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Abstract 

One of the historical novels created through the combination of the factual 
events with the novel form is Orhan Yeniaras’ El Turco which takes its plot 
from the solidarity of Turkish and Italian people living in Italy’s Moena town 
during the Second Vienna Siege by the Turks. 
The Turks’ connections with Italy becoming a state in the 1870s also 
included such city-states as Venice, Naples, Florence, Milano, and Genoa. Italy 
is the first country that the Turks formed diplomatic and economic relations. 
Besides, it is the first European country that the Ottomans sent an embassy 
to Venice. 
As it happens in all over Europe, because of the Huns, Genghis Khan, the 
sieges of Jerusalem and Istanbul, the siege of Vienna two times but especially 
due to Mehmet the Conqueror’s Otranto campaign, Turcophobia increased 
among the Italian people. This reality caused some idioms such as the most 
popular of them, “Mamma li Turchi” to settle into the Italian culture. 
Today, a festival is celebrated in Moena town as a consequence of Hasan’s 
achievement in establishing Turkish-Italian friendship with his sincere 
attitudes. This success of Hasan shows that such solidarity cannot be realized 
by means of any military power or with any other method. This act of 
cooperation does not only free Italians from the harsh taxes and deeds of the 
Germans, but it also offers a new sense of independence among people.  
By erasing the prejudice of Turkish-Moslem, this historical fact takes its 
place in the world of history, literature, and culture, leads Moena town to be 
remembered as a Turkish town. The monument commemorating this fact 
brings the idea of tolerance to reach the present day. The work will be 
examined with the method of textual and comparative literature. 
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Özet 

Gerçekleşmiş olayların roman biçimi ile bütünleştirilmesi sonucu oluşan 
tarihi romanlardan birisi de, Türklerin II.Viyana kuşatmasında İtalya’nın 
Moena köyünde yaşanan Türk-İtalyan dayanışmasını konu alan Orhan 
Yeniaras’ın “El Turco” adlı eseridir. 
Türkler’in, 1870 lerde devlet olan İtalyan’larla ilişkileri Venedik Devleti, 
Napoli Krallığı, Floransa, Milano, Genova gibi şehir devletçikleri ile de 
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mevcuttu. İtalya, Türklerin ilk ticari ve diplomatik ilişki kurduğu, 
Osmanlı’ların Venedik’e ilk elçi gönderdiği Avrupa ülkesidir. 
Tüm Avrupa’da olduğu gibi gerek Hunlardan, Cengiz Han’dan, Kudüs’ün ve 
İstanbul’un fethinden, Viyana’ın iki kez kuşatılmasından ama özellikle de 
Fatih’in Otranto seferinden dolayı İtalyanlarda da Türk korkusu artmıştır. Bu 
gerçek de en yaygını “Mamma li Turchi – Anneciğim Türkler!” olan bazı 
deyimlerin İtalyan kültürüne yerleşmesine neden olmuştur. 
Günümüzde İtalya’nın Moena köyünde festival olarak kutlanan bir geleneğin 
yerleşmesinde; Hasan, hiçbir kuvvetin silah veya başka yöntemlerle 
başaramayacağı Türk-İtalyan dostluğunu, samimi davranışıyla başarmıştır. 
Sadece İtalyanların Almanların vergi ve başka zulümleri altında ezilmekten, 
birlikte mücadeleyle kurtulmalarını sağlamamış, aynı zamanda insanlara 
bağımsızlık ruhunu da kazandırmıştır. 
Türk=Müslüman önyargısını azaltan bu gerçek, tarih, edebiyat ve kültür 
dünyasında yerini almış, buranın “Türk Köyü” olarak anılmasına, adına 
heykel dikilerek, hoşgörünün günümüze kadar gelmesini de sağlamıştır. 

Makale Geçmişi 
Alınan Tarih 

13 Haziran 2019 
Kabul Tarihi 
16 Eylül 2019 

 

1. Giriş 

Kökleri çok eski devirlere dayanan ve kurdukları birçok devletle dünyanın büyük 
bir kısmına hükmetmiş olan ve batılılarca Müslümanlarla özdeşleştirilen Türklerin, 
pek çok konuda ilişki içinde olduğu milletlerden birisi de İtalyanlardır.  

Bu algının oluşmasında; özellikle Osmanlı imparatorluğu döneminde ilk ulus 
birliğini 1870 li yıllarda kurabilen, daha önceleri Venedik Devleti, Napoli Krallığı, 
Floransa, Milano, Genova, Pisa gibi küçük şehir devletleri şeklinde varlığını 
sürdüren İtalya, bazı dönemler Türk devletlerine gönderdiği sözde tüccar, gezgin, 
diplomatların raporları, izlenimleri ve seyahatnameleri oldukça tesirli olmuştur. 
Ünlü kâşif Marco Polo bunların ilklerinden sayılabilir.  

Bizanslılardan beri İstanbul‟da Galata ve Beyoğlu semtleri civarında oturan, 

Anadolu‟da kolonileri eksik olmayan İtalyanlar, Türkler ile ilk siyasi ve ticari ilişki 

başlatan Avrupa ülkesi olma özelliğini taşır (Bkz. Öncel, 1969.86, Özbaran, 2013:270-

272 ve https://www.tarihtarih.com, 2019). 

Avrupa‟da Türk‟ü, Osmanlı‟yı ve Müslüman‟ı birbiriyle özdeşleştirerek, bir imge haline 

getiren ilk millet, ticari ve siyasi ilişkileri ile Osmanlı Devleti ile diğer Avrupa 

ülkelerine göre çok daha sıkı ilişkiler içinde olan İtalyan‟lardır. Bu kadar yakın ilişkiye 

rağmen yine de meydana getirdikleri eserlerle modern oryantalizmin oluşumunu 

başlatan İtalyan‟lar Türkleri barbar olarak gömüşlerdir. Büyük İtalyan Rönesansçısı 

Niccolò Machiavelli, 1521 yılında, başıboş gezen insanların bile kahvehanelerde, 

“gelmek üzere olan Türk”ten,  bu dönemde Haçlı Seferi düzenlemenin yerinde olup 

olmayacağından vb. konulardan söz ederek vakit geçirdiklerini belirtiyordu. Osmanlıyı 

güçlü bir dünya devleti olarak kabul eden Fransızlar da Türkler inançsız, barbar, 

lanetlenmiş vb. gibi önyargılı lakaplarla anmışlardır. Aynı şekilde İngiliz ve Alman 

halklarında Türklerin şeytan olduğu algısı had safhadaydı (Bkz.Özbaran, 2013: 71-77 

ve Ricci,2005:20-22). 

2. Algı Oluşumuna Zemin Hazırlayan Bazı Faaliyetler 

Birçok Avrupa ülkesinde olduğu gibi İtalyanların da Türkler ile ilgili algıları 
ülkelerin siyasi, kültürel, ekonomik, savaş vb. konulardaki devlet yöneticilerinin ve 
kilisenin planlama ve uygulama politikalarına göre şekillenip olumlu veya olumsuz 
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biçimde değişim gösterdiği, yayınlanan bilimsel kaynaklardan ve tarihi 
gerçeklerden ortaya çıkmaktadır. Örneğin; Ortaçağda korkulan, barbar, tehlikeli 
bir millet olarak görülen Türkler, Fatih ve Kanuni dönemlerinde ve biraz 
sonrasında hiçte korkulacak bir millet olmadığının anlaşıldığı kültürün, sanatın, 
edebiyatın, ekonomik, sosyal ve siyasi ilişkilerin eskiye oranla olumlu yönde 
geliştiği bir dönem halini almıştır. Bu gerçeği algılayıp olumlu izlenimlerini 
aktaranlarda dikkat çeken en önemli şey; bu görüşte olanların başarısı, ikna 
kabiliyeti, tanıtma vs. faaliyetleri sayesinde Türklerin barbar olarak öne çıkan 
Avrupa’da algısının yerini; tam zıttı bir algı olan adil, hoşgörülü, refah içinde 
yaşayan imrenilen bir millet algısı almıştır.  

Buna karşın çeşitli olumsuz faaliyetler her zaman olmuştur. Örneğin; Hıristiyanlık 
dininin temsilciliğinin merkezi olan Venedik ve Roma kiliselerinin yayınladıkları 
önyargı ve düşmanlık algısını artırıcı içerikteki kitapların ve özellikle tarihte birçok 
kez gerçekleşen Türk-İtalyan deniz savaşlarının oluşturduğu korku sebebiyle, 
İtalyan halkının büyük çoğunluğunda “Mamma li Turchi – Anneciğim Türkler!” gibi 
bazı korku içeren kalıp deyişler mevcut iken, Türk halkında İtalyanlar veya 
Avrupalılar hakkında benzer anlama gelen deyişler yaygın şekilde 
bulunmamaktadır.  

