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gelmesiyle saraya baðlý özel divan kâtipli-
ði görevine atandý. 1919 yýlýna kadar sür-
dürdüðü bu görevinden astým hastalýðý
yüzünden ayrýldý ve 6 Mart 1921 tarihinde
tedavi için gittiði Hulvân’da vefat edince-
ye kadar yazý yazmaya devam etti.

Veliyyüddin Yeken ilk yazýlarýnda Ýslâm
birliðini ve Osmanlý hilâfetini desteklemiþ,
II. Abdülhamid’in Ýslâm âlemini eski güç-
lü dönemine yükselteceðine inanmýþtýr. Bu
sebeple II. Abdülhamid ve iktidarý aleyhi-
ne yazý yazan bütün milliyetçileri eleþtir-
miþtir. Ayný sebeple Mýsýr’daki Osmanlý ik-
tidarýndan kaçanlarýn hâmisi durumunda-
ki Ýngiliz iþgaline karþý açýkça tavýr almýþ-
týr. Fakat Osmanlý hükümetindeki ilk gö-
revi sýrasýnda yapýlan yanlýþlýklarýn farký-
na varmýþ, bu defa II. Abdülhamid ve ik-
tidarýný sorgulamaya baþlamýþtýr (el-Ma£-
lûm ve’l-mechûl, I, 11, 14, 108). Ardýndan
kurumlardaki yozlaþmayý ve siyaset oyun-
larýný daha yakýndan görünce eleþtirileri-
ni þiddetlendirmiþ ve II. Abdülhamid kar-
þýsýnda Jön Türkler’i desteklemiþtir. Tepki-
leri sadece mevcut iktidara yönelikti. Ve-
liyyüddin Yeken’i o dönemde Mýsýr’da hâ-
kim olan iki görüþten Osmanlý birliði ek-
senine yerleþtirmek mümkündür. Yeken,
Mýsýr milliyetçiliðinden çok Osmanlý vata-
nýný sevmek, Ýngilizler’e sempati duymak
ve Ýngiliz iþgalini savunmakla suçlandýðýn-
dan diðer Arap asýllý milliyetçi yazarlar ka-
dar etkili olamamýþ ve edebiyat çevrele-
rinden ilgi görememiþtir (Brugman, s. 56).
Ýngilizler’e sempatisinin sebeplerini onla-
rýn o dönemde Mýsýr’da izledikleri siyaset-
te aramak gerekir. Veliyyüddin Yeken ken-
dini, II. Abdülhamid’in iktidarýndan kaçan-
larý Osmanlý birliðine darbe indirmek için
himaye eden Ýngilizler’in yanýnda bulmuþ-
tur. Bu yakýnlýðý II. Abdülhamid’e karþý
gösterdiði tepkiyle de açýklamak müm-
kündür (e½-Øa¼âßifü’s-sûd, s. 45-51). Esa-
sen kendini etnik bakýmdan Türk, edebi-
yatta Arap diye nitelemiþtir (a.g.e., s. 164).
Ona göre vatan sadece Mýsýr ya da Anado-

lu deðil bütün Osmanlý coðrafyasýdýr. Öte
yandan aristokrat bir çevrede yetiþmesi-
ne raðmen haksýzlýða ve zulme baþ kaldýr-
mýþ, hep zayýflarýn yanýnda yer almýþ, bun-
dan dolayý “âþýku’l-hürriyye” diye anýlmýþ-
týr (Muhammed Mendûr, s. 28-48; Alâed-
din Vahîd, s. 231-286). Yeken, yazýlarýnýn
dýþýnda döneminin sosyal ve siyasal olay-
larýna ýþýk tutan þiirleriyle de ön plana çýk-
mýþtýr. Divanýnda “Siyâsiyyât” adlý bölüm
önemli bir yer tutar. Bu konuyla ilgili en
dikkat çekici þiiri “fi’l-Menfâ”da (sürgün-
de) siyasal konularla kiþisel durumunu bir-
leþtirmiþtir. Bunlarýn yanýnda methiye, mer-
siye ve gazelleri bulunmaktadýr. Þiirleri Ah-
med Þevký ile Hâfýz Ýbrâhim’in öðrencile-
rinin þiirlerine çok yakýndýr. Brugman, Ye-
ken’in þiirlerini neo-klasik ile neo-roman-
tik þiir arasýnda bir geçiþ olarak tanýmlar.

