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Belensiye'nin (Valencia) küçük bir say
fiye kasabası olan Rusafe'de doğdu. 555 
(1160) yılında yirmi yaşını tamamlamadı

ğına göre (Abdülvahid el-Merraküşl, s. 290) 

536'da ( 1141-42) doğmuş olmalıdır. Küçük 
yaşta ailesi Maleka'ya (Malaga) göç etti. 
Kısa sürelerle oradan ayrılan Rusati bir 
süre Gırnata'da kaldı ve şehrin valisi Mu
hammed b. Abdülmelik b. Sald'e kaside
ler sundu. Burada Muhammed b. Abdur
rahman el-Kütendl ile tanışınca onunla 
karşılıklı şiir söylediler. İlk Muvahhid hü
kümdarı Abdülmü'min el-KOml'nin Endü
lüs'ü zaptetme seferleri sırasında Endü
lüs halifesinin övülmesi için Cebelitarık'ta 
555'te ( 1160) düzenlenen şiir yarışmasına 
Rusati de katıldı ve halifenin huzurunda 
takdir toplayan uzun bir methiye okudu 
(Divan, nr. 34; Abdülvahid el-Merraküşi, 
s. 287-290). Gerek bu şiiri gerekse Muvah
hidler'in diğer ileri gelenleri için söylediği 
methiyeleri dolayısıyla Muvahhidler'in öv
gü şairi diye anıldı. 

Akıl, onur, iffet, hilim ve sabır erdem
leriyle övülen Rusati şiiri bir geçim vasıta
sı olarak görmedi, geçimini baba mesleği 
olan elbise tamirciliği ve terzilikle sağladı. 
Onun Maleka çarşısındaki terzi dükkanı 
Doğu Endülüs'ün şair ve yazarlarının bu
luşma yeriydi. Şair bir dizesinde (Divan, 
nr. 64). küçük yaşta memleketi Rusafe'
den ayrılması ve elbise tamirciliğiyle ge
çimini sağlaması bakımından kendini kü
çük yaşta vatanı Musul'dan ayrılan ve ay
nı mesleği icra eden ünlü şair Seri er-Ref
fa'ya benzetir. Edebiyat eleştirmenleri, 
maddi çıkar gözetmeden Muvahhidler'in 
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gelişini kutlayan ve ileri gelenlerine övgü
ler yazan Rusati ile yine maddi çıkar gö
zetmeden Murabıtlar'ın gelişini kutlayan 
İbn Haface arasında paralellik kurar. Bu 
sebeple M. Rıdvan ed-Daye'nin, Rusati'nin 
övgüleriyle geçimini sağlamak için Endü
lüs ve Mağrib beldelerini, Maleka, Gırnata 
ve Merakeş'i dolaştığına dair kanaati (Fi'l
Edebi'l-Endelüsf, s. 67-81) isabetli görün
memektedir. Methiyelerinin çok az olma
sı bunu teyit etmektedir; ancak kendisi
ne verilen ödülleri de geri çevirmemiştir 
(Divan, neşredenin girişi. s. 16-17). Rusa
ti genç yaşta Maleka'da vefat etti. 

Doğu Endülüs şairlerinin hemen hemen 
tamamı gibi Rusati de Doğu Arap şiirinin 
geleneklerine bağlıydı. Dolayısıyla, zecel 
türü şiirin en büyük temsilcisi Kurtutalı 
İbn Kuzman'ın çağdaşı olmasına rağmen 
müveşşah ve zecel gibi Endülüs'e özgü 
şiir türlerine iltifat etmemiştir. Gerek ka
zanç sağlamak amacıyla şiir söylememiş 
olması gerek klasik kaside formunu ter
cih etmesi gerekse Muvahhidler'i övgüyle 
karşılaması ve özellikle orUinal tasvir şiir
leri sebebiyle İbn Haface şiir ekolüne men
sup sayılır. Makkarl, tasvir şiirlerindeki ye
nilikleri dolayısıyla Rusati için Endülüs'ün 
İbnü'r-ROml'si nitelemesinde bulunmuş
tur (Nefr.ıu'Hfb, III, 486) . Ancak İbnü'r-RO
ml'nin bu alanda ortaya koyduğu yenilik
ler daha çok akli iken Rusatl'ninkiler haya
lldir. Şiirlerinin çoğu tasvir temasında olan 
Rusatl, özellikle beş veya daha az teyitten 
oluşan şiirlerinde (maktüat) çok başarılı 
tasvirler. yeni benzetmeler ve yeni mana
lar ortaya koymuştur. Çiçek tasvirlerine 
dair olan "nevriyyat" türü şiirlerinde İbn 
Derrac'ın etkisi görülür. İşblliye (Sevilla) ır
mağını tasvir ettiği şiirine kendisinden son
ra gelen birçok şairin nazire yazdığı kayde
dilir (Divan, neşredenin girişi, s. 23; Ab
dülvahid el-Merraküşi, s. 291 ). Rusatl, şi
irlerinin önemli bir kısmında küçük yaşta 
ayrıldığı memleketi Rusare ve Belensiye'
ye duyduğu özlemi dile getirmiştir (İbn 
Said el-Mağribi, II, 298-299; Makkari, IV, 9-

10). Bunun dışında methiye, mersiye, ga
zel ve ihvaniyyat temalarında şiirleri bu
lunmaktadır. Edebi nesir alanında da ör
nekler ortaya koyduğu anlaşılan Rusatl'
nin kalem tasviriyle ilgili bir parçasını Lisa
nüddin İbnü'l-Hatib kaydetmektedir (el
İf:ı[ıta, II. 514-515). 