İtalyan halkı arasında olumlu veya olumsuz algıların oluşmasında çok önemli 
etkiye sahip olan eserlerden belli başlıları aşağıdaki şekilde listelenebilir:  

 Pero Tafur: Travels and Adventures 1435-1439, Giovanni Ricci:Türk Saplantısı, 
J.Thevon, Autonio Tenreiro, Givan Antonio Menavino : Türklerin Hayatı ve Adetleri 
Üzerine Bir İnceleme, Giacomo Carretto: Gem Sultan, Pellegrino d’Oriente =Cem 
Sultan. Şarkın Hacısı, Giuseppe Rosaccio’nun :Viaggio da Venetia a 
Costantinopoli =Venedik’ten İstanbul’a Yolculuk, Maria Pia Pedani:In Nome del Gran 
Signore, Inviati Orformani  a Vanezzia =Sultanın Adına Venedik’te Osmanlı Elçileri-
Temsilcileri, Pietro della Vale:Osmanlı Topraklarında Bir Gezgin-Çalışma Defteri”,C. 
C. Carbognano: 18.Yüzyıl Sonunda İstanbul, Borgese: İstanbul Sonbaharı, 
Baldini:Paris-Ankara, Alvaro:Türkiye Yolculuğu, Mario Vitti: Nella Memoria 1926-
1946  =Hatıralardaki İstanbul 1926-1946 

Bu eserlerden en detaylısı olan Giovanni Ricci’nin “Türk Saplantısı” adlı eseri, 
Türkler ile ilgili önyargıları, kötü davranışları, yanlış algıları geniş şekilde 
inceleyen eserdir, özellikle seyahatnamelerin bazılarında Türklerin bir eşkıya, 
tembel, şehvet düşkünü, olduğunu yansıtırken, başta Pero Tafur olmak üzere 
bazıları ise Türkleri asil, dürüst, iyi giyimli, yemek zevki olan neşeli ve faziletli 
insanlar olarak yansıtır (Bkz.Tafur 1929:126 ve    (Bkz.Menavino, 2011:33). 

İtalyanlar hakkında Osmanlı devletinin üst düzey ilk girişimlerden ilki Sultan II. 
Beyazıt’ın ünlü denizcilerinden Barak Reis’i, İtalya’daki Savoya dukalığına Cem 
Sultan hakkında bilgi toplaması için yollamasıdır. Barak Reis, Cem Sultan 
hakkındaki bilgilere ilave olarak gördüğü yerlerin genel bilgilerini içeren bir 
raporu da Sultan’a sunmuştur. 

İtalya hakkında Türkler tarafından yazılmış eserler olarak, Sadık Rıfat 
Paşa’nın 1858 yılında kaleme aldığı İtalya Seyahatnamesi ve Kadriye Sultan’ın 
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yardımcısı-çevirmeni Yusuf Samih’in 1922 de yazdığı Asmai’nin Sicilya Hatırası”‟ı 

zikredilebilir (Bkz Karakartal,2013:272 ve .http://www. millicozum.com:2019).  

Yukarıda kısmen aktarılması amaçlanan Avrupa ve İtalyan halklarında oluşan Türk 
algısının başlıca kaynaklarından anlaşılacağı üzere, genellikle bu konuda olumsuz 
bir yargının hakim olduğu görülür. Yine görüleceği üzere, en büyük etken kilisenin 
halkın dini duygularını sömürerek aileleri, eğitim kurumlarını, eğitim araçlarını, 
sanatı, sanatçıları, edebiyatçıları vb. bir şekilde etkisi altına alarak, bu olumsuz 
algının dile, kültüre yerleşmesinin yolunu açıp bu önyargıların yüzyıllar boyu 
gelecek nesillere aktarılmasına sebep olmuşlardır. Bu olumsuz kilise mirasının 
günümüze kadar geldiğinin en belirgin ispatı,  İtalya ve diğer Avrupa devletleri ile 
halen yüzyıllar önce de yaşanılan sorunların hiç bitmemesidir.     

Sadece İtalyanların değil neredeyse tüm dünya Hıristiyan âleminde Fatih  Sultan 
Mehmed'in Otranto Seferi sırasında ve sonrasında oluşan büyük korkuyu canlı 
tutmak amacıyla, bu savaşta öldüğü iddia edilen 800 Hıristiyan askeri için,  533 yıl 
sonra 2013 yılında Papa seçilen   I. Franciscus, ölen askerlerin tümünü aziz olarak 
kabul edilmesi kararını vermiştir. Eskiden kalma kindarlığı daha da ileriye 
götürecek olan bu davranış, Hıristiyan birlikteliğinin kuvvetlenmesi amacıyla 
suiistimal edilmekte izlenimini vermektedir. 

2. İtalya ve Diğer Bazı Avrupa Ülkelerinde Türkler Hakkındaki Söylemler, 
Deyimler Ve Kelime Alışverişi 

Batı’da “Türkün geçtiği yerde artık bir daha ot büyümez = dove che passa quei de 
Atja, non cresce plü l’erba” gibi bazı klasik deyimlerle halkın bilinçaltı 
şekillendirilmiştir (Bkz. Kiβling, 1956:52). Diğer Avrupa milletlerinde olduğu gibi 
her ne kadar Türkler hakkındaki genel kanı, söz konusu milletlerden etkilense ve 
birbirine benzese de, İtalyanların kendine has bir Türk algısı mevcuttur. 
Avrupalılarca “Çılgın veya Tanrının Kırbacı” olarak adlandırılan büyük Türk hakanı 
Atilla’nın Romalıları ağır yenilgiye uğratması, Cengiz Han’ın torunlarının kurduğu 
Altınordu Devletinin Avrupa’daki istilaları, Alparslan’ın Anadolu’yu topraklarına 
katması, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethi, Haçlı Savaşları yenilgisi, Osmanlı’nın 
Balkanları ele geçirmesi, Fatih’in İstanbul’u feth etmesi ve Doğu Roma 
imparatorluğunun yıkılması, Kanuni’nin Viyana önlerine gelmesi ve 1683 yılındaki 
II. Viyana kuşatması Avrupalıların ve aynı şekilde İtalyan’ların bilinçaltında çok 
olumsuz bir Türk=Müslüman imgesi oluşmasına ve Hıristiyanlığın yüzyıllarca 
kâbusu olacak bir saplantıyı, Kudüs’ten, İspanya, hatta Vatikan’nın merkezine 
kadar işlemiş bir korkunun yerleşmesine sebep olmuştur. Daha önce de 
zikredildiği gibi Avrupa ve İtalya’da yüzyıllardır yerleşmiş bir algı; Türk ve 
Müslüman’ın bir olduğu şeklindedir. Örneğin Almanca getürkt (Türkleşmek)  fiili 
Müslüman olmak= Müslümanlaşmak anlamına gelmektedir (Bkz. Steuerwald, 
2005:333).   

İtalyan dilinde ve kültüründe Türkler hakkındaki algılara örnek teşkil edecek 
içerikte olan  "Türk gibi sigara içmek" (Fumare come un Turco)  ifadesi Türklerin 
bir vazifeyi sonlandırmadan keyiflenip sigara içmedikleri, iş tamamlanmayınca da 
sigara içmedeki keyif anının yaşanmamış olduğu anlamına gelmektedir,"Türk gibi 
küfretmek" (Bestemmia come un Turco) Türklere olan nefretin önce sözle, sonra da 
davranış biçiminde olarak ifade edilmesi olarak anlaşılır. Tarih boyunca İslam 
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ülkeleri arasında, büyük çoğunlukla Türkler, Hıristiyanların akıl almaz 
entrikalarını suya düşürdükleri veya gün yüzüne çıkardıkları için Gâvur icadı" ve 
"kâfir oyunu" söylemleri de en az diğerleri kadar yaygındır. Atilla’nın büyük 
zaferinin ardından İtalyan kelime hazinesine kazandırılan Atilla’nın adamlarının 
geçtiği yerde ot bile bitmez = dove che passa quei de Atja, non cresce plü l’erba, 
deyime günümüzde halen kullanılır (Bkz.Turan,1990:344-347). 

Özellikle II.Viyana kuşatmasından sonra Türkler için kullanılan sıfat ve deyimlerde 
daha sert bir acımasızlık, hakaret ve aşağılamanın olduğu dikkat çekicidir. Örneğin; 
“köpek” Türkler için sadece halk dilinde değil, aynı zamanda diplomatik dildeki 
söylem ve yazışmalarda da kullanılan bir kavram haline dönüşmüştür. Bu onur 
kırıcı sıfatın “El Gran Turco” ya da “El Turco” terimiyle dönüşümlü olarak 
kullanılması V. Carlos imparatorluğu döneminde resmi yazışmalarda ve gündelik 
dilde kalıcı hale gelmiştir.  

