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olduðu anlaþýlan, bu kargaþa günlerinde
Sultan Abdülhamid’e meclisi kapatmayýp
meþrutiyeti desteklemesini telkin eden bir
açýk mektup yazan, subaylarýn din karþýtý
davranýþlarýndan þikâyet eden erlere günahkâr da olsalar üstlerine itaat etmeleri
gerektiði cevabýný veren, isyancýlarý sükûnete ve itaate çaðýran Vahdetî (son yedi
sayý), aldýðý tehdit mektuplarý ve savcýlýkla zaptiyeden gelen ürkütücü davetler üzerine -kendisini tutuklu iken öldürecekleri
endiþesiyle- 7 Nisan 1325 (20 Nisan 1909)
tarihli 110. sayýyý çýkardýktan sonra Ýstanbul’dan kaçtýysa da kýsa sürede yakalandý
ve iç yüzü hâlâ aydýnlanamayan 31 Mart
ayaklanmasýnýn aslî tahrikçilerinden olduðu ithamýyla -iki paþa, iki miralay, iki mülâzim, beþ er ve sivil bir kiþiyle birlikte- 19
Temmuz 1909’da idam edildi (Tasvîr-i Efkâr, sy. 49, Dîvân-ý Harb-i Askerî tebliði).
Volkan gazetesi M. Ertuðrul Düzdað tarafýndan tam koleksiyon halinde yeni harflerle yayýmlanmýþtýr (Ýstanbul 1992).
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Alman þarkiyatçýsý.
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19 Mart 1857’de Kuzey Almanya’da Jeverland Hooksiel’de doðdu. Babasý doktordu. Hildesheim ve Jever liselerinde okudu.
1875’te Protestan teolojisi ve Doðu dillerini tahsil etmek üzere Tübingen Üniversitesi’ne kaydoldu. 1877-1878’de Berlin Üniversitesi’nde Heymann Steinthal ve Israel
Lewy gibi hocalardan Yahudilik’le ilgili dersler aldý. Ayrýca Halle ve Strasburg üniversitelerinde bir süre öðrenim gördü. 1879’da özel ders vermek için bir yýllýðýna Ýstanbul’a gitti. Almanya’ya döndükten sonra
1880’de Jena’da “lizentiatengrad” (lisans
diplomasý), ertesi yýl “facultas doçenti” belgelerini elde etti. 1882’de Halle Üniversitesi’nde hazýrladýðý çalýþmasýyla doktor unvanýný kazandý. Vollers öðrenciliði sýrasýnda
Albert Socin, Franz Praetorius, Fr. Schrader, J. Barth, Theodor Nöldeke ve G. Landauer gibi ünlü þarkiyatçýlardan ders al-

dý. Saksonya eyaletinde bir müddet lise
öðretmenliði yaptý. Öðrenci iken Berlin
Kraliyet Kütüphanesi’nde çalýþmýþtý. 1886’da W. Spitta’nýn yerine Kahire’deki Hidîviyye Kütüphanesi’ne müdür olarak tayin
edildi. Bu görevde kaldýðý on yýl süresince
Doðu dilleri ve þarkiyat alanýnda kendini
yetiþtirdi, Arapça üzerine çalýþmalar yaptý. Eylül 1892’de Londra’da toplanan Müsteþrikler Kongresi’ne katýldý. 1896’da Jena
Üniversitesi Felsefe Fakültesi’ndeki Þark
Dilleri Bölümü’nde görevlendirildi. Burada
da Arapça’yla ilgili çalýþmalarýna devam
etti. Ayný yýl Jena’da bulunan Doðu Paralarý Koleksiyonu’nun (Das Orientalische
Münzkabinett) müdürlüðünü de üstlendi
ve koleksiyonun zenginleþmesini saðladý.
1905’te Cezayir’de toplanan Uluslararasý
Þarkiyat Kongresi’ne katýlarak bir teblið
sundu. Tebliðinde Kur’ân-ý Kerîm hakkýndaki temelsiz iddialarý yüzünden müslüman âlimlerin tepkisiyle karþýlaþtý. Vollers,
Mýsýrlý âlim Abdülazîz Çâvîþ’in kendisine,
bu tür iddialarý gülünç bulduðunu ve yabancýlarýn Kur’ân-ý Kerîm’le ilgili sözlerinin müslümanlar için bir kýymet taþýmadýðýný söylediðini aktarýr (Volkssprache und
Schriftsprache, s. 2-3). Aðustos 1908’de
Berlin’deki Tarihçiler Kongresi’ne katýlan
Vollers rahatsýzlanarak 5 Ocak 1909’da Jena’da öldü.
