli idari 
binasıyla büyük ve güzel bir kasaba şek-

Mehmed Bey Camii'nin 2005 yı l ı ndaki hali (Stephen Lewis 

fotograf arşivi) 

linde tanımlar. XVIII. yüzyılda kasaba ya
vaş da olsa büyümesini sürdürdü. 1847'
de Fransız seyyahı ve coğrafyacı Vıquesnel, 
Türkler, Bulgarlar ve birkaç Ortodoks Ef
lak'ın yaşadığı 1000 evden, gördüğü on iki 
minareden, hanları ve hamamları bulunan 
oldukça büyük bir pazardan söz eder. 1809 
ve 1811'de Nevrekop'un hıristiyan cemaati 
küçük bir kilise inşa etti. 1833 ve 1841 'de 
biraz da Tanzimat reformlarının sağladığı 
rahat ortamın ifadesi olarak büyük ve abi
devi bir kilise yapıldı . 1820'lerde ise son ola
rak günümüzde sadece birkaç eski fotoğ
rafı kalan büyük kubbeli cami inşa edildi. 

1324 (1906) yılına ait Selfınik Vildyeti 
SaJndmesi'nden Nevrekop kasabasının 
yirmi mahalle, 1432 hane, 598 dükkan. on 
iki cuma camisi, dört mescid, iki kilise ve 
en az sekiz derviş tekkesine sahip olduğu 
dikkati çeker. 1908 tarihli bir Yunan kay
nağında burada 5900 kişinin yaşadığı, bu
nun 3865 Türk, 490 müslüman Çingene, 
Yunan Ortodoks kilisesine bağlı 595 ve 
Bulgar piskoposluğuna bağlı 900 hıristi
yandan ibaret olduğu belirtilir. Aynı kay
nak Nevrekop kazasının nüfusunun çoğun
lukla müslümanlardan oluştuğunu haber 
verir (toplam 83.000 sakinin 5 ı .OOO'i, yak
l aş ık% 6 ı) 1303 ( 1885-86) tarihli salna
me daha düşük rakamlar verse de Yunan 
kaynağında gösterildiği gibi müslüman
ların aynı yüzdelik orana sahip olduğuna 
işaret edilmiştir. 

1912'de Birinci Balkan Savaşı esnasında 
N evrekop'un Bulgarlar tarafından alınma
sı müslümanların toplu olarak göç etmesi
ne yol açtı. Müslümanların boşalttığı Nev
rekop ve köylerine Yunanlılar tarafından 
ele geçirilen Drama ve Serez bölgelerin
den sürülen Bulgar göçmenleri yerleşti. 
Bu eğilim zamanla daha da arttı. Günü
müzde birkaç Çingene müslüman ailesi bir 
tarafa bırakılırsa kasaba nüfusu tamamıy
la hıristiyan - Bulgarlar'dan oluşur (ı 978 

nüfusu I 7.800) . Müslümanlarla birlikte Os
manlı mimarisi de ortadan kalkmıştır. Bu
güne sadece Karaca Bey oğlu Mehmed 
Bey Camii'nin kalıntıları ile yanındaki Ko
ca Mustafa Paşa Hamarnı'nın çok kötü du
rumdaki harabeleri ulaşmıştır. 

1960'lı yıllarda ve 1973'te olayların zir
veye çıktığı hareketli dönemlerde Nevre
kop'un dağ köylerinde yaşayan Pomaklar, 
komünist rejimi tarafından dinlerini de
ğiştirmek ve "Bulgar asıllarına dönmek" 
için çok büyük baskılara maruz kaldı. Şid

dete başvurularak direnişi kırılan Pomak
lar'dan sonra müslümanlar da büyük çap
ta yeni isimler almaya zorlandı, evlerinden 
sürülerek Bulgarlar'ın arasına (müslüman-

NEVRES, Abdürrezzak 

l a rın bu l unmadığ ı yerl ere) dağıtıldı. Ko
münist yönetimin sona ermesiyle birlikte 
pek çoğu dağlık bölgelerdeki kendi köyü
ne döndü, mütevazi İslami yaşamlarını ye
niden canlandırdı ; bunlar dışarıdan aldık
ları yardımlarla tahrip edilmiş veya yıkıl
mış camilerini tekrar inşa ettiler. 

Nevrekop'ta bazı Osmanlı yazarları yetiş
mişti r. Şair, alim ve Nakşibendl dervişi 
olan. uzun yıllar Mısır'da Kavalalı Mehmed 
Ali Paşa'nın hizmetinde bulunan ve 1248 
(1832) yılında Nevrekop'ta vefat eden Ra
na Mustafa Efendi bunların en önde ge
lenlerindendir. Kavala'da 1818-1821 yılla
rı arasında inşa edilen Mehmed Ali Camii 
ile yakın benzerlikleri bulunan Nevrekop'
taki kubbeli camiyi yaptıran da muhteme
len bu zattır. Daha önemli olanı ise Halve
tiyye tarikatının Zühriyye şubesini kuran 
Zührl Ahmed Efendi'dir. Zührl Ahmed 
Efendi 11 57' de ( ı 7 44) Selanik'te vefat et
miş ve aynı mahalde kendisinin inşa ettir
diği tekke ve kütüphanenin olduğu yerde 
defnedilmiştir. 
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Divan şairi. _j 

Aslen Kerküklüdür. XIX. yüzyıl şairi Os
man Nevres'ten ayırt edilebilmesi için Nev
res-i Kadim olarak anılır. Bağdatlı İsmail 
Paşa babasını Abdullah diye kaydederse 
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