Bu süreçten sonra İtalyanlar “cane”, İspanyollar “perro”, Almanlar “kahrolası 
köpekler”, “kan köpeği”, “kana susamış köpek”, “Türk köpeği” diyerek Türk’ün 
Avrupa genelindeki yeni aşağılayıcılığı çağrıştıran adını kalıcılaştırıyordu. Kastilya 
amirali, Fadrique Enriquez Carlos’a yazdığı bir mektupta, “Tanrı o köpeğin 
mahvedilmesi icin zat-ı alilerinizden yardımlarını esirgemesin” şeklindeki ifadesinde 
“o köpeğin” öznesi ile Türkleri kastetmekteydi (B.N.M.39 =Biblioteca Nacional de 
Madrid, El yazması 1778, fol. 98V).  

Neredeyse bütün Avrupa ülkeleri dillerinde yerleşmiş ve hemen hemen herkesçe 
bilinen  “Anneciğim Türkler veya Türkler geliyor” deyimidir. İtalyanlar, Türkler ile 
olan bir spor karşılaşmasında, ama özellikle de futbol kurasında Türkiye ile 
eşleşmelerinde gazeteler "Mamma li Turchi!", Anneciğim, Türkler! manşetini büyük 
ve koyu puntolu yazılarla atarlar.  

Avrupa’nın diğer bazı ülkelerindeki benzer olumsuz deyişlere örnekler şu şekilde 
verilebilir:  

Maltalılar, beklenmedik, şaşırtıcı bir olayla karşılaştıkları an, "Bir Türk vaftiz 
edildi!"  söylemini kullanırlar. Ermeniler ise kendisine kızan birisine "Neden bir 
Türk'ün domuz etine baktığı gibi bakıyorsun?" ifadesini kullanırlar. Norveç'te "Sint 
som en tyrker" bir Türk kadar kızgın olmak; Fransa'da bazı anlaşılmayan veya 
olumsuz bir davranış anında "C'est un vrai Tur= Tam bir Türk gibi deyimi 
yaygındır. Avusturya'da çok yakın tarihe kadar çocuklara "Es ist schon dunkel, 
Türken kommen, Türken kommen"=Hava çoktan karardı, Türkler geliyor, Türkler 
geliyor” gibi söylem, vurgulu şekilde korkutma aracı olarak kullanılırdı 
(Krş.Dorothy, 1954:136). 

Avrupa ve onun bazı sömürgelikten kalma ülkelerinde benzer çağrışımları yapan 
veya eş anlama gelen örnekler rahatlıkla çoğaltılabilir.  Bu örnekler veya benzeri 
davranış, söylem kalıplarının dile ve kültüre yerleşmesi iki toplum arasında oluşan 
olumsuz algıyı benzer doğrultuda etkilemektedir.    

Bu değişim zamanına kadar çok az sayıda Türk esir veya köleye Avrupa 
şehirlerinde rastlanırken,  yıllar ilerledikçe ve Osmanlı devletinin yenilgileri ardı 
ardına gelince, oradan oraya gezdirilip teşhir edilen, doluşan insan kalabalığının 
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meraklı ve nefret dolu bakışları ile ağır küfürleri savurduğu Türk esir ve köleler,  
kafileler halinde Avrupa şehirlerinde artık görülmeye başlandı. Bu genel duruma 
örnek olarak İtalya’nın "Ferrara' şehrinden başka bir yere gitmek amacıyla, 
silahsız, neredeyse çıplak, demir kelepçelerle bağlı, yüz yetmiş Türk esir, San 
Martino sokağına getirildiklerinde, içlerinden yorgun ve ayakta zor duran, 
yürüyemeyen Türklerden birini komutan görünce, kalın bir sopayla döverek vahşi 
biçimde öldürdükten sonra iki Türk'ün sırtına yükledi. İki Türk, Ferrara’lı yerli 
birisinin eşlik etmesi ile, Orta Della Grotta yakınında küçük bir çukura defnettiler. 
Benzer olayların artmasıyla Türk düşmanlığı o kadar hat safhaya ulaşmıştı ki, 
"Türk kölelerin mezarları bile her yerde zulme uğruyor, mezarları açılıyor ve 
cesetler yağmalanıyor, hatta "Napoli'de, Türklerin cenazelerinin nakli esnasında 
cesetleri taşlanmış ve köpeklere atılmıştı (Bk.Polaschegg, 2005: 64-69).   

 Her alandaki karşılaşmalar dönem şartlarına göre değiştiği Türk-İtalyan ilişkileri 
sürecinde yukarıda kısmen verilen deyimlerin yanı sıra hem Türkçeye 
İtalyancadan, hem de İtalyancaya Türkçeden kelime geçişleri olmuştur. Geçen 
kelimelere bakıldığında ticaret, denizcilik, müzik gibi ülkenin ileri seviyede olduğu 
alandaki kelimelerin ihracı daha fazla olmuştur.  

İtalyanların öncelikle ticari ilişkiler başta olmak üzere her türlü iletişimi rahat 
sağlamak için sözlük çalışmalarına çok önem verdikleri bilinir. Buna örnek olarak 
1303 yılında Suğdak’ta tamamlanan, Kumanca 2500 kelimelik Latince-Farsça-
Kumanca sözlük Codex Cumanicus sözlüğüdür. XVI. yüzyıldan itibaren de Türkçe 
sözlüklerin ortaya çıktığı görülür. Türk kültürü ile Avrupa kültürünü birbirinden 
ayırt edici anlam yüklü olan ve halen dilimizde yoğun şekilde kullanılan alafranga 
(alla Franca) ve alaturka (alla Turca) deyimleri İtalyancadan gelmedir. İtalyanca 
Türkçe sözlük hazırlayan ve iki dile geçen kelimeleri araştıranların temsilcileri 
olarak Luigi Boneli, C.Togliavini, D.Giuseppe, Barbara Tictze ve Kahane sayılabilir. 
Durdu Kundakçı da yaptığı çalışmada Türkçede halen kullanılmakta olan 523 
İtalyanca, İtalyancada da 146 Türkçe kelimenin bulduğunu belirtmektedir. 
Gemicilik ile ilgili, albora=alabora, pupa =pupa, ekonomi–bankacılık alanında 
cambio=kambiyo, manifattura = manifatura; müzik alanında opera=opera, 
maestro=mayestro, değişik alanlarda ise manto=manto, limonata=limonata, 
cassa=kasa olarak örnek verilebilir. Türkçe’deki İtalyanca kelimelere örnek olarak 
çorba=ciorba, kırmızı=cremisi, bey armudu=bergamotta kelimeleri verilebilir 
(Bkz.Turan,1990:347).  

3. Kültürel İşbirliği Sonucu Oluşan Eserlerin Bazıları  

Deyim, terim ve kavram gibi kültürel etkinlikleri geliştirici, ilişkilerin kalıcılığını 
ispatlayan, tarihi anı ve gerçekleri canlı tutan bir diğer tarihi faaliyet türü de 
mimari alandaki ilişkiler ve ortaya çıkan eserlerdir.  

Selçuklular döneminde daha ziyade denizcilik başta olmak üzere ticari ilişkiler ön 
plandayken Osmanlı döneminde bu ilişkiler daha farklı alanlarda kendini 
göstermiştir. Sultan Orhan döneminde, donanma, tersane, mimarlık, hekimlik gibi 
teknik alanlarda İtalyanların Osmanlı hizmetine girdiği, Sultan Yıldırım Beyazıt 
döneminde Anadolu Hisarının yapımında Cenevizli’lerden mühendislik alanında 
yararlanılmıştır.  
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İtalyan, Gentile Bellini ve Costanza de Ferrera Fatih Sultan Mehmet’in davetlisi 
olarak İstanbul da l yıllık bir çalışmanın ürünü olan,  Fatih’in aynı zamanda 
Hıristiyanların da hükümdarı olduğunu öne çıkaran, şu an Topkapı Sarayı’nda 
bulunan ve resmin altında ‘El Gran Turco’ (Büyük Türk) yazısı bulunan portresi, 
Bizans hükümdarlarının portresini çağrıştırmaktadır. Fatih’in özel doktoru Gacta’lı 
Maestro Jacopo (Yakup paşa) nın yanı sıra bu dönemde mimar ve hekim olarak 
çalışan veya Müslüman olan İtalyanların sayısı oldukça fazladır 
((Bkz.Turan,1990:11-13)    

II.Murat döneminde 24 yıl Osmanlı’da yaşayan İtalyan Lillo Ferduecci Türklere 
olan sevgisini göstermek için oğlunun adını Othmann (Osman) koymuştur. Dünya 
mimarisinin oluşumunda ünlü mimar, heykeltıraş, ressam vb. sanatçılara sahip 
ülke İtalya’nın mimar ve ressam Leonardo da Vinci, Sultan II. Bayezid’e Galata ile 
İstanbul yakasını birbirine bağlayacak olan köprü projesini gerçekleştirmek 
istediğini belirten bir mektup arz eder. Ancak o zaman değişik siyasi ve ekonomik 
nedenlerden dolayı proje gerçekleştirilememişti. Nihayet proje aslına uygun olarak 
birkaç yıl önce günümüz hükümetince yapılmış ve köprü halen kullanılmaya 
devam etmektedir.   

