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ÖN SÖZ 

Mahalli tarih araştırmalannın genel tarih incelemelerinde önemli bir yeri 
vardır. Bu tür incelemeler yöre çocuklanİllll bilinçlenmesinde büyük katkılar 
sağladığı gibi onlann kendi çevrelerini daha faz1a sevrnelerine sebep olur. Daha 
fazla sevgi, gençlerde yöreye daha fazla hizmet etme anlayışını beraberinde geti
rir. B,u hizmet aşkı ve ruhu elbetteki o çevre~in ~aha fazla gelişmesini sağlar. 

Ülkemize ilk defa beyaz tebeşir ile siyah tahtayı getiren Selim Sabit Efendi 
aynı zamanda modern pedagojinin de kurucusudur. Selim Sabit Efendi bu ilmi 
çalışmalarıyla ikinci bir iş da;tıa yapmış oldu. 1829'da doğduğu Vize'nin ismini 
kencii ismiyle beraber bütün Türkiye'ye yaydı. Küçük bir kasaba olmasına rağ
men Vize onun sayesinde kültürel yönden e bedileşen bir şehir oldu. 

1829-191 O yılları arasında yaşayan "Vize'li Selim Sabit Efendi" bu küçük ka
sahanın ismini ülkemize ve dünyaya yaymakla üzerine düşeni fazlasıyla yapmış 
oldu. Şimdi sıra 10.000 nüfuslu Vize kasabasının kendi adını duyııran bu de
ğerli ilim adarnma karşı vefa borcunu ödemesinde idi. Vize Kaymakamlığı, Vize 
Belediye Başkanlığı ve Trakya Üniversitesine bağlı Vize Meslek Yüksek Okulu 
kendi aralannda işbirliği yaparak bu vefa borcunun ödenmesi görevini üstlendi
ler. Bu üç resmi kuruluş önce çeşitli yönleri ile Vize'li Selim Sabit Efendi'yi an
mak ve daha sonra Vize tarih ve kı':iltürüne önemli bir hizmet yapmak amacıyla 
bir sempozyıım düzenlediler. 

Selim Sabit Efendi'nin 1911 yılında ölümüyle aradan 90 yıl gibi uzun bir sü
re geçmişti. Bu günkü Vizeli, özellikle gençler onu bilmiyorlardı. Hayatından 
başlayarak onun tanltılması gerekiyordu. Bunu da Türkiye Üniversitelerinde bu 
saha üzerinde çalışan değerli ilim adamlarımız yapacaklardı. Bu amaçla Prof. 
den Dr. na kadar lO öğretim elemarıma davetiye gönderildi. Onlar bu görevi 
menınuniyetle kabul ettiler ve 28 Nisan 2000 tarihinde gerçekleşen sempozyıım
da değerli fikirleriyle bizleri aydınlattılar. Sadece Prof. Dr. Cahit Bilim hocamız 
son andaki idari g/)Ievi sebebi ile aramızda bulunamadılar. 

Bu sempozyıımun bir diğer özelliği deVize gibi küçük bir Trakya kasabasın
da ilçe ve çevre halkına sempozyum hizmetirıin sunulınası ve gösterilmesi idi. Vi
ze o bakımdan Trakya'nın diğer ilçe merkezlerinde hiç görülıneyen bu ilmi etkin-
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likle ilk defa başbaşa kalıyordu. İşin bir başka yönü de eğitim açısından sağla
yacağı yararlardı. Kırklareli İl merkezinden gelen öğretmenlerimiz ile beraber Vi
ze'li öğretmenler de bu sempozyumdan azami faydayı sağladılar ve en az yüz se
ne önceki eğitim anlayışı ile şu andaki eğitim uygulamalarını mukayese etmek 
imidinını buldular. 

Vize Kaymakamlığı, Vize Belediye Başkanlığı ve Vize Meslek Yüksek Okulu 
Müdürlüğü bu sempozyumu düzenlemekle, bu değerli eğitimciye ve,hemşehrile
rine karşı vefa borcunu öderken aynı zamanda kendi hemşehrilerine büyük bir 
kültürel olay yaşattıkları için her zaman bu ilmi etkinliğin haklı gurununu taşı
yacaklardır. 

Tertip Komitesi, bu ~serin hasılınasında katkılarından dolayı Vize 
Kaymakamı Sayın Tuncay Sonel'e teşekkür eder. Aynı şekilde bu çalışmanın bil
gisayar yazılımlarını yapan Beta Basım Yayım Dağıtını A.Ş. çalışanlarından 

Çlülgonca Arslanyılmaz'a da teşekkür ederiz. 

Tertip Komitesi 
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Georgios Vizyenos, Vize'nin Oğlu 

Evangelia BALTA* 

Çeviren: İbrahim KALKAN** 

Herhalde Selim Sabit Efendi için düzenlenen bir konferansta Yunan
lı bir yazar hakkında konuşma yapmarnın nedenini açıklarnam gereki
yor. Bütün hikaye on sekiz ay önce Başbakanlık Arşivi.'nde bir çay ına
lası sırasında, meslektaşım Mert'in bana Vize hakkındaki bu konferans
tan }Jahsetınesiyle başladı. Sohbetimiz sırasında Vize'nin, burayı yazıia-' . . 

rında kullandığı takma ad (nom de plume) olarak seçmiş, seçkin bir Yu-
nanlı kısa hikaye yazan olan Georgios Vizyenos'un doğum yeri olduğun
dan bahsettim. İşte böylece buraya davet edildim. Bu vesileyle, bugün 
memleketini adıyla birlikte şeteflendiren ve eserleriyle ölümsüz kılan Se
lim Sabit Efendi'nin arııldığı bu konferans sebebiyle çok duygulandığımı 
sizlerin huzurunda da ifade etmek isterim. 

