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AHMET METİN VE ŞİRZAT’TAKİ YER ADLARININ TESPİTİ ÜZERİNE∗ 
DETERMINATION OF PLACE NAMES IN AHMET METİN AND ŞİRZAT 

Levent Ali ÇANAKLI∗∗ 
Öz 

Ahmet Metin ve Şirzat, Ahmet Mithat Efendi’nin en hacimli ve içerik bakımından en geniş romanlarından biridir. Eserde 
zengin bir Osmanlı gencinin, okuduğu İtalyanca bir romanda anlatılan Şirzat adlı Selçuklu şehzadesinin maceralı deniz yolculuğunu 
yeniden yaşamak ve bulunduğu yerleri görmek amacıyla çıktığı yolculuk anlatılır. Hem Ahmet Mithat’ın okuru bilgilendirme çabası 
hem de ele alınan konu gereği, romanda Eski Yunan, Selçuklu ve Orta Asya Türk tarihi, gemicilik ve denizcilik, etimoloji, psikoloji gibi 
birçok bilim alanına dair ayrıntılar bulmak mümkündür. Ayrıca bu yolculuk, okuyucuyu Ahmet Mithat Efendi’nin zengin birikimiyle 
beraber geniş ve ayrıntılı bir Akdeniz coğrafyasıyla da buluşturmaktadır. Ahmet Metin’in maiyetiyle birlikte İzmit’ten Sicilya’ya kadar 
gidip döndüğü otuz günlük yolculuk sırasında Yunanistan’ın güney ve batı kıyıları ile Güney İtalya ve Sicilya bölgesinde gezilen yerler 
çoğu zaman yeryüzü şekilleri, önemli yapıları, tarihleri ve mitolojik unsurlarıyla uzun uzun tasvir edilmiştir. Metnin neşredilmesindeki 
en önemli zorluklardan biri burada, sayısı 250’den fazla olan yer adlarının belirlenmesi noktasında ortaya çıkmıştır. Bazı adların orijinal 
yazılışları ile Osmanlı Türkçesindeki yazılışları arasındaki farklar, haritalarda gösterilmeyen yerel mevkiler, dizgi yanlışları veya 
yazarın bazı adları yanlış hatırlama ihtimali bu zorlukların başlıcalarındandır. Makalede söz konusu sorunlar örneklenecek, bu yer 
adlarının doğru ve eksiksiz olarak belirlenmesi için yapılan harita çalışması ve diğer araştırmalar hakkında bilgi verilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Mithat, Ahmet Metin ve Şirzat, Yer Adları, Coğrafya. 

 

Abstract 

Ahmet Metin and Şirzat is one of the most voluminous and contentful novels of Ahmet Mithat Efendi. In his novel, he tells the 
story of a rich Ottoman young man who makes a journey with the aim of re-experiencing the adventurous sea voyage made by the 
Seljuk Prince named Şirzat told in an Italian novel and seeing the places which he visited. Because of both Ahmet Mithat’s effort to 
inform the reader and the subject taken in hand, it is possible to find details about many scientific fields such as Ancient Greek, Seljuks 
and the Middle Asia Turkish history, shipping and navigation, etymology and psychology in the novel. Moreover, this journey makes 
the reader meet with a wide and detailed Mediterranean geography together with Ahmet Mithat Efendi’s rich accumulation. During the 
journey of 30 days which Ahmet Metin made together with his attendants by setting out from Izmit and arriving in Sicily and then 
coming back, the visited places in the south and west coasts of Greece, the Southern Italy and Sicily are usually described at great length 
via their land forms, important structures, histories and mythologies. One of the most important difficulties which appeared in the 
publication of the text was related to the determination of the place names whose number was over 250. The differences between the 
original names of the places and their Ottoman Turkish equivalents, local sites not shown on maps, typographical errors or the 
possibility of the author's misremembering some names were the main difficulties. In the article, the mentioned problems will be 
exemplified and the information will be given about the map work and the other searches made with the aim of determining these place 
names correctly and completely. 

Keywords: Ahmet Mithat, Ahmet Metin and Şirzat, Place Names, Geography. 