Eserleri. 1. el-Ma£lûm ve’l-mechûl.
Müellif eserin I. cildinde çocukluk ve genç-
lik yýllarý ile sürgün hayatýna dair hâtýra-
larýna ve II. Abdülhamid döneminde Os-
manlý Devleti’nin durumuyla ilgili görüþle-
rine yer vermiþ, II. ciltte Sivas’taki sürgün
hayatýný anlatmýþtýr (Kahire 1909-1911). 2.
e½-Øa¼âßifü’s-sûd. el-Muša¹¹am’da çýkan
siyasal ve sosyal konularla ilgili yazýlarý ve
þiirlerinden yaptýðý seçmelerden oluþmak-
tadýr (Kahire 1910; Beyrut 1970). 3. et-
Tecârîb. Yine el-Muša¹¹am’da yayýmla-
nan sosyal içerikli yazýlarýndan derlenmiþ-
tir (haz. Fuâd Mugabgýd, Ýskenderiye 1913;
haz. Cübrân Mes‘ûd, Beyrut 1972). 4. ƒa-
vâ¹ýru Niyâzî: Øa¼îfe min târîÅi’l-inšý-
lâbi’l-£O¦mâniyyi’l-kebîr. Osmanlý Dev-
leti’nin ilk anayasasýnýn ilânýnda rol oyna-
yan Resneli Ahmed Niyâzi Aða’nýn Ýttihat
ve Terakkî Cemiyeti’yle ilgili eserinin Arap-
ça tercümesidir (Kahire 1327). 5. Dîvân.
Müellifin vefatýndan sonra kardeþi Yûsuf
Hamdi Yeken tarafýndan derlenmiþ olup
2500 beyittir (Kahire 1343/1924; Beyrut
1983; haz. Antuvân el-Kavvâl, Beyrut 2001).
6. Dikrân ve Râßif. Özgürlük, hoþgörü,
kardeþlik, zulüm gibi konularý ele alan bu
romaný da ölümünden sonra neþredilmiþ-
tir (Kahire, ts.). 7. Fükâhetü ×evi’l-fi¹an
þer¼u Sîniyyeti Ebi’l-¥asan (Kahire
1311). 8. e¹-ªalâš. Paul Charles Joseph
Bourget’nin Un divorce (1904) adlý roma-
nýnýn Arapça çevirisidir. Yeken’in ayrýca ya-
yýmlanmýþ eserlerinde haklarýnda bilgi bu-
lunan, ancak þimdiye kadar rastlanmamýþ
ya da basýlmamýþ olan eserleri de mevcut-
tur (yayýmlanmamýþ diðer bazý eserleri ve
hakkýnda yapýlan çalýþmalar için ayrýca bk.
Yýldýz, II, 475-476).

Veliyyüddin Yeken’in hayatý, eserleri ve
fikirlerine dair Dervîþ M. Dervîþ, Antûn el-
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Mýsýrlý eleþtirmen ve þair.
˜ ™