Georgios Vizyenos, 1849 yılında Vize'de doğdu ve Atina'daki Dronio
kaiteion Ruh ve Sinir Hastalıklan Hastanesi'nde 1896'da öldü. İstanbul 
ve Kıbns'ta yaşadığı zor çocukluk yıllarından sonra varlıklı bir Yunanlı 
olan Zafirts'in sağladığı burs sayesinde Atina'da rahat bir öğrencilik yap
tı. Almanya'da felsefe ve psikoloji öğrenimi gördü ve burada doktorasını 
tamamladı. Kısa hikayeler yazmaya başlamadan önce şiirlerini yayımia
dı. Eserlerinin ekserisi, öğrenimden döndükten sonra, 1883-1885 yılla
n arasında basıiınıştır. Vizyenos'un düzyazıya geçmesi modern Yunan 
edebiyatçılannın bir elin parmaJ?an kadar az olduğu bir zamana teka
bül etmiştir. Atina Üniversitesi'nde okuduğu yıllarda Plotinos'un ~ 
Felsefesi üzerine yaptığı çalışmasına ek olarak, ruh sağlığının bozulma
sının meslek hayatına ara verdiği 1892 yılına kadar felsefe ve psikoloji 
alanlarında ders kitaplan da yazmıştır. Eğer Vizyenos'un yapıtlan çağ
daşları arasından belirgin biçimde ayrıiabiliyorsa ve bugün bile değerini 
korumaya devam ediyorsa, bu eserlerin, onun zeki, iddialı ve o devirde
ki Osmanlı tebaası Rum vatandaşların ölçütlerinin çok ötesindeki psiko
loji ve felsefe eserlerini de içinde taşıyor olması nedeniyledir. Vizyenos kı-

Prof. Dr. Yunanistan Milli Araştrrma Merkezi 

*" Araşbnna Görevlisi, Marmaa Üniversitesi, TürkiyatAraştınnalan Enstitüsü 
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sa hikayeler yazmış olmasına rağmen, bu hikayeler büyük romanlar 
yazmaya yetecek malzerneye sahiptirler. 

Vizyenos hakkında bu kadar biyografik bilgi yeter. Biz daha başka 
şeylerle ilgilenmekteyiz, daha önemli şeylerle: Onun entelektüel zihin 
katmanlanyla ilgilenmekteyiz. Onun yalnızca eserlerinde, bölünmüş bir 
biçimde, görebildiğimiz kişiliği ilk bakışta gözden kaçmaktadır. Bütün 
kişilikler tarihle yoğrulmuştur: Talih ve ihtiyaçların ürünü, mekan ve za
manın çifte boyutuyla kaçınılmaz olarak işaretlenmiştir. Bu açıdan Viz
yenos'un kiı?iliğinin temelleri öncelikle, daha sonra manevi ve maddi 
kaynaklarını aldığı Vize ve Trakya'da aranmalıdır. Böylece dünyayla ilk 
ve kesin ilişkilerin kurulduğu yere; bir taşra kasabasının iç dünyasına 
bakılmalıdır. Verimli topraklann, gür ormanların olduğu ama denizden 
uzak olduğu için dünyaya fazla açık olmayan bir yer. Arazi, ustalıkla 
yüksek duvarlar içinde bir bahçede bir elma ağacım tanımlamakta ve 
çağnştırmaktadır; bir "baira". Bu tabii çevre elbette insanlarla, Vize'nin 
küçük taşra toplumu ve ailenin küçük yapısıyla işe yaramaktadır. Bir 
taşra insam olarak Vizyenos elbette bir geleneğe, ortak arketipiere ve sü
regelen mitlere sahipti. Bu da yapılann sağlanılığı ve kanındaki devam
lılık duygusunu sağlıyordu. Köy hayatı yaşadığı için gelenek ve dil karn
na işle:mlşti. 

Onun durumunda ise bu sayılan özellikler sarsılmaz dengeler anla
mına gelmeyebiliyordu. Erken yaşlardan itibaren, yetim ve yoksul oldu
ğu için güvensizliğin ve sonuçlanmn ne anlama geldiğini biliyordu. "Tur
komeritis" (daha sonra bu konuya döneceğim), bir zamanlar benzerlik ve 
farklılık anlamına gelen ama o devirde diğer uluslann yakınlaştıncı öğe
si olan tarihi yaşadı. Drama bilincine yol açan ne varsa (ölüm, sefalet, 
korku, aşağılanmal onun çocukluğunun bir parçasıydı. 

Bunlardan bahsetmemin nedeni Vizyenos'un sürekli bir otobiyogra
fik yazar olmasıdır. "Arınemin Günahı" -ya da "Kardeşimin Katili Kimdi?" 
gibi eserlerinde Vizyenos kendi hayatından parçalar sunar bize. Burada 
görünmeyen fakat kapsayıcı insan ilişkilerinden, öncelikle ailesi, ardın
dan daha geniş çevresinden, yani Vize ve Trakya'dan söz eder. Kısa hi
kayelerinde özgün bir biçimde ve az görülür bir duyarlıkla dile getirdiği 
Vize'nin küçük sosyal yaşamıyla sınırlaması isteyerek yaptığı bir davra
mştır. Aynca onun günlük hayatı tasvir eden konulan seçmesi, sadece 
o devirdeki eserlerde yaygın olan falklor hazinelerinden faydalanma eği
limleriyle açıklanamaz. Bahsedilen günlük hayatı tasvir ve Vizyenos'un 
eserlerinde görülen otobiyografik özellik büyük ihtimalle onu besleyen 
göbek kordonu Trakya'ya olan iç temayülü ve mitsel karakter taşıyan 
çocukluğundalti sevdiklerine (anrıesi Despina Michaliessa, kardeşleri, 
dedesi Yorgis ve büyük anrıesi Chrousi ve verimli Trakya'daki ve yakın 
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çevresindeki bütün diğer dürüst -Rum ve Türk- halka) yakın olmasıyla 
renklenen geçmişe bakışına borçludur. 