 
 
Giriş 

Türk edebiyatının en verimli yazarlarından olan Ahmet Mithat Efendi’nin, okuyucuya verdiği 
bilgiler, ele aldığı meseleler ve mekân unsuru bakımından içeriği çok zengin eserlerinden biri Ahmet Metin ve 
Şirzat (Ahmet Mithat, 1309)1 adlı romanıdır. Yazarın 1889’da Osmanlı Devleti’nin resmî temsilcisi olarak 
katıldığı Stockholm Müsteşrikler Kongresi dönüşünde yazdığı eser, üç buçuk ay kadar süren bu Avrupa 
yolculuğunun etkilerini de taşımaktadır. Avrupa’da Bir Cevelan’da (Ahmet Mithat, 2015) anlatılan bu 
yolculuk, Ahmet Mithat Efendi’ye Batılı bilim adamlarının bile Türkleri tanımadığını göstermiş; o da 
merhum Orhan Okay Hocamızın tabiriyle “hemen tamamen İslâm ve Osmanlı medeniyetinin, bâhusus Türk 
milletinin büyüklüğünü ortaya koymak için” (Okay, 1991: 390) bu romanı yazmıştır. Eserde, son derece 
zengin ve donanımlı bir Osmanlı genci olan Ahmet Metin’in eline 1620’li yıllarda yazılmış “Kavalyero Turko 
Şirzat del Seluçya” yani “Türk Şövalyesi Şirzat Selçukî” adlı İtalyanca bir roman geçer. Yazarı belirtilmeyen 
bu romanda Şirzat adlı bir Selçuklu şehzadesinin denizcilik tecrübesi kazanmak için Antalya’dan Cezayir’e 
ve oradan Sicilya’ya kadar devam eden yolculuğu, bu yolculuk sırasında yaşadığı tehlikeli maceralar ve 
kahramanlıkları anlatılmaktadır. Ahmet Metin, bu hayalî Selçuklu şehzadesinin bıraktığı izleri aramaya 

                                                 
∗ Bu makale, 17-18 Aralık 2015’te Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesinde gerçekleştirilen Ahmet Mithat Efendi Külliyatı ve Neşir 
Problemleri Sempozyumu’nda sunulan bildirinin genişletilmiş hâlidir. 
∗∗ Dr., Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü, alicanakli@uludag.edu.tr 
1 Eserin Dörtrenk Basımevi (haz. Sacit Ayhan-Levent Ali Çanaklı, Bursa, 2011) ve TDK Yayınları'ndan (haz. Fazıl Gökçek-Özlem 
Nemutlu, Ankara, 2013) olmak üzere iki neşri gerçekleşmiştir. Makaledeki alıntılar 1309 baskısındandır. 
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karar verir. Şirzat ile Avrupa’da Bir Cevelan’ın güzergâhları aynı olmamakla beraber bazı benzerlikleri vardır. 
Avrupa'da Bir Cevelan'da geçen 15 yer adı, romanda da geçmektedir. Dolayısıyla roman kahramanının 
yolculuğunu anlatırken Ahmet Mithat’ın kendi yolculuğundan da yararlandığı anlaşılmaktadır. 

Ahmet Metin’in yolculuğu, İzmit’ten Sicilya’ya kadar sürer ve otuz gün içinde Yunanistan’ın güney 
ve batı kıyılarında, Güney İtalya ve Sicilya’da pek çok yer gezilir. Gezilen yerler çok defa coğrafi özellikleri 
ve tarihî yapılarıyla birlikte uzun uzun anlatılır. Ahmet Mithat Efendi’nin öğretme isteği ile romanın yazılış 
amacı ve konusu birleştiğinde, eserin kendiliğinden bir “kırkambar”a dönüştüğü söylenebilir. Buna bağlı 
olarak da Yunan mitolojisi, gemi yapımı ve denizcilik, Orta Asya’dan Osmanlı’ya Türk tarihi, etimoloji, 
psikoloji, pedagoji, ahlak, ateşli silahlar gibi alanlara ait rengârenk ayrıntılar roman boyunca görülür. 