İbnü'l-Ebbar, Rusati'nin ellerde dolaşan 
divanının kaybolduğunu belirtir. İhsan Ab
bas, tarih ve edebiyat kaynaklarını tara
yarak oluşturduğu divanını Divanü'r-Ru
şafi el-Belensi adıyla yayımlamış (Beyrut 
1960). bunun geliştirilmiş ikinci baskısı da 

yapılmıştır (Beyrut-Kahire 1403/1983). Te
resa Garulo, İhsan Abbas'ın oluşturduğu 
divanın İbnü'l-Hatlb'in el-İJ:ıdta'sından (II. 
505-515). İbn Asker el-Gassanl'nin Tari{! u 
MdJel;fa'sından, İbn Büşra'nın (Bişri) 'Ud
detü'l-celis'inden (Cambridge 1992, s. 95-

96) ve kendisinin "ar-Rusatl de Valencia, 
Poemas"ından (ispanyolca neşredenin gi
rişi ve şiirlerin ispanyolca'ya tercümesi, 
Madrid 1980, I 986) tamamlanabileceğini 

ifade etmektedir (EJ21Fr.J, VIII, 652). 
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Bulgaristan'da tarihi bir şehir. 
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Bulgaristan'ın dördüncü büyük şehri olan 
Rusçuk (Bulgarca Ruse 1 Russe) önemli bir 
endüstri ve kültür merkezidir (2001 nüfu
su 180.344). Osmanlı döneminde (1393-

1878) hıristiyan bir Bulgar köyünden elli 
üç camisi, dokuz medresesi ve en az beş 
tekkesiyle müslüman Türk nüfusunun ço
ğunlukta olduğu Kuzey Bulgaristan'ın en 
büyük kozmopolit şehirlerinden birine dö
nüşmüştür. XVIII. yüzyılın sonlarında ve 
XIX. yüzyılda cereyan eden beş Rus-Türk 
savaşı sırasında etrafı taş döşeli toprak is
tihkamla çevrili önemli bir kale-şehir özel
liği kazanmıştır. Bu esnada ve özellikle 1811 
ve 1877-1878 yıllarında defalarca bomba
lanmış ve yıkılmıştır. 1878'den öneeye ait 
çok az sayıda mimari eserin kalmasının 
sebebi budur. 1864-1878 yılları arasında 
Rusçuk, Dobruca'nın tamamını ve Bulga
ristan'ın yarısını içine alan Tuna vilayeti
nin merkeziydi. Osmanlı Devleti'nin ilk de
miryolu Rusçuk ile Karadeniz limanı olan 
Varna arasında yapılmıştı. Osmanlı idare
sinin son dönemlerinde Rumeli'nin en hız
lı gelişen modern bir şehri olmuştur. 



Rusçuk, Rusenski Lom ırmağının nma'
ya kavuştuğu yerin çok yakınında nma'
nın sağ yakasında kurulmuştur. Tam kar
şısında Romanya'nın Giurgiu (Yergöğü) şeh
rinin uzandığı Eflak ovaları bulunmakta
dır. Rusçuk ismi Bulgarca adı olan Ruse'ye 
Golyama Vurgovo'nun karşı yakasındaki 

Malko Vurgovo'nun (Küçük Yurgovo) kar
şılığı olarak Türkçe küçültme ekinin eklen
mesiyle ortaya çıkmıştır. Golyama (Büyük 
Yurgovo) Tuna nehrinin öteki tarafındaki 
eski Giurgiu kalesi ve şehri olup Ortaçağ 
İtalyan kaynaklarında San Giorgio diye isim
lendirmiştir. Buna dayanılarak en son an
siklopedi maddelerinde buranın XIV. yüz
yılda Cenova 1 Ceneviz tüccarları tarafın
dan inşa edildiği ifade edilmişse de bu ye
rin tarihi daha eskiye iner. Yergöğü, 600 
yıllarında ortadan kalkan ve İmparator Jüs
tinyen (lustianos) tarafından inşa edilen an
tik Theodorapolis şehrinin yerine kurul~ 

muştur. XV ve XVI. yüzyıllara ait Osmanlı 
kaynakları Rusçuk'u "Yergöğü beriyaka", 
Yergöğü'nü ise, "Yergöğü öteyaka" olarak 
adlandırır. Rusçuk'un Bulgarca şeklini ifa
de eden en eski kaynak, 1380-1388 yılları 
arasında Bruggelu bir tüccarın seyahat 
notlarında yer alır ve "Rosi" şeklinde ya
zılır. 884 (1479) tarihli bir Osmanlı tahrir 
defterinde ise "Rusi olarak bilinen Yergö
ğü beriyaka" ifadesine rastlanır. Yergöğü, 

Giurgiu'nun değişmiş bir halidir. Zaman 
içerisinde Küçük Ruse Türkçe'ye Rusçuk 
diye çevrilmiş ve Yergöğü adının yerini al
mıştır. Mevcut literatürde hem Yurgovo 1 
Giurgiu hem de Yurgovo 1 Rusçuk isimleri 
birbirleriyle karıştırılır. 