1505 yılında papa ile arası açılan İtalyan Ressam ve Mimar Michelangelo, di 

Lodovico Buonarroti Simoni Roma'dan, Kuzey İtalya'daki Floransa'da yaşarken, 
Papa'nın kendisinin Roma’ya tekrar getirtme girişimi içinde olduğunu ve kendisi 
için ölüm tehlikesini öğrendiğinde, Vinci gibi hem bu bu projeyi çizmeye hem de 
Papa'nın sözünün geçmeyeceği tek yer olan Osmanlı Devleti'ne sığınmaya karar 
verir. Ancak dostlarının araya girmesinden sonra Papa ile arası düzelince bu 
arzusu gerçekleşmez. Bu örnekler bile Osmanlı’nın 16.yüzyılda bütün Avrupa 
ülkelerine oranla aydınlar için ne denli güvenilir, refah seviyesi yüksek bir ülke 
olduğunun göstergesidir (Bkz.http://www.millicozum.com.2008). 

Günümüzde birçok etkinlikte kullanılan ve İstanbul’un önemli sembollerinden biri 
olan 1925 yılında İtalyan heykeltıraş Pietro Canonica'ya sipariş edilen Taksim anıtı 
Roma’da yaptırılmış, Hadi (Bara) Bey ve Sabiha (Bengütaş) Hanım'in 
yardımlarıyla,  1928'de tamamlanmış ve bugünkü yerine sabitleştirilmiştir 
(Bkz.http://arkeopolis.com,2019).   

4. Orhan Yeniaras ve Edebi Kişiliği 

1944 yılında Kars'ta dünyaya gelen, Tarihçi ve yazar Orhan Yeniaras Kars 
Lisesinden mezuniyetinin ardından, Anadolu’nun çeşitli yerlerinde öğretmenlik 
yapar ve daha sonra İstanbul’a tayin oldu.  

İstanbul şehri eğitim, sanat ve kültüre ilgi duyanlara her türlü imkânı sunduğu için, 
yazar bir yandan öğretmenlik mesleğine devam etti, diğer yandan da İstanbul 
Üniversitesi Tarih bölümünden mezun oldu. Orhan Yeniaras kitaplarını roman 
özelliği ve tadı ile okuyucuya sunarken, aynı zamanda ona tarih bilincini vermeyi 
ve sevdirmeyi hedeflediği eserlerinden, ilk bakışta anlaşılabilir.  

Neredeyse eserlerinin hepsi gerçekte yaşamış tarihi kişilikleri kurgulayan yazar, 
tarihe bağlı kalır ve olayları gerçeğinden uzaklaştırmaz. Tarih romanının en 
belirgin özelliği olan bu yöntem ile tarihi olayları bilmeyen veya yüzeysel bilen bir 
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okuyucu, eseri okuduktan sonra hem tarihi bir romanı okuma zevkini tadar, hem 
de tarihi gerçekleri sıkılmadan belki de haberi olmadan romanın kurgusu içinde 
büyük oranda öğrenmiş olur. Bunun en güzel örneği, incelenmesi amaçlanan bu 
eseri “El Turco” da görülebilir. Eserin başkahramanı Balabanlı Hasan’ın gerçek 
öyküsü ile eserdeki olay örgüsü hemen hemen aynıdır. Her ne kadar bu özellik 
olaydan olaya veya yazardan yazara değişse de genellikle Aras’ın uyguladığı 
biçimde gerçekleşir.   

Hemen hemen hepsinin tarihi roman olduğu diğer eserlerinin bazıları şunlardır:    

Alamut Kalesi, Zamanla Randevu, Tarihimizin İlginç ve Şaşırtan Olayları,  
Atatürk’ün kurduğu Komünist Parti ve Türkiye’deki Sol Hareketler, Kürşad, Sarı 
Gelin, Alp Er Tunga, Baybars, Bozkırların Kurdu Kültigin, Hz. Ali, El Turco, Tarihin 
Sırlar Odası, Barbaros'un Günlüğü, Kürşad-Kahramanın Ölümü, Kerbela Ateşi, 
Tarihin İlginç ve Şaşırtıcı Olayları, Oğuz Kağan, Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, Fahrettin Paşa ve Medine Savunması (Bkz. https://kidega.com,2019) 

5. El Turco Eserinin Özeti  

Asıl adı Hasan olan roman kahramanına, akranlarına göre iri yarı, uzun saçlı, 
bıyıklı, çelik bakışlı, siyah gözlü, düşmanına korku veren bir duruşu ve mücadeleci 
bir yapısı olduğu için, doğan ve şahingillerden, avcı ve yırtıcı bir kuşun adı olan 
Balaban lakabı takılmıştı. 

Köprülü Mehmet Paşa döneminde olağan üstü meziyetleri keşfedilmiş ve II. Viyana 
Kuşatması sırasında orduya büyük yararı dokunmuştur. Birçok yabancı dil bilen bu 
kahraman yeniçeri, İtalyancadan başka Almanca ve Rusçayı da iyi bildiğinden 
istihbarat toplamak için Venedik, Viyana, Berlin ve Roma’ya defalarca şövalye 
Fredo adında veya rahip kıllığında girip çıkar ve Macaristan’daki durum, kalelerin 
konumları, isyana yeltenen derebeyleri, halkın devlete olan bakışı, yol güvenliği vs. 
gibi devlet için hayati öneme haiz çok önemli istihbarat bilgileri getirirdi. Dönemin 
Sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, Hasan’a Viyana’da bulunan on iki Türk 
ajanından haber alınamadığı için oraya gitmesini, neler olup bittiğini bir an 
öğrenip bilgi getirme görevini yerine getirmesini emreder.   

Balaban bu görevi büyük bir ustalıkla yerine getirirken, Paşa, Viyana kuşatmasını; 
padişaha Bab-Ali deyken söyleyip izin almadığı için, uygun bir fırsat bulur ve 
padişahtan bu arada izin alırım, düşüncesiyle uzatır ve taarruzu geciktirir. Balaban 
bu duruma dayanamaz ve savaşı kaybetme olasılığının ortaya çıkma korkusunu, 
Mustafa Paşa’ya temayüllere aykırı biçimde anlatır. Beklemediği bu çıkışı gururuna 
yediremeyen ve çok sinirlenen Kara Mustafa Paşa, Yeniçeri Ağasına Balaban’ın 
kellesini vurma emrini verir. Yeniçeri Ağasının da, bu yiğide can borcu olduğu ve 
devlete şimdiye kadar yapmış olduğu üstün hizmetlerini çok iyi bildiği için ona 
kıyamaz ve kaçmasına göz yumar. Ordudan kovulan Balaban, tek başına var 
gücüyle düşmanla savaşır,  Avusturya cephaneliğini havaya uçurur, esir düşen 12 
istihbaratçı dava arkadaşını kurtardıktan sonra ağır yaralı olarak Moena köyü 
yakınlarında çalılıklar arasında baygın yatarken, Moenalı Marianna ve kardeşi 
dağda kuzularını otlattıkları esnada onu bulurlar. Dedeleri ve köy halkının onun 
tekrar eski sağlığına kavuşması için verdiği olağanüstü çaba başarıyla neticelenir. 
Balaban Hasan, İtalyancayı iyi bildiğinden köylülerle rahatça anlaşabildi ve o an 
gidebileceği başka bir yeri olmadığı için bu köyde kalmaya karar verir.  Kendisini 
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bulan yeşil gözlü, annesinin veremden ölmesi sonucu yetim kalan Marinna ile 
evlenerek mutlu bir yuva kurar. Bu arada köylülerin El Turco adını taktıkları 
Balabanlı Hasan, demirciliği çok iyi bildiği için, köyde önce bir demirci dükkânı 
açarak, hem kendi hem de köyün eli yatkın gençlerini yanında çalıştırarak onlara 
meslek öğretir.   

Köyde huzurlu ve sakin bir hayat yaşarken bir gün Alman derebeyleri köye gelir ve 
haraçlarını aldıktan sonra köyü yağmalayıp zaten fakir olan köylüleri daha da 
fakirleştirerek, onların ağlamaları, yalvarmaları, beddua ederek nefret dolu 
bakışları altında köyü terk ederler. Özgürlük mücadelesini çocukluğunun geçtiği 
Kafkaslarda tecrübe eden ve başarı sahibi olan Balaban, köyü bu sömürgecilerden 
kurtarmak için kadın, çocuk ve yaşlılar da dahil köylülerin hepsine üstesinden 
gelebilecekleri görevleri verir. Diğer sömürülen köylerin de birleşmesi sonucu 
Balaban’ın komutanlığında Alman derebeylerine karşı büyük bir zafer kazanılır. Bu 
zafer tüm derebeylerin zulmü altında ezilenlere ilham vererek, derebeylik 
sisteminin ülkede çatırdamasına neden olur.   

