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İlk Yunan Romanı Polipathis’ten  
Temaşa-i Dünya’ya

Damla DEMİRÖZÜ*

Bilindiği gibi roman Osmanlı ve Yunan edebiyatlarına 19. yüzyıl-
da Batı dillerinden yapılan çeviriler aracılığı ile girmiştir. Fenelon’un Aven-
tures de Télémaque (1699) adlı eseri hem Osmanlıca’ya hem de Yunanca’ya 
çevrilen ilk romandır. Eserin Yunanca çevirisi Osmanlıca çevirisinden 120 yıl 
önce, 1742 yılında yayımlanmıştır (Tonet 2001: 97). Terceme-i Telemak’ın ilk 
basım tarihi ise 1862’dir (Finn 1984:9). 

Osmanlı İmparatorluğu’nda yazılan ilk roman dendiğinde, çoğumu-
zun aklına hemen, Şemsettin Sami’nin 1872 yılında İstanbul’da yayımla-
nan Taaşşuk-i Talât ile Fitnat’ı gelir. İlk cildi 1871, ikinci cildi 1872 yılın-
da İstanbul’da yayımlanan Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş başlıklı ro-
man da, yakın zamana kadar bazı araştırmacılar tarafından, ilk roman olarak 
anılırdı. Eser, Kulalı Evangelinos Misailidis Efendi’nin imzasını taşır.  Kara-
manlıca olarak tanımlanan bir dilde yazılmıştır.  Yani, Yunanca harflerin oku-
nuşu sonucu duyulan dil Osmanlıca/Türkçe’dir. Bugün, araştırmacı Andre-
as Tietze’nin bulduğu ve yayımladığı Akabi Hikâyesi adlı romanın bilinen en 
eski Osmanlı romanı olduğunu söyleyebiliriz. Roman, Hovsep Vartanian Paşa 
tarafından Ermeni alfabesi ile Osmanlıca yazılmış ve 1851 yılında İstanbul’da 
yayımlanmıştır. Başlıkta yer alan Akabi Yunanca/Rumca bir sözcükdür. Bu 
sözcüğü  Türkçe’ye ‘Agapi’, ya da okunuşuna göre ‘Ağapi’ olarak aktarabili-
riz. Sevgi anlamına gelen bu sözcük kadın ismi olarak da kullanılır.   Açıkça 
belli olduğu gibi, Osmanlı romanlarının bilinen ilk üç eserinden ikisi; Akabi 
Hikâyesi ve Temaşa-i Dünya1 Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan iki ce-
maatin alfabesi ile Osmanlıca yazılmıştır. 

* * *

* Doç.Dr., Ankara Üniversitesi Çağdaş Yunan Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 
ddemirozu@hotmail.com 
1 Eserin orijinal ve tam başlığı Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş olmasına kar-
şın okumayı kolaylaştırması açısından bu metinde kısaca Temaşa-i Dünya denecektir. 
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Temaşa-i Dünya ile ilgili kayda değer bir diğer özellik, romanının tam 
anlamıyla ve tamamıyla orijinal olmamasıdır.  Temaşa-i Dünya’nın esin kay-
nağı, Yunan edebiyatına ait bir başka roman; Polipathis’dir. Grigorios Pale-
ologos tarafından yazılan ve ilk kez 1839  yılında Atina’da yayımlanan Poli-
pathis Yunan edebiyatının ilk romanı olarak da kabul edilir (Tonet 2001:11). 

Polipathis bir dönem romanıdır. Yazar, Poliapthis’de 18.yy.da 
İstanbul’da doğmuş bir Yunanlı karakterin yaşadıklarından hareketle Tan-
zimat öncesi Osmanlı İmparatorluğu,  Yunanlılık, doğu-batı ve çeşitli din-
mezhepler konusundaki görüşlerini aktarır.  Romanın anlatısı, kahramanımız 
Favinis’in anne-babasının evlendirilmesinin hikayesi ile  başlar, Favinis’in 
hayatında başına gelenlerin anlatısı ile gelişir ve kahramanın Tanzimat’ın ila-
nından sonra, 65 yaşında,  evlenmesi ile sonlanır.  Polipathis’i okuyanların ha-
yatını etkilemiş pekçok tarihi olay (Yeni kurulan Yunan devletinin yapılanma-
sı,  Osmanlı-Rus savaşı ve Tanzimat’ın ilanı) roman kahramanı Favinis’in de 
hayatını etkiler. 

Polipathis Yunanca’da 1988 yılında yeniden keşfedildi ve popüler 
oldu. Özellikle Yunan milli kimliği ve modern Yunanistan üzerine çalışan 
araştırmacılar tarafından bir kaynak olarak kullanılmaya başladı. Polipathis’i 
okuyarak 1800’lerin Yunan anlatısının Yunanlılık kimliği, Osmanlı İmparator-
luğu, doğu-batı ve günlük hayata dair pekçok konuda neler düşündüğüne dair 
izler bulmak olanaklı.  

Aslında yalnız Polipathis değil, ilk dönem Yunan romanlarından 
(1834-1880) pek çoğu Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde yaşayan oku-
yucu kitlesi ve bugün bizim için bir hayli ilginçtir. Ne de olsa bu romanların 
yazılış-basılış tarihleri Yunan milliyetçiliğinin genişleme2 ve kurumlaşma aşa-
masına rastlar. Ve bu romanlar ülkeleri henüz kurulmuş ve uluslararası düzey-
de tanınmış bir grup insanın bireysel ve kurumsal kimlik arayışlarını dile ge-
tirirler. Bu kimlik arayışında, hiç kuşkusuz, Osmanlı önemli bir yer tutar. Üs-
telik, bu dönem Yunan romanlarının yazarları Osmanlı imparatorluğu’nun üst 
sınıfını oluşturan, Batı eğitimi almış Fenerli ‘aristokratlar’, hitap ettiği sınıf 
ise “devrim” için mücadele etmiş ama Fenerliler gibi eğitime sahip olmayan, 
tabiri caizse ‘halk sınıfı’ Yunanlılardır.3    

* * *
Yazarımız Paleologos ve eseri Polipathis de Osmanlı toplumunun bir 

parçasıdır.  Fenerli bir aileden gelen Grigorios Paleologos Osmanlı’nın Eflâk 
Beyi’nin oğludur. 1794 yılında İstanbul’da doğmuştur. 1821 yılında Yunan 
Devrimi patlak verdiğinde 28 yaşındadır, fakat “bünyesinin zayıflığı” nede-
niyle Mora’daki devrime katılmamıştır (Angelu 2000: 120).  1822 yılından 

2 �nutmayalım ki Megali İdea resmi bir ortamda ilk defa bu süreç içinde, 1844 yılın- �nutmayalım ki Megali İdea resmi bir ortamda ilk defa bu süreç içinde, 1844 yılın-
da yapılan ilk anayasa çalışmaları sırasında dile getirilmiştir.
3 Devrim�de mücadele eden ve eğitimli olmayan bu halk; ‘autohtones’, Devrim son- Devrim�de mücadele eden ve eğitimli olmayan bu halk; ‘autohtones’, Devrim son-
rası Yunanistan’ına yerleşen ve eğitimdeki ayrıcalıkları nedeniyle devletteki kilit nok-
talara gelen Fenerlileri kıskanmış, onları yabancı ‘eterohtones’ olarak adlandırmıştır. 
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başlayarak  çeşitli Avrupa ülkelerinde (İngiltere, Almanya, İsviçre ve Fran-
sa gibi) ziraat eğitimi almıştır. 1827 yılında Paris’te yayımladığı eserin başlığı 
“Esquiesses de moeures turques au XIXe siécle”dır. 1829 yılına kadar Société 
Philanthropique en faveur des Grecs’in burslu öğrencisi olarak Paris’te ya-
şamıştır. Başarılı bir öğrenci olarak büyük övgülerle tanıştırıldığı Kapodist-
rias tarafından Yunanistan’ın yeniden yapılandırılmasında görevlendirilmiş-
tir. Paleologos 1830 yılında Yunanistan’da Batı tipi tereyağı makinesi ile top-
rak sürme şekillerinin gelişmesinde öncülük etmiş, Kapodistrias’ın öldürül-
mesinin ardından, 1831 yılında tarım alanındaki görevinden ayrılmıştır. Tan-
zimat Fermanı’nın okunduğu ve sembolik olarak Tanzimat döneminin başla-
dığı 1839 yılında Yunanistan’ın İstanbul Konsolosluğunda çalıştığını biliyo-
ruz. Aynı yıl, Polipathis (Çilekeş) adlı romanı yayımlanır. Yazar Polipathis’in 
Yunanca’nın ilk romanı olacağının farkındadır.4  1842 yılında ise ilk baskısı 
İstanbul’da gerçekleşen Zografos (Ressam) adlı romanı  yayımlanır. Grigori-
os Paleologos 1844 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yumar.  

