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VODÝNA

Bir ziraî ticaret, dokumacýlýk ve halýcýlýk
merkezi olan Vodina’nýn nüfusu 2010 yýlý
tahminlerine göre 18.380 idi.
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ÿMachýel Kýel

– —
VOKA, Receb

(1847-1917)

Son dönem Osmanlý âlimi
ve Manastýr vilâyeti müftüsü.˜ ™

Kalkandelen’e (Makedonya) baðlý Þipko-
viça (Shipkovicë) köyünde doðdu. Asýl adý
Receb Cûdî b. Nûreddin Voka’dýr. Arnavut-
lar arasýnda Rexhep Vokë Tetova olarak
tanýnýr. Ýlk öðrenimini köyünde tamamla-

dýktan sonra hocasý Behcet Efendi’nin teþ-
vikiyle orta ve lise öðrenimine Kalkande-
len’deki Saat Camii Medresesi’nde devam
etti, ardýndan tahsilini Prizren’deki medre-
sede sürdürdü (Avzi Mustafa, V/34 [1992],
s. 14). Tüccar olan amcasý Ali Voka’nýn ve
Kalkandelenli din âlimi Receb Efendi’nin
desteðiyle 1868’de Ýstanbul’a gidip Fatih
dersiâmlarýndan ders okudu ve icâzet al-
dý. Daha sonra ayný ilim muhitinde 1895
yýlýna kadar hocalýk yaptý. Bu arada Ýstan-
bul Aksaray’da Arnavutlar tarafýndan ku-
rulan Mahfel kulübüne üye oldu ve bura-
daki Arnavut halkýnýn sorunlarýyla ilgilen-
di. 1895’te memleketine döndü ve Kalkan-
delen’deki medresede dinî ilimler okutma-
ya baþladý, 1903 yýlýnda Manastýr vilâyeti
müftülüðüne tayin edildi (Devlet-i Aliyye-i
Osmâniyye Salnâmesi, s. 801). Arnavut
halkýnýn dinî ve kültürel meseleleriyle bu-
rada da ilgilendi; ancak ortaya koyduðu
görüþler sebebiyle muhaliflerince eleþtiril-
di. Bunun üzerine görevinden istifa edip
muhtemelen 1910’da Ýstanbul’a döndü.
Ýstanbul’da bir süre fetva iþleriyle meþgul
oldu, kitapçýlýk yaptý. Ancak yazdýðý bazý
eserlerde Arnavut milliyetçiliði propagan-
dasý yaptýðý ileri sürüldüðünden hayatý-
nýn son günlerini iþsiz olarak maddî sýkýntý
içinde geçirdi. Ýstanbul’da vefat etti, kab-
rinin nerede olduðu bilinmemektedir.

Receb Voka, Osmanlý coðrafyasýnýn çe-
þitli bölgelerinde karýþýklýklarýn ve özellik-
le milliyetçi söylemlerin arttýðý bir dönem-
de yaþamýþtýr. Bu geliþmelerden Ýttihat ve
Terakkî’nin yönetimi altýnda belki de en
çok Rumeli’de yaþayan müslümanlar et-
kilenmiþtir. Böyle bir ortamda Receb Vo-

270’i Aromun toplam 8900 kiþilik nüfu-
sun bulunduðunu belirtir. Bununla birlik-
te nüfusun gerçek sayýsý 12.500 civarýnda
tahmin edilmektedir. 5420 kiþiden 3900’ü
patrikliðe baðlý olduðu için Yunan diye ad-
landýrýlýyordu, 1590 kiþi de Bulgar Pisko-
posluðu’na tâbiydi. Üç büyük, dokuz kü-
çük kilise vardý. Müslümanlarýn altý büyük
camisi mevcuttu. Ayrýca bir Yunan, Bul-
gar ve Türk okulu vardý. Þehirdeki þarap
üretimiyle çevresindeki meyve ve tütün
üretimi pamuk ekiminin artýþýndan dolayý
gerilemiþti. Vodina’da ipekliler, kilim ve se-
ramik üretiliyor, boyahaneler ve su gücüy-
le çalýþan çýrçýr fabrikalarý yer alýyordu.
1906 tarihli Selânik Vilâyeti Salnâme-
si’nde Vodina’nýn on beþ mahallesi, beþ
camisi, yedi mescidi, yedi tekkesi, üç kili-
sesi, beþ müslüman ve beþ hýristiyan mek-
tebi, askerî kýþlasý ve cephanelikleri, bir de
medresesi olduðu belirtilir. Þehirde su ile
dönen on sekiz adet tahýl ve yedi adet su-
sam yaðý sýkan deðirmen mevcuttu. Se-
lânik-Manastýr demiryolu üzerinde bulun-
masý sebebiyle giderek kalkýnan þehrin
nüfusu Osmanlý idaresinin son yýllarýnda
14.000’e ulaþmýþtý.