Bu arada Tatar hanı Murat Giray’ın hainliği, diğer paşaların kendi aralarındaki 
kıskançlığı, Merzifonlu Kara Mustafa paşanın, padişahtan izin almak için uygun anı 
beklemesi, Viyana’nın yağmalanmaması için önlemler alarak, şehre fazla zayiat 
vermeme çabası, içerdeki hainlerin vermiş oldukları bilgiler vb. nedenlerden dolayı 
düşmana yardıma yetişen Polonyalı askeri kuvvetler sayesinde Osmanlı ordusu 
geri çekilmek zorunda kalır ve böylece Avusturyalılar hak etmedikleri bir zaferle 
savaştan üstün çıkarak devletlerinin yıkılmasını engellemiş olurlar.  Bu 
galibiyetteki en büyük pay, papalığın neredeyse bütün Avrupa devletlerini Haç-
Hilal bekası adına yardıma çağırması sonucu sağlanan, bir nevi “haçlı birliği”nin 
olmuştur. Tarihi gerçeklerle uyuşan bu romanın kurgusu böyle bir sonla biter.    

6. El Turco (Balaban Hasan’ın İtalyan Moenalılara Öğrettiği Bazı Mesleki ve 
İnsani Meziyetler) 

Eserin kurgusunda ve Moena köylülerinin bildiği hikayede, başta papalık, 
Avusturya ve birçok Avrupa ülkesinin ortak düşmanı olan ve o an savaş halinde 
oldukları Osmanlı devletinin vatandaşı olan yaralı bir savaşçıyı koruyup kollayan, 
onu tedavi edip yaşamasını sağlayan Moenalılara olan minnet borcunu ödemek için 
canını tehlikeye atan Balaban Hasan’ın İtalyan köylülerle dayanışması ve onlara 
öğrettiği savaş teknikleri sonucu elde ettikleri zafer ile, köylüler hem ekonomik 
refaha ulaşmalarının, daha da önemlisi özgürlüklerini kazanarak tüm Avrupa’da 
yüzyıllardır devam eden derebeylik sisteminin çatırdamasının yolunu açar.   

Köylüler tarafından El Turco olarak adlandırılan ve günümüze kadar 
minnettarlığını gösteren Moena köyü o zamandan beri La Turchia ya da Rione 
Turchia (Türk Köyü) olarak anılmaya başlar. 

Eserde El Turco’nun Moena’lılara geçimlerini kolaylaştıracak mesleki becerileri 
aşağıdaki şekilde zikredilebilir:  
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6.1. Demircilik 

İyileştikten ve köyde kalmaya karar verdikten sonra beş ay sonra El Turco 
kendisine bir ev yapar ve alt katını demirci dükkânı olarak işletmeye başlar: 

“Türk evlerinin tam arkasındaki arsaya iki katlı geniş ve balkonlu 
bir bina yapmıştı. Binanın ikinci katını depo, birinci katını da 
demirci atölyesi olarak kullanıyordu. At nalı, anahtar, mahmuz, 
kılıç, çakmaklı tüfek ve tabancı gibi ürünler imalatlarından 
bazılarıydı. Köyün eli işe yatkın gençlerinden seçtiği beş kişiyi 
yanına çırak olarak almıştı” (Yeniaras 2018: 309–310). 

Alıntıda da görüleceği gibi El Turco hem köyün ihtiyacı olan birçok geçim, savaş, 
tarım, hayvancılık için gerekli araçları üretiyor olması, hem para kazanması, ama 
en önemlisi de bu mesleği köyün beş gencine öğretmesi açısından günün şartlarına 
göre hayatidir. Türklerin ilk mesleklerinden olan demircilik sayesinde 
Ergenekon’dan çıkıp özgürlüklerine kavuşma kaderi ile Monea’ların kaderlerinin 
aynı olması ve ata mesleğini burada da devam ettiriyor olması anlamlıdır. 

“Cino demirhanenin kalfalarındandı. Mesleki eğitimini olduğu kadar 
döüş, kılıç eğitimini de Türk’ten almıştı. Ustası onun atıcılıkta ve 
binicilikte hünerini beğeniyordu. Kalfaları arasında bir tek onun 
çeliğe su vermesine izin veriyordu. Bu sorumluluk gerektiren bir 
uğraştı. (age.s.326) 

6.2. İz Sürme, Atıcılık, At Biniciliği, Kılıç Kullanma 

Aynı şekilde yine Türk ata sporu ve savaşta Türklerin en becerikli oldukları alan 
olan atıcılık, kılıç eğitimi, dövüş, binicilik gibi becerileri öğretmeye cesaret etmek 
hem ata mesleğini devam ettirmedeki azmi, hem de kendisinin bunları çok iyi 
bildiğinin göstergesidir. Ayrıca çeliğe su verme iyi bir mesleki donanım gerektiren 
bir demircilik özelliğidir. Savaşta düşmanın izini sürmek, takip etmek çok önemli 
ve mücadelenin gidişatını değiştirecek bir bilgi, beceri ve akıl yürütmeyi gerektiren 
bir yetenektir. Bir çok kez El Turco düşmanların izini, kaç kişi olduklarını, 
hayvanlarının at, katır, eşek türlerinden hangisinin olduğunu, sayılarını, ne zaman 
bulundukları yerden geçtiklerini, ne tarafa gittiklerini vs. rahatlıkla tespit ederek 
yanındaki arkadaşlarına bu birikimlerini öğreterek hem onlara bu zor zamanda 
daha fazla katkı sağlamamış, hem kendi işini hafifletmiş hem de fedakar, öğretici, 
paylaşımcı özelliğini sergileyerek bir kez daha Monea’lıların güvenini kazanmıştır.  

“Türk, atını durdurarak inip arkadaşlarının meraklı bakışları altında 
yerdeki izleri izlemeye başladı. Bulduğu bir çubuk parçasının üzerine 
hançeriyle çentikler açarak bazı küçük mesafeleri ölçüp epeyce 
düşündükten sonra doğruldu. İki elini beline yaslayıp arkadaşlarına, 
“İzler başka izlere karışıyor” dedi….. 

“Yeni izler neye benziyor? dedi Petroçelli,  -“Dört süvariye ve altı katıra” 
…. -  Bunlar bana hiç yabancı gelmiyor,” dedi Antonyo, - “Haklısın bunlar 
bizim tacirler”. …. 
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 Arkadaşları şaşırmışlardı. Ne söyleyeceklerini bilemiyorlardı. Petroçelli, 
“İnsan yaşadıkça neler öğreniyor,” diye kendi kendine söylenirken 
Antonyo,”Bunları nerede öğrendin Türk?” diye sordu merakla. 

“Talimgâhta” –“Her asker bunları bilir mi?  - “Yalnızca bilmesi gerekenle.” 
(Yeniaras 2018:341-342). 

Bu diyaloglardan Türk’ün çok iyi bir iz sürücü, iyi eğitilmiş bir asker olduğunu ve 
düşmanlarını takipte çok usta olduğu anlaşılmaktadır. Türklerin ’ün bir diğer 
özelliği de konum belirleme, yön bulma, saldırının geleceği tarafları kestirmektir.  

“ Uygun bir tedbirimiz var mı ? 

“Evet. Önümüz ve arkamız açık, sağımızdaki ağaçlar ise seyrektir. Bu 
taraflardan kolay kolay bir saldırı gelmez, Gelse bile görüşümüz açık 
olduğundan kendimizi savunmak kolay olur. Fakat sol tarafımızdaki 
ormanlar oldukça açıktır. Oradan gelebilecek muhtemel bir saldırıyı 
göremeyeceğimizden karşı koymak da zor olur.” 

“Şimdi beni iyi dinle” dedi Türk. 

“Soldan gelebilecek oklara hemen karşılık vereceğiz. Muhtemelen ilk oku 
onlar atacaklardır. Bu hamleyi savmak bizim için çok önemlidir. …” 

“Yüzde bir bile olsa, olacakmış gibi tedbir almalıyız, bu askerlik 
mesleğinin gereğidir,” dedi Türk inandırıcı bir ses tonuyla.(a,ge.s.357 

Bir diğer çok başarılı olduğu savaş sanatı ok, kılıç ve bıçağını çok iyi kullanmasıdır:  

“Adamlar daha kılıçlarını çekemeden Türk’ün koluna sakladığı iki bıçak 
hedefini buldu. …… 

Hemen çizmelerinden çektiği iki bıçağı ustaca kullanarak sağdan 
gelenleri hakladı. …… Bu arada hasmının kılıcını elinden almıştı…… 

“Silahsız birinin, yedi silahlı savaşçıyı yedi nefeste hakladığını kime 
söylesen inanmaz “dedi, 

“Sen inansan yeter”dedi Türk. (a.ge.s.366). 