Polipathis’in konusu Tanzimat sonrası yazılan Osmanlıca romanlar 
ile bir dizi ortak özellik sergiler. Anlatının merkezinde baba otoritesinin yok-
luğunda yaşamı öğrenmeye çalışan ve elit sınıftan gelen genç, erkek karakter 
vardır: Aleksandros Favinis. Favinis’in hayat hikayesi romanın içeriğini oluş-
turur. Olayların anlatısı Favinis’in doğumundan az önce başlar. Büyümesi ve 
olgunlaşması ile devam eder ve yaşlılığı ile sonlanır.  Favinis bir kahraman-
dan çok anti-kahramandır. 

Favinis, gençlerin mutsuzluğuna sebeb olduğu için dönemin roman-
cılarının çok eleştirdiği bir geleneğin sonucunda doğmuştur. Anne-babası bü-
yüklerin isteği ile, ‘görücü’ usulü ile evlendirilmişler ve bu evlilik felaketle 
sonuçlanmıştır. Babası, Favinis’in bir insandan çok meleğe benzeyen annesini 
öldürdükten sonra İstanbul’u terk etmiş, yurtdışına kaçmıştır.  

Babasız-koruyucusuz bir ortamda büyüyen Favinis’in içine düştüğü 
komik durumların anlatısı romanın içeriğini oluşturur. Kahramanımız, pekçok 
din, isim ve meslek değiştirmek zorunda kalır. Favinis iken sırası ile “Musta-
fa, Yakop (Yakovos) ve Josif...” (Y:146) isimlerini alır. Ortodoks olarak doğ-
masına rağmen sırası ile Müslüman, Katolik ve roman bitmeden önce –elbet-
te - yeniden Ortodoks olur! Değişik mesleklere girer-çıkar; avukatlık, yargıç-
lık, din adamlığı, komedyenlik ve yazarlık yapar (Y:217).     

Roman, Favinis’in kötü kadınlar nedeniyle başına gelenler, içine düş-
tüğü gülünç durumların  anlatısı ile doludur.  Roman boyunca normal tek bir 
kadın tipi ile karşılaşmayız. Ya güzel ve cinsel kimlikleri olan, erkekleri kul-
lanan ve onların mahvına sebep olan ‘kötü kadınlar’ vardır. Ya da bir insan-

4 Yazar, kitabının sonunda yer alan Manifesto başlıklı bölümde  okuyucuya şunla-
rı söyler: “Şimdiye kadar dilimize bir sürü roman çevrildi. Fakat soydaşlarımızdan 
hiçkimse, şu ana kadar, bu türde orijinal bir eser vermedi. Uzun zamandır yapılacak 
önemli bir meşguliyetim olmadığından boş zamanlarımı bir romanı kurgulayarak 
değerlendirdim ve bu romana da Poliapthis  dedim.” 28 Ekim 1839).
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dan çok bir meleği andıran ‘iyi ka-
dınlar.’ 

Polipathis’i dolayısı ile 
Temaşa-i Dünya’yı  ilk dönem Os-
manlı romanlarından ayıran en bü-
yük özellik Favinis’in içinde hare-
ket ettiği geniş coğrafyadır.  Ro-
man boyunca Favinis’in izledi-
ği ‘yol haritası’ İstanbul/Fener kö-
kenli pekçok aydının hayatlarında-
ki ve eserlerindeki yol haritası ile 
aynıdır.  Kahraman, İstanbul’da do-
ğar ve büyür, eğitim ya da iş nede-
niyle Yunanlıların yaşadığı geniş 
bir coğrafya içinde gezinir. Batı’ya 
doğru hareket eder. Bu eserde de 
Favinis İstanbul’dan sonra Mol-
dovya, Rusya, Tunus, Londra, Pa-
ris ve Atina’ya gider.  Polipathis ve 
Temaşa-i Dünya’yı5 ilk dönem Os-
manlı romanlarından farklı kılan bir diğer özellik ise anlatılarının günlük ya-
şam ve yönetim konusunda bazı ‘yurttaş’ hoşnutsuzluklarını  dile getirmesidir.  

Kahramanımızın girdiği kimlikler; değiştirdiği dinler, meslekler ve 
gittiği yerler yazarın kendi kimliği ve ‘diğerleri’ hakkındaki düşünceleri-
ni açıklamasını, okuyucuya anlatmasını kolaylaştırır. Roman, kahramanımız 
Favinis’in bir hayli ileri bir yaşta yapacağı evlilik ile sonlanacaktır. Pekçok 
olay anlatısı içinde silikçe okuduğumuz Roksandra elbette evlenilmeye layık 
bir melektir. Roksandra henüz 15’inde iken Favinis’i tanımış ve ona aşık ol-
muştur. Zorla evlendirilmesine, çeşitli maceralar yaşamasına rağmen kimse-
nin kendisine el sürmesine izin vermemiştir. Büyük rastlantılar ve maceralar 
iki aşığı tekrar bir araya getirir. Favinis 65 yaşında iken aşkı Roksandra’sını 
bulur (Roksandra Yunanca orijinalinde 44, Karamanlıca versiyonunda ise 40 
yaşındadır) ve onunla evlenir  (Y:42/�:637-640). Çiftin bir de erkek çocuk-�:637-640). Çiftin bir de erkek çocuk-:637-640). Çiftin bir de erkek çocuk-
ları olur. Roman, Favinis’in Roksandra’sı ile  beraber yaşlılık yıllarını geçi-
receği şehire yerleşmesi ile sonlanır. Hemen söyleyelim her iki romanda da 
Favinis’in yerleşmek için seçtiği şehirler ve oğluna verdiği isimler farklıdırlar.  

Kısacası, Polipathis Osmanlı İmparatorluğu içinde doğmuş bir 
Yunanlı’nın içinde yaşadığı dünyayı,  Yunanlılığı ve ötekilerini nasıl gördüğü-
nü ve tanımladığını anlatır.  Favinis’in bir anti-kahraman olması; zaafları ya 
da bilgisizliği nedeniyle içine düştüğü komik durumları okuyucuyla paylaş-
ması romanın okunmasını kolaylaştırır, eğlenceli kılar.  

5 Şekilsel de olsa Temaşa-i Dünya’yı farklı kılan bir diğer özellik, romanın 
konusunu canlandıran çeşitli resimleri içermesidir. 

Misailidis Efendi
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* * *
Misailidis Efendi6 Temaşa-i Dünya’yı orijinal, kendi yazdığı bir ro-

manmış gibi sunar.7 Araştırmacı Kehyaoglu’ndan edindiğimiz bilgilere göre 
Temaşa-i Dünya yayımlandığı 1871-72 yılından 1922 yılına kadar Anadolu 
coğrafyasında çok sevilmiş ve okunmuştur. Bugün tespit edilebilen, çeşitli ar-
şiv ve kütüphanelerde korunan sekiz farklı basımı vardır.  Eser Karamanlıca 
yazılmış olmasına rağmen okuyucuları, bugün kolayca varsayacağımız gibi 
yalnızca Karamanlılar ile sınırlı değildir. Kehyaoğlu  Temaşa-i Dünya’nın ori-
jinalinin 4. cildinde sf. 1087’den sf. 1907’ye kadar süren abone listesinden 
hareketle bu romanın,  Karamanlılara göre daha az sayıda da olsa, Ermeni-
ler, Türkler, Museviler ve Levantenler tarafından da okunmuş olduğunu belir-
tir (1995:129).    

İki eserin ortak özellikleri göz önüne alındığında Temaşa-i Dünya’nın 
orijinal bir eser olmadığı açıktır. Öte yandan, Temaşa-i Dünya için Yunanca’dan 
Osmanlıca’ya yapılan ilk çeviri de diyemeyiz. Polipathis, Temaşa-i Dünya’ya 
göre daha kısa bir romandır. 244 sayfadan oluşur, bir sayfasında yaklaşık 304 
kelime vardır. Temaşa-i Dünya ise 640 sayfadan oluşur, bir sayfasında yakla-
şık 369 kelime vardır. 

