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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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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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Osmanlýlar’ýn kendi þehirlerini de ele ge-
çirecekleri korkusuna kapýldýlar. Benzer þe-
kilde Girit savaþýnýn baþlangýcýnda 1648’-
de Venedik filosunun Çanakkale Boðazý’ný
kapatmasý Ýstanbul’da derin bir korkuya
yol açtý. 1656’da Venedik gemileri Ýstan-
bul’u yeniden tehdit etti. Yüzyýllar boyun-
ca Venedik’le Osmanlý Devleti, Dalmaçya ve
Yunanistan’da sýnýr komþusu oldu. Fâtih
Sultan Mehmed döneminden itibaren or-
tak komisyonlar yeni sýnýrlarýn belirlenme-
sinde birlikte çalýþtý. Ayrýca iki taraf ara-
sýnda deniz sýnýrlarý da tesbit edilmiþti.

1509’da papa ve diðer hýristiyan idare-
cilerine karþý yaptýklarý savaþ esnasýnda
Venedikliler, Osmanlýlar’dan askerî yardým
istedi, II. Bayezid ise buna cevap verme-
di. Yavuz Sultan Selim tahta geçtiðinde
þartlar tamamen deðiþmiþ ve Venedikli-
ler’in yardýma ihtiyacý kalmamýþtý. Bunun-
la birlikte Balkanlar’dan 100 Osmanlý as-
kerini ücretle tuttular. XVII. yüzyýlýn ba-
þýnda Ýspanyollar’la yapýlan Valtelline sa-
vaþýnda Venedikliler, Bosna’dan paralý as-
ker talebinde bulundular, IV. Murad da bu-
na izin verdi. Her iki filo, 1534-1535’te ol-
duðu gibi bazý dönemlerde özellikle kor-
sanlara karþý savaþta birlikte hareket et-
ti. Bazý Venedikli mühtediler Osmanlý Dev-
leti’nde yüksek mevkilere çýktý. Kanûnî Sul-
tan Süleyman’ýn vezîriâzamý Makbul (Frenk)
Ýbrâhim Paþa, Yunanistan’daki Parga’dan
gelen bir Venedik vatandaþý, Hekimoðlu
Ali Paþa da Ýslâm’a sonradan giren Vene-
dikli bir hekimin oðlu idi. Yirmi iki yýl ka-
pý aðalýðý görevini yürüten Gazanfer Aða,
Venedik lagününde küçük bir þehir olan
Chioggia’da doðmuþtu.

Venedikli Hasan Paþa (Andrea Celeste) Ce-
zayir beyiliði (1577-1580, 1582-1587), Trab-
lusgarp beyiliði (1585-1586) ve kapudan
paþalýk (1588-1591) görevlerinde bulundu;

esirleri arasýnda kendisinin canlý bir tas-
virini yapan Ýspanyol yazarý Miguel de Cer-
vantes de vardý. Ali Piccinino bir diðer Ve-
nedikli reis olup Cezayir tayfasýnýn baþýn-
daydý (1621-1645). Alemdarlýk yapan Mic-
hiel ailesine mensup bir kiþi 1553’te Kanû-
nî Sultan Süleyman’ýn oðlu Mustafa Çelebi
ile birlikte boðulmuþtu. Mehmed Frank-
beyoðlu (Marcantonio Querini) 1600’deki is-
yaný sýrasýnda sað ulûfeciler aðasýydý, da-
ha sonra sipahi baþý oldu ve adamlarý tara-
fýndan 1602’de öldürüldü. Gazanfer Aða’-
nýn yeðeni Mehmed (Giacomo Bianchi) IV.
Murad’ýn meclisinde yer alan dört yakýn
arkadaþýndan biridir. III. Murad’ýn annesi
Nurbânû Sultan’ýn da Venedikli asilzade
Nicolo Venier ile Violante Baffo’nun kýzla-
rý olduðu söylenmiþse de büyük ihtimalle
Korfu’dan gelen Venedikli bir Rum’dur. Bir
diðer önemli Venedikli “Beyoðlu” diye bili-
nen, Venedik Doju Andrea Gritti’nin (1523-
1538) Rum asýllý bir kadýndan doðan gay-
ri meþrû oðlu Alvise Gritti’dir. Vezîriâzam
Makbul Ýbrâhim Paþa ve Kanûnî’nin yakýn
adamlarý arasýnda yer aldý, ticaretle zen-
ginleþti, padiþahýn bazý siyasî iþleri için
gönderildiði Erdel’de 1534’te öldürüldü.

XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýndan itibaren
Osmanlý tüccarlarý ve gemilerinin ticaret
amacýyla Venedik’e gittiði bilinmektedir.
Tüccarlar hem Balkanlar’dan hem de Ana-
dolu’dan (daha çok Ankara ve Beypazarý’ndan)
gelirdi. XVI. yüzyýlda bunlarýn sayýsý arttý.
1575’te Rialto yakýnlarýndaki all’Angelo mi-
safirhanesinde Bosna ve Arnavutluk’tan
gelenler için ilk “fondaco” (eþya ambarý bulu-
nan han) kurulmuþtu. Venedik hükümeti
tarafýndan bu kiþilerin kalmasý için 1621’-
de Büyük Kanal’da bir yer kiralandý. Yeni
Fondaco dei Turchi’de genellikle ilkbahar-
da gelip sonbahara kadar kalan, yine ay-
ný þekilde sonbaharda gelerek ilkbahara

Her iki ülkenin elçileri ve delegeleri Do-
ðu ile Batý arasýnda seyahat ettiler. Bir
Venedik listesine göre 1360 Martýnda Ma-
rino Venier ve Leonardo Contarini, Edir-
ne’nin fethinden dolayý I. Murad’ý tebrik
için gönderilmiþti ve bu olay I. Murad’ýn
tahta geçmesinden kýsa bir süre önce ger-
çekleþmiþti. Venedik’e yollanan ilk Osman-
lý elçisi adý bilinmeyen bir çavuþtu; 1384
yýlýnýn baþýnda ortak düþman olan Cene-
vizliler’e karþý iþ birliði saðlamak amacýy-
la gönderilmiþti. Bunu diðer elçiler takip
etti. XVI. yüzyýlda yaklaþýk her sene bir ki-
þi gönderiliyordu. Bu kiþiler özellikle ulak,
çavuþ, Dîvân-ý Hümâyun tercümaný ve sa-
ray görevlileriydi. Bunlardan bazýlarý sul-
tan adýna hareket etme ve müzakerede
bulunma yetkisi taþýyan gerçek elçilerdi.
XVI. yüzyýlda Osmanlý hizmetindeki en ta-
nýnmýþ saray tercümanlarý Venedik’te bu-
lunuyordu: Ali Bey (1514, 1517), Yûnus Bey
(Modonlu olup Taroniti ailesine mensup
eski bir Venedik vatandaþý; 1519, 1522,
1530, 1533, 1537, 1542), Leh asýllý Ýbrâhim
Bey (Joachim Strasz) (1555, 1567) ve 1570’-
te Paris’e giderken Venedik’e gelen Mah-
mud Bey. Mahmud Bey, Kýbrýs kuþatma-
sý baþlangýcýnda hapse atýldý ve üç yýl son-
ra geri dönebildi. Ayný savaþ için ültima-
tom getiren Kubad Çavuþ vazifesini ger-
çekleþtirdikten sonra Ýstanbul’a serbest-
çe gitti. Diðer birçok elçi vezir, beylerbe-
yiler ve sancak beyi tarafýndan ya ticaret
yapmak ya da ticarî iliþkileri geliþtirmek
için gönderiliyordu. Osmanlýlar’la çarpýþan
diðer müslüman ülkelerden gelen elçiler
de Venedik’e ulaþýyordu. Osmanlý-Venedik
savaþý esnasýnda (1463-1479) Venedikliler,
Karaman ve Akkoyunlu idarecileriyle itti-
fak yaptý.