Eser neşre hazırlanırken karşılaşılan zorlukların sebeplerinden biri, bu çeşitliliktir. Kitaptaki coğrafi 
terimler, gemicilik ve denizcilik terimleri, mitolojik kahramanlar, Asya tarihinden kişi ve kabile adları söz 
konusu çeşitliliğin sonucu olarak, ayrı ayrı çalışmalara ihtiyaç göstermiştir. Kuşkusuz hepsi aynı zorlukta 
değildir fakat kimi zaman bir kelime için uzun araştırmalara girildiği de olmuştur. Mesela Asya’da bir Türk 
topluluğunun katıldığı kabilenin adını (Uvesi-he/Oei-he) doğru verebilmek için eserde zikredilen İtalyan 
tarihçi Cesar Cantu’nun tarihinin Fransızca çevirisinden -çünkü Ahmet Mithat Fransızca çevirisini 
okumuştur- iki cilt taranmıştır. 

Makale konusu olan yer adlarının belirlenmesi ise hepsinden daha önemli olarak bu neşirdeki esas 
zorluğu teşkil etmiştir çünkü eserde bölge, kasaba, köy, ada, burun, körfez, liman, sayfiye gibi yerlere ait 
olmak üzere altı dilden (Türkçe, Yunanca, İtalyanca, Fransızca, Arapça, Çince) 250’nin üzerinde yer adı 
geçmektedir. Dolayısıyla kullanılabilecek her türlü kaynaktan yararlanmak gerekmiştir. Osmanlı yer adları 
üzerine yapılmış çalışmalar (Akbayar, 2001; Sezen, 2006); MEB İslam Ansiklopedisi, TDV İslam Ansiklopedisi, 
Grand Larousse ve Türkler (Güzel-Çiçek, 2002) başta olmak üzere ansiklopediler; yer adları indeksi olan 
tarihler (Baştav, 1989; Bostan, 1992; Turan, 1993a ve 1993b; Uzunçarşılı, 1995; Karal, 1995; Bostan-Özbaran, 
2009) ve Cesar Cantu’nun Histoire Universelle (Cantu, 1846) adlı dünya tarihi adların gerek aranmasında 
gerekse doğrulanmasında başvurulan yazılı kaynaklar arasındadır. İnternet ve internet tabanlı bir uydu 
haritası olan Google Earth programı da bu çalışmada çok yararlı olmuştur. İnternetten erişilen bilgiler 
konusunda temkinli ve denetleyici bir tavır alınmakla birlikte, sağlam bilgiye ulaşmak için takip edilecek 
birçok ipucu da yine internetten bulunmuştur. Google Earth programı ise eserdeki yer adlarından çoğunun 
rahatlıkla tespit edilmesinde, Ahmet Metin’in yolculuk güzergâhının çizilip bulunan yerlerin 
işaretlenmesinde büyük kolaylık sağlamıştır. 

Ancak çok kullanışlı olmasına rağmen dijital haritanın yetersiz kaldığı noktada hem bulunamayan 
adlar için hem de bulunanlardan emin olmak için basılı haritalara başvurulmuştur. Eserin yazıldığı 1892 
yılına yakın tarihlere ait Yunanistan, İtalya ve Ege haritaları için Chicago Üniversitesinin erişime açık harita 
koleksiyonundan2 yararlanılmış, ayrıca çok ayrıntılı hazırlanmış olan National Geographic Yunanistan 
haritası da dikkate alınmıştır. 

Şekil 1: Ahmet Metin’in güzergâhının bir bölümü 

 

                                                 
2 http://www.lib.uchicago.edu/e/collections/maps/ 
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1. Yer Adlarının Tespitiyle İlgili Sorunlar 

Yer adlarının tespiti konusunda karşılaşılan sorunlar tarih ve coğrafya alanlarında doğal olarak daha 
çok ortaya çıkmakla birlikte, burada olduğu gibi bir edebî eseri de çetrefilli hâle getirebilmektedir. Bu genel 
sorunları Erpolat’ın çalışmasından (Erpolat, 2008: 1-15) özetleyerek şöyle sıralayabiliriz: 

a. Yazı türünün okumayı güçleştirmesi. 
b. Arap alfabesinden ve kâtip hatasından doğan zorluklar. 
c. Aynı ismin farklı şekilde yazılışları. 
ç. Farklı dil ya da kültüre ait kelimelerin okunuşları. 
d. Kelimenin etimolojisini bilmemek. 
e. Adın kökeninin ölü dillere ait olması. 
f. Yerleşimin tarihçesinin bilinmemesi. 
g. Yer adlarının zamanla değişmiş olması. 
h. Aynı yer için farklı isimler kullanılması. 
Edebî metinlerde yer adlarının bulunması ile tarih ve coğrafya çalışmalarında bir yer adının 

kaynağının doğru belirlenmesi arasındaki mahiyet farkına rağmen, aşağıda belirtilen zorlukların bu genel 
sorunlarla birçok noktada örtüştüğü görülmektedir. 