 Paleologos’un değinmediği pekçok konu Temaşa-i Dünya’da yer alır. 
Örneğin, Gregoryen  ve Ortodoks kiliselerinin ayrılması uzun uzun anlatı-
lır. Her iki romanda da anlatı içinde anlatı tekniği kullanılmıştır. Ama Misai-
lidis Efendi’nin anlatılarında çeşitli derviş hikayeleri, Ezop masalları, Bekta-
şi ve Nasreddin Hoca fıkraları ile Ferhat ve Şirin önemli bir yer tutar. Bu ki-
tapta Müslümanlara ve İslam dinine atıflar vardır.8  Temaşa-i Dünya’daki an-
latı içindeki anlatı tekniği, hikayelerin bolluğu nedeniyle okuyucunun olayla-
rın akışını izlemesini zorlaştırır niteliktedir.

Polipathis’in Temaşa-i Dünya olurken geçirdiği değişimlerin tümü-

6 1820 yılında İzmir’de doğan Misailidis İzmir’deki Protestan okulunu bitirmiş,  
Atina’da üniversiteye devam etmiş, daha sonra Alaşehir’de öğretmenlik ve okul 
yöneticiliği yapmıştır. Türkçe’nin Rum harfleriyle daha düzgün yazımı için nokta-
lı harfleri içeren bir sistem geliştirmiştir. Türkçe Şark adlı haftalık bir siyasi dergi ve 
Mekteb-i Fünun-u Şarkiye adlı bir risaleler dizisi çıkarmıştır. 1850 yılında yaşanan 
İzmir yangınından sonra matbaasını İstanbul’a taşımıştır. İstanbul’da Anatoli isimli 
Türkçe gazeteyi çıkararak 40 yıl boyunca gazetecilik yapmıştır. Ayrıca kısa sürelerle 
Mikra Asia (Küçük Asya) adlı Rumca bir gazete ve Kokorikos (Horoz) adlı bir mizah 
dergisi neşretmiş, 1890 yılında İstanbul’da hayata gözlerini yummuştur. 
Kulalı Evangelinos Misailidis hakkında daha ayrıntılı bilgi için bk. Turgut Kut, 
“Evangelinos Misailidis Efendi”, Tarih ve Toplum, Aralık 1987, sayı: 48, sf: 342-346.   
7 Misailidis Efendi’nin Polipathis’ine zaman okuduğuna dair 
bir bilgiye sahip değiliz. Üniversite öğrencisi olarak Atina’da 
bulunduğu yıllarda okumuş olduğunu tahmin edebiliriz.
8 Temaşa-i Dünya’nın yazıldığı dilin Türkçe olduğunu düşünürsek yazarın kullandığı 
Türkçe deyimler, atasözler olması normaldir. Bu cümlelerden bazıları için bk. EK-I.
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nü ancak bu roman Türkçe’ye doğru bir biçimde çevrildiği zaman görebiliriz.9 

Bu makalede bir yandan, Paleologos’un kendi kimliğini nasıl tanımladığı, Os-
manlı İmparatorluğu ve Tanzimat’ın ilanı gibi konularda kurguladığı anla-
tının ne olduğunu okuyucuyla paylaşılacaktır. Bir yandan da, Polipathis’in 
Temaşa-i Dünya olurken geçirdiği bazı değişimlere değinilecektir.  İlerleyen 
satırlarda, her iki romandan alıntılar yaparak, iki yazarın farklı kimliklerinin 
ve dünya görüşlerinin romanın anlatısını nasıl değiştirdiği üzerinde durula-
caktır.

* * *
Romanların kurgusundaki en büyük fark, kuşkusuz, iki yazarın fark-

lı toplumsal bilinçlerinden, kimliklerinden kaynaklanır. Paleologos’un kahra-
manı olan Favinis modern bir bireydir. Yazar, kahramanının ağzından roma-
nı niçin kaleme aldığını şu sözlerle açıklar: “Biyografimi anlatmaktaki temel 
amacım, çoğunlukla, insanların kötü ve yakışıksız davranışlarını teşhir etmek-
tir, bazen de erdemi övmek, bazen diyorum çünkü gerçekten de çok nadirdir...” 
(Y:63).10  Oysa Misailidis Efendi’nin Favinis’i kendisini bu romanı yazmak 
için motive eden şeyin etrafında olup bitenlere ayna tutmak olduğunu söyler: 
“Karnavalların zenginleri ters merkebe ve öküzlere ve en fakirleri süslü at-
lara binmişler, kimisi hamile hatunların, kimisi fahişelerin,  kimi şarlatan he-
kimlerin, kimi tamahkârların, kimi kendisini âlim belleyenlerin, kimi kıskanç-
ların, kimi şan ü şöhret ve mesnet ve nişan alma sevdasında gezenlerin, kimi 
zalim valilerin, kimi rüşvetle iş gören memurinin taklitlerini ediyorlar idi. Ha-
sılı, şu Karnaval bir Temaşa-i Dünya ve Cefakâr ve Cefakeşler ayinesi olup, 
pek çok ibretlerle dünyanın her taklidi anda müşahede olunur idi.”  (T:562).  
İlerleyen satırlarda da göreceğimiz gibi, Misailidis’in Favinis’i Paleologos’un 
Favinis’inden 32-33 yıl sonra okucuyla buluşmuş olmasına rağmen bir birey-
den çok cemaatin bir üyesidir. 

İki yazarın farklı siyasi bilinçlerini Favinis’in kendisi için tercih ettiği 
adlandırmadan okumak olanaklıdır. Paleologos’un Favinis’i milli bir kimliğe 
sahiptir, bir milletin bireyi olduğunun farkındadır. Kendini tanıtırken ‘Grek’ 
ve ‘Hellen’ kelimelerini kullanır (Y:11).11 Hatta Londra’da kendisine kim ol-
duğunu soran yabancılarla arasında geçen konuşmadan hareketle; Antik Yu-
nan ve Modern Yunan12 ayrımının kendisi için geçerli olmadığını, Yunanlıla-

9 Ne yazık ki Yunanca’dan Türkçe’ye çevrilen pekçok roman çeşitli kaygılarla san- Ne yazık ki Yunanca’dan Türkçe’ye çevrilen pekçok roman çeşitli kaygılarla san-
sürleniyor. Bu sansür sonucunda romanın anlatısında Türk anlatısı ile uyuşmayan ta-
rih tezleri, kişiler değişime uğruyor.
10 “� ������ ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��- “� ������ ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-“� ������ ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-� ������ ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��- ������ ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-������ ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��- ������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-������ ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��- ���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-���, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-, ����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-����������� ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��- ��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��-��� ���������� ���, ����� �� ���������� ��- ���������� ���, ����� �� ���������� ��-���������� ���, ����� �� ���������� ��- ���, ����� �� ���������� ��-���, ����� �� ���������� ��-, ����� �� ���������� ��-����� �� ���������� ��- �� ���������� ��-�� ���������� ��- ���������� ��-���������� ��- ��-��-
�ήθ�� ��� ���������ά� ��� ��� ������ ��� ��θ�ώ���, ������ �� �� �����έ�� ��� 
����ή: ������ �έ��, ����� ����� ����� ������·” (E:63).
11 ‘�������’ ve  ‘�������’.  ‘�������’ ve  ‘�������’. ‘�������’ ve  ‘�������’. �������’ ve  ‘�������’. ’ ve  ‘�������’.  ve  ‘�������’.  ‘�������’. �������’. ’. 
12 Yaptığım alıntılarda yazarların kullandıkları sözcükleri Grek, Hellen ve Rum gibi  Yaptığım alıntılarda yazarların kullandıkları sözcükleri Grek, Hellen ve Rum gibi Yaptığım alıntılarda yazarların kullandıkları sözcükleri Grek, Hellen ve Rum gibi 
Türkçe’ye birebir çevireceğim. Bu kelimeleri ben kullanırken Türkçe’de var olan bir 
kurala uyacağım. Bilindiği gibi Türkçe’de Grek ya da Hellen isimlerinden çok Yunan 
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rın birbirini devam ettirdiğini, Yunan milletinin de Eski/Antik ve Yeni/Mo-
dern Yunanlılardan oluştuğunu söyler: “...fakat ben Türkiye’de doğdum ve 
Hellenim, Hellen! -Eski Hellenlerden mi yoksa yeni Hellenlerden mi olduğu-
mu sordu. Bu soru bana bir hayli gülünç geldi (...) eskileri yenileri takip et-
tiler ve diğerleri geldi, ama millet de budur [dedim]. Bana haklısın dedi.”  
(Y:180).13 Buna paralel olarak yazar Osmanlı Devleti ve Türkiye sözcüklerini 
yaşadığı yerin ismi olarak kullanır (Y:104,12,24,27). 