En iyi dört kısa hikayesinin -"Annemin Günahı" (1883), "Kardeşimin 
Katili Kimdi?" (1883), "Hayatının Tek Yolculuğu" (1884) ve "Moskov Se
lim" (1895)- geçtiği mekanın Vize olması tesadüf değildir. Sahne sadece 
hikayenin şartları gerektirdiğinde değişmektedir. "Kardeşimin Katili 
Kimdi?" ve "Hayatının Tek Yolculuğu" hikayelerinde bazı olaylar bir za
manlar Trakya'nın merkezi ve dünyanın ortası sayılan İstanbul'da geç
mektedir. "Moskov Selim"de ise kahramanın bazı maceralarından sonra 
olaylar İstanbul'dan değişik savaş cephelerine kaymaktaveVize yakın
larındaki sevimli bir belde olan Kaynarca'da son bulmaktadır. Bu yüz
den Vize sabit referans noktası olarak kalmaktadır. Trakyalı şair. çocuk
luğundan bilitibar günlük hayatı tasvir eden eserler yazmaya uygun bir 
arıılar dünyası getirmiştir. Mizaçtan gelen destai:ısılığı olağan içinden tu
hafı ayır;maya, insanların karakterleri içinden en ilginç davranışları se
çip almaya yardım etmiştir. Böylece pek çok kısa hikayesinin konusu 
Trakya'dan çıkmıştır. Ayrıca bu hikayeler sadece kişilerin tavırlarına 
önem vermemekte, aynı zam~da güçlü bir psikolojik yapıyı da barındır
maktadır. Bu tavırlara verilen önem genellikle bize fotoğrafik, düz bir 
dünya görüşü sunar. Burada üçüncü boyut, insan zihninin derinliği ek
siktir. Vizyenos, küçük ama öncü -bugünün standartlarında bile- eser
leriyle modern Yunan düz yazı sanatına sözü edilen boyutu getiren ilk 
yazardı. 

Vizyenos'un ilk kısa hikayesi olan "Annemin Günahı", aynı zamanda 
ilk Yunan kısa bikayesidir. Bu hikayenin baş kahramanı olan anne (Viz
yenos'un kendi annesi) uykusunda henüz bir bebek olan kız çocuğunun 
boğularak ölmesine sebebiyet verir ve hayatının geri kalan kısmında bu 
günahın azabırıı taşır. Bu kişilikte trajedi ve insan hissiyatı verilir. Des
pinio Michaliessa, tek kız çocuğunu hastalık derecesinde sever ve çocu
ğunu kaybettiğinde kendi çocuğu~un yerini alması için evlatlık kızların 
bakımı ve büyütülmesine kendini adar. Bu sayede gençliğin verdiği affe
dilebilir bir düşüncesizlik ve zayıflık nedeniyle kaybettiği ilk çocuğunun 
ölümünden Tarırı huzurunda, ama öncelikle kendi gözünde aklanmaya 
çalışır. "Ne kadar azap ve acı çekersem" diye bir akşam oğluna itiraf 
eder, 'Tarırı beni boğduğum çocuk için daha az cezalandıracaktır". Piş
manlık ve yalnızlık, bu sebeple, Tarırı'ya yakın olmaya çalışan bu zaval
lı kadının daimi psikolojik halidir. Ekümen Patrik bile, bütün statüsüne 
ve güvence vermesine rağmen, onun huzura ermesini sağlayamaz. "Pat
rik bilge ve aziz biri" diye kabul eder. "Tarırı'nın dilek ve yollarını bilmek
te ve bütün dünyanın günahlarını bağışlamakta. Ama ne diyebilirim ki? 
O bir keşiş. Hiç çocuğu olmadı bu yüzden birinin kendi çocuğunu öldür
mesini anlayamaz." 
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"Kardeşimin Katili K.irndi?" adlı eserinde Vizyenos kardeşinin katili
nin. kendini kurtarmak için kardeşini ölüme iten namussuzun biri mi; 
yoksa yazann kardeşini eşinin kardeşinin katili zannederek hataya dü
şen ve kendini kaybeden bir aile dostu mu olduğu yolundaki soruyu ce
vapsız bırakır. Bu ustaca inşa edilmiş dedektif hikayesinin. ardındaki 
maceralarda, halk. Rumlar ve Türkler, kaderin ağına takılarak bütün 
trajik halleriyle karşımıza çıkarlar. Kurbanın annesi ve katil; birincisi 
suçunu bilmeden işlemiştir, iyi ve masum biri olan ikincisi suçunu ken
dini kaybederek işlemiştir. Bu durum, dramalar genellikle çılgınlıkla so
na erdiği için, Vizyenos'un kullandığı bir elementtir. Bu aniatılann hiç 
birinde ahlaki bir sorun ortaya konmaz. Sahne dikkatlice incelenir; her 
şey kontrol altındadır. Vizyenos, ahlaki derslerini tipik bir açıklamayla 
vermez, fakat bu dersleri eserindeki kişilerin psikolojik durumu ve ka
rakterlerin değer yargılarıyla karşılar. Her iki eserin sonunda ortaya çı
kan sorun ahlaki alınaktan çok psikolojiktir. Anneye ağır gelen suç. so
nuçta, derin bir annelik acısıdır. Sonradan çıldırmış olan ve kurbanın 
olan bitenden habersiz annesinin hizmetinde olan gayn ihtiyari katili 
gerçekte olanları bilen yazar, evinin bahçesinde kardeşinin mezarıyla il
gilenirken görünce affeder. Ruhundaki sorunlarm yarattığı öfkeyle mü
cadele etmektedir. Ancak insanlığı galip gelir ve bu sıriı. içine gömer. 
Böylece annesi kendi çocuğunun katilini korumaya, ona bakmaya de
vam eder. Annesi bu gerçeği hiç bilmeyecek ve öğrenemeyecektir. Daha 
önceleri aile trajedileri olarak tanıtılan bu iki seçkiİı öyküde trajik olan 
nokta, aklı başında olmadan ya da ihmalkarlıkla yanlış yapan -suç işle
yen- ve pişman olan ve daha sonra ruhunu temizlemek için kendini fe
da eden kahramanın gayn ihtiyari günahıdır. Vizyenos'un eserlerindeki 
temel sorun kahramanın zorluklarm yükünü omuzlayıp omuziayamaya
cağı ve eğer omuzlarsa bunu nasıl yapacağıdır. Onun eserlerine antik 
dramanın haşmetini veren de budur. 