Dalmaçya sahilinde ve Ege denizindeki
pek çok yer Venedik’e baðlý idi. Girit ada-
sýný IV. Haçlý Seferi’yle birlikte 1202’de ele
geçirenlerden satýn alan Venedik (1204)
Kýbrýs’ý da 1489’da Lusignano ailesinden
miras yoluyla kazandý. Venedikliler bu böl-
geleri Osmanlýlar’a karþý korumak için sa-
vaþtýlar. Ýlki 1415-1419 yýllarýnda Osmanlý
donanmasýnýn imhasýyla gerçekleþti. Ýkin-
ci savaþ Selânik’in Osmanlýlar tarafýndan
ele geçirildiði sýralarda 1423-1430 yýlla-
rýnda yapýldý. Onu takiben diðer savaþlar
1463-1479, 1499-1502, 1537-1540 yýlla-
rýnda cereyan etti. Bunlarý Kýbrýs’ýn fethi
sýrasýnda 1570-1573 ve Girit’in fethi vesi-
lesiyle 1645-1669, 1684-1699, 1714-1718
savaþlarý izledi. XV. yüzyýlýn ikinci yarýsýn-
da yapýlan savaþlarda Osmanlý akýncýlarý
Ýtalya’nýn kuzeydoðusundaki Friuli’nin Ve-
nedik bölgesine kadar ulaþtý. Venedikliler,
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tiftik yünü satarlardý; bunun yanýnda ba-
harat da getirirlerdi. Balkanlar’dan gelen-
ler ise öncelikle deri ve þehrin et tüketi-
mi için hayvan sevkederlerdi. Venedik iþi
elbiseler ve lüks tüketim mallarý Osman-
lý ve Venedikli tüccarlar tarafýndan ihraç
edilirdi. Muhtemelen, Ýstanbul’a ihraç edi-
len ilk gözlükler Venedik’in cam iþçiliðiyle
ünlü Murano adasýnda yapýlmýþtýr. XVIII.
yüzyýla kadar pencere camlarý, camiler ve
kadýrgalar için cam fanuslar Venedik’ten
Osmanlý baþþehrine yollanýyordu. Ayrýca
Osmanlý dükkânlarýnda satýlmak üzere ba-
sýlmýþ kitaplarýn hazýrlandýðý da bilinmek-
tedir. Kur’an’ýn Arapça ilk baskýsý 1537-
1538’de Paganino ve Alessandro Pagani-
ni tarafýndan Venedik’te yapýldý. Marcan-
tonio Giustiniani de Osmanlýca gramer ve
telaffuz kitaplarýný, Tunuslu Hacý Ahmed’in
haritasý (mappamundi) diye bilinen dünya
haritasýný bastý. Venedikli kuyumcular da
Osmanlý Devleti’nde oldukça meþhurdu.
1532’de bir þirket (Defterdar Ýskender de
üyesi idi) Kanûnî Sultan Süleyman’a dört
tacý bulunan, 115.000 duka deðerindeki
taþlarla süslenmiþ altýn bir miðfer sattý.
Þirket mücevher bir eyerle diðer kýymetli
eþyalar satmaya hazýrdý; fakat teþebbü-
sü destekleyen Vezir Makbul Ýbrâhim Pa-
þa ile Alvise Gritti’nin bu iþi býrakmalarýy-
la ticaret belirsizliðe büründü. Ýstanbul’a
getirilen diðer maddeler arasýnda sarýklar
için cam sorguçlar, mücevher kristallerle
süslü kutular, çeþitli türde saat, ayna, Av-
rupa iþi iskemle, permesan peyniri, “teri-
aca” diye adlandýrýlan bir ilâç, þahinler, bü-
yük köpekler ve toplumun üst katmanla-
rýndaki hanýmlar tarafýndan talep edilen
küçük köpekler vardý. Bunlarýn bazýlarý dip-
lomatik hediye olarak saraya gönderilmiþ-
tir. Venedikliler sultan ve vezirlerin talep-
lerini de karþýlamaya çalýþmýþtýr. Fâtih Sul-
tan Mehmed bir ressam istemiþ, onlar da

Gentile Bellini’yi yollamýþtýr. Bellini bir ma-
dalyon, saray hamamý için freskler (þu an-
da ortadan kaybolmuþtur) ve sultanýn meþ-
hur bir portresini yapmýþtýr.

