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þehri durumundaydý. 954 (1547) yýlý ant-
laþmasýna raðmen Erdel üzerinde Osman-
lý-Habsburg savaþlarý sürdü. Bu çerçeve-
de savaþ, Habsburg taraftarý Várad (Ora-
dea) Piskoposu Giorgio Martinuzzi ile Os-
manlý taraftarý Timiþ Kontu ve Küçük Er-
del Prensi Yanoþ Zapolya’nýn (János Sza-
polyai) vasîsi olan Sýrp asýllý Peter Petro-
vics (Petar Petrovi@) arasýnda cereyan etti.
Bu döneme ait bir Osmanlý belgesinde Pe-
ter Petrovics’in Lipova, Týmýþvar Beçke-
rek, Beçil (Becse) bölgesini “sancak” þek-
linde idare ettiðine temas edilir. 1551’de
General Giovanni Battista Castaldo kuman-
dasýnda bir Habsburg ordusu Erdel’e gir-
di. Kraliçe Izabella ve oðlu Macaristan tah-
tý üzerindeki haklarýndan vazgeçmek zo-
runda býrakýldý. Martinuzzi, General Cas-
taldo’nun emriyle idam edildi. Bunun üze-
rine Kanûnî Sultan Süleyman 958 Rece-
binde (Temmuz 1551) Rumeli Beylerbeyi
Sokullu Mehmed Paþa’yý buraya gönder-
di; Sokullu ekim ayý baþýnda Týmýþvar’ý ku-
þattýysa da alamadý. Nisan 1552’de ikinci
vezir Damad Kara Ahmed Paþa Erdel’e gir-
di ve ilk hedefi Týmýþvar teþkil etti. Üç haf-
talýk direniþten sonra 4 Þâban 959’da (26
Temmuz 1552) kale garnizonu teslim oldu.
Aðustosta Lugoþ (Lugoj) ve Karánþebeþ (Ca-
ransebeþ) kaleleri fethedildi. Mureþ vadisi
boyunca on beþ kale ele geçirildi. Neticede
eskiden Peter Petrovics’e bir sancak olarak
býrakýlan topraklarda merkezi Týmýþvar olan
beylerbeyilik kuruldu ( Aðustos 1552).

1552-1716 yýllarý arasýnda durumunu ko-
ruyan Týmýþvar beylerbeyiliðinin idarî teþ-
kilâtý zamanla deðiþti. Genellikle eyalet al-
tý ile on sancaða bölünmüþtü. Bunlardan
en sabit ve bilinenleri þunlardýr: Týmýþvar,
Göle (Gyula) ve Arad (birlikte), Modava, Li-
pova, Çenad ve Yanova (Romence: Ineu).
XVI. yüzyýlda Alacahisar, Vidin ve Vulçýtrýn
sancaklarý Týmýþvar beylerbeyiliðinden ayý-
rýlýp Rumeli beylerbeyiliðine baðlandý. Köp-
rülü Mehmed Paþa’nýn sadrazamlýðý esna-
sýnda 1068 (1658) yýlý Erdel seferi sonunda
Lugoþ ve Karánþebeþ tekrar fethedilip Ya-
nova sancaðýna dahil edildi. Buralar Mekke
ve Medine gelirinin vergi kalemleri oldu.
Her yýl 3000’er altýn ve toplamda 87.000
hasene (altýn sikke) (yaklaþýk 304,5 kilo altýn)
gönderiliyordu. Osmanlýlar, bölgenin bu
idarî teþkilâtýnda ve vergi sisteminde kral-
lar zamanýnda veya krallar kanununa gö-
re, yani önceki Macar Krallýðý sýrasýndaki
idare ve vergi sistemini sürdürmüþlerdi.
Esasen Habsburglar da 1717’den itibaren
son Osmanlý döneminde mevcut olan on
kazayý (sancak) ismen ve aynen muhafa-
za etmiþlerdi. Bu vergi sistemi ve sosyal

hayat Osmanlý kanunnâmelerinde (Lipo-
va, 1554; Týmýþvar ve Mudava, 1566; Çe-
nad ve Göle/Gyula, 1579-1580) çok ayrýn-
týlý biçimde görülür.