Birçok þarkiyatçý gibi Karl Vollers de ilk
öðrenimini hýristiyan teolojisi alanýnda görmüþ, dil bilimleri üzerinden þarkiyatla uðraþmaya baþlamýþ, daha sonra tarih, dinler tarihi ve dil alanýndaki çalýþmalarýyla
tanýnmýþtýr. Hidîviyye Kütüphanesi’ndeki görevi sýrasýnda yazmalarla ilgilenmiþ,
bunlarýn tanýtýmý için gayret göstermiþ,
bazý Arapça yazmalarý neþretmiþtir. Almanya’da üniversite hocalýðý yaparken Alman kütüphanelerinde Doðu dilleriyle yazýlmýþ koleksiyonlarýn geliþmesini saðlamýþ, kataloglar hazýrlamýþtýr. Dinler tarihi
alanýnda da tanýnan Vollers’e göre din kültür ve tarihin bir parçasý olup aslýný ortaya koyabilmek için tarih öncesine gitmek
gerekir. Din, insan zihninin kendi çevresiyle sebep-sonuç iliþkisi baðlamýnda giriþtiði
faaliyet sonucu ortaya çýkan bir kurumdur. Dinler topluluklarý deðil topluluklar
dinleri þekillendirir. Vollers’in Kur’an’la ilgili iddialarý bazý þarkiyatçýlar tarafýndan
da eleþtirilmiþtir (Fück, s. 240).
Eserleri. Telif. 1. Lehrbuch der ägypto-arabischen Umgangssprache mit
Übungen und einem Glossar (Leipzig
1890; Kairo 1890, 1972). Mýsýr lehçesi hakkýndaki eser F. Crawford Burkitt tarafýn-

dan The Modern Egyptian Dialect of
Arabic adýyla Ýngilizce’ye tercüme edilmiþtir (Cambridge 1895). 2. Le neuvième
congrès international des orientalistes
tenu à Londres du 5 au 12 septembre
1892 (Le Caire 1892). 3. Catalogue de la
section européenne. Hidîviyye Kütüphanesi’nin Avrupa bölümünde yer alan eserlerin katologudur (Le Caire 1892, 1901).
4. Katalog der islamischen, christlichorientalischen, jüdischen und samaritanischen Handschriften der Universitäts-Bibliothek zu Leipzig (Leipzig
1906; Osnabrück 1975; Piscataway 2009).
5. Volkssprache und Schriftsprache im
alten Arabien (Strassburg 1906, 1972;
Amsterdam 1981). Eski Arapça’da halk
dili ve yazý diliyle ilgili olup bu baðlamda
Kur’ân-ý Kerîm’in dili hakkýnda öne sürdüðü iddialar büyük tepki çekmiþtir. 6. Die
Weltreligionen in ihrem geschichtlichen Zusammenhange. Eserde dinlerin
ortaya çýkýþ þekilleri ele alýnmaktadýr (Jena 1907, 1921).
Neþir. 1. Das Dodekapropheton der
Alexandriner. Vollers bu eserinde Ýncil’in
en eski Yunanca tercümeleriyle “on iki peygamber kitabý” diye bilinen kutsal metinleri karþýlaþtýrmýþtýr. Ýki bölümden meydana gelen eserin birinci cildi 1880’de,
doktora tezi olarak kabul edilen ikinci cildi de 1882’de yayýmlanmýþtýr (Berlin). 2.
Pentateuchus Samaritanus (III-V, 1883,
1885, 1891). Julius Heinrich Petermann’ýn
ilk iki cildini yayýmladýktan sonra ölümü dolayýsýyla yarým kalan çalýþmasýnýn tamamlanmýþ halidir. Vollers, Tevrat’ýn “beþ kitab”ýnýn Samaritan diline tercümesinin son üç
cildinin editörlüðünü yapmýþtýr (I-V, Berolini 1872-1891). 3. Description de l’Egypte. Kitâbü’l-Ýnti½âr li-vâsý¹ati £išdi’lem½âr. Ýbn Dokmak’a ait eserin Kahire ve
Ýskenderiye þehirleriyle ilgili IV ve V. cüzlerinin neþridir (Bulak 1309-1310; Le Caire
1893). 4. Fragmente aus dem Mu³hrib
des Ibn Sa£¢d. Ýbn Saîd el-Maðribî’ye ait
el-Mu³rib fî ¼ule’l-Ma³rib adlý eserin
Ahmed b. Tolun’un hayatýyla ilgili bölümünün Almanca tercümesiyle beraber neþridir (Berlin 1894; Weimar 1895). 5. Die
Gedichte des Mutalammis: Dîvânü’lMütelemmis (Leipzig 1903). Câhiliye devri þairlerinden Mütelemmis’in þiirlerinin
Almanca çevirisiyle birlikte Arapça metninin neþridir.