"Annemin Günahı"nın daimi merkezi olan Despinio etrafinda hayat 
ve ölümün değişmez kurallarıyla yönetilen bütün insanlık toplumu ha
reket eder. "Hayatının Tek Yolculuğu" adlı hikayeyi okuyan biri de aynı 
şeyleri hisseder. Bu hikayede baş kahraman hikayeyi arılatan tarunun 
hayranlık dolu gözleriyle okuyucuya sunulan sevimli bir büyükbaba fi
gürüdür. Uzak ve tuhaf topraklann masallarını arılatan büyükbaba as
lında köyün hemen dışındaki "toumba"dan daha öteye gitmemiştir. To
rununun kafasında efsanevi bir kahraman boyutunda olan yaşlı adam, 
gerç.ekte hayatını otoriter karısı Chrousi'nin "parmağının ucunda" geçir
niiştir. Yaptığı tek yolculuk ise uzun ölüm gecesinde çıktığı yolculuktur. 
Hayatının bağucu gerçeklerine ve hareketsiz dış dünyaya bir tepki ola-
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rak ve aklını başında tutahilrnek için kendi kaçış yöntemini bulmuştur; 
mit ve fantezi dünyasına yaptıgı yolculuklar. Bu kısa hikayeler bütün 
Trakya hayatının evrelerini gösterir: Dogum, hayatın zevk ve acıları, ka
çış hayalleri, ölüm ve ayrıca dogum yerinin ortak mitlerine, gelenekleri
ne ve tabiatma yakın olmak. Vizyenos'un düzyazıları insan hayatının sı
nırlı ve özel bazı içsel keşiflerini sunmaz, fakat insanların maddi ve ma
nevi ortamlarıyla karışmış çok boyutlu ilişkilerinde ortaya çıkan mikro
kozmosu gözler önüne serer. 

Benim görüşüme göre Vizyenos'un eserlerinin dikkat çekici bir yanı 
dahcı. vardır; Rumlar ve Türklerin bir arada yaşamasıyla verilen özel 
renklilik ve her iki halktan insanları baglayan samimi insan ilişkileri. Bu 
ilişkiler "Kardeşimin Katili Kimdi?" adlı hilrayede işlenmektedir. Bu hi
kayede yazarın annesi, yabancı yerlerde olan oğluna eğer kötü davranı
lıyorsa, ilahi adaletin bir karşılığı olarak iyi davranılacağı düşüncesiyle, 
yoluna çl'kan her yabancıyı koruyup ona bakmaktadır. Kiamil'in annesi, 
öte yandan, kendisinden çok uzakta ölümle pençeleşirken, aylarca sev
gi ve fedakarlıkla oğlunun yarıında yer alan bu iyi Hıristiyan kadınma 
karşı borcunu ve minnettarlığını gösterebilmek için ne yapacağını bile
mez. Hıristiyan Rumlar ve Müslüman Türkler birbirlerini sever, çünkü 
misafirperverliğin kutsal bağı onları yakınlaştırır. Kur'an'a göre bütün 
gayrı Müslimler, tabi ki bu arada Hıristiyanlar, doğrudan cehenneme gi
decektir. Böylece dindar Osmanlı kadim dininin öğrettikleri hakkında 
hayatında ilk defa rahatsızlık duyar ve merak eder; eğer bu azize' kadın, 
oğlunu kurtaran bu Hıristiyan cennete gitmeyecekse kim bu ilahi ilisa
na layıktır? 

