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dapest1922,XV,387;BekirKütükoğlu,“Va-
radin”, İA, XIII,203-206;G.David,“Warad¢n”, 
EI° (İng.),XI,142;M.Nc.,“Petrovaradin”, Voj na 
Encik lo pe di ja, Beograd1964,VI,755-756.

ÿBekirGökpınar

– —VÂRİSÜDDİN MUHAMMED

(bk. WARITH DEEN MUHAMMED).
˜ ™

– —VARLIK

1933’tenberi
yayýmhayatýnýsürdürenedebiyat,

sanatvefikirdergisi.
˜ ™

15Temmuz1933tarihindeAnkara’daonbeşgündebirbüyükboyolarakyayımhayatınabaşladı,yayımlanansayıları
1300’eyaklaştı.KurucusuveyayımcısıYaşarNabi’dir(Na yır).Dergininadıonunlaözdeşleştiveuzunyıllaronuntarafındançıkarıldı,sorumluluğuiseYaşarNabi’ninölümüneyakınbirzamandakızıFilizNayırDeniztekintarafındanüstlenildi(1 Ocak 
1981),ardındanbusorumluluğasahipliğideeklendi.YayımındabirsüreKonurErtop’un önemli katkıları oldu. Şubat1983Mayıs1990arasındagenelyayınyönetmenliğiniKemalÖzer,dahasonradaEnverErcanüzerinealdı.DergininilksermayesiNahitSırrı(Örik)tarafındanteminedildi,YaşarNabiosıradamemurolduğundansahibiveyayımcısıSabriEsat
(Siyavuşgil)olarakgösterildi.ÇıkışhazırlıklarındanhaberdarolanAbdülhakŞinaside
(Hi sar)onlarıteşvikedipdestekledi.SabriEsat1941,NahitSırrıda1943yılındadergiyleilişkilerinikesti.Cumhuriyet’inonuncuyılındabaşlayanyayımınınilksayısında
Varlık’ınçıkışsebebiülkedebirtekhakikisanatmecmuasınınbulunmamasıylaaçıklandı.Buboşluğudoldurarakheralanda“yokluktanvarlıklaryaratma”işinegirişeninkılâbınbualandakiihtiyacınacevapverilmesiveyaratıcıbirinkılâpneslininvarolduğunungösterilmesininamaçlandığıbelirtildi.Resmîideolojiyetamdesteğiniböyleceortayakoyandergininilkyıllarındadevlettenaldığıyardımlaayaktakalabildiğiyayımcısıtarafındanifadeedildi(“Otuz
Yıl”, nr. 602, 15 Tem muz 1963, s. 2).DokuzyılsürenbirincidönemindeeskiYediMeş‘aleciler’idebünyesindetoplayandergideşiir,hikâye,eleştiri,denemegibiedebîverimleryanındaekonomi,felsefe,psikolojiiçerikliyazılarlafolklorikkonulara,piyestefrikalarınadayerverildi.OkuyucularaBulgar,Rus,Yunan,Portekiz,Alman,Rumen,İngiliz,İtalyanedebiyatlarından

nilgisiyleteslimoldu.Kale1860yılındanberisilâhdeposuolarakkullanılmaktadır.18091813SırpisyanlarıvekargaşalıklarsırasındaAvusturyatarafınaçoksayıdaSırplıgöçetti.ButarihteAvusturyasınırlarındabulunanPetrovaradin’de61.714 Sırpmültecivardı.Varadin,1918’deAvusturyaMacaristanİmparatorluğu’nundağılmasıilebirlikteYugoslavya’yabağlandı,Novisad’aise1929’dadahiloldu.1946yılındaVaradin’iniçindeyeraldığıVoyvodinabölgesiözerkhalegeldi.1989’daözerklikkaldırıldıvetekrarSırbistan’abağlıdurumageldi.1948yılındanüfusu9773 iken 