2. Çözümler 

Ahmet Metin ve Şirzat’ta yer adlarını tespit ederken karşılaştığımız zorlukları ve çözüm örneklerini 
yedi başlık hâlinde şöyle sıralamak mümkündür: 

2. 1. Arap Alfabesinden Kaynaklanan Sorunlar 

Arap harfli Türkçe metinlerde Batı dillerine ait kelimeler söylendiği gibi ya da Türkçede aldığı şekle 
göre yazılabilmektedir. Bazı kelimelerin birkaç şekilde okunabilmesi de yine alfabeyle ilgili bir durum olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Böyle adlarda doğru okunuşu belirlemekle harita üzerinde yeri bulmak bazen 
birbirine bağlıdır. Mesela metinde Karaksaromaro ya da Karakseromero (Ahmet Mithat, 1309: 247) şeklinde 
okunabilen koy adının Yunanistan’daki Xeromeros bölgesinden geldiği ancak harita çalışması ile 
anlaşılabilmiştir, zira bu bölge adını koy adı olarak kullanan bir kaynağa rastlanamamıştır. Dolayısıyla 
bulunamayan bazı yer adlarının yazarın duyduğu veya tercih ettiği/yakıştırdığı kullanımlar olabileceği de 
akla getirilmelidir. 

Şekil 2: Karakseromero. Heinrich Kiepert, Yunanistan Haritası, 1880. 

 

Benzer şekilde, yazarın Nau ya da Nao Burnu olarak andığı yer (Ahmet Mithat, 1309: 391), İtalya’nın 
güneyinde bulunan küçük bir burundur ve incelenen haritalar içinde 1882 tarihli tek bir haritada 
görülebilmiştir. 
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Şekil 3: Nau Burnu. A. K. Johnston, İtalya Haritası, 1882. 

 

Elnuz ya da Alnoz okunabilecek bir takımada ismi, romanda bir korsan saldırısı vesilesiyle 
geçmektedir. Ahmet Metin mürettebata dikkatli olmalarını söylediğinde “Hiç merak etmeyiniz beyim. 
Bunun burasına Alnoz Adaları derler. (…) zaten onu konuştuk, düşündük.” cevabını alır (Ahmet Mithat, 
1309: 268). “Bunun burasına Alnoz Adaları derler.” ifadesinin yanıltmasıyla, önce, Alnoz Adaları bulunduğu 
yerden çok uzaklarda aranmıştır. Oysa söz konusu yer, Alonissos Adaları’dır. Ancak saldırının gerçekleştiği 
yerle Alonissos Adaları arasında 350 kilometreden fazla bir mesafe vardır. Dolayısıyla adayı olayın 
gerçekleştiği bölgede değil, daha geniş bir sahada aramak gerekmektedir. 

Sicilya’da bir nehir olan Oreto’nun Oroto ya da Orutu (Ahmet Mithat, 1309: 493), Kastel di Lucio’nun 
Kastellaciyo (Ahmet Mithat, 1309: 496) ve Chiarito Burnu’nun Şiyavo (Ahmet Mithat, 1309: 673) olarak 
yazılması metinde rastlanan diğer örneklerdir. 