Vizyenos'un şaheseri hiç şüphesiz "Moskov Selim"dir. Bu eseri kendi 
halkı (ailesi ve yakınları) tarafından sadece acı ve hayal kırıklıklarıyla 
doldurulan ve insanlığı ve iyiliği kaçırıldığı zaman düşmanlarında, Rus
larda bulan cesur bir Türk'ün uzun hikayesidir. Kırım Savaşı (1854-
1861) ve Hersek ve Sırhistan aras'ındaki savaş (1875-1876) hikayenin 
tarihsel arka planını oluştururlar. Yazar Selim'i kendisine Rus taraftar
lığı dolayısıyla Moskov Selim takma adını veren ve onu yarı-deli sayan 
toplumun sınırlarında yaşayan biri olarak sunar. Düşmanlarını, yani 
Rusları tutkuyla seven bu Türk. sonunda bir ikilemiçine düşer: Bulga
ristan'a yeniden giren Rusların üzerine gitmek zorundadır, öte yandan 
kendisi bir Müslümandır. "Babam ve annem Müslüman'dı. .. Ben ve Sul
tan'ın tebası olan bütün Osmarılılar ... Kan hiçbir zaman su olmaz. Ken
di kanımı nasıl reddedebilirim? Efendime ihanet? Rusların tarafına geç
mek?" Anlatıcı-yazar, Rusların Osmanlı topraklarına girdiği haberinin 
yalan olduğunu bildirdiğinde sevincinden ölür. Bu kısa hikayenin sonuç 
cümlesi şöyledir: "ve Türk, Türk olarak kaldı". Dilciler ve diğerleri,_ bu-
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nun yorumuyla ve hikayenin giriş bölümüyle oldukça fazla ilgilenrnişler
dir. Hikayede Vizyenos, ikinci şahıs kipini kullanarak "iyi, garip Türk" 
Selim Moskov'a seslenir: "Hiç şüphem yok ki senin ırkının fanatikleri 
kalbinin en ücra köşesini kafirin kirli bakışianna açtığ;ı için 'inançlı' bi
rinin hatırasına sövecektir. Korkarım benim ırkıının fanatikleri senin er
demlerini saklamadığ;ım için veya senin anlatımında yerine.'bir Hıristi
yan kahraman geçirmediğ;im için benimle dalga geçeceklerdir. Ama fark 
etınez. Bu senin değ;erinden hiçbir şey kaybettinnez. Bundan dolayı hiç
bir zaman vicdan azabı duymayacağ;ım. Çünkü olayları kaydeden biri 
olarak sende ulusurnun ebedi düşmanını değ;il. insanlığ;ı verdim. Bu 
yüzden endişe etıne. Seriin hikayeni yazacağ;ım." 

Bu alıntı Vizyenos'da Türk imajını yorumlamak amacıyla Mart ayın
'da yayınlanan Herakles Myllas'ın Türk Romanı ve "Öteki" Ulusal Kimiilc
te Yunan İmajı adlı çalışması tarafından da seçilıniştir. Bu yorumlara bir 
cevap . olarak şunları söylemeliyim ki edebiyat. gerçek edebiyat. çok çe
şitli işaretler verir ve çok sayıda yaklaşıma izin verir. Ancak Vizyenos'un 
bugünkü Atina edebiyat çevresinde bir 'Turkomeritis" olarak tanımlan-
dığ;ını unutmamalıyız. Bu terim, Patricia Fetisa Barbeito'ya göre "coğ;rafı 
konum ve milliyeti karşılaştırarak kimlik oluşturur, Turkomeritis Vizye
nos'un mekan/kimlik denkleini dışında olduğ;unu gösterir ve bu yüzden 
bir kapsülün içine kapatır. Kimlik sorunsalı Vizyenos'un hikayelerinde 
açıkça görülür. Bu teriınle dile getirilen karmaşa Vizyenos'un hikayele
rinin sorunsallaştırdığ;ı tabü, homojen ve birleştirici kimlik kavramından 
ortaya çıkmaktadır" 1 . Ayrıca şu konuya da dikkat çekmeliyim ki Vizye
nos'un yazdığ;ı dönem toplumsallığ;ın doğ;duğ;u, tutarlı bir milli kimliğ;in 
kurulduğ;u, kendini ispat etınenin rağ;bet gördüğ;ü ve aynı zamanda folk
lorik hareketlere olan ilginin yükseldiğ;i bir devirdi. Bu konuda Margaret 
Alexiou'nun sözlerini kullanacağ;ım2 : Vizyenos'un topos ve tropos (coğ;
rafı mekan ve aniatı modeli) anlayışı ile yeni Yunan devletindeki Hella
die çağ;daşlarımn bu kavramları algılayışı arasındaki fark saklı kalmıştır 
ama derindir. Onun "şehri". Palamas ya da Psiacl;ıaris'te olduğ;u gibi, es
ki Bizans'ın idealize edilniiş Constantinople'ü değ;il, hareketli Türk aile
leriyle, hanları, pazarları ve loncalarıyla, dönen dervişleri ve "Jön 
Türk"leriyle, sokak suçları ve haremağ;aları ve ipek ilmeklertyle zengin 
Topkapı Sarayı'yla bugünün Osmanlı İstanbul'udur. Dili halkın anlaya-

2 

Patricia Felisa Barbeito, Altered States: Space, Gender and the (Un)making ofldentity 

in the Short Stortes of Georgios M. Vizyenos, Journal of Modem Greek Studies, 13 
(1995), 299, 301. 

MargaretAlexiou, Views ofVizyenos. WhyVizyenos?, Journal ofModern Greek Studies 
13 (1995), 295-296. 
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cağı kadar sade değildir. Homer ve Bizans Grekçe'sinden tekrar hayata 
geçirilen veya (Slavca ve Türkçe'yi de içeren) kendi öz Trakya lehçesin
den alınan sözcükler ve formlar içerir. imal~. "edebi kurallar" ve Helle
nizmin yanlış yaklaşımlarının milliyetçi kavramlarını işleyerek sadece 
orta çağ, Rönesans ve çağdaş Batı değil, aynı zamanda Balkanlar ve Os
manlı Doğusunun dikkatlice incelenmesini sağlamıştır." 

Sonuç olarak sizlere, dört kısa hikayesi aracılığıyla, Georgios Vizye
nos'un edebi sanatının önemli yapı taşlarını ve ana konularını sunmaya 
çalıştım. Burada, Vize'de 150 yıl önce doğan, Despinio Michaliessa'nın 
oğlu, doğum yerine olan sevgisini göstererek Georgios Vizyenos olarak 
adlandırılmayı seçmiştir. Eserleri bir çok dile çevrildiği için, sonunda 
memleketini uluslararası alanda şereflendirmiştir. Eğer benim sözlerim 
sizi harekete geçirecekse Osman Bleda'nın yakın bir zamanda hazırla
mış olduğu Türkçe derlerneyi (Seçme Hikayeler) size tavsiye ederim. 
Eleştiı'menler tarafından Dostoyevski ve diğer büyük Avrupalı yazarlar
la kıyaslanan bu büyük edebi şahsiyetikendi hemşehrilerine tanıtmak
tan gurur ve mutluluk duyduğumu belirtmeme izin verin. 