Temaşa-i Dünya’da ise Yunan/Rum kelimeleri bugünkü Türkçe’dekine 
benzer bir biçimde kullanılır. Yani, yazar, Osmanlı İmparatorluğu içinde ya-
şayan grup için Rum, Yunanistan sınırları içinde yaşayanlara ve tarihe değin-
diğinde ise Yunan kelimesini kullanmayı yeğler. Örneğin kendini tanıttığı ilk 
cümlede soyu için şunları söyler: “Pederim, malûm ki, Fransız milletinden idi 
ve validemin ataları ise Rum idiler.” (T:35). 

Romanı okuyunca Paleologos’un 1830’larda oluşmaya başlayan Yu-
nan tarih tezini içselleştirmiş olduğunu anlarız. Yazar, Bizans’ı bir imparator-
luk olarak değil de yalnızca Yunan ulusunun ataları olarak görür. Osmanlı’yı 
bazen görmek istemez. Görmek istediğinde ise genellikle  ‘bizi zaptetmiş ya-
bancı bir güç olarak’ nitelendirir. Paleologos’un Osmanlı ve yeni kurulan Yu-
nan devleti hakkında düşüncelerini ifade ederken kullandığı sözcükler döne-
min milli anlatısına uygundur. Bu anlatıya göre, Yunan milleti yeni bir doğuş, 
yeni bir diriliş yaşamıştır. Fakat ne yazık ki bu diriliş,  kölelik yıllarından ge-
len hastalıkları yok etmeye yeterli değildir. Yunan halkının eski günlerine dö-
nebilmesi, yabancı egemenliğin etkisinden kurtulması ancak zamanla ve eği-
timle olanaklı olacaktır: “Ona şu cevabı verdim. Özelllikle ilk zamanlarda, 
milletimizin yeniden doğuşunun, vaftiz olmasının  bizi köleliğimiz zamanında 
bize bulaşan cüzzamdan arındırmak için  yeterli olacağını düşündüm.  Mil-
letimiz geçmişte olduğundan çok daha farklı fakat cüzzam henüz tedavi edil-
medi. Hasta ve yaşlı bedenler uzun yıllar maruz kaldıkları ızdıraplar nedeniy-
le kolay kolay iyileşmezler. Eğitim ve zaman, akıllı bir Hükümet’in  katkıları 
ile birlikte bizim geleneklerimizi zamanla daha da iyileştirecektir.” (Y:228).14

Misalidis’de de Paleologos’a göre henüz olgunlaşmamış bir ‘milli’ 

ve Rum kelimeleri kullanılır. Yunanistan sınırları içinde yaşayanlar ve  tarihi  dönem-
ler için (Antik ya da Yeni) Yunan sözcüğünü tercih ederiz. Rum sözcüğünü ise genel-
likle Yunanistan sınırları ve coğrafyasından farklı yerlerde yaşayanlar için  kullanırız.
13 “...��ώ ���� �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ���  “...��ώ ���� �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� ��ώ ���� �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ���  ���� �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� ���� �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ���  �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� �����ήθ�� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ���  ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ���  ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ���  �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� �������� ��� ����� �����, �����!  ���ά���· ��� 
���� �������� ή ��� ���� έ���; Η ��ώ����� ���ή �� ��ά�� ������ (...) ���� �������� 
����έχθ����  ά����, ��� �ά��� ά����· ���ά �� έθ��� ����� ����. �χ��� ������ �΄���-
���θ�· �� �ώ�� �����!” (Ε:180).
14 “Ε������ ���΄��χά�, ���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��- “Ε������ ���΄��χά�, ���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-Ε������ ���΄��χά�, ���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��- ���΄��χά�, ���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-���΄��χά�, ���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-, ���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-���� ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��- ���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-���, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-, ��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-��� �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��- �����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-�����������, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-, ��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-��� �� �ά������ ��� �θ���ή� ��- �� �ά������ ��� �θ���ή� ��-�� �ά������ ��� �θ���ή� ��- �ά������ ��� �θ���ή� ��-�ά������ ��� �θ���ή� ��- ��� �θ���ή� ��-��� �θ���ή� ��- �θ���ή� ��-�θ���ή� ��- ��-��-
����������� ��� ���θά����� ��� ��� �έ���� ��� ���ά ��� �������� �������ά��� 
���. �� έθ���, �� �έ���, έχ�� �ή����� �� �έ��� ����ή� ������ά� ��� ��������· ���΄ � 
�έ��� ��� ������θ� �����. �� �����ά �ώ���� ��� θ����������� ������ ��� �� ��-
��χ����� �άθ�. Η ������� ��� � ������, �� ��� ������ξ�� �������� Κ�����ή����, 
θ� �����ώ���� ��θ����� �� ήθ� ���.”  



kebikeç / 27  2009

14

bilincin olduğunu söylemek olanaklıdır. 
Yazar Anadolu Rumlarının ‘Antik Yu-
nanlıların’ devamı olduğunu söyler ve 
bu insanların başına gelmiş bir ‘felaket-
ten bahseder’: “Şimdi Anadolu Rumları 
da bu özürü mü arz edecekler? Yani evet, 
bizler de atik15 Yunanların hafidi idik ve 
her halde onların tarikine (yolunda) ha-
reket etmek efkâr ve emelinde idik, ancak 
asırlarla başımıza gelen felâket bizi ken-
di halimize bıraktı mı, yine şükürler ol-
sun ayınımızı bari zayi etmedik ve milli-
yetimizde mevcuttur ve eğerçi bize vaki 
olan felâket ve serinceme (sıkıntı) ve ren-
cide başka bir milletin başına gelmiş 
olsa idi, her halde müstakilen etbdil-i 
âyin (din) ve milliyet edeceğine şekk-ü 
şüphe olamaz idi diyecekler. (…) Filva-
ki, Anadolu Rumlarının başına gelen felâket hiçbir milletin başına gelmemiş 
iken yine ayinlerinde ve milliyetlerinde devam ettiler, aferin, sad (yüz) aferin! 
” (T:266). 

Açıkça belli olduğu gibi her iki romanda da ‘Osmanlı’ Rumlar/Yu-
nanlılar tarafından istenmeyen, olumlu yönleri ile hatırlanmayan bir egemen-
lik, süreçtir.  Bu süreç, Rumları/Yunanlıları Antik Yunanlıların şanından ko-
parmış ve geri kalmalarına neden olmuştur. Paleologos korkusuzca bu süre-
cin adını Osmanlı olarak koyarken Misailidis üstü örtülüce yaşanmış bir fe-
laketten bahseder. Paleologos için Devrim, yeni kurulan hükümet ve eğitim 
geçmişte yaşanan bu olumsuz sürecin etkilerini zamanla ortadan kaldıracak-
tır. Oysa, Misailidis yaşanan felakete rağmen insanların dağılmayışının nede-
ni olarak dini görür, din Misailidis’in/Favinis’in milletini, yani cemaatini yok 
olmaktan kurtarmış, ‘ötekiler’den farklı kılmıştır.  

Paleologos’un eserinde İstanbul, özellikle de Pera, insanların hayatı-
nın merkezi konumundadır. Bizans’a ait geleneklerin İstanbul’da insanların 
günlük yaşayışında devam ettiğini söyler.  Anlatısının bazı yerlerinde İstanbul 
sözcüğü yerine Bizans kelimesini kullanır  (Y:37, 67).  

Temaşa-i Dünya’da hem ilk dönem Osmanlı romanlarından hem de 
Polipathis’den farklı olarak olayların geçtiği yer yalnızca İstanbul değildir. 
İzmir ya da İmparatorluk coğrafyasına ait pek çok küçük yerleşim birimi, yan 
anlatıların içinden, olayların geçtiği yer olarak beliriverir. Dahası, İstanbul, 
özellikle de Pera ve Galata semtleri, Temaşa-i Dünya’da kötü evlerin, ahlak-
sızlığın kol gezdiği yerler olarak betimlenir. Misailidis’in anlatısında yer alan 
İstanbul tıpkı Cumhuriyet sonrası yazılacak Türk romanının tasvir ettiği Be-

15 Kelime orijinalde bu şekilde yazılmış. Kelime orijinalde bu şekilde yazılmış. 

O Polipathis
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yoğlu gibi kötülüklerin merkezidir. Hatta yazar bu yerlerde yaşanan kötülüğü 
ete-kemiğe dönüştürür. Yedinci Bab’daki “Fahişeler faslı” başlığı altında kötü 
evlerde çalışan kızların hikayesini ve bu kızları nasıl kurtarmaya çalıştığını 
uzun uzadıya anlatır (T: 132, 136,137,141,142,162). Bu kısım ‘iyi ahlak’ gibi 
bir kaygısı olmayan Paleologos’un eserinde elbette yer almaz.  