Ýstanbul, Edirne, Kahire kadýlarý gibi yev-
miyesi 500 akçe olan Týmýþvar kadýlýðý böl-
ge ve þehir için son derece önemli bir ku-
rumdu. Týmýþvar sancaðýnýn tahrirleri 1554,
1568 ve 1579 yýllarýnda yapýldý (BA, TD,
nr. 290, 364, 579). Bunlara göre Týmýþvar
sancaðýnda 1568’de 560 meskûn yer var-
dý. Çok güçlü olan Týmýþvar Kalesi, Timiþ ve
Bega nehirleri ve bataklýklar arasýnda bulu-
nup diðer taraftan geniþ ovayý sýký kontrol
altýna almaktaydý. Büyük stratejik önem
taþýyan bu kaleyi Osmanlýlar daha da güç-
lendirdiler, sýk sýk tamirat yaptýlar. 986’-
da (1578) iç kalenin yýldýrýmdan yýkýlan
kulesinin taþ ve kireçle tamirinin ve hisar
erleri için gerekli evlerin yapýlmasý istendi
(BA, MD, nr. 33, 645). Habsburglar’a karþý
serhad kalesi olduðundan burada fazla
sayýda asker bulunuyordu (genellikle 2500
kiþi civarýnda).

Malî-iktisadî açýdan Týmýþvar eyaleti çok
zengindi; yýlda 350.000 ile 500.000 altýn
tutarýnda gelirleri vardý (BA, MD, nr. 40, s.
244, hk. 560; KK, nr. 1772, s. 80, 83, 167;
MAD, nr. 6919, 15983, 15998). Bu gelirler
hem yerel masraflara harcanýr hem de
Ýstanbul’a ya da Budin’e gönderilirdi. Bu-
na raðmen 1116 (1704) yýlýnda olduðu gi-
bi kriz dönemlerinde Eflak Voyvodalýðý’-
nýn cizye malýndan para alýnýrdý. Osman-
lýlar Banat bölgesinde, daha doðrusu Tý-
mýþvar vilâyetinde (Denta mevkiinde olduðu
gibi) pirinç üretilmesine destek verdiler.
987’de (1579) bir çeltik emini ve 991’de
(1583) bir çeltik mukataasý birimine def-
terlerde rastlanýr (BA, MD, nr. 36, hk. 577;
nr. 49, hk. 103). Ayrýca tuz, güherçile, hu-
bubat üretimiyle zengin arþiv malzemesi
vardýr.

Bütün Banat ovasýnýn kontrolünü sað-
layan önemli bir mevkide bulunan Týmýþ-
var, Viyana (1683), Budin (1686) ve Zenta
(1697) maðlûbiyetlerinden etkilendi. Prens
Eugen von Savoya kumandasýndaki Avus-
turya (Nemçe) kuvvetleri Ekim 1716’da Tý-
mýþvar’ý vire ile teslim aldý. Habsburg (1716)
ve Avusturya-Macaristan (1867) hâkimi-
yeti I. Dünya Savaþý sonuna kadar (1918)
sürdü. Barýþ antlaþmalarýna göre Banat
bölgesi Romanya ve Sýrbistan arasýnda bö-
lüþüldü. Avrupa’da ilk sokak elektrik ay-
dýnlatýlmasý ve ilk at tramvayý ile tanýnan
Týmýþvar þehri Romanya Krallýðý’na katýl-
dý. Komünizm rejimini ve Çavuþesku’yu
deviren 1989 yýlý Romanya devrimi de Tý-
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TIMIÞVAR

