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BAŞYAZI
Değerli Okuyucular,
Ülke düzeyinde değerler her zaman farklı yönlerden gelen tehditlerle
yüzyüzedir.Buna istinaden, sahip olduğumuz büyük değerlerin
duyarlılığı,sürekli olarak günceliklerini korur,kesintisiz araştırma yapılmasını gerektirir,ilgi ve fedakarlık icap etmektedir.Bu doğrultuda
HİKMET dergisi, hadisat hükmüne son vererek, belirli uygulamaları
sayesinde toplumumuzun hassasiyetlerini dikkate alarak, yayın politikasını devam ettirmektedir. Bu bağlamda, prensip olarak:
kimliğimiz,milli-manevi değerlerimiz, kültürel hassasiyetlerimizden
hiçbir ödün vermeyerek, son 10 yılda yayımlarımızla topluma
damgamızı vurup, hızlı bir gelişim ve dönüşüm gerçekleşmiştir.
Gerek coğrayfa, gerek ülke genelinde yaşanan: ekonomik,sosyal,ve
kültürel gelişme
ve değişimler neticesinde, değişen statüler ve
toplumumuza tesirine rağmen, ülke çapında dernek bazında yegâne
sayılabilecek, kültürel mirasımızdaki kudretle HİKMET dergisi olarak, bu
zor dönemde bile milletimizin desteği sayesinde varlığımızı devam
ettirmekteyiz.
HİKMET dergisi, kurumsal olarak, akademik faaliyetler ve bilimsel
üretim bağlamında yaptığımız etki kayda değerdir.Yayımlanan ilk
sayısından günümüze kadar, Balkanlarda Türkçe yayımlanan ve ilmi
araştırma niteliği olan, ilk ve tek dergi özelliğini taşımış olmamız, uluslararası tetkik ve değerlendirmelerde dikkate alınıp, referans olarak
gösterilmemiz, katettiğimiz mesafenin önemini vurgulamaktadır. Bu
başarı, bizleri ülke çapında azınlık olarak yaşamamıza ve maddi imkanların kısıtlı olmasına rağmen, STK bazında neler yapabileceğimizin açık
bir göstergesi niteliğindedir.
Ulaştığımız nokta,sahip olduğumuz değerlerin ve misyonumuzun
bize yüklediği büyük sorumlulukla ilgili bilincin yaygınlaştırılması
gereğidir.
Gayemiz, aynı kararlılık ve duyarlılıkla, milletimizin hasssasiyetleri
doğrultusunda, daha fazla emek ve fedakarlık göstererek, kültürümüzü
ve benliğimizin muhafaza edilmesine ve gelişmesine öncülük etmektir.
ADEKSAM’ın bu günlere gelmesinde: gerek HİKMET dergisine,gerek
sosyal ve kültürel faaliyetlerimize,gerek eğitim hizmetlerimizin ifa
edilmesinde ve geliştirilmesinde emeği geçen herkeze müteşekkir
olduğumu ifade eder, şukranlarımı sunarım.

Beytullah MUÇA
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EDİTÖR`ün SÖZÜ
Bu yıl ADEKSAM eğitim, kültür ve sanat derneğinin onuncu kuruluş yılını
kutlarkenö, aynı zamanda HİKMET ilmi araştırma dergisinin onuncu sayısı ile
karşınıza çıkmaktan çok gururlu olduğumuzu ifade ediyorum. Bu sayımızda
dikkatinizi çekecek ve beğeniyle okuyacağınız birçok yazı ile karşınızdayız.
İlk makalemizde Osmanlı”nın çokkültürlülüğe olan bakışı ve o dönemde
özellikle Balkanlar ve Makedonyada bunun uygulanması ve daha sonraki
dönemde onun etkileri açıklanmaktadır;
Takiben Osmanlı elyazmalarındaki epik örneklerden biri olan ve
Saraybosna Şarkiyat enstitüsünde bulunan, fakat 1992 Bosna savaşında yok
edilen elyazmaları arasında bulunan ve Banya Luka savaşı sonrasında yazılmış
şiirin incelenmesi;
Osmanlı’nın dağılmasının ardından o dönemde anavatan Türkiye’ye göç
ederek hizmetlerini yeni kurulan Türkiye Cumhuriyetinde de sürdüren ve
mesleğinde başarılı olmuş Makedonya doğumlu polislerden bazılarının hayat
hikâyeleri anlatılmış;
Atalarımızın geniş deneyimlerinden oluşan ve milletimiz tarafından benimsenmiş olan atasözlerimizin eğitim ve öğretim açısından eleştirel okunması ve
düşünülmesinin önemi örnekleri ile açıklanmış;
Aradan çok zaman geçmesine rağmen, eserlerinden ve bilgisinden feyz
aldığımız büyük düşünür, bilim adamı, şair ve Mevlevi tarikatının piri olan
Mevlana Celaleddin Rumi”nin eserlerindeki insanın Tanrı ile ve diğer insanlarla
olan ilişkileri ile incelemeleri ve bu konuda ileri sürdüğü görüşleri incelenmiş;
Sesler dergisinde yazdığı bir yazı ile Gagavuz Türkçesini ele alan ve de
onu inceleyerek Makedonya Türkçesi ile karşılaştıran şair, yazar ve kültür adamı
İlhami Emin”in yazısı incelenmi;
IV. Yüzyıldan günümüze kadar stratejik açıdan son derece önemli bir
bölge olan, değişik zamanlarda çeşitli halkların konağı ve kolonisi olmuş olan
Makedonyada ikamet eden Makedonya Türkleri’nin sosyal, siyasal, eğitim ve
kültürel durumu ve geçen süre zarfındaki meydana gelen değişimlerin Türklerin
statülerine olan etkileri irdelenmiş;
Makedonya Osmanlı yapılarının önemli bir mimarisi olan camilerde
görülen ve günümüze kadar korunabilen en erken ahşap yapı süsleme örnekleri,
görüldüğü camiler, kullanılan ahşap ve süsleme teknikleri araştırılmış;
Adalet ve hoşgörü ile dünya hakimiyetini korumuş olan Osmanlı devletinin
bir ayağı olan Balkanlardaki hakimiyeti en az araştırılmış olması nedeniyle, bu
bölgelerdeki günümüz tarihi kitaplarında Osmanlı devletinin ne biçimde
anlatıldığı ve tarihin nasıl kötüye kullanıldığı anlatılmakta;
Osmanlı döneminde yayınlanan 1318/1900 tarihli Kosova Vilâyeti
Salnâmesinde geçen Gostivar Belediyesinın yaklaşık 110 sene önceki idarî,
sosyal, kültürel ve coğrafî durumu açıklanıyor;
Aynı yüzyılda fakat farklı tarihlerde yaşamış olan Fuzuli ve
Shakespeare”ın eserlerindeki duygu benzerliği, aynı konu ve temalar üstüne
söyledikleri mısraların anlamca yakınlığını ve kimi benzer özellikleri ortaya konmuştur.