Makaleler. Vollers, baþta Zeitschrift der
Deutschen Morgenländischen Gesellschaft (ZDMG), Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete ve Encyclo-
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pedia of Islam olmak üzere pek çok dergi ve ansiklopedide makale ve kitap tanýtýmlarýyla maddeler yayýmlamýþtýr. Bunlardan bazýlarý þunlardýr: “Mitteilung über
einige handschriftliche Erwerbungen der
königlichen Bibliothek zu Berlin” (ZDMG,
XXXVIII [1884], s. 567-580); “Der Katalog
der arabischen Handschriften zu Kairo”
(a.g.e., XL [1886], s. 765-769); “Aus der viceköniglichen Bibliothek in Kairo” (a.g.e.,
XLIII [1889], s. 99-120; XLIV [1890], s. 373389); “Der neuarabische Tartuffe” (a.g.e.,
XLV [1891], s. 36-96); “The System of Arabic Sounds as Based upon Sibawaih and
Ibn Yaish” (Transactions of the 9 th International Congress of Orientalists, II [London
1893], s. 130-154); “Arabisch und Semitisch: Gedanken über eine Revision der
semitischen Lautgesetze” (Zeitschrift für
Assyriologie und verwandte Gebiete, IX
[Leipzig 1894], s. 165-217); “Über Panislamismus” (Preussische Jahrbücher, CXVII
[Berlin 1904], s. 18-40); “Chidher” (Archiv
für Religionswissenschaft, XII [Leipzig
1909], s. 234-284); “Die solare Seite des
alttestamentlichen Gottesbegriffes” (Archiv für Religionswissenschaft, IX/2 [Leipzig 1906], s. 176-184; ayrýbasým Leipzig
1906); “Das Religionsgespräch von Jerusalem (um 800 D)” (Zeitschrift für Kirchengeschichte, XXIX [Stuttgart 1909-10], s.
29-71); “Lord Cromer und sein Egypten”
(Historische Zeitschrift, CII [München 1911],
s. 57-86) (diðer çalýþmalarý için bk. Bibliographie der Deutschsprachigen, XVIII, 317320).
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Osmanlý döneminde
Rumeli’de
hýristiyanlardan oluþturulan
askerî teþkilâta verilen ad.
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Osmanlýlar’ýn Rumeli’deki fetihleri sýrasýnda kendi bünyelerine kattýklarý filorici,
martolos gibi hýristiyan askerî gruplardan
biri olup Slavca “asker” anlamýndaki voynik kelimesinden gelmektedir. Osmanlý kaynaklarýnda voynak, voyneyk þeklinde de
geçer. Kelimenin sonuna Farsça çoðul eki
getirilerek yapýlan voynugân da kullanýlmýþtýr. Voynuk kelimesi ilk Osmanlý tahrir
kayýtlarýnda yer alýr. Bunlarýn içinde 835
(1431-32) tarihli Arvanid Defteri, Fâtih
Sultan Mehmed dönemine ait Semendire
(BA, TD, nr. 16, s. 10), 871 (1466-67) tarihli Vidin (BA, MAD, nr. 18), yine ayný tarihli Týrhala (Ýnalcýk, Fatih Devri, s. 165), 872
(1467-68) tarihli Braniçevo (Stoyakoviç, s.
17-31), 883 (1478) tarihli Hersek (Ýnalcýk,
Fatih Devri, s. 154) ve 885 (1480) tarihli
Niðbolu defterleri sayýlabilir. Ayrýca Fâtih
Sultan Mehmed’in son dönemlerinde ve II.
Bayezid devrinde kaleme alýnmaya baþlanan Osmanlý kroniklerinde de voynuklar
hakkýnda bilgi verilmiþtir. Buna göre voynuk teþkilâtý Timurtaþ Paþa tarafýndan I.