Rusçuk, İmparator Vespasian (m.s. 69-
79) idaresi altında güçlendirilen eski Ro
ma nehir limanı Sexaginta Prista'nın (alt
mış gemi) alanı üzerine inşa edildi. Bat
lamyus'ta Priste Polis diye geçer. Bu yerle
şim VII. yüzyılda cereyan eden Avar-Slav 
işgali esnasında ortadan kalktı. 1417'de 
Dobruca'ya ve bütün Tuna boyunca Vidin 
ve Severin'e yönelik olan seferde Çelebi 
Sultan Mehmed, Yergöğü'nü Mircea'dan 
barış yoluyla aldı ve burayla bağlantılı olan 
nehrin Bulgar kıyılarına küçük bir kale 
yaptırdı veya mevcut olan kaleyi onarttı. 
Hemen hemen aynı dönemde yaşayan Os
manlı tarihçisi Şükrullah, Dobruca'nın fet
hi sırasında (820/141 7) onun "kafirler yü
zünden yıkılmış" üç kaleyi onardığını. bun
ların da Sakçı, Yeni Sala ve Yorgovi oldu
ğunu kaydetmiştir (Behcetü 't-tevarTh, s. 
6 ı ) Aşıkpaşazade ve Neşrl ise belki de 
Çelebi Mehmed'i yüceltmek amacıyla ka
leyi onun yaptığını ifade ederler (Tarih, s. 
ı 5 ı) . 

1 061 'de (ı 65 ı) Evliya Çelebi, Rusçuk Ka
lesi'nin yapımıyla ilgili yarı efsanev'i bir hi
kaye anlatır ve ilk inşasını Niğbolu ve Ef
lak kralına atfeder. Bu ifade ancak Çar 
ivan Şişman'la (Sustnanos, ı 37 ı- ı 393) il
gili olabilir. Evliya Çelebi, Rusçuk'un Yıldı
rım Bayezid tarafından fethedildiğini , An
kara Savaşı'ndan (ı 402) sonra elden çık
tığını, Çelebi Mehmed tarafından tekrar 
alındığını ve kalenin inşa edildiğini mahal
li kaynaklardan duymuş olmalıdır. Eflak 
Voyvodası Mircea'ya ait üç resmi belge 
onun Eylül 1403. Mayıs 1409 ve Ağustos 
141 5'te Polanya Kralı ll. Wladislaw ile yap
tığı antlaşmayı imzaladığında Yergöğü'n

de oturduğunu gösterir. Antlaşmada Mir
cea, kendini aralarında Rusçuk Kalesi'nin 
de bulunduğu pek çok Türk kalesinin ha
kimi diye adlandırır. XVI-XVIII. yüzyıllarda 
seyyahlar burayı küçük bir kale olarak be
lirtmişlerdir. 

Tuna nehrinin Romanya tarafında bu
lunan Giurgiu şehrinin daha XIII. yüzyılda 
var olduğunu , hatta daha da eski olması 
gerektiğini arkeolajik bulgular göstermek
tedir. XII ve XIII. yüzyılları kapsayan ve İm
parator ll. loannes Komnenos ile (I I I 8-
1 143) başlayan bir dizi Bizans parası bu
lunmuştur. Rusçuk'ta elde edilen en eski 
para Bulgar Çarı Mihail Asen (I 360- I 3 71) 
ve Ivan Sratsimir'e (1356-1396) ait olup 
buranın Osmanlı öncesi dönemine işaret 
etmekte, ayrıca Giurgiu'dan daha sonra 
kurulduğunu kanıtlamaktadır. Bunun ya
nında Rusçuk Kalesi'nin kısmen eski Se
xaginta Prista'nın taşlarından inşa edildi
ği ileri sürülebilir. 

Varna Savaşı'ndan (ı 444) sonra Wale
rand de Wavren kumandasındaki Burgun
dia donanması Eflak tarafındaki Yergö
ğü'ne ve Bulgaristan tarafındaki Tutrakan'a 
saldırarak buraları ele geçirdi. Eflak Voy
vodası Vlad Drakul, Walerand'da Bulgar 
tarafındaki Rusiko Kalesi'nin Tutrakan'dan 
daha büyük ve daha önemli olduğunu söy
leyip alınması talebinde bulundu. Burgun
dia donanması kaledeki küçük Osmanlı 
garnizonuna yaklaştığında muhafızlar Yer
göğü ve Tutrakan'daki garnizonların akı
betini bildiklerinden kaleyi ve yakınındaki 
köyü ateşe vererek kaçtılar. 

1462 Şubatında Vlad Tepeş (Kazı k! ı Voy
voda), Macar Kralı Matthias Corvinus'a mek
tup yazarak Tuna nehrinin her iki yakasın
daki Yergöğü şehrini aldığını, Subaşı da
hil olmak üzere Bulgar ve Türk 6414 kişi
nin hepsini kılıçtan geçirdiğini bildirdi. Ha
rap edilen veya yıkılan Rusçuk Kalesi, Fa
tih Sultan Mehmed'in emriyle tekrar ona
rıldı. Rusçuk Müzesi'nde muhafaza edilen 
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bir kitabe parçasında bu durumu belirten 
ifadeler bulunur. 884 (1479) tarihli Niğbo
lu Sancağı Tahrir Defteri'ne göre Rus
çuk dört müslüman hanesi ve 239 hıris
tiyan hanesiyle bir Bulgar kasabası duru
mundadır. Aynı kaynakta kaledeki muha
fız sayısı sadece on bir kişiden ibaret gös
terilmiştir. Stratejik olarak daha önemli 
Yergöğü Kalesi'nde ise 132 muhafız gö
rev yapıyordu. 