Yine dopdolu ve ilgi çekici bir dergiyle siz değerli okurlarımızı başbaşa
brakırken, hem makaleleri ile hem de derginin bu ve önceki sayılarında bize
yardımlarını ve desteklerini esirgemeyen herkese sonsuz teşekürlerimi sunmak
boynumun borcu. Nice on yıllara, nice onuncu sayılara derken hepinizi en içten
selamlıyorum.
Dr. Enis Recep
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THE OTTOMAN MULTICULTURALISMMACEDONIAN MULTICULTURAL MODEL
Dr.Goran Janev
Introduction
Determining the type of the Ottoman multiculturalism like
Macedonian model of multiculturalism implies that such a model really
exists. The existence of the model could be established on several levels
of social reality. One of these is the theoretical level, the other one is political, and the third level is the key one; it is the existence of the model in
everyday practice. These levels are not clearly distinguished among each
other and incompatible. On the contrary, they are mutually interlinked and
affect each other to different extents.
If we take the mentioned theoretical level to imply the presence of
debates on various issues related to multiculturalism in the country,
broadly and specifically speaking, in scientific papers or in texts and
statements within the media-then, regretfully, we shall have to recognize
that there has been a huge gap in this regard. This is a surprising fact if
one bears in mind the essential importance of this issue to the development of political future in Macedonia.
Even more astonishing and disturbing is the lack of analysis of
these issues on the part of active participants in the political life in the
country. Apart from broad and partial commitments for a civic concept or
for the protection of endangered national rights, political elites have not
offered any clear, well-developed, ideological model of a multicultural
society, which is even less visible in their practices.
In my analysis, I shall demonstrate that the national state concept
has been predominant with political parties in Macedonia, i.e. that most
of them have been nationalistic-oriented. In such conditions, the development of a multicultural society is almost impossible.
Yet, in spite of these unfavorable conditions from the top, it seems
that an autochthonous or a demos-oriented model of multiculturalism has
been existing - or better said, surviving - in Macedonia, something that
HÝKMET
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could be defined as mutual respect for differences. This populist model of
multiculturalism faced its greatest challenge during 2001 when nationalistic forces passed from using rhetoric to using arms.
By providing an overview of key historical moments having hindered the natural development of the autochthonous Macedonian model
of multiculturalism and of the findings of a field survey taken in 2000/1 on
the state of affairs with this model, I shall try in this presentation to draw
some conclusions on the further development of multiculturalism in
Macedonia.
Theoretical backwardness
On theoretical level, the concept of multicultural development in
Macedonia is quite underdeveloped. Apart from a very few published
papers specifically dedicated to this topic that, due to their rarity, deserve
to be called "bright points"; and, apart from very few scientific conferences or events held on this issue, there is no literature existing in the
country dealing with multiculturalism, and one cannot talk about a scientific debate (Atanasov, 2003a, 2003b; Sarkanjac, 2000). The situation is
also very disappointing when it comes to the presence of translated or
generally available books on this topic. This astonishing lack of any theoretical treatment has been directly reflected in the absence of any kind
of a Macedonian multicultural model on a theoretical level.
This, in turn, has had negative impacts on the remaining two levels
of social reality.1 As the intellectual elite in the country has not yet started
to deal seriously with this undeniably key issue, one should not be surprised with the non-existence of a political model of a multicultural society in political parties' platforms.
Political disorientation
Somewhere at the beginning of the story of independent
Macedonia, quite understandingly, the issue of its political arrangement
was imposed. In addition to advanced and progressive declarative com1. The interlinkage of these three levels, especially the occurrence of multiculturalism, were illustrated in a sufficiently grounded manner by the initial usage of the notion
itself Gelevski (2000) and Angelovska (2000) point out that this word was used for the first
time in early 1970s by Trudeau, Canadian prime minister at the time, in an attempt to
define and overcome the political crisis in his country having occurred as a result of the
Quebec autonomist and separatist movement. Here, we have a case when a problem 15
transferred from practice into the political sphere, although motives for such action are
obviously political; later on, as a reaction to this occurrence, a theoretical trend appeared
generating authors such as Will Kymlicka and Charles Taylor.
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mitments for democracy, freedom of expression and unhindered political
organization, which as such were not contestable and were embraced by
a common consensus, the issue was also imposed of ownership of the
republic understood as a national state.2 This conservative and backward
point of view generated conflicting national movements not being able to
negotiate and communicate among each other. In the first years following
the proclaiming of sovereignty, which can also be understood as a wish
to avoid the country's involvement in the civil war that was devastating the
Federation, great insistence was being performed in Macedonia on the
oasis of peace floccules. It was supposed to mean that Macedonia was a
place where there are no conflicts and where, in spite of huge heterogeneous gaps, Macedonian citizens knew how to live together and did not
intend to take up arms against each other.
The original initiative for the development of this kind of naive multiculturalism quickly faded away and lost pace with energetically strong
nationalistic forces. Ones, from the position of a minority, were demanding to become a non-majority; the others, from the position of a majority,
did not want to let go of this privilege. The ones were demanding, the others were giving or not giving, so the former were demanding more and
more, and the latter were thinking that they had already given too much and all the ideas of institutionalizing a model of multicultural order failed
to catch root or to become current at all. With time, after a whole series
of turbulences, two major political blocks became clearly distinguished:
the Macedonian and the Albanian one (cf. Fekrat, 1999; and Daskalovski,
2004). The culmination of this mutual opposition took place in 2001, and
we should fell lucky for having had a minimum number of casualties on
each of the two sides. These were unnecessary casualties. Sacrificing
young lives would have had sense only if an otherwise unachievable aim
had been reached. The conflict was ended with the signing of the Ohrid
Framework Agreement that contained guidelines for the future arrangement of interethnic relations in the country on a political level.
What the Framework Agreement does not represent - and the question is whether it can at all represent - is a model of a multicultural society. Various mechanisms to prevent majorization in the House of
Representatives, and administrative corrections to cope the insufficient
2. Albanian political representatives even lobbied against the recognition of independent Macedonia prior to the recognition of Albanians' status as a constitutional nation.
For a more detailed analysis of ethnic political turbulences in Macedonia in early 1990,
see Micky and Albion (1993)
HÝKMET
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representation of members of country's minority ethnic communities in
state administration bodies - have not determined Macedonia's multicultural future.