Şekil 4: Alanissos (Alnoz) Adaları 

 

2.2. Aynı Adın Farklı Şekillerde Yazılmasından Kaynaklanan Sorunlar 

Dizgi hatası ya da yazara bağlı bir sebeple aynı adın birden farklı şekilde yazılması da kimi zaman 
söz konusu olmaktadır. Adları iki ya da daha fazla şekilde yazılmış olan yerler çok belirgin ise büyük bir 
zorluk çıkarmaz, yani Mora Yarımadası’nın güneyindeki Matapan Burnu için metinde Panama, Matapa 
(Ahmet Mithat, 1309: 239) gibi değişik yazılışların olması çok önemli değildir. Ne var ki bazı yerler 
haritalarda gösterilmez ve harf hataları yüzünden arama alanını genişletmek gerekebilir. Mesela Zante 
Adası’nın güneyindeki bir alan olan Pelouzo, metinde Yeluze ve Pluze (Ahmet Mithat, 1309: 333) şekillerinde 
yazılmıştır. Bu eserdeki yer adları araştırması sırasında önce yazarın adı doğru yazdığı varsayımından 
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hareket edilmiş ve kelime o şekilde aranmıştır. Sorun böyle çözülmeyince adanın coğrafyası üzerine de 
okumak gerekmiştir. Yunan adalarıyla ilgili ayrıntılı Türkçe incelemeler çok az olduğu için bu türlü 
durumlarda İngilizce, İtalyanca ve Fransızca metinlere başvurma zorunluluğu doğmuştur. İnternette ada 
hakkındaki İngilizce bir tanıtım metninde gördüğümüz Pelouzo kelimesi bize doğru mevkiyi buldurmuştur. 

Şekil 5: Pelouzo. https://en.wikipedia.org/wiki/Zakynthos 

 
Bir diğer örnek, Sicilya’nın kuzeyindeki çok küçük bir ada olan Ustica Adası’nın batı tarafındaki bir 

tepedir ki Ahmet Mithat bu tepenin adını Kuvadriga, Kuvadriya ve Kuvadrika olmak üzere üç şekilde yazar 
(Ahmet Mithat, 1309: 525). Araştırmada her üç yazılışıyla da bulunamadığı gibi Ustica’nın yerel resmî 
internet sitesinde de böyle bir tepeden -büyük ihtimalle eski ve halk arasında yaşayan bir adlandırma 
olduğu için- bahsedilmemektedir. Bu tepenin adına sadece ada hakkındaki bir tanıtım kitabında 
rastlanabilmiştir: Montagna della Guardia del Turco (Calcara, 1842: 4-5). Yani Ahmet Mithat Efendi’nin 
Kuvadriga dediği tepenin asıl adı Guardia’dır. 

2.3. Bir Yerin Birden Fazla Adının Olması 

Romanda, bu durumdaki yerlerin adları Türkçe, İtalyanca, Yunanca olarak karşımıza çıkmaktadır ve 
birkaçı dışında yerin bir adı kullanılmaktadır. Bu noktada, yazarın yanlış hatırlaması veya kelimenin yanlış 
yazılması ihtimali düşünülmüş, doğrulamak için diğer adlar da araştırılmıştır. 

Bugün İmralı olarak bildiğimiz ada, metinde Kalolimno olarak geçmektedir. Yazar bu adaya Papa 
Adası dendiğini de ekler (Ahmet Mithat, 1309: 111). İmralı Adası’nın eski adı olan Kalolimno bilinmekle 
beraber Papa Adası olarak bir kaynakta rastlanamamış, sadece kullandığımız eski haritalardan bir tanesinde 
Papa adının geçtiği görülmüş, bu sayede addan emin olunmuştur. 

Şekil 6: Papa Adası. Edward Stanford, Ethnological Map of European Turkey and Greece, 1887. 

 

Bazen de bir yer, yaygın adının aksine çok az kullanılan ya da bilinmeyen adıyla metinde geçebilir. 
Ahmet Mithat’ın Yunanistan’a ait Methana Yarımadası için İstimo adını kullanması (Ahmet Mithat, 1309: 
265) böyle bir örnektir. Osmanlı yer adları üzerine yapılmış çalışmalarda, ansiklopedilerde, indekslerde ve 
internet araştırmasında İstimo kelimesine rastlanamadığı gibi, adanın başka bir adı da görülememiştir. Bu 
türlü durumlarda kelimeye dair bir ipucu bulabilmek için en zayıf ihtimalleri bile göz ardı etmemek 
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gerektiğinden, Google Earth programına kullanıcıların yüklediği Methana fotoğrafları taranmış, bir turist 
grubunun Almanca “Isthmus kıyısında vahşi kamp” başlıklı fotoğrafıyla gereken ipucuna ulaşılmıştır. 