XVII ve XVIII. yüzyýllarda Venedik hükü-
meti genç bürokratlara Türkçe öðretmek
amacýyla bir okul açtý. Fazla baþarý saðla-
yamamakla birlikte bu okul kesintilerle Ve-
nedik Cumhuriyeti’nin ortadan kalkmasý-
na kadar devam etti. XVII. yüzyýlýn sonun-
da þehir piskoposu tarafýndan misyoner-
leri eðitmek için Venedik yakýnlarýndaki
Padua’da bir baþka Doðu dilleri mektebi
kuruldu; her iki okul zaman zaman birbi-
riyle rekabete girdi. Bazý Venedikli tüccar-
lar Türkçe öðrenmiþti. Bunlar arasýnda Doj
Andrea Gritti zikredilebilir. 1499’da Vene-
dik elçisi Andrea Zancani’yi, yüksek bir be-
del ödemek zorunda kaldýðý barýþ antlaþ-
masýnýn deðersiz olduðu yolunda bilgilen-
dirdi. Çünkü metin Grekçe yazýlmýþtý, II.
Bayezid ise yeni bürokratik teamüller çer-
çevesinde sadece Osmanlýca belgeleri ge-
çerli kabul ediyordu. Bazan tüccarlar ken-
di baþlarýna Arapça ve Türkçe öðretirler-
di. Meselâ 1517’de bir Arap, Venedik’in
ana caddesi Mercerie’de Arapça dersi ve-
riyordu. Venedik’in “güzellikleri” karþýsýn-
da bütün parasýný harcayacak kadar bü-
yülenen Osmanlý þairi Mesîhî de (ö. 918/
1512’den sonra) þehre yerleþip Türkçe ve
Farsça öðretmek suretiyle geçimini sað-
ladý. Bazý Osmanlý tüccarlarý Venedik Ýtal-
yancasý’ný öðrenmiþti. 1596’da bir Osman-
lý ve Hollandalý tâcir Cava’da Bentem’de
bu dille anlaþmýþtý.

Venedik ayný zamanda Osmanlý Devleti
açýsýndan önemli bir haber merkeziydi. Ýs-
tanbul’daki Venedikli sefirler ve diplomat-
larýn yazdýklarý raporlar Avrupa’da okunur-
du. Ottaviano Bon imparatorluk sarayý ve
harem hakkýnda önemli bir yazý yazmýþtý.
1518’de bir Venedik vatandaþý Yavuz Sul-
tan Selim’in þerefine bir þiir kaleme al-
mýþtý. XVI. yüzyýldan itibaren Venedik’te
Osmanlý Devleti hakkýnda kitaplar basýldý.
Francesco Sansovino’nun yazdýðý Gl’An-
nali Turcheschi 1571’de, Giovanni Bat-
tista Donà’nýn yazdýðý Della letteratura
de Turchi 1688’de ve Gian Battista Tode-
rini’nin kaleme aldýðý Letteratura Turc-
hesca 1787’de tabedildi. Joseph F. von
Hammer-Purgstall, Osmanlý tarihini yazar-
ken ilk defa Venedik kaynaklarýný geniþ bi-
çimde kullanmýþtýr.

1838’de Venedik Cumhuriyeti’nin düþ-
mesinden sonra Fondaco dei Turchi onu
yýkmak isteyen bir kiþiye satýldý. Orada
yaþayan son Türk olan Sâdullah Ýdrîsî bu
kararý engellemeye çalýþarak mahkeme-