“….Köye girişi sağlayan yolun sağını iki, soluna üç top koyun, kalan beş 
topu da köyün çıkışına yerleştirin. Orada da yolun sağına ik, soluna üç top 
koymanız yeterli. Giriş ve çıkıştaki toplar arasındaki uzaklık yüz adımdan 
fazla olmasın” (a.ge.s.372). 

6.3. Cesaretlilik, Mertlik, Mücadelecilik, Dindarlık, Dürüstlük 

Eserdeki bu ve benzeri diyaloglar, Türk’ün birçok alanda çok üstün meziyetlere 
sahip olduğunu gösterir. Bu da dönemin Osmanlı askerinin ne kadar cesur, bilgili, 
eğitimli ve ne kadar yardımsever olduğunu gösterir. 

Başka bir sosyal gerçek olay; halkın derebeylerin haksız yere yağmalamalarından, 
keyfi zulmünden çok rahatsız olduğudur. 
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…”Bundan bir hafta önce Bay Alfonso’nun adamları, gelip yapılmaması 
gerekenleri yaptılar.” 

“Ne gibi ?”. - “Bazı hanlara gidip yolucu ve tacirlerin at, katır ve 
zahirelerine el koydular.” 

“Karşı koyan olmadı mı?. -“Nasıl karşı koyacaksın ki, güç onlarda. Üstelik 
din adına savaştıklarını söyleyerek direnenleri kafir ilan ediyorlar” 
(a.g.e.s. 368). 

Bu konuşmalardan da dönemin halkının derebeylerin keyfi zulmüne maruz kaldığı, 
bunu yaparken Hıristiyanlık dinini suiistimal ettiğinin göstergesidir. Türk’ün yani 
Hasan’ın bir diğer güzel özelliği mert oluşudur. Düşmanı dahi olsa yiğitliğin 
göstergesi olarak, hiçbir zaman arkadan hançerlemeden yüz yüze vuruşmayı tercih 
etmiştir. 

“Uçurumdan aşağı bakarken sırtım sana dönüktü. Hançerini fırlatsaydın 
haberim bile olmazdı. Neden yapmadın ?”.  - “Birini sırtından vurmayı 
kendime yakıştıramadım.” 

“Düşmanın bile olsa mı?” -“Düşmanım bile olsa” (age.s.383). 

Hasan’ın bir diğer ifade ile dönemin Osmanlı akıncılarının önemli meziyetlerinden 
birisi de her zaman dinine bağlı kalmasıdır. Kendinden emin, atalarının örf-
âdetinin, dininin gereklerini yerine getirmekten hangi ortamda olursa olsun hiçbir 
zaman çekinmeyerek, adeta bir doğruluk timsali, inancına sadık bir Müslüman 
olduğunu ispat eder. Bu şekilde örf-adetlerinin, dininin kendilerine önyargılı, 
çarpıtılmış şekilde anlatıldığı gibi değil, aksine ne kadar merhametli, yardımsever, 
adil, eşit kurallara sahip olduğunu gösterir.  

”Haydi, gidelim,”dedi Tür. “Ya Bismillah.” --O ne demek?”   “Ne ne demek 
?” 

“Az önce söylediğin”  - “Bismillah mı ?”” Bir tür Allah’ı anma, biz her işe 
onunla başlarız.” 

“Biz bir şey istersek azizlerin isimlerini sıkça anarız.” - “Biz bir şey istersek 
aracı kullanmayız, doğrudan Allah’tan isteriz.” - “Mantıklı.”… (age.s.394) . 

Belki de “El Turco”’nun adının günümüze kadar gelmesinin nedenlerinden en 
büyüğü onun canını ortaya koyarak Moena’lı köylülerin özgürlüğü için yıllardır 
burayı sömüren derebeyi Alfonso’ya karşı onları örgütleyip özgürlük 
mücadelelerine öncülük etmesidir. 

 Alfonso, senden ne istiyor ?”. ---“Beni yakalayıp öldürmek istiyor.” 

“Neden?.”  - “Çünkü biz, onların haksız yönetimine başkaldırdık.” 

“Duymuştum. Bu civarda bir demircinin köylüleri senyörlere karşı 
teşkilatlandırdığını söylüyorlardı, demek sensin.”  - “Evet.”…… 

 “Sömürünün ve baskının olmadığı, hukukun gözetildiği adil bir düzen 
istiyorlar. Onların sadece kendilerini teşkilatlandıracak bir lidere 
ihtiyaçları var.”……  - “Türk, sonu nereye varırsa varsın, bu davada 
seninleyim.”(a.g.e.s.401-402) 
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Görüleceği üzere Türk ve Moenalı İtalyan köylüler vatandaşı oldukları devletleri 
savaş halindeyken bile hak, hukuk, özgürlük, haksızlık için birlikte mücadele 
verebiliyor. Türk’ün yani Balaban Hasan’ın ömrü mücadele ile geçtiği için ve 
Osmanlı vatandaşı olarak özgür, güven içinde, adil bir ülkeden geldiği için buradaki 
durumu çok yadırgayıp, büyük bir özveri göstererek bu mücadeleyi başlatır ve 
daha önce kavgalı olduğu Karamel bile ona güvenip tarafına geçerek, El Turco’nun 
liderliğini kabul eder. Onun bu fedakârlığına karşı Moena’lılar ve diğer köylülerin 
direnişçileri aynı mertlikte davranış sergileyerek ona güvenlerini tazelerler ve 
Türk-İtalyan dayanışmasını bir kez daha gerçekleştirirler.   

…”Evet, yerinizi söyletmek istediler “Bilmiyorum dedim, inanmadılar. 
Sonunda Alfonso kılıcını çektiği gibi indirmesi bir oldu. Öldü zannedip 
bırakıp gittiler. Kendime gelince zar zor buraya geldim.” 

…….”Beni iyi dinle Demirci, fazla vaktimin olmadığını biliyorum. Moenalı 
Demirci ismi, Grandi savaşçıları için özgürlük ve adaletin simgesidir. 
Senin Manzoni’deki mücadelen hepimizin azmini güçlendirdi.” -- 
…”vereceğin emanet nedir?” diye sordu Türk. 

“Köylülere ait altın ve gümüş gibi değerli eşyaları bu mağarada sakladım. 
Yiyecek. Yiyecek sıkıntısı çekiyoruz. Onları almaya gelmiştim.” 

….İçinden kalınca dokunmuş iki dolu heybe çıktı. Türk ve arkadaşı 
heybeleri açıp içine baktılar. Yüzük, bilezik, gerdanlık, saç tokası gibi 
çeşitli takılar vardı. Hepsi de altındandı. Karamel duygulanmıştı. “Kim 
bilir hangi hayallerle bunları almışlardı.” --“Bize düşen, emaneti 
sahiplerine vermektir,” dedi Türk (age.s.407). 

6.4. Güvenirlilik, Askeri Disiplinlilik 

Görüleceği gibi davaya ve Türk’e inanan bütün çevre köylerdeki İtalyanlar ona canı 
pahasına yardımcı oluyor ve kıtlığın kol gezdiği savaş döneminde çok değerli 
altınları daha bir yıldır tanıdıkları devletlerinin savaş halinde olduğu Osmanlı 
vatandaşı Türk birisine emanet edebilmektedirler. Türk, yani Hasan da emanete 
hıyanet etmeden ırkının, dininin ve insanlığın gereğini yaparak onların güvenine 
layık olmuş ve mücevherleri alıp kaçabileceği imkânı varken, kaçmamış onları 
teşkilatının aldığı karar doğrultusunda kullanmış, sahiplerine ulaştırmıştır.  

“Öncelikle noksanlarını tamamlamalısınız. Her şeyden önce ata 
ihtiyacınız var. Bunları para ile almanız zordur. En kolay yol 
düşmanınızın atına, silahını ve erzaklarına el koymaktır. Bu yolla, 
yaylarınızı ve kılıçlarınızı yenileyebilirsiniz. Gelelim teşkilatlanmaya, yani 
emir komuta zincirine. Bin kişilik gücünüzü yüzerden onar bölüğe, 
bölükleri de onardan on takıma ayırmanız gerekiyor. Takımların 
komutanına onbaşı, bölüklerin komutanına ise yüzbaşı denilecek. 
Bunların hepsi binbaşı denilen bir üst komutanı bağlı olacak. En önemlisi 
de disiplin ve emre itaattir. Herkes bir üstüne saygı gösterip ona itaat 
edecek. Eğer asker gibi asker olmak istiyorsanız bunları yapmanız gerek” 
dedi (age:418-419). 
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El Turco’nun teşkilatlandırma talimatı; tıpkı Türklerin, Türk Hakan Metehan 
dönemindeki ilk düzenli ordu teşkilatlanmasından günümüze kadar gelen Osmanlı 
ordusunun da yapılanma biçiminden uyarlanmadır. Hasan’ın buradaki askeri 
dehası ve Türk ordularının savaştaki başarılarının en büyük sırrının bu düzen yani 
disiplin, emre itaat, cesaret birlik olduğu bu alanın uzmanları tarafından her zaman 
kabul görmüş bir gerçektir.  