Kazıklı Voyvoda'nın saldırısından sonraki 
134 yıl içerisinde Rusçuk büyüyerek geliş
ti , bir hıristiyan köyü olmaktan çıkıp Türk 
İslam şehrin e dönüştü. 1530 tarihli ka
yıtlara göre burada elli müslüman ve 350 
hıristiyan hanesi (% ı 3'ü müslüman) ika
met ediyordu. Çerven kazasına bağlı bu
lunan Rusçuk'un yeni gelişen kesimleri kü
çük fakat sarp bir dağ eteği yerleşmesi 
olarak Rusenski Lom nehrinin bir kıvrımı
nın içinde kuruldu. 963 (1556) tarihli Tah
rir Defteri, 467 müslüman ve isimlerin
den dolayı hepsinin Bulgar olduğuna hük
medilen 628 hıristiyan hanesinin varlığını 
belirtir. Bu tarihte şehrin nüfusunun o/o 
43'ü müslümandı. 987 (1579) tarihli en 
son Niğbolu sancağına ait Tahrir Defteri, 
şehrin daha genişlemiş durumu hakkında 
bilgi verirken 525 müslüman ve 532 hı
ristiyan hanesinden söz eder. Bu rakam
lar müslüman yerleşimini yansıtmanın ya
nında belirli orandaki hıristiyanın İslami
yet'e geçtiğini de gösterir. 1 555 tarihli 
Tahrir Defteri ayrıca şehirde bir cami ve 
altı mescidin bulunduğuna işaret eder. 

884 (1479) ve 890 (1485) tarihli tahrir 
defterleri nisbeten ovalık ve açık olan bü
yük Çerven kazasının kuzeyinin yarısının 
büyük oranda boş olduğunu belirtir. Gü
ney yarısı ise eski Bulgar köylerinin yer al
dığı dağlık bölge olup geçişe kapalıydı. 922 
(1516). 936 (1530), 962 (1555) ve 988 
( 1580) tahrir defter leri, XVI. yüzyılda ka
zanın kuzey yarısının özellikle Kalender is
yanından (934/ 1 527-28) sonra Anadolu'
dan gelen göçebeler tarafından doldurul
duğunu göstermektedir. Yeni gelenlerin 
çoğunluğu heterodoks bir İslam anlayışı
nın taraftarları idi. Göçebelerin köylerinin 
çoğu yeni yerleşim birimi olduğuna dair 
işaretler taşıyordu. XVII. yüzyılda kazanın 
güney yarısındaki Bulgar hıristiyanlarının 
önemli bir bölümü İslamiyet'i seçmiş ve 
tedricen Türkleşmişti. Bu süreç cizye ve 
avarız defterinde gösterilmiştir. Bu süre
cin sonucu olarak XIX. yüzyılın üçüncü çey
reğinde kazanın bütün nüfusunun sek
sen bir köyle kasabalar dahil olmak üze
re o/o 79'u müslümandı. XVII. yüzyılın or
talarında eski Çerven küçük bir köye dö-

247 



RUSCUK 

n üştü ve Rusçuk bu bölgenin merkezi ola
rak öne çıktı. XVII. yüzyılın ilk yıllarından 
itibaren idari bölge Rusçuk kazası şeklin
de adiandınimaya başlandı. 

Belirli sayıdaki Bulgar ve Türk tarihçile
riyle sanat tarihçileri, Vez'iriazam Rüstem 
Paşa'nın Rusçuk'ta Mimar Sinan'ın eseri 
olan bir medrese ve bir cami inşa ettirdi
ğini belirtir. Bazıları ise bunlara bir ima
ret, bir han ve bir tekke ilave eder. Bu
nunla birlikte bu binalar 962 (1555) ve 988 
( 1580) tarihli mu fassal tahrir defterlerin
de yer almaz. Sadece Evliya Çelebi bunlar
dan 1061'de ( 1651) söz eder. Burada şeh
rin isminin yazımından kaynaklanan bir 
yanlış yapıldığı açıktır. Söz konusu binalar 
Rusçuk'ta değil Rodosçuk'tadır (Tekirdağ). 
Rusçuk adı bazı basma eserlerde ve bir
takım arşiv belgelerinin katalog fişlerinde 
Rodosçuk ile karıştırılmıştır. 

Rusçuk'un huzurlu büyümesi 1595 Şu
bat ayı itibariyle kesintiye uğradı. Uzun 
Türk savaşları sırasında hıristiyan güçle
rine katılan Eflak Voyvodası Michael kaleyi 
alarnamakla birlikte şehri ele geçirip yaktı. 
1598'de ordusuyla tekrar geldi ve bu defa 
kaleyi de ele geçirmeyi başardı. Dönemin 
bir seyyahı şehrin Bratislava kadar büyük 
olduğunu kaydeder. Bu olayların ardından 
şehir iki yüzyıldan fazla bir süre huzurlu 
bir gelişme seyri izledi. XVII. yüzyılın ilk 
çeyreğinde Başdefterdar Baki Paşa Rus
çuk'ta bir cami, bir medrese ve bir mah
keme binası inşa ettirdi, 143 dükkanlı bir 
arasta yaptırdı. Daha sonra bu cami Es
kicami diye bilinmeye başladı ve yeniden 
inşa edilen şehrin ilk eserlerinden biri ol
du. 