Romanya’da tarihî bir þehir.
˜ ™

Romence Timiþoara, Slav dillerinde
Temšvar, Macarca Temesvar, Almanca Te-
meshburg ve Temeschwar þeklinde ad-
landýrýlýr. Osmanlý kaynaklarýnda Týmýþvar /
Temeþvar / Tamýþvar diye geçer. Roman-
ya’nýn batýsýndaki Banat bölgesinde bulu-
nan, büyük bir ekonomik ve kültürel mer-
kez olan Týmýþvar þehri, Tuna’nýn kollarýn-
dan Tisa’ya ulaþan Bega ýrmaðý kýyýsýnda
deniz seviyesinden 90 m. yüksekte kurul-
muþtur. Adý tarihî kayýtlarda ilk defa 1212
ve 1266’da yer alýr. Þehir Macar Krallýðý ta-
rafýndan 1030’da ilhak edildi. 1307’de Kral
Charles Robert burada bir krallýk sarayý
yaptýrdý. XV. yüzyýlda Erdel voyvodasý ve
Macar kral nâibi Yanoþ (János) Hunyadi þe-
hirde bir þato inþa ettirip ailesini yerleþ-
tirdi. Týmýþvar’a yönelik ilk Türk akýnlarý
Yýldýrým Bayezid döneminde baþladý (797/
1395) ve II. Murad döneminde devam et-
ti. Bu olaylarý anlatan Osmanlý kaynaklarý
þehirden Dýmýþkar diye bahseder. Macar
Krallýðý’na Osmanlýlar tarafýndan son ve-
rilip 1541’de Budin beylerbeyiliði kurulun-
ca Osmanlý Devleti’nin himayesinde ve ha-
raçgüzâr statüsünde Erdel Prensliði teþ-
kil edildi. Týmýþvar bu prensliðin önemli bir
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mir Radyosu’nda göreve baþladý. Burada
Türk Müziði Yayýnlarý müdürlüðü, TRT Ge-
nel Müdürlüðü Türk Sanat Müziði Reper-
tuvar Kurulu, Danýþma Kurulu üyeliklerin-
de bulundu. Mart 1981’de emekliye ayrýl-
dý. 1985 yýlýnda Ege Üniversitesi Konser-
vatuvarý’na öðretim görevlisi olarak tayin
edildi; burada müzik tarihi ve form bilgisi
dersleri verdi. 29 Mart 1995’te vefat etti
ve ertesi gün Buca Yeni Mezarlýða defne-
dildi.

Ortaokulda müzik hocasý Saip Egüz’den
aldýðý nota ve solfej dersleriyle mûsiki bil-
gisini arttýran Ali Rýza Avni 1945’te bir sü-
re Ankara Mûsiki Derneði’ne devam et-
miþ, burada Hayri Yenigün, Mehmet Feh-
mi Tokay, Nuri Halil Poyraz gibi hocalar-
dan faydalanmýþtýr. Ayrýca Refik Fersan,
Münir Nurettin Selçuk, Yesâri Âsým Arsoy,
Reþat Aysu gibi mûsikiþinaslarla çalýþmýþ-
týr. Devlet Demiryollarý’ndaki görevi sýra-
sýnda kurduðu Türk mûsikisi korosuyla bir-
çok konser vermiþtir. Bazý þiirler de yazan
Ali Rýza Avni 1950 yýlýnda bestekârlýða baþ-
lamýþtýr. Bestelediði ilk eser güftesi Sey-
yid Nizamoðlu’na ait, “Deldi baðrým bül-
bül-i bîçâre nâlânýn senin” mýsraýyla baþ-
layan nevâ ilâhisidir. Onun 150’nin üzerin-
de eser bestelediði bilinir. Güftelerinin ço-
ðu kendisine, bazýlarý Bedri Noyan’a ait-
tir. Mevlevî âyini, durak, tevþih ve ilâhi gi-
bi dinî mûsiki formlarýnýn yaný sýra çeþitli
makamlarda takým (peþrev, I. beste, II. bes-
te, aðýr semâi, yürük semâi, saz semâisi), kâr
ve þarkýlar bestelemiþtir. Eserlerinden ba-
zýlarý þunlardýr: Segâh peþrevi; mâhur, kür-
dili-hicazkâr, sûzidil saz semâileri; “Açmýþ-
tý alevler gibi çehrendeki güller” mýsraýyla
baþlayan sûzidil, “Cânan okuyor aþkýn ilâ-
hî sesidir bu” ve, “Düþtüm bir yol sevdâ-
sýna” mýsralarýyla baþlayan acem-aþiran,
“Mecnûn’a demem sen niye Leylâ’ya vu-
ruldun” mýsraýyla baþlayan rast, “Sensiz
geçen anlar bize zindan gibi cânâ” mýsraýy-
la baþlayan nihâvend þarkýlarý; “Ten nihân
oldukça aþktan bin niþanlar vermiþ ol” mýs-
raýyla baþlayan çârgâh duraðý ve, “Göster

bana bambaþka cihan göster ilâhî” mýs-
raýyla baþlayan neveser ilâhi.