Şekil 7: İstimo (Methana) Yarımadası 

 

Bu sayede kelimenin Yunancada istmos (ισθµός) olarak yazıldığı ve bir yarımadayı karaya bağlayan 
dar kara parçası, yani kıstak anlamında kullanıldığı öğrenilebildi. Bir savaş haritasında da Methana Adası 
üzerinde Isthmus kelimesi görülünce isim doğrulanmış oldu. 

Şekil 8: İstimo (Methana) Yarımadası. William Shepherd, Yunan-Pers Savaşı Haritası, 1923. 

 

2.4. Yazardan Kaynaklanan Yanlış Yazımlar 

Yazarın bir yerin konumunu ya da adını yanlış hatırlaması/yanlış yazması da her zaman ihtimal 
dâhilindedir. Bir yerin adını metinde geçtiği şekliyle doğru okumak bu anlamda yeterli gelmemektedir. 
Yazarın kastettiği yer, metinde okuduğumuz yer midir yoksa bir yanılgı mı söz konusudur? Bunu 
anlayabilmek için haritadan ya da başka bir kaynaktan doğrulamak bir tedbir olarak düşünülmelidir. Bu 
hususta eserde karşılaşılan bazı örnekler üzerinde duralım: 

a) Baykal-Si-Hal Gölü: Bu örnekte görüleceği gibi, eski harfli metinler üzerinde çalışırken kelimelerin 
okunuşlarından emin olmak için bütün ihtimallerin peşinden gitmek, bazen hiç beklenmeyen hataları 
düzeltme fırsatı da sunmaktadır. Romanın kahramanı Ahmet Metin, konuklarına Türk tarihi hakkında 
bilgiler verirken İtalyan tarihçi Cesar Cantu’nun Histoire Universelle adlı dünya tarihinden alıntılar yapar. 
Türk adının ne zaman verildiğine dair alıntısının bir yerinde şöyle bir ifade geçmektedir: “Hyunglardan 
birkaç tayfa Lyang-ı Şimalî hükûmeti tarafından firara mecbur edildiklerinde Si-Hal yani Baykal Nehir ve 
Gölü kenarlarına iltica etmişlerdi.” (Ahmet Mithat, 1309: 207-208) Burada Baykal adı çok net olarak 
okunmaktadır fakat gölün ikinci adı olarak geçen kelime Si-Hal okunmaya daha yakın olmasına rağmen 
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Seyhal okunması ihtimali göz önüne alınarak kaynağa gitme ihtiyacı duyulmuştur. Nitekim Cantu’nun 
eserinde bu ikinci adın yazımının Si-Hal şeklinde olduğu görüldü fakat göl Baykal değil, Balkaş Gölü'ydü 
(Cantu, 1846: 398).  

Şekil 9: Si-Hal/Balkaş Gölü. Cesar Cantu, Histoire Universelle, C. 10, Paris, 1846, s. 398. 

 
Ayrıca Ahmet Metin’in “Daha geçen gün elimde bulunduğu cihetle cildi ve sayfası bile hatırımda 

kalmıştır ki dokuzuncu cildin 387’nci sayfasından başlıyordu.” (Ahmet Mithat, 1309: 207) ifadesi alıntıların 
Cantu’nun eserinin 9. cildinden yapıldığını düşündürmektedir. Oysa bu bilgiler 10. ciltte yer almaktadır. 

b) Enta bölgesi: Ahmet Metin'in Sicilya tarihinden bahsederken iki Müslüman emir arasında çıkan 
savaş vesilesiyle andığı yerdir (Ahmet Mithat, 1309: 221). Araştırmada Enta adlı bir yer bulunamayınca 
Sicilya'nın ortasındaki Enna bölgesinin bir harf hatasıyla Enta yazılmış olabileceği düşünüldü. Fakat bunun 
bir harf hatasından ibaret olması da nihayetinde bir ihtimaldi. Romanın beşinci bölümünde yazarın verdiği 
tarihî bilgiler genelde Cantu’nun eserinden alındığı için eserin ilgili ciltleri gözden geçirildi ve yer adının 
Enna olduğu kesinleşti. Ayrıca Ahmet Mithat’ın Fransızcadan İbn Şemuna şeklinde çevirdiği adın da aslında 
İbnü’s-Sümne olduğu, İslam Ansiklopedisi’nden yapılan doğrulama ile öğrenilmiş oldu (Seyyid, 2000: 78-79). 