2 Mart 1873’te Ýstanbul’da doðdu. Ba-
basý Hasan Sýrrý Paþa, annesi Çerkez asýllý
bir hanýmdýr. Yeken lakabý Kavalalý Meh-
med Ali Paþa’nýn kýz kardeþinin oðlu, Ye-
ðen lakabýyla anýlan dedesi Ýbrahim Pa-
þa’dan gelir. Henüz üç yaþýnda iken baba-
sý tarafýndan Kahire’ye götürüldü. Altý ya-
þýnda babasýný kaybedince Mýsýr Maliye ba-
kaný olan amcasý Haydar Paþa onu hima-
yesine aldý ve Hidiv Tevfik Paþa’nýn devlet
erkânýnýn çocuklarý için yaptýrdýðý Med-
resetü’l-encâl’e gönderdi. Burada Türkçe,
Arapça ve Ýngilizce, Marsilya Fransýz Oku-
lu’nda Fransýzca ve Yunanca öðrendi. Me-
zuniyetinden sonra kýsa bir süre Mýsýr halk
savcýlýðýnda çalýþtý; ardýndan Medresetü’l-
encâl’den arkadaþý Hidiv II. Abbas Hilmi’-
nin sarayýnda görev aldý. Yazý yazma ye-
teneði bulunan Yeken daha yirmi yaþýna
gelmeden el-Æåhire ve en-Nîl gibi gaze-
telerde edebî, siyasî ve içtimaî yazýlar yaz-
dý. Ardýndan Yûsuf Fethi Bey’le birlikte el-
Mišyâs’ý yayýmladý (1895). Ýstanbul’a yap-
týðý bir yýllýk seyahatte Þûrâ-yý Devlet Mec-
lisi üyesi amcasý Muhammed Fâik Bey’in
yanýnda kaldý. Ertesi yýl döndüðü Mýsýr’da
1897’de II. Abdülhamid’i eleþtirdiði el-Ýs-
tišåme adlý gazeteyi neþretti, fakat gaze-
tesi yasaklandý. Bunun üzerine Osmanlý
siyaseti ve özellikle II. Abdülhamid’le ilgili
düþüncelerini el-Muša¹¹am, el-Müþîr gi-
bi gazete ve dergilerde yazmaya devam
etti. II. Abdülhamid’in davetiyle tekrar Ýs-
tanbul’a gitti; önce gümrük memurluðu-
na, daha sonra Yüksek Maarif Meclisi üye-
liðine tayin edildiyse de Abdülhamid reji-
mini eleþtirmeyi sürdürdüðü ve Kanûn-ý
Esâsî’nin ýslahý yolunda Jön Türkler’in çað-
rýsýný desteklediði gerekçesiyle 1902’de Si-
vas’a sürgüne gönderildi. Burada altý yýl
kaldý ve II. Meþrutiyet’in 1908’de ilâný üze-
rine Mýsýr’a dönmesine izin verildi. Mýsýr’-
da el-Ehrâm, el-Müßeyyed, er-Râßidü’l-
Mý½rî, e¾-æuhûr gibi dergi ve gazeteler-
de yazmaya, bir taraftan da el-Ma£lûm
ve’l-mechûl adýyla hâtýratýný yayýmlama-
ya baþladý. Bu sýrada el-Muša¹¹am’da çý-
kan sosyal içerikli bazý yazýlarýný e½-Øa-
¼âßifü’s-sûd, bazýlarýný da et-Tecârib adýy-
la neþretti. 1912’de el-Ýšdâm gazetesi-
nin yayýn müdürlüðünü üstlendi. Bir sü-
re Adalet Bakanlýðý’nda çalýþtýktan sonra
1914’te Kral Hüseyin Kâmil’in yönetime
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18; Ýsâm Muhammed eþ-Þentî, “Veliyyüddîn Ye-
ken”, Mecelletü Ma£hedi’l-bu¼û¦ ve’d-dirâsâ-
ti’l-£Arabiyye, II, Kahire 1390/1971, s. 303; Fa-
ruk Bozgöz, “Son Dönem Bir Osmanlý Aydýný ve
Düþünürü: Veliyyuddin Yeken”, Nüsha, I/3, An-
kara 2001, s.131-144; Mehmet Yalar, “Eleþtir-
men ve Þair Olarak Veliyyuddin Yeðen’in Çað-
daþ Arap Edebiyatýndaki Yeri”, UÜ Ýlâhiyat Fa-
kültesi Dergisi, XVI/2, Bursa 2007, s. 21-41; J.
Jankowski, “Yakan, Muhammed Walý al-Dýn”,
EI 2 (Ýng.), XI, 253; M. M. Zekiyyüddin, el-Küttâ-
bü’¦-¦elâ¦e: Veliyyüddîn, el-Menfelû¹î, el-£Aš-
šåd, Kahire, ts. (el-Mektebü’l-Mýsriyye), s. 68-106.
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Ebü’l-Feth Zahîrüddîn Abdürreþîd
b. Ebî Hanîfe

b. Abdirrezzâk el-Velvâlicî
(ö. 540/1146’dan sonra)

Fýkha dair eseriyle tanýnan
Hanefî âlimi

(bk. el-FETÂVA’l-VELVÂLÝCÝYYE).˜ ™
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Ýtalya’da tarihî bir þehir.˜ ™

Ýtalyanca Venezia, Latince Venetia ismiy-
le anýlan þehir Adriya denizinin en uç nok-
tasýnda bir lagünün içindeki çok sayýda
adalar üstünde kurulmuþtur. Bu adalar
arasýndaki ulaþým kanallarla saðlanýr. Sa-
yýsý 160’ý bulan kanallar þehrin en karak-
teristik özelliðini teþkil eder; bunlarýn için-
de Büyük Kanal (Canal Grande) þehri “S” bi-
çiminde ortadan böler. Tarihî Venedik þeh-
ri altý kýsýmdan oluþur; San Marko Meyda-
ný, Rialto Meydan ve Köprüsü, San Gior-
gio Maggiore, Murano, Burano ve Torcel-
lo adalarý önemli merkezlerdir. Lido deni-
len yer ise þehir ve lagünü koruyan bir dal-
gakýran niteliði taþýr.

Yapýlan arkeolojik kazýlar sonucu ilk yer-
leþme izleri Torcello adasýnda ortaya çýktý.
Þehrin tarihî izleri VI. yüzyýla kadar iner.
Doðu Roma’ya baðlý olarak geliþtiðinden
Doðu’nun en batýdaki ve Batý’nýn en do-
ðudaki þehri diye anýlýr. Ýncil’in derleyici-
lerinden Aziz Markos’un mezarýnýn Vene-
dik’e getirilmesiyle burasý onun adýna at-
fen anýlmaya baþlandý (San Marko). IX. yüz-
yýldan itibaren baðýmsýz bir þehir devle-
ti kimliði kazanan Venedik seçimle gelen,
doj / doc (doce, doxe) denilen bir baþkan
vasýtasýyla yönetiliyordu. Güçlü donanma-
sý ve deniz ticaretiyle öne çýkarak Akde-
niz’den Karadeniz’e uzanan kesimlerde
koloniler kurdu, ayrýca Avrupa’nýn Atlan-
tik kýyýlarýna kadar hareketli bir ticarî að
oluþturdu. 1797’de Napolyon tarafýndan
iþgaline kadar 1000 yýldan fazla bir süre
varlýðýný korudu. XIX. yüzyýlda Avusturya
Ýmparatorluðu’nun, 1866’da Ýtalya Krallý-
ðý’nýn bir parçasý haline geldi.