The introduction of the consensual voting apparatus only legitimized the corporative approach in the regulation of interethnic relations
thereby cementing the walls among ethnic groups in Macedonia. This
highlighted the transferring of rights from the individuals to ethnic communities and, what is even more tragic, only to those communities that are
quantitatively much larger. Post-Framework Agreement Macedonia has
been moving towards a multicultural society only conditionally. Increased
and fair representation of members of minority ethnic groups in
Macedonia could surely have been applied even without the existence of
mechanisms of consensual or consocial democracy. The application of
corporative or collective principles, although providing for the initial accelerated integration of minority communities in the political and administrative apparatus of the country can actually have an adverse effect in the
future development of interethnic relations in the country.3
It is obvious that, in the aftermath of recent events related to the referendum on the territorial organization of local self-government units, we
have been witnessing a different reading of the Framework Agreements
on the part of Macedonians. Although transposed in the Constitution and
in derived legislation, this Agreement practically no longer exists; its spirit and scars from the armed conflict still linger over Macedonia. The
3. According to Kymlicka (2001), this approach in the dealing with minority rights
gets us back to the already overcome first stage of the debate on this issue, when the
commune aspect of minority rights was raised as a problem. Perhaps as being active participants in these debates, Kymlicka takes the liberty of making the division to stages by
time periods and by qualitative progress achieved, according to him to the third stage; one
liberalism and culture were divided, this debate has now turned to the analyzing of the
consequences of the classical nation building for national minorities and immigrants. I
would characterize this categorization as being unnecessary in case the author is trying
to persuade us that some progress has been achieved. Perhaps one may indeed speak
of progress in the sense of referring to political philosophers in the sphere of everyday life.
Yet, it sounds a bit naive to say that the debate in question has advanced in that it finally
arrived to the basic cause of all the mess: the concept of national states causing, discrimination of minority groups. My view is perhaps closer to the standard liberal approach due
to the distinction I make between the public, political, scientific and the media spheres on
one side, and the private one on the other. This distinction has bean made in terms of regulating interethnic relations as being inter-human ones. Support from official structures
and institutions is welcome as well as their commitment in this direction, yet reducing this
problem to formal regulation only complicates the whole process of cohabitation in heterogeneous environments.

12

HÝKMET

EKÝM 2007

reviewing of municipal borders to the behalf of achieving increased distribution of Albanian population within newly-tailored municipalities has led
to the manifestation of revolt on the part of the Macedonian population.
Understanding post-Framework-Agreement Macedonia as a composite
of ethnic groups competing for political prevalence and power,
Macedonian citizens are divided into ethnic communities and have been
openly confronting each other. Now it is not only intellectually lagging
political groups, those promoting nationalistic discourse; this discourse
has now taken root with many Macedonian citizens belonging to all ethnic groups in the country.
In the light of the above stated, it may be concluded that, in the
recent decade and a half, we have been witnessing the backlagging of
interethnic relations, contrary to proclamations of some progress being
achieved. Macedonian nationalists insisted on a constitutional preamble
that would define Macedonia as a national state of Macedonians.
Albanian nationalists, connected with Kosovo by an "umbilical cord", have
not become politically autonomous in independent Macedonia, so we
have been having spillovers of political initiatives from the north to the
country, and this escalated in an armed conflict.4 Nobody is more or less
to blame. Nobody is the first to provoke so that the other one only
responds to provocation; nobody is the first to attack, so that the other
has to defend themselves. All of them together, as political elites, turned
out to be incapable of thinking farther and higher than nationalistic dungeons. This all has been a consequence of the absence of a multicultural society model, both on theoretical and political levels.
Banal multiculturalism
All this, of course, has had its impacts over the third, essential level
of social reality- the everyday life. Although the brief analysis of previous
two levels mentioned does not promise anything optimistic, taking a look
"down there" in the field where the discriminated Albanians and endan4 Regarding this interlinkage and almost an announcement of the 2001 conflict,
the view is very illustrative of recently the most popular Albanian political leader, Arben
Xhaferi, expressed in an interview given during the escalation of the 1998 Kosovo crisis.
To the question on which the consequences would be of Kosovo events to Macedonia,
Xhaferi said: "Albanians in Macedonia are being directly affected by these events. We'll
offer a political, financial, humanitarian and, if necessary, even military help to our brothers in Kosovo. In case the need appears to lead a long guerilla war in Kosovo, the border
will be very much permeable. Macedonians will have to face the consequences", (cf.
Drens and Nouvel, 1998).
HÝKMET
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gered Macedonians allegedly live, you get a different picture of the
Macedonian social reality. As the main argument to the thesis is that there
indeed is a model of multiculturalism in Macedonia and that it should be
sought exactly in the field of everyday life, I shall mention the fact that the
armed conflict in Macedonia did not turn into a general ethnic war. In spite
of open and loud appeals for ethnic mobilization for the defense of the
homeland and, on the other side, for liberation from Slavic occupators,
the ordinary citizen of Macedonia managed to resist and to refrain. This
is not to say that there was nobody to take up arms then, but that resistance to these militant initiatives was much stronger.
So, we have a paradoxical situation: in conditions of intensive agitation and of a military crisis, instead of giving in to pressure "from above",
Macedonian citizens quite reasonably refused to take up arms against
each other, even if the border was to be very clear between allegedly
mutually hostile ethnic groups. This is due to a great extent to the strong
feeling of mistrust in politicians characterizing most of the Macedonia
population. In addition to this "healthy cynicism", Macedonian citizens
demonstrated that they also possess a highly developed culture of proper interethnic relations based upon life experience. I draw my conclusions
on the basis of my field research that, fortunately or not, was taken during the crisis itself - or the situation, as people usually called the whole
military and political turbulence. This indefinite connotation of the word
"situation" then used seemed to purposely striving to neutralize the danger coming from irresponsible political elites and their attempts of ethnic
mobilization.
Without going into ethnography details to support an obvious situation-the missing ethnic war, I would like us to have a look at what this situation looks like in Macedonia. I am not the first, nor the only one, claiming that in Macedonia a certain form of interethnic relations has existed
and functioning surprisingly well for ages.5 Suffice it to mention that, in

5 Cf. Sarkanjac (2000), where most of the authors and discussants refer to a kind
of an original, perhaps slightly forgotten, model of multiculturalism. It is the attempt to find
out how this autochthonous model looked like and what it was based on is, actually, the
aim of the present text. The organizers of the "Komsi-kapidzik" ("loosely translated as
"first neighbors' street") did not accidentally choose this notion as their leitmotiv for the
whole initiative that, although not exactly friendly oriented to multiculturalism as a political
and discursive import, through the discussions of most of the participants to the roundtable, constantly mentions local experience in a positive context that may only be understood as a clear multicultural orientation.