 Diğer köyün sakinlerinin Moena köylülerini örnek alarak birleşmeleri ve 
Emilyano’nun hırslı, kıskanç, önyargılı davranmayıp, gerçekleri görerek, aklıyla 
hareket ederek liderliği Türk’e yani Hasan’a vermesi onu daha da yücelttiği gibi 
hemşerilerini özgürlüğe kavuşturmuştur. Aksi takdirde kendisinin İtalyan, 
Hıristiyan birisi olarak Emilyano devletinin savaş halinde olduğu Osmanlı 
vatandaşı bir Müslüman Türk’e, liderliği teslim etmeme hatasını gösterseydi 
özgürlük mücadelesinin tüm köy halkı olarak kaybetmiş olacaklardı. 

….Emilyano,”Türk” dedi.”Sen de, buradakiler de bana lider diyorsunuz. 
Belki lider olabilirim ama asker değilim, hele komutan hiç değilim. Benim 
sizden ricam Moena da olduğu gibi bu işin komutanlığını üstlenmendir. 
Üstlen ki biz de senin emrinde hem askerliği hem de komutanlığı 
öğrenelim.” 

“Buradakiler hepsi aynı fikirde mi?” dedi Türk. 

Emilyano,”Türk’ün kumandanlığına bir itirazı olan var mı? “ diye sordu. 

Hiç kimseden bir itiraz gelmeyince Türk’ün kumandanlığı kesinleşti 
(age:423).  

Büyük Türk kumandanlarının genellikle savaşa başlamadan önce askerlerini 
toplayıp onlara bu savaşın önemini, kutsallığını, birliğin önemini, gönüllü 
olmayanların geri dönebileceğini, helalleşmenin önemini vs. içeren konuşmalar 
yapıp askeri başarıda çok önemli olan Psikolojik desteği verme geleneği, Atilla, 
Selahaddin Eyyubi, Fatih Sultan Mehmet ve daha bir çok komutan tarafından 
yapıldığı tarihi kaynaklarca sabittir.  

Aynı yöntemi El Turko yani  Hasan aşağıdaki konuşması ile yapmaktadır:  

“Köy temsilcileri ve değerli kumandanlar,”dedi “Biz eşkıya değiliz, 
herhangi bir senyörün paralı askerleri de değiliz. Bu dağlarda onur ve 
adalet mücadelesi veren savaşçılarız. Lideriniz sayın Emilyano’nun beni 
başkumandanlığa getirdiğini hepiniz biliyorsunuz. Bugüne kadar sayısız 
savaşlarda bulundum. Zalim Carrafa’nın ordusunu dağıtıp tüm 
ağırlıklarını ele geçirdiğimizde toplam yüz kişiydik. Yani sizin onda 
biriniz kadardık. Yine de zaferi kaptık. Aynı şeyi sizim yapmamanız için 
bir neden göremiyorum. Eğer içinizde bizimle bu harekete katılmak 
istemeyenler varsa gelmeyebilirler. Onlara bir dargınlığımız olmaz. 
Arkadaşlarımız yine devam edeceği gibi ganimet paylarını da alırlar. 
Ancak bu arkadaşlarımız, mazeretlerini hemen söylesinler. Şimdi susup 
yolda “Ben gelmiyorum” demek savaşacak askerin moralini bozar ki bunu 
da hiçbirimiz istemeyiz.  
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Türk’ün bu sözleri herkesi etkilemişti. Yaşlı bir köy temsilcisi 
“Kumandanım” derdi. “Biz bu dağlara ölümü göze alarak çıktık. İçimizde 
yılan da, korkan da, dönmek isteyen de yoktur. Yeter ki sen Moena da 
yaptığın gibi bize de yol göster” (age:.431-432). 

Bu anlamlı hitaptan sonra herkesin birlik beraberlik içinde olduğu ihtiyarın 
konuşmasından anlaşılmakta, onlar da aynı şekilde hiçbir kibire kapılmadan bir 
Türk’e “başkumandanım” deyip emrine girmekten çekinmedikleri için hem akıllıca 
davranmanın getirdiği özgürlük hediyesine sahip olmuşlar, hem de yıllardır 
çektikleri fakirlikten kurtulmuşlardır.  

Eserin sonunda mutlu sona ulaşılır ve köylüler yaz kış onları özgürlüğe götüren 
savaşın anılarını, El Turco’nun kahramanlıklarını anlatıp mutlu şekilde 
özgürlüklerinin ve refahlarının git gide artmalarının tadını çıkarırlar. Tahtları, 
güçleri ve itibarları sarsılan derebeyleri dolayısıyla kilise hakkındaki,  halkın ve 
Hasan’ın görüşü aşağıdaki diyaloglara şu şekilde yansır: 

Petroçelli, “Sen bu kavganın sorunu nasıl görüyorsun? Diye sordu Türk’e. 

“Biz toprağa bir tohum ektik. Onun meyvelerinde bizim emeğimiz 
olacaktır.” 

“Meyvelerinden biz yiyebilecek miyiz?” 

“Çocuklarımızın ve torunlarımın yiyecekleri kesin yüz yıla kalmaz, 
köylüler ve burjuvalar güçlenip derebeyliğe son verecekler. Avrupa’da 
insani bir düzen kurulacak.” 

“Bu kehanet mi Türk?” --“Her öngörünün gerçekleşme şansı var mı?” --
“Bazılarının.” 

“Umarım seninki de gerçekleşir.” --“Umarım seninki de gerçekleşir.” -
“Umarım” (age:463). 

Eserin sonunda karakterlerin konuşmalarında da dile getirildiği gibi zaman içinde 
bu özgürlük mücadelesi yayılmış, bu tür başkaldırılar köylülere örnek olmuş 
derebeylik sistemi tarihin akışı içerisinde hem fiilen hem de kanunen yürürlükten 
kalkmıştır. 

7. Moena Köyünün Tarihçesi ve Günümüze Kadar Devam Eden Faaliyetleri  

Esere konu olan ve gerçek bir hikâyesi olan, İtalya’nın kuzeyinde Avusturya-İtalya 
sınır bölgesinde bulunan Torento iline bağlı,  ünlü Dolomit sıra dağlarının arasında 
saklı kalmış olan “Rione Turchia”  Türk Bölgesi olarak da adlandırılan Moena 
Kasabası (Comune de Moena), Venedik ve Milano’ ya yaklaşık 3 saat mesafede olup 
yaz aylarında 2 bin 600, kış aylarında ise 14 ile 20 bine çıkan nüfusuyla kış 
turizmine oldukça elverişli bir bölgede bulunur. Eserin kurgusu ile sözlü hikayesi 
büyük oranda uyuşan köyün öyküsü kısaca şu şekildedir:  

II.Viyana kuşatmasında yaralı olarak Moena’lı köylülerce bulunan bir Türk 
Yeniçeri, tedavi edilerek aralarında yaşamasına müsaade edilir, daha sonra iyice 
benimsenen bu cesaretli, mert, yardımsever Türk, kendisini kurtaran yetim 
Marianna ile evlenir, çoluk çocuğa karışır. Belinde kılıç, başında sarığıyla Osmanlı 
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örf ve adetini sürdüren yeniçeri, kısa süre sonra aklı, becerisi ve ahlakı ile Moena 
köyünün en zengini olur. Köylüler tarafından El Turco olarak adlandırılan bu 
Yeniçeri, huzur içinde bir hayat sürerken Alman derebeyleri, köyü daha da baskı 
altında tutmak ve harçlarını artırmak gerekçesi ile talan ederler. Ömrü boyunca 
haksızlığa karşı mücadele etmiş olan El Turco bu duruma çok içerler ve Ausburg  
Dukalığının adaletten uzak vergi düzenine karşı köylüleri de yanına alarak isyan 
eder. Adil olmayan düzeni lehine çevirir ve köylüler bu düzeni eşit hale getiren 
yeniçeriyi ölünceye kadar baş tacı yaparlar.    

Kendini ve Türk adetlerini bu yörenin insanlarına öyle sevdirir ki ölümünden 
sonra bile Türk gelenekleri günümüze kadar yaşatılır. Yeniçerinin ölümü üzerine 
uzun bir süre yas tutan Moena’lılar, o zamandan beri, her sene Ağustos ayında El 
Turco'nun anısına önce tören şeklinde sonra da “La Feast in Turchia = Moena Türk 
Festivali' ne dönüştürdükleri bu etkinlik esnasında köyün her tarafını Türk 
bayrakları ile donatırlar. Belediye başkanı dahil herkes Osmanlı yeniçeri kıyafetli 
askerlerle omuz omuza sokaklarda dolaşır. Topluluğun en önünde ise El Turco'yu 
temsilen köyün en yaşlısı 'Sultan' olur.  Erkekler ise takma pala bıyıklı, kılıçlı 
sultan, vezir ve gazi, yeniçeri kıyafetli askerler ile  başörtülü, şalvarlı ve uçları 
yukarıya doğru kıvrık olan pabuçları giymiş sıradan Türk kadınları, sultan veya 
harem kadınları şekline bürünerek festivale renk katarlar.  

