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POSTA 

(bk. BERİD ; MENZİL; PEYK; ULAK). 
L ~ 

POSTEL, Guillaume (Wilhelm) 
(1510-1581) 

Fransız şarkiyatçılığının 

kurucularından , hümanist filozof. 
L ~ 

Avranches'a bağlı Barenton yakınındaki 
Dolerie köyünde yoksul bir anne babadan 
doğdu ve onları küçük yaşta kaybetti. Pa
ris'te Sainte-Barbe College'inde okudu; 
Grekçe, Latince, İbranice ve diğer semitik 
dilleri öğrendi. Daha sonra Rouen'e yerleş
ti; burada dönemin ünlü bilgini Guillaume 
Bude, Marguerite de France ve ı. François 
ile iyi ilişkiler kurdu, onlardan destek gör
dü. Fransa'nın 1535'te Osmanlı Devleti'ne 
gönderdiği ilk daimi elçi olan Jean de la 
Forest'in maiyetinde yer aldı; bu görevi sı
rasında Rumca, Kıptlce , Ermenice, Arap
ça ve Türkçe öğrendi. Üç yıl sonra berabe
rinde İstanbul'dan topladığı birçok değer
li yazma eserle Fransa'ya döndüğünde 
Paris'teki College des Lecteurs Royaux'da 
(College de France) matematik, Grekçe, 
Arapça ve İ branice profesörlüğüne geti
rildi. Bu arada Fransızca ilk Arap dili gra
merini yazdı ( Grammatica Arabica, 1 538-
15 39) . Geçirdiği bir bunalım sonunda ka
lemini artık Tanrı yolunda kullanmaya ka
rar verdi, üç ay içinde De Orbis Terrae 
Concordia adlı eserini yazdı. 1 543'te ho
calıktan ayrıldı ve Roma'da Cizvitler'e katıl
dı; ancak kısa bir müddet sonra aykırı fi
kirleri yüzünden tarikattan çıkarıldı. 1 549'
da Kudüs üzerinden İstanbul'a gitti ve iki 
yıl kadar orada kalmasının ardından Av
rupa'ya dönüp birçok şehirde başı boş do
laştı ; bir ara Viyana Üniversitesi'nde ders 
verdi. 1 555'te hakkında açılan sapkınlık da
vasında suçlu bulunarak Roma'daki engi
zisyon hapishanesinde üç yıl yattı. Daha 
sonra Paris'te Saint Martin-des-Champs 
Manastırı 'na kapatıldı ve orada öldü. 

"Bilgin ve deli" denilen Pastel yaşamın
daki kararsızlıklara, sıkıntılara ve denge
siziikiere rağmen Latince ve Fransızca bir
çok eser kaleme almış, devrine göre ileri bir 
yönterrıle dünyanın ve Fransa'nın birer ha
ritasını çizmiştir. Onun kimliği , karmaşık 

kişiliği ve düşünceleriyle dönemi üzerinde 
derin etkiler bıraktığı kadar savunduğu 
tezlerle dünyayı hala etkilerneye devam 
ettiği söylenebilir. 1939 yılında Pastel Dost
ları Derneği tarafından öldüğü manastırın 

duvarına, üzerinde "Evrensel Uzlaşmanın 
Havarisi" yazısının yer aldığı bir plaket ça
kılmış ve ölümünün 400. yıl dönümünde 
memleketi olan Avranches'da uluslarara
sı bir kolokyum düzenlenerek sunulan bil
diriler basılmıştır (Guillaume Postel1581 · 
1981, Paris ı 985) Doğduğu köyün kilise
sinde de College de France'a profesör ta
yin edildiği 1 538 yılında yapılan bir vitrayı 
bulunmaktadır. 

Dünyanın büyük değişikliklere uğradığı, 
coğrafi keşiflerin yapıldığı, hümanizma, 
Rönesans ve Reform hareketlerinin yaşan
dığı bir dönemin fikir adamı olan Pastel'in 
kendini Katalik veya Protestan saymadığı 
ve MOseviliğe , daha çok da onun vecd, mu
rakabe ve duaya dayanan Kabala gizem
ciliğine ilgi duyduğu söylenmektedir. Din
de hoşgörüden yana bir tavır sergilemiş, 
belki de adını koymadan dinsel bir hüma
nizmayı savunmuştur. Nitekim teslls inan
cına karşı çıkan Michel Servet'in Calvin ta
rafından 1553'te Cenevre'de yakılmasına, 

yazdığı Apologia pro Serveto'da şiddetle 
karşı çıkmıştır. De Orbis Terrae Concor
dia başlıklı (Paris 1543; Basel 1 544), ikinci 
bölümünü Hz. Muhammed ve İslamiyet'e 
ayırdığı eserinde de evrensel bir uzlaşma

nın esaslarını ortaya koymakta ve diğer 
semavl dinlerin Hıristiyanlığın içinde eri
diği tek bir inanç sisteminin hakim olaca
ğı evrensel bir hıristiyan devletinin kurul
ması gerektiğinden bahsetmektedir. An
cak bu evrensel uzlaşma modelini daha 
sonra kısmen terkettiği ve diğer dinlerin 
kendi kimliklerini yitirmeden de evrensel 
bir toplum içinde varlıklarını sürdürebile
ceğini savunduğu bilinmektedir. 