Bayarılar ve Baylar, 

Vize, bu küçük 19. yüzyıl kasabası, çocukları Selim Sabit Efendi ve 
Georgios Vizyenos tarafından onurlandınldı. Ancak özellikle eserlerinde 
toprağı ve halkını öven ve resmeden Vizyenos tarafından bu faltir kasa
ba, Avrupa edebiyatının panteonuna çıkarılmıştır." 





Georgios Vizyenos, son of Vizye 

Evangelia BALTA 

I ought perhaps to explain how I come to be talking about a Greek 
author at a conference dedicated to Selim Sabit Efendi. It all began 
about eighteen months ago when, while drinking tea during a break in 
our work at the Basbakanlik Arsivi, our colleague Mert told me about 
this meeting being organized in Vizye. In the course of our conversation 
I menfioned that Vizye was the birthplace of an exceptional Greek short
story-writer who aqopted its name as his nom de plume, Georgios 
Vizyenos. And that is how I came to be invited here. May I take this 
opportunity of saying publicly how touched I am that Vizye today is also 
honouring, in the context of this conference, a fellow townsman of Selim 
Sabit Efendi, a literary figure who honoured his home town with his 
name and immortalized it in his oeuvre. 

Georgios Vizyenos was born at Vizye in 1849 and died an inmate of 
the Droniokaiteion Mental Hospital in Athens, in 1896. After an impov
erished childhood m Constantinople and Cyprus, he studied comfort
ably in Athens thanks to a scholarship from a wealthy expatriate Greek, 
Zarifis. He continued his education in philosophy and psychology in 
Germany, where he received a doctoral degree. He first published col
lections of poems, before turning to the short story. Most of his works 
were published between 1883• and 1885, after he returned from his 
studies. Vizyenos's prose writings appeared at a historical moment when 
Modern Greek literary works of merit could be counted on the fmgers of 
one hand. A reader at the University of Athens, with a monograph on 
'Plotinos' Philosophy of Good' to his credit, he also wrote other studies 
in psychology and teaching manuals until 1892, when his career was 
cut short by mental illness. If his literature stands out from that of his 
contemporaries, and if it continues to be timely even today, this is 
because it encloses his brilliant and ground-breaking studies in psy
chology ru:;td philosophy, which elevate it far beyond the measures of the 
Greek citizen or the Ottoman subject. Let me say in advance that, 
although he created short stories, these are of the stuff of great novels. 
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Enough of the biographical information on Vizyenos. We are inter
ested in something else, something more essential: his intellectual 
stratigraphy. His person, that which exists only within his work, but 
which, fragmented, frequently escapes us at first glance. It goes without 
saying that a person, any person, is articulated with history: product of 
luck and need, crossed inevitably with the dual dimension of space and 
of time. From this viewpoint the fundamental substrate o( V~enos 
should be sought first of all in Vizye, Vizo and the wider region ofTbrace; 
there where the author himself was later to locate his spiritual and 
material sources. So first and decisive contact with the world: the Wand 
space of a highland town . .A place with soil and vegetation, an impreg
nable fortress, but without large openings and outlets, since it was far 
from the sea. The landscapes define and recall with familiarity an apple 
tree in a courtyard with a garden and high walls, a 'baira'. This earthy 
landscape functions, of course, in conjunction with the people, with the 
small rural community of Vizo and, primarily, -with the microcosm of. 
the family. A country lad, Vizyenos certainly has tradition, collective 
ar:chetypes and enduring myths, the stability of structures and the 
sense of repetition in his blood, just as he has folk life, lore and language 
in his blood. In his case, however, these do not ensure unassailable bal
ances. Fatherless and indigent, he knew what insecurity and its conse
quences meant from an early age. 'Turkomeritis' (I shall return to this), 
he lived the history, that is the proximity of those of other nations, at 
once as similarity and difference. Whatever leads to consciousness of 
drama (death, misery /fear, humiliation) are an ineXtricable part of his 
childhood. 

I mention these facts because what is singularly interesting in the 
case of Vizyenos is that he is a continuously autobiographical writer. In 
writing 'My Mother's Sin' or 'Who Was My Brother's Killer' Vizyenos 
spealcs to us of his own life in all that invisible but extant mesh of 
human relations, first with his immediate family milieu and then with 
his wider environment, which is Vizye and Thrace. His confmement to 
the microcosm of Vizye, which he brings to life with rare sensitivity and 
authenticity in his short stories, is voluntary. I believe too that his pref
erence for genre themes should not be explained only by the more gen
eral tendency observed in authors of this period to utilize the treasures 
of the folk tradition in their works. The pronounced genre and autobio
graphical character of Vizyenos's work is perhaps due more to his inter
nal propensity to connect with the umbilical cord that nourished him, 
Thrace, and to relive in retrospect those mythical childhood years close 
to his loved ones, his mother Despinio Michaliessa, his brothers, his 
grandfather Yorgis and his grandmother Chrousi, and all those other 
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honest folk - Greeks and Turks-- in serene and fruitful Thrace. It is 
hardly fortuitous that in the four short stories that are his best. 'My 
Mother's Sin' (1883). 'ViTho Was My Brother's Killer' (1883), 'The Ollly 
Journey of His Life' (1884) and 'Moskov Selim' (1895). the scene is set in 
Vizo. The setting only changes when the economy of the work demands 
it, as in 'Who Was My Brother's Killer' and 'The Only Journey of His Ljfe', 
where some of the action takes place in Constantinople, the once great 
centre ofThrace and navel of the world; and as in 'Moskov Selim', where 
the action. following the hero's adventures, moves successively from 
Constantinople to various battle fields and places of his captivity, to end 
up in Kainarja. that lovely resort outside Vizye. So Vizye remains the 
fixed reference point. The Thracian poet brought with him from his 
childhood a world of memories that were suitable subjects for genre 
works; his idiosyncratic sagacity helped him to distinguish the strange 
inside the ordinary, to pick out the oddest quirks in people'~ characters. 
So mdst of the subjects ofhis short stories derive from Thrace. Moreover, 
they have not only a strong mannerist tone but also an intense psycho
logical timbre. The mannerism usually gives us a photographic, flat view 
of the world. from which the third ·dimension, the profundity of the 
human psyche, is missing. Vizyenos. in his albeit small but avant~garde 
-even by today's standards-- oeuvre, was the first to bring this dimen
sion to Modern Greek prose-writing. 