Venedik, tarihinin ilk dönemlerinden be-
ri müslüman devletlerle ticarî iliþkilerde
bulundu. 750’de bazý Venedikliler’in Ro-
ma’dan köle satýn aldýklarý ve bunlarý Ku-
zey Afrika’da sattýklarý bilinmektedir. Or-
taçað’larda þehrin idarecileri, gerçek bir
ticarî að kurdu; tüccarlarý Akdeniz havza-
sýnda uluslar arasý anlaþmalar ve imtiyaz-
lar çerçevesinde ticaret yaptý. Mýsýr’da Ey-
yûbîler’le Memlükler, Anadolu’da Selçuk-
lular’la Menteþe ve Aydýn emîrleri, Kara-
deniz’in kuzeyinde Kýrým Tatarlarý, hatta Ýl-
hanlýlar, Akkoyunlular, Safevîler, Tunus’un
Hafsî hânedaný ile Fas’taki Bâdîler ticarî
ve siyasî iliþki kurduklarý müslüman dev-
letlerdir. Venedik’in Osmanlýlar’la temasý
1350 civarýna rastlar. Ýki ülke arasýndaki ilk
ticarî sözleþme 1390’da I. Bayezid’in onay-
lamasýyla yapýldý; Venedikliler’e Ayasuluk
ve Balat beyleriyle daha önce yaptýklarý
eski ticarî imtiyazlar da tanýndý. Diðer an-
laþmalar 1403, 1406, 1411, 1419, 1430,
1446, 1451, 1454, 1479, 1482, 1501, 1517,
1521, 1540, 1567, 1573, 1575, 1595, 1604,
1619, 1625, 1641, 1670, 1699, 1701, 1706,
1718, 1733 yýllarýndadýr. Bu anlaþmalar bir
ahidnâmeye dayanýyordu. Ýki nüsha halin-
de düzenlenen metinlerden birinin üzeri-
ne sultan, diðerinin üzerine Venedik doju
yemin etmekteydi. Sadece 1517 ahidnâ-
mesi üzerine yemin edilmemiþti; ancak Ya-
vuz Sultan Selim, Memlükler’in vârisi ola-
rak hareket ediyor, Venedikliler için veri-
len emanlarý onaylýyordu. 1720 Rus-Os-
manlý antlaþmasý temel alýnarak hazýrla-
nan 1733 barýþ antlaþmasý en son yapýlan
antlaþma olup Venedik cumhuriyetinin so-
nuna kadar bir daha yenilenmemiþtir.

Cümeyyil, Sâmî el-Keyyâlî (Veliyyüddîn Ye-
ken, Kahire 1960), Cübrân Mes‘ûd (Veliy-
yüddîn Yeken: ÞaÅ½iyyetühû ve mizâcü-
hû, Beyrut 1960), Muhammed Mendûr
(Mu¼âŠarât £an Veliyyiddîn Yeken, Kahire
1956), Ahmed Ebü’l-Hadýr el-Mensî (Veliy-
yüddîn kâtiben ve þâ£iren, baský yeri yok,
1921), Alâeddin Vahîd (£Âþýšu’l-¼ürriye Ve-
liyyüddîn Yeken, Kahire 1987), M. M. Ze-
kiyyüddin (el-Küttâbü’¦-¦elâ¦e: Veliyyüd-
dîn, el-Menfelû¹î, el-£Aššåd, Kahire, ts.
[el-Mektebetü’l-Mýsriyye]) ve Muhammed
Hammûd (Veliyyüddîn Yeken beyne bî-
Ši’½-½a¼âßif ve sûdi’t-tecârîb, Beyrut 2004)
monografiler kaleme almýþtýr. Þükrî M. Ah-
med Semâre Veliyyüddîn Yeken: ¥a-
yâtühû ve â¦âruhü’l-edebiyye (1972,
Kahire Üniversitesi), Ýbrâhim Ahmed Ýb-
râhim Hüseyin Veliyyüddîn Yeken: ¥a-
yâtühû ve þi£ruh (1987, Ezher Üniversi-
tesi) ismiyle yüksek lisans tezleri hazýrla-
mýþtýr.
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