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the 19th century, Macedonia was renowned exactly for its heterogeneous
nature, mostly religious and linguistic. Instead of causing the so-called
"melting pot" effect, this whole mixture led to the occurrence of a notion
called "Macedonian salad", meaning a combination of numerous components existing next to each other, but not mixing.
This is not a Macedonian feature only, but we meet it or used to
meet it everywhere in the Balkans and, before homogenizing policy was
initiated for nation building, understood literally. Macedonia is characteristic in this context with the fact that it remained within the Ottoman
Empire longer than the others; as soon as it was established as a sovereign country within the former Yugoslav federation, the implementation
immediately started of the Yugoslav socialist multicultural model of "brotherhood and unity". The Ottoman Millet system has been discussed a lot,
and it should be pointed out that this model of living "next to each other"
has been maintained in Macedonia until today. However, this living "next
to each other" would be impossible or unbearable if it were not based on
mutual respect.
The essence of the Macedonian model of multiculturalism is the
fact that it is based on mutual respect. This is why no specific legal provisions have been necessary to provide for unhindered cohabitation. On
the other hand, the imposing of strict laws and regulations related to proper interethnic functioning has rendered the demos model insignificant,
even needless. As a reaction to imposed legislation providing for some
kind of protection of minorities, when in reality there is friendship and
good-neighborly relations among people, a kind of idleness has appeared
or a pure expression of resistance to the maintaining of such communications as the state has engaged in regulating this area. Since the law prescribes that my neighbor will, as of today, be having certain rights, then
let him demand his rights from the state itself. So, good neighborly and
"charshija" relations are disturbed. This is not as simple as that, but
before we enter the details on the consequences of imposed regulation
of interethnic relations, let us have a look at where the origins lie of the
Macedonian multicultural model.
I have just used two Turkish borrowings, linguistic remainders from
the five centuries of Turkish rule, words used in everyday speech:
charshija and komshilak. For a longtime, right until the nineteenth
century, it was here, in these two places, in the komshilak ("neighbor-
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hood") and the charshija ("downtown"), that the world began and ended.6
Low space mobility determined also the huge importance of the local
world. This world was divided into the immediate neighborhood, resident
location, the komshilak, and the center of economic events, the open
markets, the shops, the charshija. The "charshija" is a typically urban
phenomenon, and it seems that, in my attempt to establish the historical
foundation of the Macedonian demos multicultural model, I am failing to
provide an exact picture of the Macedonian society that used to be mainly rural. However, if we accept the statement that, apart from extremely
isolated settlements with really minimum contacts with the external world,
most of the population was included in the wide network of economic
exchange of manufactured goods and this was taking place in the
"charshija" exactly - then we may accept the fact that the division
between urban and rural environments does not necessarily mean that
we are talking about two separated worlds. In its turn the "charshija" had
its rules and norms, its codex of behavior. We may hence conclude that
the "charshija" had nevertheless a strong impact over Macedonian inhabitants of rural environments.
Viewed from a higher level, the Ottoman society in the Balkans
does not after all seem to be a perfect example of a multicultural environment. Towns were divided into neighborhoods ("maala"), these neighborhoods corresponded to the religious affiliation of their inhabitants; villages
were ethnically homogeneous; the Muslims were a privileged class, and
the rest were second-order citizens ("raya"), etc. However, it has to be
cleared up first that the "raya" consisted not only of Christians, but also of
Muslims as well, and that the basis of the Ottoman empire was the military/warrior class that fought battles to conquer new territories and was
guaranteeing the payment of taxes on the part of conquered peoples. The
"zymias," i.e. the Christians, were exempted from serving in the military
because battles were fought in the name of Allah - but they were to the
account for that by paying higher deductions than the Muslim "raya" that,
in its turn. had to go on military expeditions. The internal political setup of
6. Without attempting to make any deeper historical analyses, I shall just mention
here that this brief overview is based on several major works related with the Balkans and
the Ottoman rule, such as Stavrianos (2000, 1958), Hupcik (2002), and Pavlovich (1999).
Two studies should also be mentioned here: the one by Stojanovsld (1981), related with
the foundation and development of towns in Macedonia in this period, and the other one
by Sugar (1978) on the position of peasantry in the Balkans under the Ottoman rule.
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the Empire was based on the religious principle, and this produced the
Millet system. "Millets" were religious communities that existed separately and had their own representatives in Istanbul. Even viewed from this
particular perspective, there is very little space for imagination how this
Ottoman multicultural model looked like. Insisting on an anthropological
perspective, I will repeat that life actually evolved "down there", and that
people were perhaps not even conscious of such tenet categories and
historical models.
"Down there", people lived in their neighborhoods and met in the
common "charshija". "Down there", a long time ago, they learned to
respect each other; they understood that they indeed possess commonly shared values of honesty, justice, zealousness, and craftsmanship.
Living in the mixed-composition Empire, they understood that it was personal attributes that made someone a good or a bad person - and not religious affiliation, the basic identifier of that time. This principle of mutual
respect has been the essential element of successful cohabitation in this
region. It has not been about guaranteed rights on institutional level, but
about direct communication face to face, where a relation is built of trust
and good-neighborness on an individual level and according to personal
characteristics, and not for the purpose of rights of communities that were
qualitatively determined.
Considering some more recent history, we have to mention the
existence of the model of "brotherhood and unity", imposed as an integral
part of the omnipresent communist ideology and the understanding of
solving the issue of national minorities in the Yugoslav communist movement (for a comprehensive analysis of this approach, see Shoup, 1969,
and Allcock, 2000). The outcome of the "brotherhood and unity" policy
and the maintained tradition of good-neighborly tradition are very vividly
described by Petar Atanasov when talking about the multiculturalism of
the Cair settlement as an example of the Macedonian model of multiculturalism in recent history (2003). On a closer look in this particular example, it is not about exactly or only the brotherhood-and-unity model. The
story describes how the local neighborhood {"maalo"} life was functioning. In my interpretation, considering the whole thing by looking far back
to the past, I come to the conclusion that the principles valid since long
ago in "charshija" and "komshija" relations only continued to naturally
exist further on in the favorable conditions of the Yugoslav version of
socialism and within the international relations policy of the Communist
Alliance of Yugoslavia. This combination is what is described by Atanasov
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as the "Cair multiculturalism".
Nationalism is hidden not only in high-level narrations, but also in
small, everyday things, as Billig reminds us in his "Banal Nationalism"
(1995); the Macedonian multicultural model can also be detected in banal
and small everyday situations.