'My Mother's Sin', the first short story by Vizyenos, is the first Greek 
short story per se. The central figure of the mother "(Vizyenos's own 
mother) who, in her sleep, unwittingly smothered her baby girl and who 
was tormented by this sin for the rest of her life, is presented in all her 
tragic poignancy and human tenderness. Despinio Michaliessa is a 
women with a pathological love of her only daughter and when she loses 
her, she dedicates herself wholeheartedly to the care and upbringing of 
foreign adopted girls, as substitutes for her own. So she tries to expiate 
herself before God, but primarily before herself, for the death of her first 
child, which she lost because of a pardonable youthful weakness and 
thought lessness. 'The more I am tormented and suffer', she confesses 
one evening to her son, 'the less God will punish me for the child I 
smothered'. Regret and desolation are therefore the permanent psycho
logical clime of this wretched mother, who has been reduced to se IT
immolation in order to frild grace near God. Not even the Ecumenical 
Patriarch himself. with all his status and conviction, can. comfort her. 
'The patriarch is a wise and saintly man', she admits. 'He knows God's 
wishes and ways and forgives the sins of all the world. But what can I 
say! He's a monlc He hasn't had children so he cannot know what it's 
like for someone to kill his own child.' 
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In 'Who Was My Brother's Killer', Vizyenos leaves unanswered the 
moral question of whether his brother's murderer is a known cunning 
ne'er-do-well. who somehow pushed him to death in order to save him
self. or a good friend of the house who committed a crime by mistalting 
the author's brother for the murderer of his w1fe's brother and lost his 
wits when he learnt he was wrong. Behind the adventures of a well-con
structed detective story, the people, Greeks and Turks, emerge in all 
their tragic state, trapped in the snare of fate. The victim's mother and 
the murderer: the first committed in her ignorance, the second good and 
innocent lost in his madness, an element that Vizyenos - uses since the 
drama often ends with maclness. In neither of these narratives is a moral 
problem posited. The act is examined per se and its triggers are checked. 
Vizyenos does not give his moral lesson a typical expression. but con
fronts it as a value from the character and the psychological disposition 
of the persons in his work The problem that appears at the end of both 
works is not so much ·moral as psyc.hological. The guilt that weighs 
heavy on the mother is. in the end, the deep maternal pain. And 
although the involuntary murderer -- now demented and in the service 
of his victim's unsuspecting mother- has been forgiven deep down by 
the author. who alone knows the true events. when the latter sees him 
in the garden of his house tending his brother's grave, he struggles with 
the anger that troubles his soul. But the power of his cultured human
ity prevails and he buries the astonishing secret inside himself, leaving 
his mother to protect the murderer of her child, without ever knowing or 
learning this. What is tragic in these two superb short stories. which 
were formerly characterized as family tragedies, is the unwitting sin of 
the hero. who does wrong- commits the crime- out of heedlessness 
or ignorance and then repents and is later sacrificed needlessly so as to 
purify the soul. The basic problem in the prosody of Vizyenos is if and 
how the hero can shoulder the onus of adversity. This is what gives his 
writing the tragic grandeur of ancient drama. 

Around Despinio. who is the constant centre of the short story 'My 
Mother's Sin'. moves a whole human society. governed by fixed rules of 
life and death. One feels this too on reading 'The Only Journey of His 
Life'. protagonist in which is the amiable figure of the grandfather, pre
sented through the admiring eyes of the grandson-narrator the grand
father w~o tells many tales of weird and distant lands, yet, as is 
revealed. has traveled no further than the 'toumba' (tell) just outside the 
village. The old man who in his grandson's mind had assumed the 
dirpensions of a legendary hero. the intrepid traveler who had roamed 
the whole world, in fact spent his life 'under the thumb' of his autocrat
ic wife. Mistress Chrousi, and the only journey he ever made was the 
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journey on the long night of his death. In order to keep himself sane and 
in reaction to the external immobility and asphyxiating- reality of his 
life. he found his own form of escapism, his journeys into the realm of 
myth and fantasy. Through these short stories passes the entire cycle of 
Thracian life: birth, the joys and sorrows of living, the dream of escapism 
and death, close to nature and the traditions and collective myths of the 
birthplace. Vizyenos's prose-writings do not represent the internal explo
ration of a specific and restricted human landscape, but reveal to us a 
whole microcosm in the multiple relationships of the persons who com
pose it with their physical and metaphysical milieu. 