Temaşa-i Dünya’da, orijinali olan Yunanca eserde görmediğimiz Ana-
doluluk, Anadolu Rumları diye bir kavram daha vardır. Dördüncü Bab’daki 
iki alt başlığı şu isimleri taşır: “Anadolu’dan çıkan âlimler beyanında”, 
“Anadolu’nun âlimlerin esamesidir.”  (T:264-265) Hatta, yazar daha son-
ra Türk tarih tezi tarafından kullanılacak bir tezi de dile getirir: “Evropa’yı 
bedeviyetten çıkarıp, medeniyete duçar eden ilimdir, o  iki müşkül vakitler-
de Anadolu’dan Evropa canibine iltica eden Yunan hükema (bilgeler) ve 
ulemâsının (bilgiler) himmeti ile neşr olundu (yayıldı).” (T:193). 

Paleologos’un Yunan Devrimi’ni aforoz ettiği için adını hiç anmadığı 
Patrikhane, Misailidis’de önemli bir kurum olarak sık sık anılır. Ama her iki 
yazar da din adamlarının kötülüğü, halkın iyi niyetli duygularını istismar ettiği 
konusunda hem fikirdirler. Her iki romanda da din adamlarının inananların iyi 
niyetini nasıl suistimal ettiği anlatılır.  Din adamlarının inananların paralarına 
ve namuslarına el uzatması, dini kimliği daha ağır basan Misailidis Efendi’nin 
eserinde bir hayli çarpıcı olaylar aracılığıyla okuyucuya aktarılır: “Ben ise 
bir cahil çocuk idim, Pashalia’dan evvelce pnevmatikos’a gittim, bunu sırran 
beyan ettim ise, beni tekdir edüp övüt nasihat edecek yerde, zararı yok kızım 
deyüp, okşarken öptü ve ben hiddetlenip kaçacağım sırada, ana babana 
haber veririm deyüp ihafe ederek (korkutarak), beni onda bir saatten ziyade 
alıkoydu. ”  (�:140). Hatta yazar, Temaşa-i Dünya’da, Polipathis’den farklı 
olarak, “Mektupların meali (içeriği) beyanında” başlıklı bir alt başlık yazar. Bu 
başlıkta beş keşişin kendi aralarında  yazdıkları mektupları okuyucuyla payla-ı okuyucuyla payla-
şarak, okuyucunun din adamlarının sahtekarlıklarını ilk elden görmesini sağ-
lar (T:51). Misailidis Efendi’ye göre aydınlanma ve okul sayesinde din adam- (T:51). Misailidis Efendi’ye göre aydınlanma ve okul sayesinde din adam-’ye göre aydınlanma ve okul sayesinde din adam-ye göre aydınlanma ve okul sayesinde din adam-sayesinde din adam-
larının istismarları da son bulacaktır: “ Fakat şunu ifade edebilirim ki, şükürler 
olsun bir müddet beri Anadolu’nun eski beldelerinde sholionlar (okullar) 
küşad olunmaya başlayıp, halkın gözleri açılmağ ile, bu misilli şeyleri teftiş ve 
tecessüs etmeye başladıklarından, meşhur derebeyi Köroğlu’nun ‘Tüfenk icat 
oldu, mertlik bozuldu’ dediği faslınca, Anadolu’da da mektepler icad olalıdan 
beri  bazı Allah’tan korkmaz din kavaflarından boyası açıklamış ve hrisovu-
lon tabir ettikleri tirşe kâğıt (parşömen) üzerinde Rum İmparatorlarının tas-
diknamesi ile makbul olmuş ayia lipsanadan maadası ifadesi kabule şayan 
(değer) görülmediğinden, varan taklit keşişlerden ayia lipsanalarını tasdik 
eder hrisovulonlar teftiş etmeye başlayışın, hoşabın yağı kesilmiş.” (T:52). 

Yine her iki romanda da ‘normal’ olarak nitelendirebileceğimiz tek 
bir kadın tipi göremeyiz. Hatta, Temaşa-i Dünya’nın Favinis’i romanın daha 
başında gördüğü bir rüya ile dünyada yalnızca iki tür kadın olduğu konusun-
da aydınlanıverir: “Rüyamda gördüm ki sağıma soluma beheri ancak onaltı 
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yaşında iki nefer (tane) nazenin kızlar oturmuşlar, ‘ illâ sen  celbedersin, illâ 
ben celbederim’ diye mücadele ederler idi. 

Solumda oturan kızın alnında Sefahat [asotia] ismi yazılı olup, kendi-
sine öyle bir süs vermiş ki lânazır (görülmemiş) ancak yüzüne güzellik ve pod-
ra sürünüp, inadına beyaz nispetine kırmızı olmuş…

Sağ tarafımda duran kızın alnında Fazilet (areti) ismi yazılı olup, el-
bisesi pek adî ve lehçesinde taklit güzelliğin eseri yok…

Sol tarafımdaki Sefahat namında olan genç kız naz-ı istiğna (nazlan-
ma) ile ve çeşit el peşrefleri ile cevaba ağaz eyleyüp, ‘Ey nev civanlar serveri 
(gençlerin şahı) Mösyö Favini, bana Sefahat tabir ederler, bana tabi olanların 
ömrü zevk u sefa ile gelir geçer, şu karşımdaki duran kız Fazilet temsiye olu-
nur ki, insanın ömrünü kuta eder  (kısaltır), bana pek hasımdır (düşmandır), 
‘eğerçi gençliğine doymak murad edersen, düş arkama seni ihya edeyim’ dedi. 

Ben ise elimi uzatıp, selâm vereceğim andan, sağımdaki kız elime ya-
pışıp,  ‘Ey Favini, aç gözlerini bana bak, benim ismin Fazilet’tir, eğerçi dün-
yada eser bırakmak ve faraizi icra etmek (görevleri yapmak) murad edersen, 
bana tabi ol, ben şu hasmım (düşmanım) Sefahat gibi sana zevk u safa vaad 
eyleyemem, benim evvel emirde sana övüt (öğüt) nasihatım gece yukuya gün-
düz duraya hasret ve cefakeş olup, insaniyetin faraizini (insanlık görevlerini) 
icra etmelisin  ve mükâfatı encamında gözetmelisin. Filvaki Sefahat’in evve-
li hoş görünür, ama ahrı harabiyettir. Benim evvelim zahmet mihnet (sıkıntı) 
ama encamım fahriyettir. Kulak asma bu edepsiz Sefahat’in vahi (boş) vad-
larına’ dedi ise Sefahat hiddetlenip ‘Vay gidi fahişe, sen misin beni böyle fasl 
eden?’ deyü kavga şamata ederler iken, uyandım, baktım ki etrafımda ne kız 
var ne de iz. Anladım ki bu bana ilham tarzı lutf-i İlâhi’den (Tanrı’nın lutfun-
dan) gönderilme bir işarettir.

Bu sırada bana nedamet  (pişmanlık) gelüp, artık fazilet tarikına (yo-
luna) hareket etmekliye niyet kurdum.”  (T:63)

Her iki eserde de Favinis görev icabı Eflak’a gider. Bu görev sayesin-
de yazarların Osmanlı ve Batı’daki kadın-erkek ilişkileri, üst düzey İmpara-
torluk görevlilerinin nasıl yaşadığı konularında bilgi ediniriz. 

Favinisler, Eflak’da gördüğü evli kadınların kadın-erkek ilişkilerin-
deki serbestliği karşısında şaşırırlar (Y:50-51, T:462).  Her iki Favinis de bu 
farklılığın nedenini bulunduğu bölgenin farklı adetleri ile açıklar: “...bu böl-
genin erkeklerinin pekçoğu kıskançlığı barbarlık döneminden kalma bir adet 
olarak değerlendiriyor, cinsler arasında eşitliğe inanıyorlar...” (Y:50-51)” 
(T:462). Ama Misailidis Efendi’nin Favinis’i yorumunu bireysel kimlikten 
çok toplumsal kimliğe gönderme yapan şu cümle ile bitirir:“Doğrusu bu hal 
bizim Anadolu ahalisinin midesinin hazmedebileceği şey değildir.” (T:462). 