Murad zamanýnda Osmanlý Devleti’nin Balkan topraklarýnda kurulmuþtur. Voynuklarýn coðrafî daðýlýmýna bakýlacak olursa bunlarýn Filibe-Sofya-Niþ, Selânik-Niþ-Belgrad
güzergâhý üzerinde, Semendire-Braniçevo-Vidin bölgesinde, Kesriç, Hersek ve Bosna’da bulunduklarý görülür. Voynuklarla ilgili ilk defterlerin Arnavutluk, Vidin, Týrhala, Braniçevo, Hersek ve Niðbolu’ya ait
olmasý voynuk teþkilâtýnýn büyük ölçüde
bu bölgelerin insanlarýyla teþkil edildiðini
ortaya koyar. Adý geçen bölgelerden en
önce Bulgaristan’ýn fethedildiði ve daha
sonra voynuklarýn Bulgarlar’la özdeþleþtirildiði göz önüne alýnýrsa voynuk uygulamasýnýn ilk defa Bulgaristan’da gerçekleþtirildiði sonucuna varýlabilir. Esasen voynuk teþkilâtý içerisinde Bulgarlar’ýn önemli yer tuttuðu bilinmektedir. Ýlk dönem Osmanlý kanunnâmelerinden voynukluðun,
daha çok vergilerini filori ile ödedikleri için
“filorici” denilen ve Timok-Tuna kavþak bölgesinde yaygýn biçimde görülen Eflak teþkilâtý ile de alâkalý olduðu anlaþýlýr (Beldiceanu, REI, XXXIV [1966], s. 84-132; Kayapýnar, s. 243-288). Voynuklarýn bulunduðu bölge voynuk sancaðý olarak Rumeli
beylerbeyliði teþkilâtý içinde yer almýþtýr.

XV. yüzyýlýn baþlarýna kadar uzanan tahrir defterleri ve kanunnâmelere göre voynuklar Osmanlý öncesinde “voyini / voynitsi” diye adlandýrýlan küçük asilzade sýnýfý
temsilcileriydi. Osmanlýlar, hýristiyan sipahiler gibi eskiden beri voynuk olanlarý askerî sistemlerine dahil etmekte bir sakýnca görmediler. Bu durum tedrîcî fetih siyasetinin de bir aþamasýydý (Ýnalcýk, Doðu Batý, s. 61-84). Voynuklar savaþçý özelliklerini XV. yüzyýl boyunca sürdürdü. XVI.
yüzyýlýn ilk çeyreðinden sonra durum giderek deðiþti. Ýlk dönemlerde teþkilât sefere katýlan voynuklarla yedekleri yamaklardan müteþekkildi. Voynukluðun esasýný baþtinaya (baba topraðý, baba çiftliði)
sahip olmalarý teþkil ediyordu. Bu da onlarý normal reâyâdan ayýran önemli bir özellikti. Voynuklar baþtinalarýnýn bulunduðu
köylerde “primkür” ve “lagator” denilen hýristiyan kökenli Osmanlý askerlerine baðlýydý (Beldiceanu, Turcica, VIII/1 [1976], s.
277-278). Primkür ve lagatorlar da bölgenin çeribaþýsýnýn emrindeydi. Müslüman
olan çeribaþýlar bölgenin voynuk beyine,
voynuk beyi de mîrâhor aðasýna tâbiydi.
1545 tarihli Pojega Sancaðý Kanunnâmesi’nde nahiye kethüdâsýnýn “knez”, köy kethüdâlarýnýn primkür ve “teklice” diye adlandýrýldýðý dikkati çeker (bk. ÇERÝBAÞI).
Voynuklarýn görevleri sefere ve akýnlara katýlmaktý. Adý geçen kanunnâmede bu
görevler uçlarda istihbarat, düþmanýn durumunu araþtýrmak, mýzraklarý, kalkanlarý, diðer savaþ aletleri ve atlarýyla uçlarda, askerî seferlerde hizmet etmek þeklinde belirtilmiþtir (Akgündüz, V, 333). Barýþ döneminde de voynuklarýn önemli geçit yerlerini nöbetleþe korumak, kale muhafýzlýðý yapmak ve varoþlarý beklemek gibi hizmetleri söz konusuydu (a.g.e., II, 60,
73). Voynuklar görev bakýmýndan hem martoloslara hem de derbendcilere benziyordu. Barýþ zamanýnda bu görevlerin dýþýnda saray ahýrlarýnda çalýþýr, hassa atlarýna
bakar ve çayýrlarý biçerlerdi. Voynuklar bu
iþleri baðlý olduklarý lagatorlar ve çeribaþýlarýyla birlikte yerine getirirlerdi. Görev
sonrasýnda mîrâhordan hizmetlerini tamamladýklarýný gösteren bir tezkire alýp
baþtinalarýnýn bulunduðu köylerine dönerlerdi. Barýþ ve savaþ dönemlerindeki hizmetlerini üç ya da dört kiþiden oluþan ve
“gönder” denilen askerî ocak içinde ifa
ederlerdi. “Mýzrak, kargý” anlamýna gelen
gönder kelimesinin Grekçe “kontarion”dan
türediði belirtilmektedir (Beldiceanu, Südost-Forschungen, XXIV [1965], s. 107-108).
Osmanlý belgelerinde gönder kelimesi, savaþta vezirlerin ve ordunun ileri gelenle-