2011nüfussayımlarınagöreVaradinkasabasında15.911kişiyaşamakta,köyleriylebirliktebusayı33.865kişiyeulaşmaktadır.BİBLİYOGRAFYA:BA, TD, nr.549,579,673,1000;BA,KK,nr.
262,266;T.SMA.d.,5246;Celâlzâde Sâlih Çe le-
bi’ nin Ta rih-i Sul tan Sü ley man İsim li Ese ri (haz. 
Se yid Ali To pal, dok to ra te zi, 2008),AÜSosyal
BilimlerEnstitüsü,s.268-282;CelâlzâdeMustafaÇelebi, Ta bakåtü’l-Memâlik ve De recâtü’l-
Mesâlik (haz. Fun da De mir taş, dok to ra te zi, 2009),
EÜSosyalBilimlerEnstitüsü,s.187-191;Selânikî, 
Târih (İp şir li), II,630;HasanbeyzâdeAhmed, 
Târih (haz. Şev ki Ne zi hi Ay kut),Ankara2004,III,
497-498,593,675;Top çu lar Kâti bi Ab dül ka dir 
(Kadrî) Efen di Tâ ri hi (haz. Zi ya Yıl ma zer),An-
kara2003,s.140-141,170-171,267-269,342;EvliyaÇelebi, Se ya hatnâme (Dağ lı),VII,55-56;
Ano nim Os man lı Ta ri hi: 1099-1116/1688-1704 
(haz. Ab dül ka dir Öz can),Ankara2000,s.70-84,
126-128;Ahmedb.Mahmûd(Göy nük lü), Târih, 
Berlin,Staatsbibliothek,Ms.or.quart,nr.1209,
vr.274a-276b;DefterdarSarıMehmedPaşa, Züb-
de-i Ve ka yiât (haz. Ab dül ka dir Öz can),Ankara
1995,s.226-231,232-252,399-402,492-494,
553-564,654-672;SilâhdarMehmedAğa, Nus-
retnâme: Tah lil ve Me tin (haz. Meh met To pal, 
dok to ra te zi, 2001),MÜSosyalBilimlerEnstitüsü,
tür.yer.;a.mlf., Zeyl-i Fez le ke (haz. Na zi re Ka-
ra çay Tür kal, dok to ra te zi, 2012),s.1059-1061,
1083,1586;RâşidMehmedEfendi–ÇelebizâdeÂsımEfendi, Târih-i Râşid ve Zey li (haz. Ab dül-
ka dir Öz can v.dğr.),İstanbul2013,I,tür.yer.;II,
1016-1055;J.W.Zinkeisen, Os man lı İm pa ra tor-
lu ğu Ta ri hi (trc. Ni lü fer Ep çe li),İstanbul2011,III,
430-431,435;V,88,372-374,467;Uzunçarşılı, 
Os man lı Ta ri hi, II,323;III/1,s.470-473,533-
536;III/2,s.425-426,505-510,552-568,591;
VI/1,s.119-120;B.W.McGowan, Si rem San ca ğı 
Mu fas sal Tah rir Def te ri, Ankara1983;I.Parvev, 
Habs burgs and Ot to mans bet we en Vi en na and 
Bel gra de (1683-1739), NewYork1995,s.163;SelimAslantaş, 19. Yüz yı lın Şa fa ğın da Bal kan lar 
Os man lı da Sırp İs yan la rı, İstanbul2007,s.153;HakanKaragöz, 1737-1739 Os man lı-Avusturya
Har bi ve Bel grad’ın Ge ri Alın ma sı (dok to ra tezi, 
2008),SüleymanDemirelÜniversitesiSosyalBi-
limlerEnstitüsü,s.100-122;AyşeÖzkan, Mi loş’-
tan Mi lan’a Sırp Ba ğım sız lı ğı (1830-1878), İstan-
bul2011,s.324-325;D.Vukmirovi—,“2011 Cen

susofPopulation,HouseholdsandDwellingsin
theRepublicofSerbia,FirstResults”, Statistica l 
Of fi ce of the Re pub lic of Ser bia, Belgrade2011,
s.24;“Petervarad”, Rêvai Nagy Le xi ko na, Bu-

rakiseferiçindeönplanaalındı.II.Mustafayenibirsefereçıkarak16Ağustos
1697’deBelgrad’aulaştı.ElmasMehmedPaşaTımışvartarafına,bazıaskerîerkândaVaradintarafınagidilmesiyolundagörüşbelirtti;bumüzakeredeVaradin’inçokgüçlübirşekildeberkitilmişolduğuifadeedildi.ElmasMehmedPaşa’nınısrarıylaTımışvartarafınakararverildi.BuseferZentamağlûbiyetiylesonuçlandıveardındanKarlofçaAntlaşması’nagöreSavanehridoğalsınırkabuledildi;böyleceVaradin’inAvusturyatarafındakaldığıkabuledilmişoldu.