18 Ekim 1912’de Vodina, Yunan ordu-
su tarafýndan ele geçirildi. Slavlar’ýn ve
Türkler’in zoraki ayrýlýþýndan sonra nüfus
ciddi biçimde geriledi. 1912 tarihli bir Yu-
nan tahminine göre þehirde 4000’i Yunan,
1530’u Bulgar, kýrk altýsý Türk ve birkaçý
Sýrp’tan meydana gelen toplam 5600 kiþi
yaþýyordu. 1916-1918 yýllarýnda seyahat
eden Schulze-Jena ise 9400 kiþilik bir nü-
fustan söz eder. 1955’te þehirde incele-
me yapan Semavi Eyice buradaki yeni ca-
minin altmýþ beþ yýl önce, yani 1890’larda
yapýldýðýnýn söylenmesine raðmen yapýnýn
esasýnýn eski olduðunun anlaþýldýðýný be-
lirtir. II. Dünya Savaþý’ndan sonra bu cami
Edessa þehir müzesinin deposuna dönüþ-
türülmüþ, 1972’de restorasyonu gerçek-
leþtirilmiþtir. Fakat 2009’da yine harap
haldeydi. Ýç kesiminde caminin kubbesi ta-
mamen Abdülhamid devrine ait son dö-
nem Osmanlý duvar nakýþlarýyla yarý or-
yantal, yarý barok unsurlarýn karýþýmýyla ve
daha çok pembe renklerin hâkim olduðu
yumuþak renklerle süslüdür. Bu cami gü-
nümüzde Vodina’da ayakta kalan tek Os-
manlý eseridir. Bir diðer eser de XII. yüz-
yýla tarihlenen ve XIV. yüzyýl ile XVIII. yüz-
yýla ait önemli fresk süslemeleriyle dikkat
çeken Vorousi mahallesindeki Panagia Ki-
lisesi’dir. Geç dönem Osmanlý þairlerinden
Hasan Remzi Efendi ile (ö. 1871) Ahmed
Þâdî de (ö. 1917) Vodina’da doðmuþtur.
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alfabe kýrk dört harften oluþmaktadýr;
eserin ilk sayfalarýnýn bir kýsmý Türkçe
açýklamalara ayrýlmýþtýr (Ýstanbul 1327).
2. Arnavutça Mufassal Ýlmihal. Müelli-
fin bizzat hazýrladýðý alfabe ile kaleme
alýnmýþ 100 sayfalýk bir eserdir (Ýstanbul
1328). 3. Mendime (düþünceler). On altý
sayfalýk risâlede Arnavut halkýnýn gelece-
ði ve çaðdaþ eðitimi konusu ele alýnmak-
tadýr. Voka bu eserini de kendi alfabesiy-
le yazmýþ (Ýstanbul 1328), eseri daha son-
ra orijinali ve Latin harfleriyle birlikte Feti
Mehdiu derleyip Kalkandelen Müftülüðü
neþriyatý arasýnda yayýmlamýþtýr (Tetovë
1991). 4. Gramatika Elementare Shqipe
(Arnavutça gramer kitabý) (Ýstanbul 1911).
Kaynaklarda Receb Voka’nýn baþka eser-
leri ve makalelerinin de bulunduðu belirtil-
mektedir. Vehbi Bexheti, Receb Voka hak-
kýnda ayrýntýlý bir çalýþma yapmýþtýr (bk.
bibl.). Receb Voka’nýn doðum yeri olan
Þipkoviça köyünde bir büstü dikilmiþ ve
anýsýna bir ilkokul yaptýrýlmýþtýr. Ayný böl-
gede Brodec köyündeki ilkokul da onun
adýný taþýmaktadýr.
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VOLGA BULGAR HANLIÐI