8 Eylül 1640'ta burayı gören Gelibolu 
Katalik Piskoposu Peter Bagdan BakciC, 
TUna nehri kıyısındaki şehrin surlarının bu
lunmadığını, kalesinin içeride yer aldığını, 
fakat çok büyük olmadığını yazar. Arazisi 
verimlidir. Katalik kilisesi bulunmamak
tadır. Ortodoks hıristiyan evlerinin sayısı 
200'den fazla olup bu da 1000 kişiye teka
bül eder. Ortodokslar'ın ağaçtan yapılmış 
iki kilisesi vardır ve sadece Bulgarlar'a ait
tir. Türkler'in 3000 evi bulunmakta olup 
nüfusları 15.000'dir. Beyaz taştan inşa edil
miş on camisi mevcuttur. Ermeniler'in ev 
sayısı 200'dür ve 1000 kişiden fazla nüfu
su içermektedir. Bunların kiliseleri yoktur 
ve hepsi tüccardır. Onun verdiği müslü
manlara ait evlerin sayısı fazla olsa da yaz
dıkları , 988 (1580) tarihli Tahrir Defteri'n
den sonraki Rusçuk şehrinin büyük dö
nüşümüne işaret eder. XVII-XIX. yüzyılla
rın seyyahları burayı büyük bir tüccar şehri 
diye nitelendirmiştir. Rusçuk'taki Ermeni 
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cemaatinin, İranlı Şah Abbas tarafından 
Kafkasya'nın işgalinden kaçarak Anadolu 
ve Balkanlar'a göç edenlere mensup olup 
şehre XVII. yüzyılın ilk çeyreğinde gelmiş 
olması mümkündür. 

1651 'de Rusçuk'u ziyaret eden Evliya 
Çelebi kalesini taştan yapılmış küçük bir 
dikdörtgen bina olarak tanımlar. Açık şe
hir ağaçtan yapma, "şendere tahta" ile 
kaplama 2206 eve sahiptir. Üç hıristiyan 
mahallesi rtıevcut olup şehirde ticaret için 
gelenlerin dışında yaşayan yahudi bulun
mamaktadır. Rusçuk'taki Osmanlı binaları 
hakkında ise Evliya Çelebi pek bir şey söy
lem ez. Burada zikredilen Rüstem Paşa'
nın camisi daha önce ifade edildiği gibi 
bir karıştırmadır. Şehirde medrese veya 
bedesten yoktur, ancak nüfus bakımın
dan çok kalabalıktır. Sakinlerinin tamamı 
tüccardır; insanları çok iyi giyinir, zevk ehli 
ve konuk severdir (Seyahatname, m. 312-

313). Evliya Çelebi'den sekiz yıl sonra Ka
tolik Papaz Philipp Stanislavov, Rusçuk'ta 
Türkler'in oturduğu ahşap 6000 ev bu
lunduğunu belirtir, cami sayısını da otuz 
olarak verir. 

Nisbeten sakin olan XVIII. yüzyılın ikin
ci yarısında Rusçuk iki defa Rus tehdidiyle 
karşılaştı (1768-1774 ve 1787-1792 Rus
Türk savaşı) . Bu tehditler karşısında Os
ınanlılar bütün şehrin etrafını tahkim et
mek zorunda kaldı. Taşlarla desteklenen 
derin ve kuru hendekler (meteriz) kazıldı, 
siperler, tabyalar oluşturuldu. 1773'te Feld 
Mareşal Rumyantzov kumandasındaki Rus
lar, Rusçuk'un hemen dışında ciddi bir ye
nilgiye uğradı. Şewal1220'de (Ocak 1806) 

Rumeli ayanından Tirsinikli İsmail Ağa, 
Rusçuk'taki saat kulesini yeniden tamir 
ettirdi. Bu kule 1919 yılına kadar ayakta 
kaldı. Çok zarif Osmanlı kitabesi Rusçuk 
Müzesi'nde muhafaza edilmektedir. İsmail 
Ağa ayrıca Horasanlı Ali Baba için bir Bek
taşi tekkesi inşa ettirdi, burası 1826' da ye
niçeri ocağının kaldırılması sırasında, hü
kümetin emriyle yıkıldi. 

1806-1812 Osmanlı-Rus savaşı esnasın
da Rusçuk, Count Karninski kumandasın
daki Rus ordularınca gerçekleştirilen uzun 
ve kanlı bir kuşatmaya direndi; 26 Eylül 
181 O'da garnizonun ve sivillerin şehri gü
ven içerisinde terketinesi karşılığında tes
lim oldu. 1811 Haziranında alınan ağır ye
nilgiler ve tersliklerden sonra Ruslar geri 
çekilmeye zorlandı. Ayrılmadan önce Baş
kumandan Kutuzov, şehir etrafındaki is
tihkamın ve Ortaçağ dönemi kalesinin ha
vaya uçurulmasını emretti. Şehir bu sıra
da çıkan yangından büyük ölçüde etkilen
di. 1810'da şehirde mevcut otuz sekiz ca-

miden on ikisi ve sekiz mescidden ikisi 
bütünüyle yıkıldı. İstihkam barış antlaş
masının ardından tekrar yapıldı. Rusçuk 
Müzesi'nde bulunan 1232 ( 1817) tarihli 
abidevi bir Osmanlı kitabesi bu işin bitiril
me tarihine işaret eder. Rusçuk 1244'te 
( 1828-29) tekrar Rus kuşatması ve bom
bardımanı ile karşılaştı . Bu aşamada şeh
rin kuzey tarafında bulunan mahalleler çok 
güçlü siperler ve üç tabya ile (kule) çev
rildi. 1838'de Şeyh Ahmed Efendi, Rus
çuk'ta Eskicami mahallesinde Şazeliyye 
tarikatına ait bir tekke yaptırdı ( 197 ı yılı

na kadar ayakta kalmıştır). 1854 Ocak ayın
da Kırım savaşının ilk aşamasında Rus
çuk, Rus orduları tarafından tekrar kuşa
tılıp bombardıman edildi, fakat ele geçi
rilemedi. Bunun üzerine şehrin istihkamı 
güney tarafına doğru tepelerde yapılan 
dört ayrı tabya ile güçlendirildL 