Favinis, her iki romanda da, Eflak’ta bulunduğu üç yıl içinde yükünü 
tutar, büyük bir zenginliğe kavuşur.  Alınan rüşvetler karşılığında yapılan ilti-
maslar okuyucuya anlatılır. Her iki yazar da gayet ironik bir biçimde Osman-
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lı yönetiminin üst düzey yönetimini temsil eden isimlerin asla ‘hırsız’ olarak 
adlandırılmadığını, hırsız olmanın yalnızca halktan gelen insanlara yöneltilen 
bir suçlama olduğunu hemen hemen aynı cümlelerle dile getirirler:  “Hırsızlık 
mı? Ancak halktan gelen kimseler hırsız olur! Ne zaman bir asilin ya da bir 
görevlinin hırsız olduğunu duydun? Onlara, olsa olsa, en fazla, müsrif denir.” 
(Y:45)  “Estağfurullah hiç arhondos (ileri gelen) olan âdeme ve bir büyük 
memura hırsız ve sarik (hırsız) denir mi? Hırsızlık âdi âdemlere mahsustur, 
memurların yaptığına ise, dense dense suistimal denebilir.’ cevabını verdi.”   
(T:459).

Her iki yazarın Osmanlı yönetiminden hoşnut kalmadığı, eleştiri ge-
tirdiği hususlar farklıdır. Paleologos İstanbul’daki okulların kötü eğitimini, 
para karşılığı satılan görevleri ve ‘mahkemelerin’ rüşveti verenin isteğine göre 
hüküm vermesini eleştirir.  Çeşitli makamların da rüşvetle alındığını söyler: 
“Bir politikacı ya da din adamı bir yere gelmek ya da bir görev almak iste-
diklerinde yalnızca Paşa’nın değil ama paşanın maiyetindekilerin de alaca-
ğı bedelleri ödemek zorundadır, bu bedeller Eflak’ın, Mora’nın, Efes’in yok-
sul köylülerinin alın terleri ile ödenir” (Y:104).16  Temaşa-i Dünya’da Hıristi-
yanların Müslümanlar tarafından küçümsendiği dile getirilir (T:218-219). Ye-
niçerilerin keyfi uygulamaları çeşitli örneklerle yerilir. Hatta, yazar pasaport 
edinen Hıristiyanların, Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan Hıristiyanlara 
göre daha iyi muamele gördüğünü söyler (T:454-455). Bazılarının da bu du-
rumdan nasıl yararlandığını anlatır “O asırda Yeniçerilerden halk rahat ede-
mediğinden, çokları mahsus başlarına şapka koyup, tatlı su frengi olurlar idi. 
Ve hükümet tarafından layıkı ile dikkat olunmadığından, niceleri kesb-i hi-
mayet eylemişler (korunmuşlar) idi. Ve nicelerini gördüm ki, Venedik’in Tir-
yak kâğıdını passaport deyü irae ederek (göstererek), nice belalardan kurtul-
dular.” (T:102).  

* * *
Her iki yazarın görmek istediği Osmanlı bambaşkadır. Paleologos 

Tanizmat’ın getirdiği değerlerin (keyfiliğin sonlanması, yasaların uygulanma-
sı) Osmanlı devletini Avrupa devletlerinden bile üstün yapacağını düşünür. 
Paleologos İmparatorluk içinde verilen ölüm cezalarının bile insanların rüşvet 
alarak zenginleşmesini anlattığı bölüme (Y.104) bir dipnot koyarak şu yorum-
da bulunur: “Bu keyfi uygulamalara  Sultan Mahmut zamanında bir hayli kı-
sıtlamalar getirildi. Bu tür uygulamaların tamamen ortadan kalkması olanak-
lı değilse de  bu istisnaları daha da azaltmak istiyorlar, genç sultan bu yak-
laşımı korumak üzere yemin etti. Sultan Abdülmecit yalnızca babasının ile-
rici ayak izlerini takip etmekle kalmıyor ama aynı zamanda da Avrupalıla-
rın ve Hıristiyan güçlerin örnek alması gereken işler yapıyor. İnsanoğlunu-

16 “...���� �ά����� �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  “...���� �ά����� �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ �� ���� �ά����� �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  �ά����� �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ �� �ά����� �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ �� �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ �� ���θέ���� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ �� θ��������� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  ��� �������ά ������ή���, ��� ������ �� ��� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  �������ά ������ή���, ��� ������ �� �������ά ������ή���, ��� ������ ��  ������ή���, ��� ������ �� ������ή���, ��� ������ �� , ��� ������ �� ��� ������ ��  ������ �� ������ ��  �� ��  
������ �����ώ���� ���ά ��  ������ ά����, ��������������, ����������� ���ά ��� 
���θ����� ��� �������έ���!” (Ε:24).
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nun ilerlemesine taraftar olan herkes bu yeni uygulamaların sürdürülmesi-
ni istiyor, ancak bu uygulamalar sayesinde Osmanlı Devleti başarılı olabilir.  
Bunlara ilaveten şunları da söylemeliyim, Osmanlıların her ne kadar eğitim-
sizlikten kaynaklanan bazı önyargıları ve hataları varsa da, ilişkilerinde pek-
çok Hıristiyan millete oranla hem daha samimidirler, hem de daha dürüsttür-
ler. ” (Y:104).17  Yukarıdaki alıntı aynı zamanda da Paleologos’un Osmanlı 
İmparatorluğu ve Avrupa hakkındaki görüşlerini de ortaya koyar. Yazara göre 
Osmanlı’da yaşanan olumsuzluklar kanun ve kuralların olmamasından, gerek-
tiği gibi uygulanmamasından ve eğitimsizlikten kaynaklanmaktadır. Yapılan 
reformlar Osmanlı devletinin ‘başarılı olmasını’ sağlayacaktır. Dahası, bu ye-
nilikler hayata geçirildiği takdirde, Osmanlı, Avrupalılara – Hıristiyanlara bile 
örnek olacaktır.  Açıkça belli olduğu gibi yazar Osmanlı’ya ‘ötekinin’ farklı 
etnik kökeni ya da dini yüzünden karşı değildir. Yazar yüzyılın ‘modern’ de-
ğerlerine; kanuna ve hukuğa uygun bir devleti üstün görmektedir. Bu uygu-
lamanın kim tarafından yapıldığının, milli kimliğin önemi yoktur. Paleologos 

17 “�� �������� ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ����  “�� �������� ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� �� �������� ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ����  �������� ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� �������� ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ����  ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� ����χ�ή����, ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� , ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� ������������� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ����  �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� �����ά ��� �����ά� ��χ�����, θέ����  ��� �����ά� ��χ�����, θέ���� ��� �����ά� ��χ�����, θέ����  �����ά� ��χ�����, θέ���� �����ά� ��χ�����, θέ����  ��χ�����, θέ���� ��χ�����, θέ���� , θέ���� θέ����  
�� ������������ έ�� ������������, �ά� ��� ����� ������� �� ���������� ���� ������ 
���ά ��� ����������� ��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- ��� ����������� ��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-��� ����������� ��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- ����������� ��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-����������� ��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- ��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-��� �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- �����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-�����, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-, ���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-���� ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- ������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-������� � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- � �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-� �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- �έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����-�έ�� �����ά��� ����χέθ� �� �����- �����ά��� ����χέθ� �� �����-�����ά��� ����χέθ� �� �����- ����χέθ� �� �����-����χέθ� �� �����- �� �����-�� �����- �����-�����-
�ή�� ��θ΄�����. � �����ά� ������� ��������, �χ� ����� ������θ�� �� ���������- ��θ΄�����. � �����ά� ������� ��������, �χ� ����� ������θ�� �� ���������-��θ΄�����. � �����ά� ������� ��������, �χ� ����� ������θ�� �� ���������-. � �����ά� ������� ��������, �χ� ����� ������θ�� �� ���������-� �����ά� ������� ��������, �χ� ����� ������θ�� �� ���������-
�ά �χ�� ��� ������ ���, ���ά ����� ������������ άξ�� �� �� ����θώ�� ���έ� ��� Ε�-
����ϊ�ώ� ��� Χ���������ώ� Δ��ά����. Ό��� ���θ�������� ��� ������� ��� ��θ��-
����� �έ���� ��χ����� ��� ��������������� ��� ��� ����ή����� ���ώ� ��� θ����-
θ���ώ�, ��� ��� ������ ����� θ� ����χή�� �� �θ�������� Κ�ά���. Ε���� ������� 
���� ������� �� ����θέ�� �����θ�, ���, �� ��� �� �θ������ έχ���, έ���� ��� ���-
θ���� ���, ����ά� ����ήψ��� ��� ά��� ���ά �����ώ����, ����� ���� ��������έ������ 
��� ��� ������ ��� ��� ����ώ����� ��� �� ������ά����ά ��� ��� ����ά χ���������ά 
έθ��.” (Ε:104).  