(bk. ÝDÝL BULGAR HANLIÐI).
˜ ™

– —
VOLKAN

Derviþ Vahdetî’nin
1908-1909 yýllarýnda çýkardýðý

dinî, siyasî günlük gazete.
˜ ™

28 Teþrînisânî 1324 – 7 Nisan 1325 (11
Aralýk 1908 – 20 Nisan 1909) tarihleri ara-
sýnda Ýstanbul’da toplam 110 sayý neþre-
dilmiþ, ancak 13. sayý görülememiþtir. Ga-
zetenin sahibi, baþyazarý ve sorumlu mü-
dürü Derviþ Vahdetî’dir. Yarým gazete bo-
yunda dört sayfa çýkan Volkan’ýn 10 ve
13. nüshalarýnýn basýlamadýðý ardýndan
gelen sayýlarda bildirilmiþtir. Ancak 10. sa-
yý bugün elde bulunduðuna göre muhte-
melen bu sayý zamaný geçince az sayýda
basýlmýþ fakat daðýtýlamamýþtýr. Gazete ay-
rýca çeþitli engeller yüzünden 24 ve 28-31
Aralýk 1908 ile 1-9, 13, 18-22 ve 24 Ocak
1909 tarihlerinde çýkmamýþtýr. Bu kesin-
tileri Vahdetî parasýzlýkla açýklar. 1-23. ve
25-29. sayýlarda baþlýk üstünde, “Ýnsani-
yete hâdim dinî siyasî yevmî gazetedir”;
30-110. sayýlarda yine baþlýk üstünde, “Her
gün sabahlarý neþrolunur insaniyete hâ-
dim dinî siyasî Osmanlý gazetesidir”; 48-
110. sayýlarda ise baþlýk altýnda, “Ýttihâd-ý
Muhammedî Cemiyeti’nin mürevvic-i ef-
kârýdýr” cümleleri bulunmaktadýr. Ýlk yir-
mi üç sayýda baþlýðýn altýnda ayrýca Fran-
sýzca Journal Volkan adý yer almýþtýr.

Gazete satýþýnýn önceleri 500-2000, da-
ha sonra 3-4000, fevkalâde günlerde ise
15-20.000 kadar olduðu tahmin edilmek-
tedir. Gazeteye Ýstanbul dýþýndan da abo-
ne kaydedilmiþ, ayrýca daðýtým için birkaç
þehre (Üsküp, Manastýr, Kavala, Ýzmir)
gönderilmiþtir. Daðýtým ve satýþý Ýttihat ve
Terakkî Cemiyeti taraftarlarýnca engellen-
meye çalýþýlmýþ, gazeteye mektup gön-
deren birkaç er ceza almýþ, 31 Mart’tan
sonraki günlerde ise gazetenin yazarlarý
ve mektup yollayan okuyucular tutuklan-
mýþtýr. Bu sebeple elde bulunan gazete-
ler yok edildiði için nüshalarýna ve kolek-
siyonuna çok az rastlanmaktadýr. Ertuð-

ka, Arnavutlar’ýn kendi ana dillerinde öð-
renim görmesi fikrini desteklemiþ, Arna-
vut halký için alfabe arayýþýnýn gündeme
gelmesi esnasýnda Arnavut alfabesinin La-
tin harfleriyle yazýlmasýna karþý çýkarak Os-
manlý alfabesinin Arnavutça’ya uygulan-
masýný önermiþ ve bu konuda ýsrarcý ol-
muþtur. Bu tutumu yüzünden hem resmî
makamlarýn dikkatini çekmiþ hem de za-
man zaman Arnavut milliyetçilerinin ten-
kitlerine mâruz kalmýþtýr. Muhtemelen bu
sebeple Arnavut alfabesiyle ilgili Manas-
týr Kongresi’ne katýlmamýþ (1908), bunun
üzerine Arnavutlar tarafýndan millî davaya
sahip çýkmayan kiþi olarak gösterilmeye
çalýþýlmýþtýr. Debre (1909) ve Bükreþ top-
lantýlarýna destek vermesi, Arnavutlar’ýn
Arnavut dilinde eðitim görmesini ve Ar-
navut halký için Osmanlýca harflerle alfa-
beyi savunmasý, Arnavutlar’ýn kendi kim-
liklerini koruyarak geniþ Osmanlý toplumu-
na aidiyetlerini korumasýný, Ýslâmî gele-
neðin kaybolmamasýný, böylece Arnavut-
lar’ýn hýristiyan toplumlar içerisinde asi-
milasyona mâruz kalmamasýný hedefle-
diðini ortaya koymaktadýr. Onun fikirleri-
nin memleketinde fazla kabul görmeme-
si muhtemelen, Manastýr müftülüðü gö-
revinden ayrýlýp Ýstanbul’a dönmesinde ve
hayatýnýn kalan geri kýsmýný orada sürdür-
mesinde etkili olmuþtur. Ýstanbul’a gel-
dikten sonra Mahfel’in ideolojisi doðrul-
tusunda mücadelesini sürdürmüþtür. Bu
tutumu sebebiyle olsa gerek Ýstanbul’daki
resmî makamlardan ve memleketindeki
aydýn çevrelerden hiç ilgi görmemiþ, ha-
yatýnýn son günlerinde Ýstanbul sokakla-
rýnda çiçek satarak geçimini saðlamaya
çalýþmýþtýr.

Eserleri. 1. A-Beja Shqip (Arnavutça
elifbâ). Manastýr Kongresi için hazýrlanan
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