1864-1878 yıllarında Rusçuk, Midhat 
Paşa'nın ilham verici idaresindeki TUna vi
layetinin merkezi idi. Şehir çok büyük bir 
düzenlemeye tabi tutularak Avrupa! tarz
da yeniden inşa edildi. 1868'den itibaren 
Bulgaristan'ın ilk demiryolu olan hatla Ka
radeniz kıyısındaki Varna Kalesi'ne ve şeh
rine bağlandı. Osmanlı Devleti'nin son dö
nemlerine ait TUna vilayeti salnamesi, Ba
tılı seyyahların hesapladığı gibi 1870'1i yıl
larda Rusçuk kazasının büyüklüğü ve şe
hir nüfusunun kompozisyonu hakkında gü
venilir bilgiler verir. Şehirde 4306 hane, 
otuz cami, 1541 dükkan, yirmi iki han, iki 
hamam, dört kilise ve sinagoglar bulun
maktaydı. F. Kanitz şehrin nüfusunun 

Rusçuk'ta günümüze ulaşan yegane cami olan Mirza Said 
Paşa camii 
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23.000 olduğunu tahmin etmektedir (Do
nau-Bulgarien, ll , 15-21). Bunların 10.800'ü 
Türk, 7700'ü Bulgar, 1 OOO'i yahudi. 800'ü 
Ermeni, 500'ü Çingene, 1 000 Türk askeri, 
800 Efiaklı ve Sırp, 400 kadarı da "diğer" 
Avrupalılar'dan oluşmaktadır (% 53'ü müs
lüman). 1290 (1873) tarihli salnameye gö
re 18.850'si müslüman (% 79) ve 5111'i 
gayri müslim olmak üzere toplam 23.961 
hane ve seksen bir köy mevcuttu. Aubaret 
ise bütün Rusçuk sancağının nüfusunu 
680.000 olarak hesaplamaktadır (388.800 
Türk, 229.500 Bulgar, 33.000 Çerkez, 2000 
Ermeni, 1000 Eflaklı, 2200 yah udi , 20.000 
müslüman ve 3500 hıristiyan Çingene). 
Bütün Rusçuk sancağının % 65'i müslü
man, % 34'ü Bulgar-hıristiyan ve % 1'i Er
meni, yahudi ve Efiaklı'dan oluşuyordu . 

1877 yılının başlarında Rus ordusunun 
gelmesinden önce stratejik önemi haiz 
güneydeki tepelere yeni tabyalar yapıldı . 

1877 sonbaharında Rusçuk, Tuna'nın Ro
manya tarafından Rus topçusunca şid
detli biçimde bombalandı. Garnizondan ya
pılan şiddetli çıkışlarla ve karşı hücumlar
la işgalciler uzak tutuldu. Direniş 1878'in 
Ocak ayındaki Edirne antlaşmasına kadar 
sürdü. 21 Şubat'ta Osmanlı garnizonu Rus
çuk'u terketti. Bombardıman şehrin bü
yük bir kısmının ve önemli binalarının yı
kılmasına yol açmıştı . Berlin Antiaşması'

nın neticesinde şehir yeni oluşturulan Bul
garistan Devleti'ne katıldı ve istihkamlar 
yıkıldı. 1880 yılında hemen hemen tama
men ortadan kalktı. Kalenin taşları kısmen 
kutsal teslls (Troitsa) ve bütün azizler kili
selerinin inşasında kullanıldı. 1878'den son
ra önemli orandaki Türk nüfusu şehri ter
ketti. Dağlardaki Bulgarlar şehre indi. Ca
miler en kısa sürede yıkıldı. 1908'de on 
iki. 1974'te dört, bugün ise sadece bir ca
mi kalmıştır. 1887 tarihli Bulgar seçimle
rine göre şehrin 27.194 sakini vardı . Bun
ların 14.229'u Bulgar, 8214'ü Türk, 1975'i 

yahudi, 2776'sı diğerleriydi. Böylece bir
kaç yıl içerisinde müslümanların nüfusu 
% 53'ten % 30'a gerilemiş oluyordu. 1900 
yılında bütün nüfus 32.712'ye çıkmış olup 
müslümanların oranı % 20 dolayındaydı . 

191 5'te Rusçuk. Rom en ordusunca bom
balandı. 1934 yılında şehirde sadece % 1 S'i 
müslüman olan 49.449 kişi yaşıyordu . ll. 
Dünya Savaşı'ndan sonra komünist yöne
timinde şehir yeni endüstri girişimleriyle 
büyük gelişme gösterdi. Tuna nehri üze
rinden şehri Giurgiu'ya bağlayan, trafiği 
kolaylaştıran büyük kara ve demir yolu 
köprüsü yapıldı. 

XXI. yüzyılın başlangıcında Rusçuk. Mid
hat Paşa döneminden bu yana kazandığı 
modern ve hoşgörülü bir şehir olma vas
fını öne çıkarmıştır. Şehirde hala Aşkenazi 
sinagogunu kullanan yahudi yaşamı ha
reketlidir. Ermeniler de kendilerine ait ki
liseleriyle aktif bir cemaate sahiptir. Rus
çuk Katalikliğin büyük bir merkezidir. Os
manlı idaresinin son dönemlerinden iti
baren Metodistler, Baptistler ve Adven
tistler olmak üzere üç Protestan mezhe
bi kendi cemaatine sahiptir. Metodist ki
lisesi Osmanlı-Balkan-Angio-Yeni İngiltere 
tarzının güzel bir örneğidir. Müslüman ce
maatin ibadet yapabileceği tek yer Mirza 
Said Paşa (Silistre valisi) Camii'dir. 1839'
da inşa edilmiş olup bir medrese ve kü
tüphanesi vardır. Cami şehirdeki büyük bir 
yangından oldukça hasar görmüş , 1870'
te ağaçtan ilave bir kubbeyle oldukça gü
zel bir biçimde tekrar yaptırılmıştır. Rus
çuk'taki vakıf mallarının 1993'te müslü
man cemaate iade edilmiş olması önem
lidir. Buna şehrin ortasında bulunan abi
devi Pliska Oteli de (Krum Hanı) dahildir. 
Mirza Said Paşa Camii'nin yanındaki ko
nak, Bulgaristan Başmüftülüğü'ne bağlı 
olarak Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkıları 
ile İmam-Hatip Lisesi haline getirilmiştir. 
Yine Türkiye Diyanet Vakfı'nın desteğiyle 
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kurulan kızlara ait İmam-Hatip Lisesi de 
bu camiye çok yakın bir yerde Mirza Said 
Paşa tarafından yaptırılmış bir konakta 
hizmet vermektedir. 