kadar konaklayan yetmiþ tüccar barýna-
biliyordu, kapasitesi yaklaþýk 300 kiþilikti.
Binada namaz kýlmak için ayrýlan bir oda
vardý. Fondaco’da kalan Osmanlý vatan-
daþlarýndan bazýlarý gündüzleri Venedik
mezbahasýndan müslüman topluluk için
Ýslâmî esaslara göre et saðlardý. Osmanlý
vatandaþlarý Avrupaî elbiseler giyer, gös-
teri mahallerine, kahvehanelere gidebilir-
lerdi. Mezarlýklarý muhtemelen Lido ada-
sýnda olup yahudilerin ve Katolik olmayan
hýristiyanlarýn mezarlarýnýn yakýnýnda idi.
Gemileri ise Venedik lagününde St. Mar-
ko’nun yakýn bir yerinde, Santo Sepolcro
Manastýrý ve Tersane fýrýnýnýn önünde özel
bir limanda yatýyordu. Venedik’te yaþayan
Osmanlýlar yaþlýlar tarafýndan idare edilen
bir cemaat oluþturmuþtu. Santa Maura,
Zante, Nauplia (Anabolu), Cephalonia (Kefa-
lonya) gibi Venedik þehirlerinde görüldü-
ðü üzere konsoloslarý yoktu, sadece ticarî
temsilcileri bulunmaktaydý. Venedikli ko-
misyoncular arasýnda Osmanlý vatandaþla-
rý ile görüþen ve Türkçe öðrenen kiþiler de
vardý. Sayýlarý 1587’de on beþ-yirmi, 1631’-
de otuz üç, 1674-1675’te yirmi beþ, 1751’-
de on bir, 1768’de beþti. Bunlarýn sayýlarý
Venedik’te çoðalan ve azalan Osmanlý tüc-
car topluluðunu yansýtýr. XVI. yüzyýlda yap-
týklarý her ticarî anlaþma için Venedikli
resmî tercümanlara vergi ödüyorlardý.
Girolamo Civran (ö. 1550) Osmanlýlar’ýn
Türkçe bilen Venedikli ilk tercümaný idi
ve 1534’te tayin edilmiþti. Civran’ýn yeri-
ni 1595’te ölünceye kadar bu iþi yürüten
Michele Membrè aldý. Daha sonra Osman-
lýlar tarafýndan Kýbrýs’tan köle olarak alý-
nan, on sekiz yaþýnda iken fidye karþýlýðýn-
da serbest kalan, Venedik’e gittiðinde sa-
dece Türkçe konuþabilen Giacomo de No-
res tercümanlýk yaptý.

Anadolu’dan gelen Osmanlý tüccarlarý
özellikle deve kýlýndan yapýlmýþ elbiseler ve

Giacomo

Palmieri

adýnda

bir tüccarýn

yaptýrdýðý,

1621’de

Türk tüccarlarýna

tahsis edilen

konut
(Fondaco
dei Turchi)
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Ebü’l-Abbâs Ahmed b. Yahyâ
el-Venþerîsî et-Tilimsânî el-Fâsî

(ö. 914/1508)

Mâlikî fakihi.˜ ™

Cezayir’in batýsýndaki daðlýk bölgede bu-
lunan Venþerîs’te dünyaya geldi. Kaynak-
larda doðum tarihi yer almamakla birlik-
te seksen yaþýnda vefat ettiðine dair bil-
gi doðru ise 834 (1430) yýlý civarýnda doð-
duðu söylenebilir. Küçük yaþta iken ailesi
Tilimsân’a göç ettiði için eðitimini bu þe-
hirde tamamladý; yine burada eðitim, fet-
va ve telif faaliyetine baþladý. Bu arada

devlet adamlarýndan uzak durdu, doðru
bildiði þeyleri söylemekten çekinmedi. Ab-
dülvâdîler (Zeyyânîler) Hükümdarý Muham-
med b. Sâbit ez-Zeyyânî ile aralarýnda
çýkan bir anlaþmazlýk yüzünden 874’te
(1469) Fas’a göç etmek zorunda kaldý (Mi£-
yârü’l-mu£rib, VIII, 341). O dönemde Mað-
rib Merînîler Devleti’nin baþþehri olan Fas’-
ta ilmî çalýþmalarýný sürdürdü. Baþta ba-
basý olmak üzere dönemin ileri gelen âlim-
lerinden ders alan Venþerîsî’nin, büyük ço-
ðunluðu Tilimsân’da bulunan hocalarýnýn
baþýnda fakihliðinin yaný sýra tefsir ve gra-
merdeki çalýþmalarýyla tanýnan Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Abbas el-Ubbâdî ge-
lir. Yine Tilimsân’da meþhur olan Ukbânî
ailesinden Ebü’l-Fazl Kasým b. Saîd ile Ti-
limsân’ýn kadýlcemâasý olan oðlu Ebû Sâ-
lim Ýbrâhim b. Kasým ve torunu Ebû Ab-
dullah Muhammed b. Ahmed b. Kasým da
önemli hocalarý arasýnda yer alýr. Ayrýca
Muhammed b. Kasým el-Mürrî, Muham-
med b. Ahmed b. Îsâ Ýbnü’l-Cellâb et-Ti-
limsânî, Ýbn Zekrî et-Tilimsânî ve Ýbn Mer-
zûk el-Kefîf gibi âlimlerden ders okudu.
Fas’ta MuÅta½aru ƒalîl’e þerh yazan Mu-
hammed b. Kasým el-Kavrî, Kadî Muham-
med b. Muhammed b. Abdullah el-Yifre-
nî el-Miknâsî’den de faydalandý. Bu þehir-
de el-Müdevvene ile Ýbnü’l-Hâcib’in el-
MuÅta½ar’ý gibi mezhebin temel kaynak-
larýný okutan Venþerîsî’nin baþta Fas ka-
dýlýðý yapan oðlu Abdülvâhid el-Venþerîsî
olmak üzere Muhammed b. Muhammed
el-Gardîs et-Taðlibî, Ýbrâhim b. Abdülceb-
bâr el-Fecîcî, Muhammed b. Abdülcebbâr
el-Fecîcî, Yahyâ b. Mahlûf es-Sûsî, Hasan
b. Osman el-Cezûlî, Ýbn Füleyh el-Lemtî,
Ali b. Mûsâ Ýbn Hârûn el-Matgarî gibi bir-
çok talebe yetiþtirdi. 20 Safer 914 (20 Ha-
ziran 1508) tarihinde Fas’ta vefat eden
Venþerîsî, Küdyetülberâtîl Mezarlýðý’nda
yer alan Fütûh Kapýsý içindeki Bâb-ý Ham-
râ’ya defnedildi.