Sometime during a calm in the military actions, in the summer of
2001,1 entered a filled-with-smoke tea shop in the town of Gostivar,
where Albanians were regular customers, and I sat at the first vacant
table I saw. When the waiter asked me what I was to order, I asked for a
cup of tea - but a strong one. The expression on the young waiter's face
immediately changed and, from some strict officially, it shined with a mild
smile. He soon afterwards served me my tea and while doing so, looked
down at the cup of tea hinting that he wanted to know -whether the tea
had been prepared the way I liked it. I thanked the boy in Albanian and,
as we was walking away from my table, we smiled once again, with an
even more surprised expression on his face. I drank the tea while reading the "Dnevnik" daily and, when I asked the young waiter how much I
was to pay, he immediately asked me if I had really liked the tea. "Yes,
sure", I answered while leaving, and was told that I was welcome to that
tea shop any time I wanted, to which I said goodbye in Albanian and left.
For us, people living here, this is not either a strange or an especially
interesting story to tell. This anecdote may seem a banal one but it is
interesting to me as an anthropologist; namely, you can detect several
levels that may serve as grounds for an interesting analysis of the
Macedonian model of multiculturalism, derived from thousands of such
minor, banal situations. By my very entering the tea shop, 1 already manifest an interest not only in the drink itself, but also in the culture in which
the Turkish tea (although picked in Russia) plays a significant role. My
"poor" Albanian vocabulary was sufficient for me to express my respect
for my hosts. My having selected a strong tea to order already moved us
a step further, away from ethnic context to a common culture, the culture
of having tea, and it defined me as someone who drank that tea not for
the first time anyway. In that area as well - drinking tea- we have a developed taste in good tea- we, meaning myself and the people in the tea
shop, are the same.
Another anecdote happened in a tea shop, this time a Turkish one,
in the village of Vrapciste, on a hill above Gostivar. I went there with two
friends, a man and a woman, and we ordered tea. While preparing the
tea, the host changed the television channel from a Turkish satellite chan18
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nel to the channel of the Macedonian Television. When we left the tea
shop, he again turned the TV on the Turkish channel. Perhaps I am wrong
in my interpretation of this event, but 1 believe it was the way of the host
to show respect for his guests. Drinking tea has brought me in contact
with many Albanians and Turks in Macedonia, especially during early
1990's, when for a period of five years I was assisting in the ceramics pottery gallery of my parents in the Old Town or, as we called it, the Turkish
"Charshija". It is exactly on the basis of this experience that I dare go into
deeper analyses of banal visits to tea shops. It was there that I learned
what "esnafluk" (dignity and friendship among merchants and others)
means, what trust means, and how insignificant it is whether someone is
Macedonian, Albanian, or Turkish, or whatever for that matter. Older artisans and merchandisers each knew how to speak several languages,
and addressed each other in their interlocutor's language out of respect.
The old slipper maker was telling me how, in former times, when in the
Charshija some four or five artisans would meet each having a different
mother tongue, conversation among them would evolve in all those languages, each of them addressing his interlocutor in the tatter's mother
tongue. When I asked him why it was so, although I was supposing what
his answer would be, he told me: "Out of respect".
Conclusion
The "transferring" from the ethnicity-based to a "charshija"-based
and a neighbor-based reading of interaction among people is something
we very well learned a long time ago. The problem is that, pressed constantly and intensively by political manipulators, we have not managed to
take a moment to think and to valuate the wonderful principles of mutual
respect that we were handed over as a heritage from our ancestors. If the
past is viewed from the perspective of today, it may be concluded that
ethnicity has since been neglected, and that commonly shared values of
moral behavior have always been much more important. Ethnicity was
taken up to the surface by ambitious politicians that built their careers on
the basis of it.
Such a situation, moved higher for one level of abstraction regarding the structural setup of human relations, in post-socialist Macedonia
reminds of a post-colonial society. It is exactly colonialism and its withdrawal that have caused huge attention and development of ethnic studies. Recognizing the fact that the fight for resources among various
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groups is the thing cementing and deepening ethnic division, we may
conclude that what has been happening in Macedonia, in the fight for
gaining political power, is the building of a pluralistic society, described by
many researchers of ethnicity as such.7
In accordance with the Framework Agreement and the legal principle determined by it, qualitatively determined as a community comprising
more than twenty percent of the population on national and local levels,
Macedonia has been transforming itself into a pluralistic society of binational nature.8 In the time of the Ottoman -'rule, eve" the notion of
"nation" was unknown; yet, regardless of the absence ^ this concept,
there was a solid barrier in religious affiliations, and the society was divided on that basis. However, advantage in interpersonal communication
was given to individual attributes, and not to a person affiliation to one or
another side. This legacy, accompanied later on by the model of brotherhood and unity, speaks contrary to stereotypes of "balkanization", and
opens the way for the building of an original concept of multiculturalism.9

7.When it comes to the battle for gaining access to, and control over, resources,
especially significant is the opus ofAbier Cohen (1979; 1974; 1969). Key works on the pluralistic society are the studies of Smith M.G. (1965), Smith and Kuper (1969), and Despres
(1975). As for ethnicity as the result of intensified contacts, the view has to be mentioned
of the famous Manchester School of Anthropology, represented in the works
ofGluckmann, Mitchel, Epstein, and already mentioned Cohen.
8. Advocating greater rights for minority groups, even Kymlicka himself (2001: 2838) pointed out to the possibility of parallel nation building, or building of a subnation, as
he calls it. Even if we take a superficial look at the Albanian national movement in
Macedonia, with all its separated symbols, national institutions, non-governmental organizations, and other aspects - we may speak of such subnation building, which in turn
inevitably leads to the creation of a pluralistic or a bi-national - but not a multicultural society.
9. Too late and insufficiently in a single footnote, yet mention has to be made of the
work of Gerd Baumann (1999), regarding the concept of multiculturalism. He tries to detail
and explain the three key points hindering the development of a multicultural society: religious, national, and ethnic identities. He does not advocate their cancellation, but he does
favor their demystification. In other words, his basic premise begins with contesting the
essentialist understanding of these categories, actually, the essentialist understanding of
the very notion of culture as such. By advocating critical multiculturalism, he enlightens
our road towards the future unburdened considering of ideas regarding multicultural
orders. In this work, Baumann, on theoretical level, builds on knowledge gained from an
anthropological research about the use of the concepts of "culture" and "community" in
contemporary Great Britain, more specifically, in London (1996).
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In case in other discussions on this forum the existence is determined of an autochthonous, demos-related model of multiculturalism, it
should represent a clear and strong signal that it is necessary to study in
a systematic manner the mechanisms of this model, so that conclusions
can be drawn to influence the upper two levels of social reality: the
abstract, scientific and theoretical one, and the program-based, pragmatic one, the one belonging to political organizations. Perhaps then these
two preconditions will be met, the understanding of the own positive past,
and the program orientation to preserve the wonderful feature of deep
and sincere mutual respect; then shall we be able to speak about the
development of the Macedonian multicultural model.