1128’de(1716)SadrazamAliPaşa’nınşehiddüşmesiylesonuçlananveTürktarihindeçoketkibırakmışolansavaşVaradin’decereyanetti.AliPaşa,Avusturyaseferineçıkarak22Temmuz1716’daBelgrad’aulaştı.Buradasavaşmeclisitoplandıveordununharekâtgüzergâhıbelirlendi.YeniçeriAğasıHüseyinAğa,TunaüzerindengeçipTımışvartarafınageçilmesiniteklifederkenRumeliBeylerbeyiSarıAhmedPaşa’nıntelkiniyleVaradinüzerinegidilmesinekararverildi.BuradaPrensEugenekumandasındakiAvusturyaordusuylayapılansavaştaOsmanlıgüçleribozgunauğradı.Varadinmuharebesibeşsaatsürdü,büyükkayıplarverildi.Osmanlıkroniklerindebuyenilgiyianlatmakiçin“Varadinsenesi”tabirigeçer.1717’deHalilPaşa’nınçıktığıBelgradseferindePrensEugeneyineaskeriniVaradin’detoplayarakhareketegeçtivebucivardaOsmanlıaskeriniyenibiryenilgiyeuğrattı.17361739OsmanlıAvusturyasavaşlarısırasındadaVaradinönemliüsvazifesigördü,ordularınbüyükbölümününtoplanmamahallioldu.Savaşgemilerininbirkısmı1736’daVaradinTersanesi’ndeinşaedildi. Sefer lojistiği açısındandaönemlidepohizmetigörüyordu.1739’daBelgrad’ıkaybedenAvusturyaordusu24 Eylül’dekarargâhınıVaradin’eçekti.Orduburadaikenkalenintahkimatıgüçlendirildi.BusavaştaBelgrad’ınOsmanlılar’ateslimiylebirlikteburadayaşayanErmenilerVaradin’eyerleşti.Osmanlılar’ınBelgrad’ıelegeçirmesiyleberaberVaradinyenidenönemkazandı.Avusturya17541766yıllarındaaşağıkaleyigenişletipkuzey,doğuvebatısınısurlarlaçevirdi.Tunakıyısındahendeklerkazılarakyenibirköprübaşıyapıldıvetoplarladonatıldı.Yukarıkaledeyeniburçlarinşaedildi.17681783arasında16km.uzunluğundadörtkatlıyeraltıdehlizleriaçıldı.18481849MacarbağımsızlıksavaşındaAvusturya’yakarşıayaklananVaradinmuhafızlarıihtilâlcilerinye
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1960’tansonradeğişenedebiyatanlayışlarınayeterinceayakuyduramayandergininetkialanıgittikçedaraldı.YaşarNabi’ninölümündensonraKonurErtopveKemalÖzer’inçabalarıylatekrarkendiniyenilemegayretiiçinegirdi.BuyıllardadergikapağındakurucusıfatıylaYaşarNabiadınayerverildi.Kurucusununyayımdaki titizlikveprensiplerinebüyükorandabağlıkalınsadaiçeriktebazıdeğişiklikleroldu.Dahaöncedergisayfalarındayeralmayantoplumcugerçekçibazışairlereveyazarlarakapılarıaçıldı.Köyodaklıbakışyerinekentinsanınaseslenenbiryayınpolitikasıbelirginlikkazandı.Kadın,müstehcenlik,savaş,din,estetik,Filistingibikonularetrafındayayımlaryapıldı.Edebiyatayeniisimlerkazandırmapolitikasısürdürüldü.AkgünAkova,SunayAkıngibiisimlerortayaçıktı.DergiyegönderilenşiirleriCemalSüreya,öyküleriMuzafferBuyrukçu,denemeleriVedatGünyol,eleştirimetinleriniAsımBezircideğerlendirdi.EnverErcan,YaşarNabi’densonradergininenuzunsüreligenelyayınyönetmenioldu.Ercan’ınifadesiyledergiçağdaşveyüzüBatı’yadönükbirTürkiye’ninedebiyatverimlerinesayfalarınıaçtı.Bununlaberaberdeğişiminfarkındaolan,“aydınlanmacılık”ısorgulayanbirtutumizleyerek,“Aklavedanınzamanıgeldimi?”diyebirdosyabilehazırlandı.Varlık’ın1000. sayısındabirözelekverildi.Bazısiyasal