Şekil 10: Enna Bölgesi ve İbn Şemuna. Cesar Cantu, Histoire Universelle, C. 10, Paris, 1846, s. 54. 

 
c) Sen Kayus ve Sen Fortunatus Manastırları: Ahmet Mithat'ın romanda tarihî bilgiler verirken 

İtalya'nın Salerno şehrinde Emir Abdullah komutasındaki Arapların ele geçirdiklerini söylediği 
manastırlardır. Ancak Salerno'da bu adlarla anılan manastır ya da kilise yoktur. Araştırmamıza göre sözü 
edilen yerler manastır değil, Salerno Katedrali'nde bulunan iki şapeldir.3. Kanaatimizce Ahmet Mithat 
Efendi'nin bir yanılgı eseri olarak bu iki şapele manastır demesi muhtemeldir. Ayrıca yazar, verdiği bu 
bilgileri de Cantu'dan aldığını ifade eder (Ahmet Mithat, 1309: 216). Ne var ki Cantu'nun eserinin gerek 
orijinal dilindeki indeksinde gerekse Ahmet Mithat'ın okuduğu Fransızca çevirisinde ilgili bölümde bu adlar 
bulunmamaktadır. 

 

                                                 
3 http://www.cattedraledisalerno.it/patrono-e-compatroni/santi-fortunato-gaio-e-ante.html. Bu bilgiyi doğrulayan Floransa 
Üniversitesinde görevli Dr. Fulvio Bertuccelli ve Doç. Dr. Süleyman Eroğlu’na teşekkür ederim. 
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Şekil 11: Cesare Cantu, İndici Della Storia Universale, Torino, 1867, s. 244-245. 

 

d) Santa Giovanni del Alniti Kilisesi: Yazarın Palermo'da olduğunu söylediği bu kilise (Ahmet 
Mithat, 1309: 482), San Giovanni degli Erimiti olarak bilinen kilisedir. 

2.5. Yer Adının Değiştirilmesi ya da Yerin Artık Bulunmaması 

Adı geçen yer bir yapı, cadde, yerleşim vb. ise bu yerin bugün bulunmayışı ya da adının 
değiştirilmesi de önemli bir sorun olabilmektedir. Mora Yarımadası'nda olduğu söylenen Derviş Ağa adlı 
köy, böyle bir yerdir. Yunan devleti tarafından adı değiştirilen Osmanlı köylerinden biri olması güçlü 
ihtimaldir. Gerçi bölgenin eski haritalarından birinde aynı bölgede Derviş Çelebi adlı bir mevki 
bulunmaktadır fakat aynı yer olduğunu söylemek için yeterli değildir. 

Şekil 12: Derviş Ağa (?), Alfred Philippson, Yunanistan Haritası, 1890. 

 

2.6. Yer Adının Belge ve Haritalarda Bulunmayışı 

Bahsedilen bazı yerel mevkilerin belge ve haritalara girmemiş olması, adların bulunmasının 
önündeki en büyük engellerdendir. Ahmet Metin ve Şirzat'ta tüm araştırmamıza rağmen adına 
ulaşamadığımız bazı yerler oldu: Korfu Adası'nın karşı sahilinde bulunduğu söylenen Ephisa döküntüleri adlı 
kayalık (Ahmet Mithat, 1309: 363) bunlardan biridir. Bu mevki tam olarak belli olmakla birlikte adıyla ilgili 
hiçbir ipucu bulunamadı. 

 



Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 
Cilt: 10   Sayı: 53           

The Journal of International Social Research 
Volume: 10   Issue: 53     

 

 - 49 -

Şekil 13: Ephisa döküntüleri mevkisi 

 

Aynı şekilde Bukadi Falko Vadisi ve Konka Ovası da (Ahmet Mithat, 1309: 497, 499) muhtemelen aynı 
sebepten bulamadığımız yerlerdendir. 