Venþerîsî fýkýh, hadis ve tefsir gibi ilim-
lerin yaný sýra nahivdeki yetkinliðinden do-
layý Sîbeveyhi ile mukayese edilmiþ, döne-
minde Mâlikî mezhebinin lideri ve fetva
mercii olarak büyük itibar görmüþtür. Ho-
calarýnýn önemli bir kýsmýnýn kadýlýk yap-
masý ve nevâzil eserleri kaleme almasý
onun fýkýh düþüncesini ve eserlerini etki-
lemiþ, gerek kendisinin Fas kadýlýðý yap-
masý gerekse baþta oðlu bazý öðrencileri-
nin yargý görevinde bulunmasý sebebiyle
verdiði fetvalar uygulanma imkâný bulmuþ-
tur. Venþerîsî, Mâlikî mezhebi kaynakla-
rýyla sýnýrlý kalmayýp diðer fýkýh ekollerinin
görüþlerine de yer vermiþ Mâlikî mezhebi
dahil zaman zaman bu ekollerin görüþle-

ye baþvurdu, Viyana’daki Osmanlý elçisine
mektuplar gönderdi, dilekçeler yazdý, an-
cak burayý ülkesinin vatandaþlarý için mu-
hafaza edemedi. Nihayet Venedik’i âni-
den terketti, onun mücadelesi belediyeyi
bu binayý satýn almaya zorladý ve burasý
bir müze yapýldý (1923’ten beri Venedik
Doða Tarihi Müzesi olarak kullanýlmakta-
dýr). Ýtalya’nýn bir parçasý haline gelen Ve-
nedik artýk baðýmsýz deðildi ve Osmanlý
Devleti ile siyasî iliþkileri yoktu, bununla
birlikte geçmiþ tamamýyla unutulmadý.
1910 Mayýsýnda Libya savaþý öncesinde
Ýtalya’ya gelen bir grup Jön Türk barýþý
saðlamaya, ekonomik ve kültürel iliþkiler
kurmaya çalýþtý, bunun için Venedik’e de
gitti. Bu iliþkilerin hâtýrasý günümüzde sa-
dece müzelerde, bazý caddelerin isimle-
rinde yaþamaktadýr (meselâ Calle Delle
Turchette: Küçük Türk Kadýnlarýnýn cadde-
si). Ayrýca eylül ayýnýn ilk pazar günü dü-
zenlenen tarihî “regatta”da yer almak için
gelen, Türkler gibi giyinmiþ kiþiler de eski
hâtýralarý yansýtýr. Bugün Ýtalya’nýn önem-
li turizm merkezlerinden biri olan Vene-
dik þehrinin nüfusu 2010 yýlý tahminlerine
göre 270.000 idi (banliyöleri hariç).
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