ladı.NihalYalazaTaluy,BehçetNecatigil,İhsanAkayçevirileriyledikkatçekti,CemalSezgindivanedebiyatıçevresindeyazılaryazdı,biraraAliNihatTarlan’lakısabirtartışmalarıoldu.AhmetHamdiTanpınar’ın“NeİçindeyimZamanın”şiiri,MehmetKaplan’ın“ÜslûbaDair”,ZiyaOsmanSaba’nın“MesutİnsanlarFotoğrafhanesi”,ŞükrüKurgan’ın“GılgamışDestanıDolayısıyla”,“Türkler’deKurt”ve“ProfesörFeridKam”,ŞerifHulûsi’nin“EzopMasallarınınUygurcaBirTercümesi”,CevdetKudret’in“FahimBeyveBiz”,ÖmerAsımAksoy’un“GaziantepAğzındaAtaSözleri”diğerönemliyazılararasındasayılabilir.AyrıcaŞinasiÖzden’indüzenlediğiedebîanketbirçokyazarveşairinkatılımıylauzunsüredergisayfalarındayerbuldu.YayımınaAnkara’dabaşlanan,biraraAnkaraileİstanbularasındagidipgelendergide1946’daönemlibiratılımdahagerçekleştirildi.YaşarNabimemuriyettenayrıldıvedergiyitemmuzayındanitibarenİstanbul’a,Cağaloğlu’ndakiyerinetaşıdı.VarlıkYayınları’nıkurarakucuzcepkitaplarıylayayımcılıktayenibirçığıraçtı.Dergitekrarbüyükboyadöndü,“aylıkfikirveedebiyat”dergisioldu.Görselmalzemeyedahafazlayerverildi.“AyınOlayları”,“KöydenSesler”,“KitaplarArasında”,“OkuyucularımızlaBaşbaşa”adlıyazıları,ayrıcatiyatro,resim,sinemavemüziksayfalarıylaiçeriğibirhayliçeşitlendi.Buyeniliklerinyanındatemelfikrîistikameti,Kemalistçizgisikorundu,irticailemücadeleyevurguyapıldı.NazımHikmet’ekapılarıkapalıtutuldu,komünistliğiniaçıkladıktansonraSabahattinAlidışlandı,“İkinciYeni”şiirineteğetgeçendergibunakarşılıkTalipApaydın,MehmetBaşaran,MahmutMakalgibiKöyEnstitüsüçıkışlıyazarlarasayfalarınısonunakadaraçıktuttu.Romanveşiirarmağanlarıdüzenlendi,romandaYaşarKemal’e(İn ce Me med),şiirdeGültenAkın’aödülverildi.SaitFaikhikâyearmağanıihdasedildi,ancakilködülüdergininortayaçıkardığıbirisimolanTahsinYücel’inkazanmasıdedikodularasebepoluncaödüllersürdürülmedi.1950’densonrasiyasîiktidarakarşımuhalifbirçizgiizlendi.27Mayısdarbesiolumlukarşılandı,darbeyikonualançoksayıdaşiiredergisayfalarındayerverildi.DergininbuyıllardakiyazarlarıarasındaöncekiisimlerdışındaMahmutCahitKülebi,TahsinYücel,Attilaİlhan,BedriRahmiEyüboğlu,MetinEloğlu,SabahattinKudretAksal,TurgutUyar,İlhanTarus,OrhanKemal,CengizDağcı,HaldunTaner,TarıkDursunK.,NazlıEray,AyşeKilimcisayılabilir.