Rusçuk, Osmanlı edebiyatının bazı ya
zar ve şairleriyle bazı önemli siyasetçileri
nin doğum yeridir. Bunlar arasında şuara 
tezkiresi sahibi Beyani, Rusçuklu Katib 
Aman i, şair ve yazar Kadiriyye dervişi Ha
fızAbdullah Efendi, 1210'da (1795-96) ölen 
ve 1985 yılına kadar süregelen komünist 
rejimin İslam karşıtı kampanyasına kadar 
var olan Tombul Cami'nin haziresindeki bir 
türbeye defnedilen Sa'diyye şeyhi Zarifi 
sayılabilir. Sa'di dervişi Resa Mustafa Mak
sud Efendi mistik şiirler kaleme almıştır. 

Osmanbeyzade Fetih Ali Efendi arkasın
da altı ilmi eser bırakmıştır. XVIII. yüzyı
lın sonları ve XIX. yüzyılın başlarındaki ka
rışık dönemlerde siyasi açıdan faal rol oy
nayan Tirsiniklizade İsmail Ağa ile Alem
dar Mustafa Paşa. Rusçuk ayanıdır. Tirsi
niklizade'nin kıtabeli kabir taşı. 1985 yılı
na kadar Tombul Cami'nin avlusunda du
ruyordu. Halen Rusçuk Müzesi'nde sergi
lenmektedir. Rusçuk'ta Mirza Said Paşa 
Camii'nin dışında ll. Mahmud'un şehri zi
yareti anısına dikilen sütun olan İstanbul 
Kapısı , güney tepesindeki Levent Tabya 
Kalesi ( ş u anda bir restoran haline geti
rilmi ştir) ve Rusçuk Müzesi'ndeki bazı ki
tabeler şehrin çok uzun süreli Türk-İslam 
tarihiyle ilgili önemli eserlerdir. 
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lJil!l!!l MACHIEL KıEL 

RUSKA, Julius Perdinand 
(1867-1949) 

L Alman şarkiyatçısı ve doğa tarihçisi. _j 

Baden-Saden yakınlarındaki Buehl ka
sabasında doğdu ve burada ilkokulu okur
ken kasabanın papazından klasik dil eğiti
mi aldı. İlk gençlik yıllarında bazı gelenek
sel inançlar ve dini doktrinlerle yaşadığı 
sıkıntılar sonucu Strasburg ve Heidelberg 
üniversitelerinde dönemin pozitivistlerin
den felsefe okudu. Ancak ilgisinin gittikçe 
zoolojiye yönelmesi üzerine bir sömestr 
Berlin Üniversitesi'nde zooloji ve bu arada 
dikkatini çeken Mısır tarihi ve dil bilimi 
derslerine devam etti. Heidelberg'e dön
düğünde Süryanlce ve Asurlce başta ol
mak üzere eski dillerle Arapça ve Farsça 
okumaya, Semitik filoloji hacası Bruennow 
Heidelberg'den ayrılınca Eski Ahid ince
lemeleri yapan Adalbert Merx'in dersleri
ne devam etmeye başladı. Doktora tezini 
de Merx'in önerileri doğrultusunda Sürya
nlce bir metnin edisyon kritiği olarak hazır
ladı. Bu arada incelemelerine Kazvlnl'nin 
'Aca'ibü'l-ma1J.W.]fiit'ından değerli taş
lar bölümünün çevirisini de ekledi (Das 
Steinbuch aus der Kosmographie des Za
kariya Ibn Muhammad Ibn Mahmud Al
Qazwini übersetzt und mit Anmerkungen 
uersehen. Beilage zum Jahresbericht 1895-

96 der prouisorischen Oberrealschule Hei
delberg, Kirchhain ı896). 