Pastel genel olarak Türkler'i ve Osmanlı 
Devleti'nin başlangıç ve gelişmesini , teşki

lat yapısını ele aldığı De la Republique 
des Turcs adlı eserinde (Poitiers 1 552; Des 
histoires orientales [Paris 1575, 3. bs.[; )ac
que Rollet'nin giriş ve açıklayıcı notlarıy

la, istanbul 1999), çağdaşı diğer Rönesans 
dönemi hümanist ve bilginlerinin dinleri
nin "baş düşmanı" saydıkları ve bazan da 
"Asya'daki inlerinden, mağaralarından çı
kan insanlar" şeklinde söz ettikleri Türk-

Guillaume 
CWilhelml 
Pastel'in 

kara kalem 
portresi 
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ler'i savunmuş, özellikle Batı'daki Türkima
jında kökleşmiş olumsuz düşünceleri dü
zeltmeye çalışmıştır. Bu tutumundan do
layı Türkler'in avukatlığını yapmakla suç
lanan Pastel, Türkler'in Ön Asya'da yayıl
malarını, Oğuzlar'ın Selçuklu Devleti'ni kur
malarını, Tuğrul ve Çağrı beylerin İslam 
dünyasında egemen bir konuma gelmesi
ni tar ihsel sürece uygun biçimde açıklayan 
dönemin ender alimlerden biridir. Osman
lılar'ı anlatırken kişisel gözlemlerine da
yanarak Hıristiyanlık'ta hoş karşılanmayan 

çok eşliliğin hükümdarlar ve zenginler dı
şında pekyaygın olmadığını belirtmiş, ada
letin hızlı işleyişini, Türkler'in kanaatkarlı

ğını, ibadet yerlerinin sessizliğini, hamam
ların temizliğini övmüştür. Pastel'in sağlı

ğında üç defa basılan bu eserin (ı 552, ı 560, 
1575) son baskısına daha önce Bartholo
maeus Georgiewitz tarafından hazırlana
rak yayımlanan bir Türkçe sözlüğün (De 

Turcorum ri tu et moribus, Antwerpen 1 544) 
tekrar düzene konulan ve Türk dili açısın
dan önemli bir belge olan şekli eklenmiştir. 

İslam'ın ve Doğu edebiyatlarının bir hay
ranı olarak Kur'an-ı Kerlm'i Latince'ye (Al

corani, Paris 1543), Ahd-i Cedid'i Arapça'
ya çeviren ve Fransa'da ilk defa Arapça'
nın gramerini yazan Pastel'in pek çok eseri 
bulunmaktadır (bir listesi için bk. Bouws
ma, bibl. ; bk. Secret, bibl.) . Bunlardan yu
karıda sayılanlardan başka L a raison de 
la monarchie .. . (Pari s ı 55 ı ), Galya t ari
hini anlattığı L'historie memorable des 
ex peditions .. . (Paris ı 552), kurulmasını 
tasarladığı yeni dünya düzeninde kadın
ların oynayacakları rolü Venedik'te rasttadı
ğı ermişlik iddiasında bulunan bir kadına 
gönderme yaparak açıkladığı Les tres
merveilleuses victoires des femmes du 
nouveau monde .. . (Paris 1 55 3) ve Des
cription et charte de la terr e sainte ... 
(Paris 1553) adlı eserler i sayılabilir. Ayrıca 

on iki farklı dilin alfabesinin harflerini ko
nu ettiği Linuarum duodecim charac
teribus differentium Alphabetum ( 1 538) 
adlı bir eseri bulunmaktadır. 
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Iii ZEKi ARIKAN 

ı ı 
POSTİNPÜŞ BABA zAviYESİ 

L 

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde 
erken Osmanlı devrine ait 