çeviriörneklersunuldu.DergideYaşarNabi’nin“Konuşmalar”başlığıaltındayazdığıbaşyazılarınyanındaAhmetMuhipDıranas,AhmetKutsiTecer,AhmetHamdiTanpınar,CahitSıtkıTarancı,ZiyaOsmanSaba,BehçetNecati(Ne ca ti gil),NecipFazılKısakürek,OrhanVeliKanık,MelihCevdetAnday,OktayRifatdaşiirleriyleyeraldı.SaitFaikAbasıyanık,SabahattinAli,FahriCelâleddin(Fah ri Celâl Gök tul ga), UmranNazifYiğiter,BekirSıtkıKunt,KenanHulûsiKoray’ınhikâyeleriyayımlandı.NahitSırrıÖrikveAbdülhakŞinasiHisareskiİstanbulyaşayışınıanlatanyazılarıylagöründü.YakupKadriKaraosmanoğlu,SametAğaoğlu,SabriEsatSiyavuşgil,SuutKemalYetkin,MehmedHalidBayrı,HamitZübeyrKoşay,NurullahBerkfarklıkonulardayazılarkalemealdı.AhmetMuhip’in“FahriyeAbla”şiiri,NecipFazıl’ınBir
AdamYaratmakoyunundanyansımalarveölümünün100.yılıdolayısıylaRusşairiPuşkin’leilgiliyazılaryanındaFazılHüsnüDağlarca’nın,İlhanBerk’inbaşlangıçdönemişiirleridikkatiçekendiğerverimlerioluşturdu.DergininyazarveşairleriarasındaVasfiMahirKocatürk,KemalTahir,BehçetKemalÇağlar,BakiSühaEdiboğlu,MahmutRagıpGazimihal,ŞükûfeNihalBaşar,FüruzanHüsrevTökin,RıfatIlgaz,RüştüŞardağ,FeridunFazılTülbentçidesayılabilir.GittikçeilkçıkışındakikapsamınıkaybetmeyebaşlayanVarlık 15Ocak1939 tarihlisayısıyla(nr. 133)yenibirdönemegirdi,edebiyatıbırakmadankültürvebilimingenişalanınagirendallarıdaiçerenbirorganhalinegeldi.Savaşyıllarınınsıkıntılarıiçindeküçükboyolarakyayımınısürdürdü,“sanatvefikirmecmuası”şeklindekiilklogosunu“milliyetçivememleketçifikirmecmuası”şeklindedeğiştirdi.Öncedahaağırilmîyazılarayerverildiysedegittikçeşiir,hikâyegibiedebiyatverimlerininyeraldığıyazılardagenişokuyucukitlesininanlayacağıbirdilveakışçizgisiizlendi.Ekonomi,turizm,Türkinkılâbı,Türktiyatrosuyanındadilveçeviriağırlıkverilenkonulararasındayeraldı.YaşarNabidışındaZiyaOsmanSaba,CahitSıtkıTarancı,KâzımNamiDuru,CemilSenaOngun,TürkerAcaroğlu,AhmetCevatEmre,CevdetKudretSolok,SametAğaoğlu,MehmetSüleymanPaşiç,ŞükrüEnisRegü,NüzhetErman,SadiYaverAtamandergideençokgörünenimzalararasınagirdi.AbdülhakŞinasi’nin“BoğaziçiMehtapları”tefrikaedildi,OrhanVeli“ŞiireDair”başlığıylaGaripakımınınmanifes
to su nu ön ce Varlıksayfalarındayayım