2.7. Aynı Adlı Birden Çok Yer Olması 

Aynı coğrafyada aynı adı taşıyan birden fazla yer bulunması da yazarın yerleri karıştırmış 
olabileceği şeklinde bir izlenim uyandırabilmektedir. Bu sorun ancak karıştırılma ihtimali bulunan her iki 
yerin adlarını netleştirmekle çözülebilir. 

Samotraki Adası böyle bir örnektir (Ahmet Mithat, 1309: 245). Sözü edilen güzergâhtaki ada, Mathraki 
Adası'dır ve Ahmet Mithat Efendi'nin kastettiği ada kesin olarak budur. Mathraki Adası'nın Samotraki 
şeklinde ikinci bir adına ilk araştırmada rastlayamadığımız için Gökçeada'nın kuzeyindeki Samotraki 
Adası'nın yazarda bir yanlış hatırlamaya yol açtığını düşündük fakat daha sonra incelen bir harita, iki yerin 
de aynı adla anıldığını gösterdi. 

Şekil 14: Samotraki Adası. National Geographic, Greece and the Aegean, 1958. 

 

 

Sonuç 

Eserdeki yer adlarının hepsiyle ilgili araştırma sürecini aktarmak bir makale boyutunu fazlasıyla 
aşacaktır ancak genel itibarıyla izlenen yol ve dikkate alınan hususlar şöyle sıralanabilir: 

1. Yer adını doğru okumaya çalışmak ve okunan ilk şekliyle aramak. 
2. Ad bulunamazsa alternatif okuyuşları değerlendirmek. 
3. Yabancı yer adıysa ait olduğu dildeki yazılış ve söylenişini araştırıp sonuca göre tekrar aramak. 
4. Birden fazla yerin aynı adı varsa ayırıcı niteliklerini belirleyip (coğrafi unsurlar, yapılar, tarihî 

özellikler, kişiler vb.) hangisi olduğunu ortaya çıkarmak. 
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5. Bir yerin birden fazla adı olabileceği ihtimali üzerinde durmak. 
6. Çok eski ya da çok küçük bir mevki adı bulunamıyorsa yerel ve resmî kişi ve kuruluşlarla 

iletişime geçmeye çalışmak. 
7. Bulunamayan bir yer adı için yazarın yanlış ya da eksik yazabileceği, yer konusunda yanılgıya 

düşebileceği  üzerinde durmak. 
8. Araştırmayı sadece Türkçe ve İngilizcede değil, diğer Batı dillerinde de yapmayı denemek. 
9. İnternet araştırmasında resmî nitelikli ulusal ya da yerel sitelerdeki bilgilere başvurmak. 
10. Bulunamayan yer adı yazarın bahsettiği bir eserde geçiyorsa ya da geçme ihtimali varsa o 

eserden iz sürmek. 
11. Yerin bulunduğu bölgeye ait tanıtım kitaplarına, coğrafi araştırmalara ve yerel haritalara 

ulaşmaya çalışmak. 
İncelenen eserin türüne ve içeriğine göre verdiğimiz örneklerin yanında daha başka zorluklar ortaya 

çıkabileceği gibi, bu çalışmada takip edilenden farklı çözüm yolları da bulunabilir. Ahmet Metin ve Şirzat’tan 
edindiğimiz tecrübe, ilk olarak, böyle eserler üzerine çalışırken akla gelen her türlü kaynaktan yararlanmak 
gerektiğini göstermiştir. Bu noktada internetin sunduğu imkânları bir kez daha vurgulamak gerekir çünkü 
bütün bilgi kirliliğine rağmen bugün internetten ulaşılamayacak kaynak neredeyse yok gibidir. Özellikle 
Batı dillerinde yapılacak aramaların çok tatmin edici sonuçlar verdiği de yine bu çalışma sayesinde 
görülmüştür. İkinci olarak, hata payı en aza indirilmiş kusursuza yakın bir eser hazırlayabilmek için metnin 
doğru okunması kadar yazarın yanılgılarını göz önüne almak da önemlidir. Yine makalede örneklediğimiz 
üzere bazen küçük ihtimallerin peşinden gitmek, beklenmeyen hataları düzeltme fırsatı da verebilmektedir. 
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