bir zaviye. 
_j 

Kaynaklarda Baba Sultan Zaviyesi, Sey
yid Mehmed Dede Zaviyesi, Postinpuş Ba
ba Sultan imareti adlarıyla da anılan yapı 
ilçenin kuzeybatısında, muhtemelen antik 
şehrin yerinde oluşan 6 m. yüksekliğinde
ki Babasultan höyüğünün meydana getir
diği alçak bir tepenin üzerine kurulmuş
tur. Aşıkpaşazade, Sultan ı. Murad'ın Ye
nişehir'de Postinpfiş Baba için bir zaviye 
yaptırdığını kaydeder (Tarih, s. 216) . Se-
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mavi Eyice ve Oktay Aslanapa bu bilgiden 
hareketle yapının 1. Murad dönemine ait 
olduğunu ileri sürmüşlerdir. Ancak Evliya 
Çelebi'nin, Orhan Gazi'nin bir oğluna ait 
mezarın burada bulunduğunu söylemesi
ni ve bu bilginin 979 (1571-72) tarihli Tah
rir Defteri'nde yer almasını değerlendiren 
Ekrem Hakkı Ayverdi zaviyenin Orhan Ga
zi döneminde inşa edildiği sonucuna ulaş
mış, ayrıca XIX. yüzyıla ait bir başka kay
nağa dayanarak Postinpuş Baba'nın asıl 
adının Seyyid Mehmed Hammali olduğu
nu kaydetmiştir (Osmanlı Mi'marisi /,s. 
209-210). Zaviyenin Orhan Gazi dönemin
de yapıldığını daha sonra Semavi Eyice de 
kabul etmiştir (DİA, VII, 72). Binanın XIX. 
yüzyılın sonlarında muhtemelen bir dep
rem sonucunda yıkılarak kullanılamaz ha
le gelmesi üzerine 1905-1906 yıllarında ih
ya edildiği düşünülmektedir (Emir, II, 62). 
Postinpfiş Baba Zaviyesi hakkında ilk mo
nografik çalışma Franz Taeschner tarafın
dan 1928 yılında yapılmıştır. Taeschner, bu 
çalışmasında Hans Dernschwam ve Evliya 
Çelebi'nin seyahatnameleriyle Matrakçı Na
suh'un Beyan-ı Menazil-i Sefer-i Ira
keyn adlı eserindeki Yenişehir minyatü
ründen (İÜ Ktp., TY, nr. 5964, vr. 14b) ya
rarlanmıştır. 

Yapı tabhaneli cami denilen grubun ti
pik örneklerinden biridir. Eyvan biçiminde
ki girişin karşısında yer alan büyük kub
beli orta sofa ibadet mekanını oluşturur. 
Giriş eyvanının iki yanında bulunan küçük 
koridorlardan kubbeli misafirhane (tabha

ne) mekanlarına geçilir. Koridorların üze
ri kuzey yönünde bindirme bir taş tavan, 
güney yönünde basık bir kubbeyle örtülü 
olup bunların ortasında birer aydınlık de
liği bırakılmıştır. Böylece yapıda kapalı av
luda aydınlık feneri düşüncesinin yaşatıl
mış olduğu görülmektedir. Doğu duvarla
rında birer ocak bulunan misafirhane bö
lümleri kanatların güney ve batı cephele
rine açılan pencerelerle aydınlanmaktadır. 
Bu plan tipindeki yapılarda ibadet meka
nında girişin tam karşısında yer alan mih
rap nişi bu eserde giriş ekseni üzerinde 
değil kapının solundaki duvarda yer almış-

PostinpOş Baba 
Zaviyesi'nin 
planı ve güney 
duvarındaki 

yürek biçiminde 
süsleme 
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tır. Aynı durum İznik'teki Nilüfer Hatun 
imareti'nde de uygulanmıştır. Orta safanın 
üstünü tromplar aracılığı ile geçişleri sağ
lanan sekizgen şekilli, normalinden daha 
yüksek tutulmuş olan kasnak üzerine iri 
üçgenlerle bağlantılı 8,5 m. çapında da
iresel kubbe örtmekte, kanat mekanların 
üzerinde ise üçgen kuşaklarta bağlantılı 
basık kubbeler bulunmaktadır. ibadet me
kanında kenarları bordürlü çok yalın bir 
mihrap, yeşil boyalı sıradan bir minber ve 
safanın güneydoğu köşesinde ahşap vaiz 
kürsüsü yer almaktadır. Yapının doğu cep
hesinin önünde bulunması gereken son 
cemaat yeri ortadan kalkmış, sadece gü
neydoğu köşesinde revaka ait kemerin kü
çük bir kısmı kalmıştır. 1926-1927 yılların
da binanın önünde ahşap bir revak mev
cuttu. 

Doğu cephesinin dışındaki cephelerde 
bir sıra kesme taş, üç sıra tuğladan mey
dana gelen almaşık duvar işçiliği görül
mektedir. Giriş cephesi haricindeki cephe
lerde küfeki taşı ve yassı tuğla değişik şe
killerde kullanılarak yatay balık sırtı, ha
sır örgüsü, rozet gibi geometrik desenler 
oluşturulmuştur. Kubbe kasnağında, ke
mer ve alınlık dolgularında tuğla süsleme 
öğesi olarak kullanılmıştır. Güney duvarın
da bordürleri testere dişi şeklinde işlen
miş iki kör kemer arasında yer alan yürek 
şeklindeki nişte Bizans'ın son devrinde in
şa edilen bazı yapılara has özellikler bu
lunmaktadır. XN. yüzyılda benzerlerine ol
dukça sık rastlanan bu motif İstanbul'da 
Fenari Isa Camii, Kariye Camii ve Yoros 
Kalesi gibi Bizans yapılarında, aynı döne
min Batı Trakya'daki Bizans eserlerinde 
görülmektedir. Bu durum eserin taş us
talarının Bizanslı olduğunu gösterir. Alın
lık dolgularında ise erken Osmanlı devri
nin mimari özellikleri görülmektedir. Dev
rin diğer tipik bezerne unsurlarından olan 
rozetlerin kubbe kasnağı gibi çok göz ön ün-