Ali Rýza Avni 1948-1988 yýllarý arasýnda
çeþitli gazete ve dergilerde bugün örne-
ðine pek az rastlanan 187 adet eleþtiri ve
bilimsel makale þeklinde müzik yazýlarý ya-
yýmlamýþtýr. Bu gazete ve dergilerden tes-
bit edilebilenler þunlardýr: Demokrat Ýz-
mir, Ege Ekspres, Yeni Asýr; Musiki
Mecmuasý, Musiki ve Nota, Mýzrap.
Reþat Aysu’nun kürdili-hicazkâr makamýn-
da bestelediði saz semâisinin melodileriy-
le baþlayan “Ses ve Saz Dünyamýzdan” ad-
lý radyo programý 1961’den itibaren otuz
yedi yýl devam etmiþtir. En uzun soluklu
program olmasý dolayýsýyla Guinness re-
korlar kitabýna geçen bu programdan baþ-
ka “Müzik Dünyamýzdan Portreler”, “Bir
Bestecimiz Var”, “Yaþayan Bestecilerimiz”
adý altýnda programlar düzenlemiþtir. Ali
Rýza Avni’nin en önemli yönü arþivciliði-
dir. 1941 yýlýndan beri topladýðý, Türkiye’-
deki bestekârlarýn deðiþik dönemlerine ait
4000’den fazla fotoðraf, 8000 taþ plak ve
1400 makara bandýný saðlýðýnda Ege Üni-
versitesi Devlet Türk Mûsikisi Konserva-
tuvarý’na baðýþlamýþtýr. Vefatýndan sonra
geride býraktýklarý konservatuvar kütüp-
hanesiyle odasýnda korunmaktadýr.
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Arapça’da týbb mevcudu muhafazaya ve
eksik olaný (sýhhati) onarmaya iþaret eder.
Ýslâm öncesi dönemlerde bunun ism-i mef-
‘ûlü olan matbûb kelimesi “büyülenmiþ”
(meshûr) anlamýna geldiði için kelimenin
kökü ayrýca sihrî mânalar taþýmaktaydý
(Ebû Bekir Ýbnü’l-Enbârî, s. 150-151). Ýnsan
için beden saðlýðý nasýl hayatî bir önem ta-
þýyorsa saðlýklý olma yollarýný araþtýrma da
her zaman insanýn temel çabalarýndan bi-

mýþvar’da baþladý. Bugün (2009 yýlý) Timi-
þoara’nýn nüfüsunun % 85,52’si Romen-
ler, % 7,5’i Macarlar, % 2,25’i Almanlar
ve % 4,73’ü diðer milletlere ait unsurlar-
dan oluþur. Son istatistik bilgilerine göre
bölgede en büyük yatýrýmlar Ýtalyanlar’ýn-
dýr. Þehirde birkaç üniversite vardýr. Bun-
larýn en önemlisi Universitatea de Vest’-
tir. Ayrýca Romen Teatrul National, Romen
Opera Nationala, Alman Devlet Tiyatrosu
ve Macar Devlet Tiyatrosu bulunmaktadýr.
2004 yýlý tahminlerine göre 315.000 nü-
fuslu bir þehir olan Týmýþvar günümüzde
Romanya’nýn idarî birimlerinden Timiþ’in
merkezidir. Ayný zamanda önemli bir sa-
nayi merkezidir; þehirde motor, metalür-
ji, elektronik sanayii dýþýnda gýda, tekstil
ve deri sanayii önemli yer tutar.
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(1931-1995)

Türk mûsiki yazarý,
bestekâr, müzik arþivcisi ve hoca.
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Ýzmir’in Aziziye mahallesinde doðdu. Ba-
basý Hüseyin Avni Bey, annesi Þefika Ha-
ným’dýr. Kurtuluþ savaþý esnasýnda Ýzmir’e
ilk giren süvari teðmeni olan babasý “Tý-
naz” soyadýný bu savaþta katýldýðý Afyon’-
daki Týnaztepe’de çarpýþmasý sebebiyle al-
mýþ, ancak Ali Rýza Avni meslek hayatý bo-
yunca Týnaz soyadýný pek kullanmamýþtýr.
1935’te babasýnýn memuriyeti dolayýsýyla
Ankara’ya yerleþtiler. Ýlk ve orta öðreni-
mini Ankara’da tamamladýktan sonra Ýz-
mir Yüksek Ticaret ve Ýktisat Mektebi’ni
bitirdi, ardýndan Gaziemir Ýkinci Ulaþtýr-
ma Mektebi’nde yedek subaylýðýný yaptý.
Ýlk memuriyetine Salihli’deki Demirköprü
Barajý’nda baþladý. Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryollarý 3. Ýþletme Müdürlü-
ðü Sosyal Ýþler ve Basýn Bürosu Þefliði lo-
kal müdürlüðünde bulundu. 1964’te Tür-
kiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Ýz-
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Ali Rýza Avni

Týnaz