Seyreyle Dünyayı: �sta Yorgi’nin Tahte’l-Kale Mahkemesi’nde muhakeme olduğu.
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nedensiz bir Osmanlı karşıtı ya da körü körüne bir Avrupa hayranı değildir. 
Paleologos Tanzimat reformlarının tutucu bir Müslüman tarafından 

nasıl algılandığını da okuyucuyla paylaşır. Cami avlusunda konuşan molla-
lardan biri  şunları söyler: “Aralarından birincisi, ne yazık ki diye tekrar etti, 
Avrupalılardan beslenerek ve Avrupalılaşarak eski adetlerimizi kaybettik, ar-
tık Osmanlı değiliz. Başlarımız Avrupalıların yasa ve adetlerini uygulamaya 
çalışarak, bizi milli kimliğimizden ettiler, artık ne Asyalıyız ne de Yunanlı.”18 
(Y:101). 

Misailidis’in Favinis’i için ise Osmanlı’da olan değerler Avrupa’daki 
değerlere daha üstündür. Bu değerler modern bir topluma ait değerler değil 
bir geleneksel bir topluma  yakışır değerlerdir: “İslâmlar, millet tefrik etmek-
sizin her gelen misafire aynı üzere taam da tertip ederler ve bir âdem cebinde 
5 parası olmadığı takdirde kâffe-i Türkiye’yi sefa-i hatırla seyahat edebilirler. 
Evropa’da ise parasız on adım atmanın ihtimali yoktur ve insan acından nasıl 
ölür idüğini seyr ü temaşa ederler. Öbür taraftan, hayvanlara kudretlerinden 
ziyade yüklenmesin diye hayvanperver şirketleri [filozoos eteria] teşkil eder-
ler. Evropa’nın medeniyeti bu mudur? Bu suretle yaşasın Türkiye!

Evropa’da birinin çocuğuna kazaen bir şamar vursan, yakayı kurtar-
manın ihtimali yoktur. Türkiye’de ise, bir İslâmın kazaen çocuğunu öldürsen 
de, ‘Ocağına sığındım’ deyü hanesine iltica eylesen, ‘Takdir-i ilahi böyleymiş 
diyerek, merhamet edüp affeder.’ ” (T:494). 

Bütün bu söyleme karşın Misailidis Efendi de Tanzimat’a karşı de-
ğildir. Aksine Tanzimat hakkındaki görüşlerini şu sözlerle açıklar: “Vaktiyle 
Galata camisine bir domuz girmiş olmağ ile, imamlar döverek çıkarırken, bir 
Bektaşi dervişi rast olup, ‘Niçin döversiniz zavallı domuzu?’ deyü tektir etmiş, 
imamlar dahi ‘Derviş baba, camiye girdi, camiye’ cevap ettikte, bilse girmez 
ya, işte ben bilirim de girmem demesi var.

‘Elbette, Yunanlılar da Tanzimatın lezzetini alsalar, serbestiyetin 
kadr-ü kıymetini de tanırlar. Bu da vakitlere muhtaçtır,’ dedim ve bu suretle 
Kir Stefanos’u bazı mertebe tesellâ eyledim. Ve bu vechile  ile müteselli ola-
rak gitti.’  ” (T:630). 

İki eserdeki önemli farklılık Favinis’in sevgili Roksandrasına kavuş-
tuktan sonra yaşamak üzere yerleşeceği şehir, oğluna verdiği isim ve yapaca-
ğı işlerdir.  Paleologos’un Favinis’i Roksandra ile Atina’da evlenir ve yaşamı-
nın geri kalanını geçirmek üzere Evboia’da bir çiftlik satın alır. Ve  yaşamının 
geri kalanını nasıl geçirdiğini şu sözlerle anlatır “Zaman zaman Roksandram 
ile beraber abonesi olduğum Yunan gazetelerini okuyoruz, böylece toplum ya-
rarına olan işlere katkıda bulunuyor, bulunduğum yerin uzağındaki dünyayı 

18 “Κ��ά �����χ���, ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������·  “Κ��ά �����χ���, ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· Κ��ά �����χ���, ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������·  �����χ���, ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· �����χ���, ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· , ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· ���������ά��� � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������·  � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· � ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������·  ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· ��ώ���, ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· , ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· ��� ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������·  ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������· ����θ� ��έ�� �� ���έ �θ������·  ��έ�� �� ���έ �θ������· ��έ�� �� ���έ �θ������·  �� ���έ �θ������· �� ���έ �θ������·  ���έ �θ������· ���έ �θ������·  �θ������· �θ������· · 
����� �χά����� �� ����ά ήθ� ���, �ξ������ϊ������� ��� ��θ��������� ��θ��έ���. �� 
��χ���� ���, θέ������ �� ���άξ��� ��� ��ά� ���� ������ ��� �� έθ��� Ε��������, 
��� ����������� ��� ��� �θ���� χ�����ή�� ��� ��� ��� ����θ� ��έ��, ���� ����-
���, ���� Ε��������.” (Ε:101).
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tanıyorum. Gazetecilerimizin Yunan ulusunun ilerlemesi ve menfaati uğruna 
yürüttükleri tartışmalar  beni etkiliyordu.”19 (Y:243) Birbirini ömrünün son 
dönemlerinde bulmuş bu çiftin bir de oğulları olur! Yunanistan sınırları için-
de doğan bu erkek çocuğu, Favinis’in  büyükdedesinin adı olan Konstantinos 
adı ile vaftiz edilir  (Y:242). 

Temaşa-i Dünya’nın Favinis’i ise Roksandrası ile Atina’da evlendik-
ten sonra ömrünün geri kalanını geçireceği çiftliği İstanbul’da, Boğaz köy-
lerinden birinde alır. Misailidis Efendi’in Favinis’i yaptığı tercihi şu sözlerle 
anlatır: “Hasılı, dünyanın hilligişinden (gıl-u gışından) de usanmış olup, bir 
köşe-i vahdete çekilerek, imrar-ı vakteylemek (vakit geçirmek) için Boğaziçi 
köylerinden birinde bir çiftlik aldım, ziraatla devam etmekte idim, zira Allahın 
inayeti ile toprağın insana verdiğini Padişahlar vermez” (T:640). Temaşa-i 
Dünya’da çift, doğan çocuklarına Vasilakis adını verir.  

Favinisler’in yaşamak üzere seçtikleri ülkeler, kahramanlarımızın 
kimliklerine, değer yargılarına uygundur. Paleologos’un Favinis’i yaşamak 
için Yunanistan’ı seçmiştir. Yaşadığı coğrafyanın uzağındaki gelişmeleri takip 
etmekte ve Yunan ulusunun başarısı ile övünmektedir. Misailidis Efendi’nin 
Favinis’i ise daha çok Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan bir cemaatin 
üyesidir. Bu nedenle yaşamını İstanbul’daki Boğaz köylerinden  birinde inzi-
vaya çekilerek sürdürür.     

Favinislerin çocuklarına verdikleri iki isim Yunan toplumunda sık-
lıkla kullanılan isimlerdir. Bu isimlerin Yunanca’da çok kullanıldığını, aile 
büyüklerinin isimlerinin çocuklara verilmesinin yaygın olduğunu düşünürsek 
isim konusu üzerinde durulmaya değmez. Öte yandan, biri diğerinden esinle-
nerek yazılmış iki anlatıda çocuklara verilen isimlerin farklılığı ilgi çeker. Üs-
telik bu iki isim Yunanca bilen insanlar için farklı çağrışımlar yapabilir.   Bu 
nedenle belki biraz yorumlanmalıdır. Araştırmacı Stahti, Yunanistan sınırları 
içinde doğan çocuğa Konstantinos ismi konmasını bu ismin yalnızca gelenek-
sel bir isim oluşundan farklı nedenlerle açıklar. Araştırmacı, Paleologos’un 
bu isimle yalnız Yunanistan sınırları dışında kalan İstanbul’a değil belki bir-
gün İstanbul’un yeniden alınabileceğine de gönderme yaptığını söyler (1995: 
139). Kehyaoğlu ise kendisi de İstanbullu olan bir yazarın çocuğa Konstanti-
nos ismi koymasının olağan olduğunu, yazarın bu isimle Megali İdea’ya  gön-
derme yapıldığı yorumunun abartılı olduğunu belirtir (1995-96:132). Misaili-
dis Efendi’nin romanında  çocuğa konan Vasilakis isminin Türkçe anlamının 
Hükmeden/Kral olduğunu düşünürsek isimlerdeki farklılık nedensiz değildir. 
Aslında,  her iki Favinis de çocuklarının adını dünya görüşlerine ve yaşaya-
cakları topraklara uygun olarak seçmiştir. Paleologos’un Favinis’i, yeni kuru-

19 «Ενίοτε συναναγινώσκωμεν με την Ρωξάνδραν μου, και τας Ελληνικάς Εφημερί-
δας, εις τας οποίας είμαι συνδρομητής, δια να ενισχύσω τας κοινωφελείς επιχειρήσεις, 
και δια να γνωρίζω τα του κόσμου αν και  μακράν αυτού. Αί συζητήσεις των δημοσιο-
γράφων μας μ΄ενθουσιάζουν, οσάκις τείνουσι προς υπεράσπισιν των γενικών συμφερό-
ντων, και την πρόοδον του Έθνους.» (Ε:243).
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lan Yunan devletinde bir vatandaş yaşayacaktır. Bu yeni Yunan devletinde do-
ğan çocuğunun kökleri, tıpkı kendi kökleri gibi, geçmişten gelir. Misalidis’in 
Favinis’i ise yaşamak için Padişahların birşeyler bahşettiği coğrafyayı seç-
miştir, çocuğuna koymayı tercih ettiği isim ise seçtiği değerler sistemindeki 
en güçlü kişinin sıfatından  türetilmiş bir isimdir.  