Özet
“Osmanlı’da Çokkültülülük ve Makedonya’nın Farklı Kültürlere
olan Tutumu”
Osmanlı’daki çok kültürlülük nihai analizde hoşgörü felsefesinin tatbikatı olarak anılagelmektedir.Genelde Balkanlar, özelde ise Makedonya
bu sistemin (çok kültürlülüğün) etkin ve adil uygulanma sahası olmuştur.
Osmanlı sisteminde “bireyler” statüsü doğuştan belirlenmiş ve değişmez
kalıplar içerisinde hapsedilmiş bir sosyal koza içerisinde durağanlaştırılmıştır. Bu imparatorluk mirası çoğulculuğu, çok-kültürlülüğü
Globalleşen dünya, çok kültürlülük, mikro milliyetçilik, farklılıkların idaresi,
dünya vatandaşlığı gibi hususlar içermektedir. Çok-kültürlülük, her ulusdevletin içinde milliyetçi dünya düzenini içselleştirir. Makedonya’nın
Osmanlı kültürü (çok kültürlülüğü)’nün tesiri / etkisi tartışılmazdır. Bu
bağlamda Makedonya’nin ulus-delvet inşası ve sonrasında vuku bulan
gelişmeleri, bu kültürel tecrübelerin geçerliliği, çerçevesini oluşturarak,
araştırmanın esasını oluşturmaktadır.
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BANYA LUKA SAVAŞI’NIN TÜRK HALK ŞİİRİNE YANKISI

Prof. Dr. Hamdi Hasan
Osmanlı yazmalarındaki epik örnekler arasında, tarih konularıyla
ilgili olan şiirler, genellikle serhatlerde ve Yeniçeri ocaklarında yetişen saz
şairleri tarafından meydana gelmiştir. Hayatları hakkında çoğu zaman
hiçbir şey bilmediğimiz bu gibi şairlerin şiirlerindeki olaylar, sık sık genel
duygulnmalar şeklinde verilmiştir. Şiirlerde bahsedilen olayın da uzun yıllar devam eden savaşların hangi safhasıyla ilgili olduğu da kesinlikle
anlaşılmıyor. Ne var ki bazılarında olaylar zaman ve coğrafya bakımından
sanki de bir tarihçinin kaleminden çıkmış gibi gayet açık ve net bir
biçimde sergilenmiştir. Bu yazımızda bahsedeceğimiz şiir de bu tür
metinlerden biridir. Ancak, şiire geçmeden önce, onun meydana gelmesine neden olan tarihi olayını bir kaç çizgiyle aydınlatmada fayda vardır.
XVIII. yüzyılın ilk yarısında Osmanlı Imparatorluğunun askerî,
siyasî ve iktisadî durumu hiç de iyi değildi. Doğuda Iranlılara karşı
sürdürülen savaşlar henüz bitmeden, Ruslar Kırım’a hücûm ettiler.
Durumun her taraftan kendi aleyhinde geliştiğini fark eden Osmanlı
devleti. Iranlılarla sulh andlaşması imzalamak zorunda kaldı. Diğer yandan Avrupa’da büyük kuvvetlerin de ısrarlarına rağmen, Ruslar Osmanlı
devletine karşı düşmanlıklarını terk etmeyince, Osmanlı devleti Ruslara
karşı savaş ilân etmek zorunda kalır. Rusların savaşa girmesiyle, önceden kendisiyle imzalanan antlaşmaya göre Avusturya’yı da savaşa davet
eder. Avusturya Osmanlılarla daha önce (Pasarovça’da 1718’de) imzalamış olduğu sulh antlaşmasına rağmen, Osmanlıların İranlılarla yaptıkları savaşlardan dolayı bir hayli yıprandığını bildiği için, bu durumu kendisine fırsat olarak gördü. Çünkü, Osmanlı devletinin önce İran’la, daha
sonra Rusya’ya karşı yaptığı savaşlarda yirmi binin üzerinde Bosna
askeri şehid olmuştur. Dolayısıyla, bölgede savaşacak çok az asker
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kalmıştı. Böylece çok zaiyat vermeden Sava nehrinin güney bölgelerini
kendi devletine bağ-layabileceğini umarak, şiirde nakarat olarak tekrarlanan antlaşmayı bozup Osmanlılara karşı savaşa girer.
Uzun bir süreden beri Bosna ve Vidin’i ele geçirme planlarını yapan
Avusturyalılar, bu cephede deneyli komutanları Hildeburg Havzan’i
Hırvatistan Prensi Esterhazi ile birlikte atamışlardı. Çok geçmeden
Izvornik yörelerinden saldırıya geçerek bir palangayı işgal ile içindeki
muhafızları şehit ettiler. Bosna ve Sırbistan’ın birçok yerlerinde aynı
zamanda başlattıkları savaşların en çetin olanı Banya Luka savaşıdır.
Tarih kaynaklarına göre bu savaş esnasında 20 bin kişilik bir düşman
kuvveti Puzin, 20 kişilik başka bir düşman kuvveti de Çetin Klelerini, 80
bin kişilik asıl ordu ise Banya Luka Kalesini kuşatmakta idi. Bu büyük
asker gücü şiirde:
“Bunca top cephanesiyle bunca gülle kunbara
Bunca asker alay alay sanki yollar kapkara
Geldi yap yap şehre kondu Bana Luka Kal’aya
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur.”
şeklinde ifade bulmuştur.
Avusturyalıların bu şehri fethetmek azmiyle yaptıkları on günlük
kuşatma sırasında, kaleye çekilip her an yardımın yetişmesini bekleyen
Banya Luka halkı, çok zor bir duruma düşer. Ancak, Bosna Valisi
Hekimoğlu Ali Paşa, dışardan hiçbir yardım beklemeden öz be öz Bosna
birliklerinden oluşan ordunun başına geçerek, 4 Ağustos 1737 tarihinde
yaptığı beş çetin darbeden sonra, Avusturyalıları bozguna uğratır.1Bütün
bu çarpışmalar esnasında 60 bin Avusturya askeri öldürülmüş ve pek
çöğunun da tutsak edildiği tespit edilmiştir.2 Bu vesileyle Hekimoğlu Ali
Paşa’nın sağladığı galibiyet ve şöhret, Bosna Hersek’te bir bakıma doğu
dillerindeki canlı ve verimli yaratıcılığının sonunu belirtmektedir.3
1. Banya Luka Savaşı ve aynı dönemde yapılan diğer Bosna savaşları için daha geniş
bilgi için bkz.: Ömer Bosnavî, Tarih-i Bosna der Zaman-ı Hekimoğlu Ali Paşa, (Haz. Kâmil
Su), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, 1979; Agâh Sırrı Levned, Gazavat-nameler ve
Mihaloğlu Ali Bey’in Gazavatbanesi, Türk Tarih Kurumu Bas?mevi, Ankara, 1956
2. Prof. Dr. Yaşar Yücel – Prof. Dr. Ali Sevim, Türkiye Tarihi, Cilt 4, Osmanlı Dönemi
(1730-1861), Atatürk Kültür, Del ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Tarih Kurumu Yayınları
XIII. Dizi – Sa. 22, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1992, s. 16 – 17,
3. Van~o Bo`kov, Godi{wak, Kniga VII, Institut za jesik i kni`evnost u Sarajevu,
odjelewe za kni`evnost, Sarajevo, 1978, p. 189.