Varlık  mecmuasının 1. sayısının kapağı
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bölükbaşılarakarşı1591’deayaklanıncaaralarından temsilciler seçerek Tunuseyaletdivanınıoluşturdularvebaşınadakendiaralarındangerektiğindegörevdenalabilecekleribirinigetirdiler.Seçilenbukişi“dayı”unvanıaldıvekendisine,emanetenbeyinvedivanıngörevlerinedenkbiryetkiyikullanmayükümlülüğügetirildi.Askerlerdayıyıbeylerbeyipaşayavedivanakarşıbirdengeunsuruolarakyönetimedahilettiler.HasanPaşa’nınbeylerbeyiliğininardındanmerkezdenyollananvalilergöstermelikhalegeldi,dayılarınvedahasonrabeyleringölgesindekaldı.XVII.yüzyılınbaşlarındaaskerler,Tunuseyaletihalkhazinesindenzimmetineparageçirenmerkezdengönderilmişpaşayıkovdular.Onunardındandayıyönetimdeönemlibirgüçhalinegeldi.Osmanlıhükümetibazıyenidüzenlemeleryaparakkovulmuşbeylerbeyiningörevineiadesinisağladı.BuyenidüzenlemedehükümetmerkezindenyollananbeylerbeyiileondanayrıTunusbeyliğininbüyükhazinedarıolanveyagenelmalîişleriyönetmegöreviniüstlenenbir“bey”unvanıoluşturuldu.Bubeyzamanla“vatanbeyi”olarakanıldı.Dahasonravatanbeyiunvanıidaredeveyazışmalardakullanılarakresmîleştirildi.15911593yıllarındaTunus’tadayılıkmakamındabirincidayıİbrâhimveikincidayıMûsâbulundu.VergitahsiliylegörevliolduğubilinenilkbeyiseRamazan’dır.Bubeyheryılyazınvekışın,dayınınyönetimialtındaaskerîbirzümreileberaberharaçvergisinitahsiletmeküzereTunuseyaletininhertarafınıdolaşırdı.BunungücüTunus’unüçüncüdayısıKaraOsman’dan
(1593-1610) itibaren artmaya başladı.Gittikçebellisayıdakiyeniçerilerzümresinekumandaederhalegeldivedayınıniktidarınınbirkısmınıelegeçirdi.BusebeplehemeyaletininiçindebulunduğudurumhemOsmanlıDevleti’ninyönetimdekiyerihemdebeyintemsilettiğimakamınşartlarıçokuygungörünüyordu.Vatanbeyi,başlangıçtamerkezdengönderilenpaşaveseçilmişdayınınaltındabirmemurikenyavaşyavaşelinegeçenvergilerdenedindiğimaddîkaynaklarınyanındavergitoplamakiçinTunus’tanhareketindeyanınaaldığıaskerîbirliklerlesağladığıyakınlık,ayrıcavergitoplarkentemashalindebulunduğuArapkabilereisleriylekurduğuilişkisayesindeöneçıkmayabaşladı.İlkvatanbeyiRamazanBey,YûsufDayı’nınidaresindevergibirliklerininkumandanlığınıyaparken1021’de(1612)öldü.YûsufDayıonunyerineöncekardeşiReceb’i,dahasonradaaslenKorsika’dan

dinlerdi.CemilBey’in,kendinotadefterindekiVasil’inkürdilihicazkârpeşreveninüzerineyazdığı“kemençeüstâdıbînazîrimüteveffâVasilaki’nin”notuonunVasilaki’yeduyduğusaygınınbirifadesidir.AhmedRâsim,ŞevkiBey,TatyosEfendideVasilaki’ninenyakınarkadaşlarıarasındaydı.Virtüozderecesindekiicracılığıylatanınmış,bestekârlıkalanındafazlaeservermemiştir. Mahmud Celâleddin Paşa’nınşarkılarınınaranağmeleriniVasilaki’yeyaptırdığısöylenir.Günümüzehicazkâr,kürdilihicazkâr,şevkefzâpeşrevivekürdilihicazkârsazsemâisiile,“Gönlümyineolgoncefeminvaslınıandı”mısraıylabaşlayankürdilihicazkârşarkısıulaşabilmiştir.
BİBLİYOGRAFYA:PertevDemirhan, Mûsikî Dü şün ce le rim, İstan-

bul1946,s.29-31;MesudCemil, Tan burî Ce-
mil’in Ha ya tı, Ankara1947,s.80-83,101-103;İbnülemin, Hoş Sadâ, s.282-284;VuralSözer, 
Mü zik ve Mü zis yen ler An sik lo pe di si, İstanbul
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Tunus’ta
Osmanlýdönemindekullanýlan
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Türkmûsikisinin
ünlükemençevirtüozu.˜ ™
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