Farklı sonlardan da anlayabileceğimiz gibi iki yazarın taşıdıkla-
rı farklı kimlikler ve hitap ettikleri okuyucu kitlesi  Polipathis ve Temaşa-i 
Dünya’nın içeriğini de değiştirmiştir. Polipathis milli kimliği olan bir bire-
yin yaşantısını milletin diğer fertlerine anlatan bir romandır. Kahramanımız  
İstanbul’da, İmparatorluk sınırları içinde başlayan yaşamını modern Yunan 
devletinin bir bireyi olarak sonlandırmayı tercih etmiştir. Temaşa-i Dünya’nın 
Favinis’i ise Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan bir Hıristiyan olarak ya-
şamından hoşnut değildir, ama bir ulusun üyesi değil bir cemaatin üyesidir. 
Zaten bu nedenle yaşamak için Osmanlı İmparatorluğu’na karşı bağımsızlığı-
nı kazanmış Yunanistan’ı değil, İstanbul’u seçer. Paleologos kadar aydınlan-
mamış bir milli bilinç taşımayan Misailidis, ilk Yunan romanını olarak kabul 
edilen Polipathis’i, Temaşa-i Dünya olarak yeniden kurgularken geleneksel 
bir cemaatin okumasına uygun hale getirmiştir.  

EK-I
(T:36) “Eti senin, kemiği benim” 
(T:52) “Tüfenk icat oldu, mertlik bozuldu”
(T:54) “Yandım, Kerem’in arpa tarlası gibi tutuştum”
(T:57) “…iki kelise arasında kalmış ‘bînamaz’ gibi ”
(T:116) “Kırk yıllık Yani olur mu Kâni”
(T:131) “…dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur”
(T:132) “Atı alan Üsküdar’ı savuştu.”
(T:199) “…beş parmak bir değildir”
(T:199) “her koyun bacağından asılır”
(T:201) “Karamanın koyunu, sonra çıkar oyunu.”
(T:212) “Tatlı dil ilanı (yılanı) deliğinden çıkarır…”
(T.223) “Tilkinin  otuz iki fasılı vardır, cümlesi tavuk üstüne ve ayının 
yetmiş iki faslı vardır  topu da alıç ile armut üstüne…”
(T:242) “Allah kişiyi gördüğünden yadeylemesin…”
(T:271) “…sidik yarıştırmaya kalkışır…”
(T:301) “…hoşabın yağı kesildi…”
(T:339) “Ya Devlet başa, ya kuzgun leşe…”
(T:347) “…et iyiliği, at denize, balık bilmez ise, Halik bilir”
(T:400) “…köpeksiz köyde değneksiz gezmekliye niyet eylemiş olu-
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yor…”
(T:400) “…söz anlamazsa söz dinletmek torlak sıpayı sudan geçir-
mek gibi güççe olacak…”
(T:401) “…fakat çaydan geçinceye değin şeytana dayı çağırmak la-
zım gelir…”
(T:402) “…ama rahmetten kaçarken, doluya rast oldum.”
(T:405) “…dinsizin hakkından imansız gelir imiş…”
(T:405) “…süt yoğurttan mı, yoksa yoğurt sütten mi, yumurta tavuk-
tan mı, yoksa tavuk yumurtadan mı…”
(T:424) “Zurnada peşref olmaz, ne çıkarsa bahtına”
(T:429) “Sağ elinin ettiğini sol elin tanımasın, bu surette her ne iyilik 
edersek, onu da gizli yapmalıyız”
(T:441) “…kim bilir kaçını çırağ çıkardılar…”
(T:460) “Tekkeyi bekleyen çorbayı içer”
(T:461) “…iki dirhem bir çekirdek oldukları halde…”
(T:479) “…delikli boncuk yerde kalmaz fetvasınca…”
(T:481) “Koyunun bulunmadığı yerde keçiye Abdürrahman çelebi ça-
ğırırlar…”
(T:504) “…kızı da kendi haline bırakırsan çalgıcıya varır derler…”
(T:541) “Keşki kediyi evvelden yırtsaydım…”
(T: 542) “Sarmısağı evermişler de kırk gün kokusu çıkmamış der-
ler...”
(T:553)  “…çingân çalar kürt oynar… ”20

(T:554) “…sabrın encamı selamettir…”
(T:577) “…gökden ne yağar da yer götürmez?”
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Özet: Batılı bir tür olan roman, Osmanlı ve Yunan edebiyatlarına 19. yüzyılda gir-
miştir. İlk romanların yazıldığı ve okunduğu Osmanlı ve Yunan toplumları ise birbir-
lerinden bir hayli farklı tarihi ve sosyal değişimlerin eşiğindedirler. Osmanlı İmpara-
torluğu sınırları içinde yayımlanan ilk romanlardan biri Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u 
Cefakeş tam anlamıyla orijinal bir eser değildir. Kulalı Evangelinos Misailidis Efen-
di, Grigorios Paleologos’un ilk defa 1839 yılında Atina’da Yunanca olarak yayımla-
nan Polipathis adlı romanını yeniden kurgulamış ve  Temaşa-i Dünya’yı kendi oriji-
nal eseriymiş gibi 1871-72 yılında İstanbul’da yayımlamıştır.  Bu makalede Yunan-
lılar için yazılan bir romanın niçin Osmanlı İmparatorluğu içinde yaşayan okuyucu 
kitlesine hitap ettiği ve Temaşa-i Dünya olurken geçirdiği değişimlere değinilecektir.    
Anahtar sözcükler: Yunan edebiyatı, Osmanlı İmparatorluğu, ilk roman, milli anla-
tı, Polipathis, Temaşa-i Dünya.  

Abstract: 19th century marks the time when ‘novel’ enters from west into Turkish and 
Greek literature. At that time, Ottoman and Greek societies were at the brink of very 
diverse historical and social changes. Temaşa-i Dünya ve Cefakâr u Cefakeş, among 
the first novels published in the Ottoman Empire is not a genuine novel in the proper 
sense. Evangelinos Misailidis Efendi from Kula, re-edited Polyapthis, the Greek nov-
el written by Grigorios Paleologos at Athens in 1839, and published Temaşa-i Dünya 
as if it was his original work in Istanbul in 1871–72. This article will investigate why a 
novel written for the Greeks has an impact on the readers who live within the boundar-
ies of the Ottoman Empire, and the transition it had during Temasa-i Dunya. 
Key words: Greek Literature, Ottoman Empire, first novel, national narrative, 
Polypathis, Temasa-i Dunya. 
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FİLM ELEŞTİRİSİ  
El Kitabı 

[Dipnot Kitapevi]
Tımothy Corrıgan 

Çeviri: Ahmet Gürata
Dünyada  Sinema kitapları arasında en çok satanlar arasında yer alan Film 

Eleştirisi El Kitabı, okuyucusuna sinema üzerine eleştirel düşünme ve yazma 
konusunda bilgi sunmayı hedeflemektedir.

Farklı türlerdeki film eleştirilerinden örneklere yer verilen bu pratik 
kılavuzda, sinemayla ilgili olarak not alma aşamasından, eleştiri ve makale 

yazımına kadar  her şey yer alıyor.
Kitapta,tanıtma yazılarından kuramsal makalelere, film çözümlemesinin 
planlı bir süreçte nasıl yazılabileceğine dair önemli ipuçları bulunuyor. 

Sinema konusundaki araştırmalara giriş işlevi gören bu kitap, sinemayla 
ilgili kavramları ve başlıca film kuramlarını tanıtıyor.

Kitap iletişim ve sinema öğrencilerine olduğu kadar, sinema üzerine 
düşünmek,iki çift laf etmek ve eleştirel yaklaşmak isteyen herkese hitap 

ediyor.