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Ali Paşa ordusunun bu savaşta gösterdiği büyük kahramanlıklar,
Rumelide olduğu gibi, Rumeli’nin dışındaki Türkler arasında da büyük
yankılar uyandırmıştır. Bunların birçoğu, 1992 Bosna Savaşı’na kadar
Sarayevo Şarkiyat Enstitüsü’nde muhafaza edilen Türkçe elyazmalarında
kayıtlıydı. Ancak, söz konusu savaşta, Şarkiyat Enstitüsü ile birlikte,
içinde burada bahsedeceğimiz türkü metinlerinin de bulunduğu beş binin
üzerinde Tükçe elyazması yanıp yok oldu.
Daha önce Sarayevo kütüphanelerinde yaptığımız araştırmalar
esnasında taradığımız yazmalarda Banya Luka Savaşıyla ilgili yedi türkü
metni tespit ettik.4 Bunlar, 45 kıtadan oluşan biri hariç, diğerleri, uzunluklsarı sekiz ile on kıta arasında değişen metinlerdir. 8-10 bent uzunluğunda olan ilk altı metin, kimi küçük dil ayrılıkları dışında, bazı dörtlüklerin
kelimesi kelimesine birbirine benzemesi, onların aynı kaynaktan alınıp,
değişik müstensihler tarafından istinsah edildiğini göstermektedir.
Lamiya Haciosmanoviç’in sözkonusu savaşla ilgili olarak yayınladığı iki türkünün5 ve Enver Molahaliloviç’in bir türküsünün6 de bunların
hemen hemen aynısı olduğuna göre, onların da aynı kaynaktan alındığını
söylemek yanlış sayılmaz. Uzun veya kısa olsun, bu şiirlerin tümü, aslında Banya Luka Savaşı’nın halkın vicdanında derin izler bıraktığını ve etkisinin uzun zaman silinmediğini göstermektedir. Ne var ki Osmanlı tarihinde resmî tarihçiler halkın acılarını, sevinçlerini düşüncelerini hiç bir
zaman yazmak, üzerinde durmak gereğini duymamışlardır. Onlar, hep
sarayın çevresinde dönüp durmuştur. Halbuki tarihimizi yazarken bu
eksikliği ancak halk edebiyatı, özellikle kahramanlık türkülerinin giderebileceğini unutmamak gerekir. Osmanlı idaresi altında olan BosnaHersek’in siyasî tarihinin hiçbir olayı, bu dillerde gelişen edebiyatlarda
Banya Luka Savaşı kadar yankı uyandırmamıştır. Bu savaşta gösterilen
galibiyet, çok sayıda şair ve kalem erine, söz konusu galibiyeti ve onun
büyük kahramanını şiirsel bir dille kutlamak ve ebedileştirmek için çok
büyük ilham kaynağı olmuştur. Bu nedenle, olayla ve onun başkahramanı

4 . Bu konuda daha geniş bilgi için bkz.: Dr. Hamdi Hasan, Saray-Bosna
Kütüphanelerindeki Türkçe Yazmalarda Türküler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları:
782, Kültür Eserleri Dizisi: 81, Anakara, 1987
5 . Lamiya Haciosmanoviç, “Dvije neobjavljene pjesme o banjaluçkom boju i Kadijeve
Hronike”, Prilozi za orijentalnu filologiju, Sayı XXII-XXIII, 1972-73, Sarajevo, pp.315-327
6 . Enver Mulahaliloviç, “Jedna pjesma na turskom jeziku o boju pod banjalukom”,
Glasnik islamske vjerske zajednice, No. 1. Sarajevo 1984, pp. 57-72
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Hekimoğlu Ali Paşa ile ilgili Türk dilinde çok sayıda şiir ve düz yazı
kaleme alınmıştır. Burada Adem Hanciç’in haklı olarak vurguladığı gibi,
belirtilmesi gereken önemli hususlardan biri, bu galibiyeti kutlayan şairler,
bu konudaki şiirlerini kaleme alırken söz konusu galibiyetin BosnaHersek’in Avusturya Macaristan tarafından işgalini bir buçuk asır, yani
150 yıl sonraya ertelediğini bilmedikleri gibi,7 onun aynı zamanda
Balkanların bu bölgesinde Islâmiyetin kaderini de belirlediğini
bilmemişlerdir. Kreşevlyakoviç müslümanlar yok olacaktı derken
“dolayısıyla Bosna Hersek’te Islâm kültürünün izleri tamamen silinmiş
olacaktı.”8
Şiir, tarih olayını ayrıntılarına kadar aydınlatan,ve düşmanın alçaklık ve soysuz-luğunu terennüm eden dörtlük ve dizelerle doludur. 173639 savaşlarından önce ve sonra sadrazamlık mevkiinde bulunmuş olan
Hekimoğlu Ali Paşa’ nın9 Bosna Valisi olarak bu savaşlara sevk ve
idarede gösterdiği üstün başarı, halkın erkeği ve kadınıyla memleketlerini savunmada canla başla harcadıkları çabalar, katlandıkları zorluklar,
gösterdikleri fedakârlıklar, kahramanlıklar ve yiğitlikler dile getirilmektedir.
Türkünün ana konusu, düşman tarafından kuşatılmış olan Banya
Luka halkının imdad dilemeleri, Allah’a yakarış ve yalvarışları ve yine
daha çok Tanrı’nın lutfuyla kalenin kurtarılmasıdır. Türkülerde bazı önemli olaylara işaretler vardır. Beş örnekte de Ali Paşa’nın adı geçiyor.