In my view there is also another very important element in the oeu
vre of Vizyenos that deserves attention, namely the special coloration 
given by the coexistence of Greeks and Turks and the warm human rela
tions that link persons of both races. These relations are rendered well 
in the short story 'Who Was My Brother's Killer', in which the author's 
mother takes care of every sick foreigner who comes their Way, "in the 
hope that if her son in foreign parts happens to be treated badly, he will 
find the same care out of divine reciprocity. Kiamil's mother on the other 
hand does not know what sacrifice to make in order to show her obliga
tion and gratitude to that good Christian woman who stood beside her 
son with fondness and devotion for months, while he wrestled with 
death far away from her. Greek Christians and Turk Muslims have love 
because the sacred bond of hospitality has brought them close. The 
Koran teaches that al~ non-Muslims, and of course Christians, will go 
directly to hell. So for the first time in her life the pious Ottoman woman 
feels some unease at the teachings of her religion and wonders; if this 
saintly woman, the Christian who saved her ~oy, does not go to par
adise. then who is worthy of such a divine favour? 

Vizyenos's masterpiece is without doubt 'Moskov Selim', his long 
story of a brave Turk whose own folks (his family and his compatriots) 
have filled him only with bitterness and disappointments and who dis
covers humanity and goodness in his enenies, the Russians, when they 
talce him captive. The story is interwoven with the historical background 
of the Crimean War (1854-1861) and the war between Herzegovina and 
Serbia (1875-1876). The author presents Selim living on the fringes of 
society, which considers him half-mad and has given him the peljorative 
nickname Moskov Selim, on account of his pro-Russian sentiments. 
This Turk. who passionately loved his enemies, the Russians, is struck 
in the end by apoplexy, brought on by the predicament of whether he 
should go over to-the Russians, that are descending into Bulgaria 
again, while on the other hand he cannot be anything but Muslim. He 
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wonders; 'My father and mother were Muslim ... I and all the Osmalis 
possession of the sultan ... ·Blood never ever becomes water. How can I 
deny my blood? Betray my master? Side with the Russians?' He dies of 
joy when the narrator-author tells him that his information is false and 
that the Russians have not descended to smite the Ottomans. The con
cluding· phrase of this short story is; 'and the Turk stayed a Turk'. 
Philologists and ·others have been much concerned with its interpreta
tion, as well as with the prologue to the story. There Vizyenos address
es. as narrator in the second' person, the 'good, the strange Turk'. Selim 
Moskov. saying: 'I've no doubt that the fanatics of your race will curse 
the memory of a "believer", because he opened the innermost chamber 
of his heart to the defiling eyes of an infidel. I am afraid that the fanat
ics of my own race might ridicule a Greek author for not hiding your 
virtue or not substituting a Christian hero in your narrative. But no 
matter. It will detract nought from your value and I shall never have 
scruples of conscience that as a mere chronicler I valued in you not the 
incorrigible enemy of my nation but simply the man. So, do not worry. I 
will '\vrite your story.' 

. This excerpt was also chosen by Heraldes Myllas for his study Turk 
Romaru ve "Oteki" ulusa1 kimlikte Yurian Imaji. which circulated in 
March, in order to comment· on the image of the Turk in the oeuvre ·of 
Viiye'nos. In answer to these comments I should say that literature, true 
literature, emits various signals and' admits manifold approaches. But 
we should notforget that Vizyenos was 'characterized as a 'Turkomeritis' 
by the Atheiiiari literary circles of his day, a term that, according to 
Patricia Felisa Barbeito; 'constructs identity by contrasting geographical 
location and nationality. Turkomeritis indicates that Vizyenos exists 
outside the space/identity equation and thus encapsulates, in a nut
shell, the problematics of identity evident in Vizyenos's stories and their 
critical reception. The discomfiture. reflected in this epithet may also 
issue from the way Vizyenos's stories problematize the notion of an 
inherent. homogeneous and unitary concept of identity. 1 I also note that 
the period in which Vizyenos was writing was the period that saw the 
birth. of demoticism and increasing interest in folldoric movements, as 
well as irl investment in self-representation and the establishment of a 
coherent national identity. I will use the words of Margaret Alexiou:2 

.. 
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'The difference between Vizyenos's sense of topos and tropos (geograph
ical space and narrative mode) and that of his Helladic contemporaries 
in the new Greek state is unspoken but profound. His "City" is not the 
idealized Constantinople of the Byzantine past, as in Palamas or 
Psicharis, but the Ottoman Istanbul of the present, with reference to its 
busy Turkish households, chans, bazaars and guilds, its whirling 
denrishes and 'Young Turks", its street crime and its Topkapi palace rich 
with eunuchs and silk hangings. His language is not the pure demotic 
but includes words and forms resurrected from Homeric and Byzantine 
Greek, or drawn from his own native Thracian dialect (including Slavic 
and Turkish.). His allusions bring under scrutiny not just the medieval. 
Renaissance and contemporary West, but the Balkan and Ottoman East 
as well, while problematizing nationalist notions of the "literary canon" 
and false appropriations of Hellenism.' 

In closing I should like to say that I have endeavoured to present 
briefly•, through the four short stories, the thematic repertoire and the 
particular traits of the narrative art of Georgios Vizyenos. Born here in 
Vizye 150 years ago, the son of Despinio Michaliessa chose to be called 
Georgios Vizyenos, thus demonstrating his love of his home town and in 
the end honouring his country internationally, since his work has been 
translated into many languages. If what I have said stimulates any of 
you to read in Turkish the recent edition (Secme Hikayeler) prepared by 
Osman Bleda, let me say that I feel happy and proud to have contributed 
to malting this great literary figure, whom the critics rate on a par with 
Dostoevsk:y and other great European writers, known to his fellow 
townsmen. 

Ladies and Gentlemen, 

Vizye, this small l8tl1-century kasabas, was worthily honoured by 
her sons Selim Sabit Efendi and Georgios Vizyenos. But especially by 
Vizyenos who in his work depi~ted and lauded its place and its people, 
elevating this poor tmvn to the pantl1eon of European literature. 