1899'da hacası Merx'in kızıyla evlenen 
Ruska, 1913 yılına kadar bir yandan okul 
kitapları yazarak geçimini sağlarken bir 
yandan da akademik çalışmalarını sürdür
dü ve Semitik diller alanında dışarıdan do
çentlik elde ederek Heidelberg Üniversite-
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si'nde Becker'den boşalan yere geçti. Böy
lece ilmi faaliyetleri için geniş imkanlara 
kavuştu ve daha önce başladığı İslamiyat 
araştırmalarını yoğunlaştırdı. Özellikle o 
dönemde Max Meyerhof ile birlikte Biri'ı
ni'nin el-Cemahir ti'l-cevahir'i üzerine 
yaptığı çalışma dikkat çekicidir. I. Dünya 
Savaşı sırasında Die Methodik des mi
neralogischen und geologischen Un
terrichts adlı eserini tamamladı. 1921'de 
Göttingen Üniversitesi'nin kütüphanesin
de bulunan Arapça el yazmalarını ince
lerken Ebu Bekir er-Razl'nin Kitabü Sır
ri'i- esrar'ına rastladı ve kitabın edisyon 
kritiğini yaparak simya tarihçilerince ta
nınmasını sağladı (Al-Razi's Buch Geheim
nis der Geheimnisse. Mit Einleitung und 
Erliiuterungen in deutscher Übersetzung, 
Berlin ı 937). Ardından yoğun biçimde sim
ya eserleriyle ilgilenmeye başladı. önce Do
ğa Bilimleri Enstitüsü'nün katkılarıyla Ha
lid b. Yezld ve İmam Ca'fer es-Sadık üzeri
ne iki inceleme yayımiadı (Arabische Al
chemisten: I. Khalid Ibn Yazid Ibn Muawi
ya, Heidelberg 1 924; Arabische Alchemis
ten: II. Ja'far Al $adıq, der sechste imam, 
Heidelberg ı 924); daha sonra Geschich
te des Salmiaks als Wegweisung zur 
Geschichte der Arabischen Alchemie 
adlı çalışmasını gerçekleştirdi. 192S'te Ka
hire kütüphanelerinde bulunan müslüman 
simyacılara ait yazmaların film ve nüsha
larını topladı. Bunlar arasında ünlü simya
ger Cabir b. Hayyan'ın birçok eseri de bu
lunuyordu. 

Ruska, 192Tde Prusya Kültür ve Eğitim 
bakanı şarkiyatçı Cari H. Becker tarafın
dan profesör unvanıyla Berlin' de, Doğa Bi
limleri Tarihi Araştırma Enstitüsü'nün baş
kanlığına getirildi. 1931 yılında bu enstitü 
yeni kurulan Tıp ve Doğa Bilimleri Tarihi 
Enstitüsü'yle birleştirilerek Berlin Üniver
sitesi'ne bağlanınca Ruska da Doğa Bilim
leri Bölümü'nün başkanlığına atandı ve 
uzun süredir hazırlamakta olduğu çalış
masını bu yeni enstitünün iik yayını ola-

rak neşretti ( Turba philosophorum: Ein 
Beitrag zur Geschichte der Alchemie. Qu
ellen und Studien zur Geschichte der Na
turzuissenscha{ten und der Medizin, Ber
lin ı 93 ı). 12 Şubat 1949'da Almanya'nın 
Scfıramberg şehrinde öldü. 

Ruska'nın özellikle Turba philosopho
rum'u ve diğer çalışmaları İslam uygarlı
ğının Batı uygarlığını etkilediği temel ger
çeğinin anlaşılmasında önemli rol oynamış 
ve bu etkilemede sadece bazı İslam bilgin
lerinin başarılarının değil genel anlamda 
İslam uygarlığının matematik, astrono
mi, kimya, tıp vb. alanlarda ortaya koydu
ğu başarının söz konusu olduğuna dikkat 
çekmiştir. Bunun dışında eski Grekler'in 
ve Romalılar'ın bu süreçteki konumları da 
onun araştırmalarıyla doğru bir biçimde 
konumlandırılabilmiştir. Öte yandan Rus
ka'nın başta EbQ Bekir er-Razi olmak üze
re Cabir b. Hayyan, Ca'fer es-Sadık gibi do
ğa bilginlerinin eserlerinin tanınıp anlaşıl
masındaki başarısı da büyüktür. Onun yap
tığı edisyon kritiklerle doğa bilimleri tari
hi alanında çok sayıda özgün bilim metni 
monografiler halinde meydana çıkarılmış
tır. Ruska'nın bilimsel gerçeklerin doğru 
terimlerle ifade edilmesi ve bu terimierin 
yerleşmesi hususunda da çabaları büyük
tür. 

Yukarıda başlıcalarının adları verilen ki
taplarından başka Ruska'nın birçok maka
lesi bulunmaktadır; en önemlileri şunlar
dır: "Al-Blrünl als Quelle für das Leben und 
die Schriften Al-Razl's" (!SIS, V ı ı 922], s. 
26-50); "Al-Razi (Rhases) als Chemiker. Nach 
einem Vortrag auf der Leipziger Natur
forscher-Tagung 1922" (Zeitschri{t {ur an
gewandte Chemie, XXIII ILeipzig-Berlin 
ı922], s. 7ı9-72ı); "Al-Razı als Bahnbrec
her einer neuen Chemie" (Deutsche Li
teratür-Zeitung, XLIV 1 Berlin ı 923], sütun 
ı ı 7- ı 24); "Über das Schriftenverzeichnis 
des Jabir lbn Hayyan und die Unechtheit 
einiger ihm zugeschriebenen Abhandlun
gen" (Archiu {ür Geschichte der Medizin, 
XV !Leipzig ı923], s. 53-67); "Randbe
merkungen eines Orientalisten zur Geber
Frage" ( Chemiker-Zeitung, IV 1 Heidelberg 
ı 923], s. 7ı 7-7ı8); "Probleme der Jabir
Forschung" (Isi., XIV 1 ı 924], s. 100- ı 04); 
"Über den gegenwartigen Stand der Razı
Forschung" (Archiuio di storia della scien
za, V !Roma ı924], s. 335-347); "Die Sieb
zig Bücher des Jabir lbn Hayyan" (Festga
be {ür Edmund O. von Lippmann, Berlin 
1927, s. 38-47); "Jabir lbn Hayyan und se
ine Beziehungen zum imam Ja'far As-Sa
d.ıq" (Isi., XVI 11927]. s. 264-266); "Zahl und 
Null bei Jabir lbn Hayyan. Mit einem Ex-