Moena meydanında Türk‟ü temsil eden, sakallı ve sarıklı bir büst, onun altında hilâl‟li 

bir çeşme bulunur. Biraz ilerde ise üzerinde “Via Damiano Chiesa-urchia” yazan bir 

kitabe bulunur. „Damiano Chiesa‟ bir İtalyan kahramanı, „Chiesa‟ ise kilise anlamına 

gelir. Hilâl ve haç gibi tarih boyunca bir birine tezat iki sembolün bir arada bulunması 

beklide bu köyün hoşgörüsünü simgelemektedir.   

 Bazı evlerin cephesini donatan çeşitli freskler arasında harem ağaları, etrafı hizmetçi ve 

dansöz kadınlar tarafından çevrilmiş bir sultan ve zengin hurma bahçeleri etrafında 

oturmakta olan evli bir Türk çifti de bulunur.  

Bir Türk'e inanan ve asırlardır bunu koruyabilen, "Moena'daki bizim 
Türkiye’mizde doğduk," diyen, ama Türkçe bilmeyen Monealı’ların  birçoğu 
Türkiye'ye hiç gelmemiş, kitaplardan ve televizyondan gördükleri kadarıyla 
Türkiye’yi takip ederler. Bazıları Türk Dizilerini izlemektedir. Kız istemeye giden 
aile adına “töre” dedikleri başlık parası verirler, gelin dışarıda başka bir köyden 
birisi ile evlenirse ve orada yaşayacaksa köyden ayrılmadan önce 'Alabastia' adlı 
bir tören düzenlenir. Bu törende, gelinin dışarıdaki köye gitmek için evden 
çıkabilmesi için sultanların izni gerekir. Bu törende köyün büyükleri sultan, geri 
kalanlar ise sıradan bir Türk gibi giyinerek töreni tamamlarlar. Daha başka 
etkinlikleri ile neredeyse Türklerden daha fazla Türk gibi yaşayan bu topluluk, 
festival boyunca Türk yemekleri yapar ve birbirlerine ikram ederler 
(Krş.https://www.fikriyat.com, 2019 ve https://www.yenigun gazetesi.net, 2019).     

8. Sonuç   

Orhan Yeniaras’ın “El Turco” adlı tarihi romanının kurgusunu oluşturan Balabanlı 
Hasan adlı yeniçerinin örf-adetine, Türklüğüne, Müslümanlığına ve her şeyden 
önemlisi evrensel insana değer veren örnek davranışı, Türk-İtalyan halkları 
arasında gerçekleşen savaş, ticari, siyasi ilişkiler vb. girişimlerin oluşturamadığı 
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günümüze kadar devam etmesine vesile olan hoşgörü, sevgi, vefa, minnet, dostluk 
gibi benzeri duyguların kalıcılığını tek başına başarmıştır.    

Bazı tarihçilerin Türk İtalyan ilişkilerini Etrüsklere, bazılarını ise büyük Türk 
hükümdarı Atilla’ya kadar dayandırır. Bu süreçte dünyada ama özellikle de 
Avrupa’da oluşan Türk algısının şekil alması 600 yılı aşkın varlığı ile Avrupa’ya 
zaman zaman korku, hoşgörü, nefret, hayranlık duygularını yaşatmış olan 
Osmanlılar döneminde daha da berraklaşmıştır. Avrupalı yöneticiler, Papalık ve 
kilisenin Osmanlı, Türk dolayısıyla Müslümanlar karşısında halkı korkutup, dini ve 
milli duygularını suiistimal ederek onları daha kolay idare etmek için Türkleri 
çoğunlukla kötü, gaddar ve barbar olarak gösterdiği, bilimsel kaynaklarca 
belirtilen bu yanlış algı, eserde tarihi roman özellikleri çerçevesinde okuyucuya 
hissettirilmiştir. Ancak eserde olduğu gibi değişik sebeplerle Türklerle tanışan 
Avrupalı sıradan halk, Türklerin hiç de anlatıldığı gibi olmadıklarına yaşayarak 
şahit olmuştur. Cesaret, dürüstlük, dostluk, fedakârlığın haricinde, birçok yemeği,  
geleneği, bitkiyi, sanatı, mimariyi, giyimi, temizliği Avrupalılara (Moena’lara) 
tanıtan Balabanlı Hasan’ın ve İtalyan köylülerinin Alman dukalığına karşı her türlü 
bireysel çıkar ve önyargıdan arınmış, tamamen insan özgürlüğünü ve onurunu 
kurtarmayı ön planda tutarak vermiş oldukları dayanışmadan geriye, bugüne 
kadar süregelen bir dostluk köprüsü, her yıl İtalya’nın Moena kasabasında Ağustos 
ayında gerçekleşen anma ve festival etkinliğinin kalıcı hale gelmesini bırakmıştır.  
Benzer geçmişe sahip Avrupa’nın çeşitli ülkelerinde hala Türk Gibi Yaşayan kent 
ve kasabalar mevcuttur, ancak bunların hiçbirisi eserden de anlaşılacağı gibi, tek 
bir bireyin başarısı sonucu kalıcı hale gelmemiştir.    

Tarihi bir roman türü olan eser okuyucuya hem sürükleyici bir olayı anlama, 
kelime hazinesini özellikle kahramanlık kelimeleri, deyimleri ile geliştirme, hem de 
tarih bilinci ile olayın aslını öğrenmek için bilimsel araştırmalara yönlendirici 
özelliğe sahiptir. Eserden hareketle Türk-İtalyan tarihi ilişkileri, kültürleri, etnik 
yapıları, kahramanlık öyküleri, Viyana savaşları, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa, 
Viyana, Macaristan, Türk ve İtalyanların sosyal, kültürel, dini, askeri vb. özellikleri 
hakkında belli oranda tarihi bilgi edinimini sağlama imkânı sunar. Bu ön veya 
yüzeysel, romanlaştırılmış bilgi, ilgili okuyucuyu gerçek bilimsel kaynaklara 
yöneltebilir.  

Ne kadarı gerçek olduğu tam bilinmeyen bir hikâye ile bugün Moena’lı köylülerin 
kendilerini yüzyıllar önce yaşamış bir Türk vesilesi ile Türkiye’ye ve Türklere 
yakın ve dost görmeleri, hatta biz Türk’üz demeleri, her yıl Ağustos ayındaki anma 
etkinlikleri ve festival, tarihi anılarını hep canlı tutulmasına, ayrı dilleri konuşan, 
ayrı kültürlerde yetişmiş insanların bir felaketle kesişen hayatlarında yaşadıkları 
dostluk, herkesin insanlık adına ders çıkarması gereken bir sosyal gerçektir. İçten 
gelen şefkat duygularıyla gösterilen karşılıklı bu büyük fedakârlık, yüzyıllar önce 
yaşanılan bu olayla Türk-İtalyan kültüründe kalıcı hale gelmiştir. Bu gerçek hikaye 
ve eser hem Türk halkının hem de İtalyan halkının insan üstü meziyetleri olan, 
yardımseverlik, yanlışa karşı önyargıları yıkarak birlikte mücadele etme, ırk, din, 
cinsiyet, sınıf farkı gözetmeden kaynaşma, bilgi, tecrübe vb. alanlarda paylaşımının 
çok zor ortamlarda dahi icra edilebileceğini ve yüzyıllar boyu unutulmayacağını 
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ispatlamaktadır.  Avrupa’nın değişik bölgelerinde yaşayan Türkler ve İtalyan’ların 
veya başka milletlerden insanların bu etkinliklere katılarak ve yayınlanan bu tarihi 
romanı okuyarak aşağı yukarı 330 yıl önce Almanlara karşı gerçekleşen Türk-
İtalyan dayanışma örneği günümüze de hoşgörü adına ilham kaynağı olması için 
büyük bir fırsatı da beraberinde getirmektedir. Aynı zamanda bu gerçek hikaye ve 
eser kalplere korku salmak, değişik yöntemlerle insanları kendi çıkarları için 
birbirine düşman etmek, savaşlar vb. tarihten gelecek nesillere aktarılan kötü 
eylemler olarak kalmasına rağmen, milliyetine bakmadan adalet, hoşgörü, onurlu 
mücadele, aslını, dinini muhafaza etme, düşene yardım gibi insani değerler zaman 
aşımına uğramadan her zaman uygulayıcısını her alanda yüceltip 
onurlandıracağını ispat etmektedir.  
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