Düşmanın antlaşmayı bozması, tonbaslarla köprülerin yapılması,
Gradişka’da Sava suyunu geçişler, Paşa’nın Yeniçeri kullarının alaya çıkmaları için Saray-Bosna’ya ve etrafına emirnameler göndermesi gibi mısralar hep tarihe uygun mısralardır. Türkü büyük bir ihtimalle savaştan
hemen sonra, savaşı görüp yaşamış bir halk şairi tarafından meydana
gegeldiği izlenimini vermektedir. “Türki-i Bana Luka Kal’ası” başlığı altında karşımıza çıkan bir metin yukarıda bahsettiğimiz türkülerden çok daha

7 . A. Hanndiç, “ Bosanski Namjesnik Hekim-oglu Ali-paşa”, Prilozi za orijentalnu
filologiju, Sayı V, 1954-55, Sarajevo, p.135.
8 . H. Kreşevljakoviç, “Bitka pod Bajom Lukom” Narodsna uzdanica, Kalendar za 1937
(Sarajevo 1936), p. 110, not. 19.
9 . Hekimoğlu Ali Paşa, ilk kez 12 Mart 1732 tarihinde Topal Osman Paşa’nın yerine
Sadrazam atanmış ve 12 Temuz 1735 tarihinde bu mevkiden uzaklaştırılmıştır. İkinci kez
Hacı Ahmet Paşa’nın yerine 21 Nisan 1742 tarihinde sadrazamlık mevkiine getirilerek bir
buçuk yıl bu mevkide kalmıştır.
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uzundur. Halk şiirinin koşma şekliyle ve 15’li hece vezniyle yazılıp 45
bentten oluşan bu metin, adeta bir Banya Luka destanı gibi görünmektedir. Dil bakımından öteki türkülerden ayrılan bu şiirin son dörtlüğünden
anlaşıldığına göre, Garibî adında bir halk şairi tarafından kaleme alınmıştır. Metinden hareketle, adından başka kendisi hakkında hiçbir şey
bilmediğimiz bu şairin, büyük bir ihtimalle, Banya Luka Kalesi içinde
savaşan asker şairlerden biri olmadığını söyleyebiliriz. “Baktiler feryatçı
geldi Banaluka kal’eden”şeklinde yazılmış olan türkünün birinci mısrasından anlaşıldığına göre, onun kaleyi savunan askerlerden çok, Ali
Paşa’nın Banya Luka Kale’sine yardıma giden asker şairlerden biri olsa
gerek. Çünkü, şiirde verilen bilgiler, kuşatmaya uğrayıp tehlikeyle yüz
yüze gelen, onu kendinde hisseden bir kişinin ağzından söylenen bilgilerden çok, başkasından öğrenilerek veya bir gözlemci tarafından verilen bilgilere benzemektedir.
Şiirde, değişik tablolarla baştan sonuna kadar kronolojik bir biçimde
sergilenen savaş manzarası, olayın âdeta bir vakanüvis tarafından
nakledilmiş izlenimini uyandırır. Söz konusu şiirin metnini Türkçe çeviri
yazısıyla aşağıda veriyoruz:

TÜRKI-I BANA LUKA KAL’ASI
Baktılar feryatçı geldi Bana Luka Kal’adan
Ehl-i kal’a cümlenin hem kadı ve hem müftiden
Muhzır i’lam getirdi geldi asker Nemçe’den
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Hem getürdi adı belli altı bin baş olan
Lesnice sahrasında birkaç bin mela’in olan
Adı mel’un bin mel’un bellüdür mel’un olan
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Taburun konakçısı hem çarkçısı olmuş ol
Ettüği hayınlığı bildi bu demle bulmuş ol
Geçti tabur Sava nehrin köprü ile bilmiş ol
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
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Bunca top cephanesiyle bunca gülle kunbara
Bunca asker alay alay sanki yollar kapkara
Geldi yap yap şehre kondu Bana Luka kal’aya
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Kurdu tonbas üzre köprü geçti Vırbas suyunu
Aldılar tabur içine kal’anın dört yanını
Ehl-i Islam oldı hayran n’itdi Nemçe hayını
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Saçtı ateş verdi sanki olmuş idi zelzele
Allah diyen ya Muhammed daima güle güle
Mucizatı hiç sayılmaz Ahmed’in bir vech ile
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Muhzır okundukta bilddi anladı çün nik-baht
Nusreti Hak’dan dileyüp olmadı hiç gönlü saht
Ayetiyle cahid ü email olup uydurdu raht
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Her tarafa buyruldular saldı ferman eyledi
Herkese farz oldu gide zira hücum eyledi
Har ü darba kadir olan kimse kalmasın dedi
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Bana Luka kal’asın imdadına gitmek gerek
Hak’ın emrine itaat herkese itmek gerek
Bu gazada cümleye can ü baş feda etmek gerek
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Geçti tuğlar sancak ile kimseye hiç sormadan
Iki günde hazır oldu bindi te’hir etmeden
Anın ardınca guzat-ı müslimin hiç durmadan
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Sürdü evvelki konağınKaraula geldi ol
Ta gelince birkaç asker sonra ondan aldı yol
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Geçti Yayçe kal’asının Gül-hizar’ı buldu ol
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Gece gündüz okuyup inna fetahna suresin
Ta gülüben yaptı inüp Bodraşnice’de ordusun
Her vakit Hakk’a tazarru itdi andı Rabbi’sin
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Ya ilâhi Al-i Osman devleti daim ola
Mustafa’nın himmetine düşmene galib ola
Düşmeni hor idüp makhur idüp maglub ola
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Ya Ilâhi bu diyar-ı Bosna’yı sen saklagil
Bunların sibyanını kâfirlere çiğnetmegil
Cami’i vü mescidi puthaneler ettirmegil
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Müstecab eyle du’asın ya Ilâhî cennetan
Müstecab olmaz mı zira Hak yolunda sürdü at
Fırsat ü nusret anın her okur ve’z-zariyat
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Nasr ü nusret Hakdan olup düşmeni makhurdur
Şüphe yok gönlü anın imanla ma’murdur
Her kimin imanı var ol kimse gerçek erdür
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Âl-i Osman Pâdşahı virdi ana tuğ ü sürh
Hem nizam-ı âlem ü âli veziri ser-ta-pa
Bu diyar-ı Bosna’da yıldız arasında çömse
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Geldi asker dört yanadan kapladı bayırları
Okıyup nusret-i min Allah kaldırıp bayrakları
Her birisi din yolunda kodı can ü başları
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
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Çıktı asker ol mahalden cem olup alay ile
Bile kalktı Ali Paşa hamd ile dua ile
Hak te’âla bizi avdet itdüre nusret ile
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Sitniçe’yi (Zeniça’yı) geçti andan Izmiyan’a kondular
Şahr-i Saray yeniçerisi yarın anda geldiler
Aklusiyle payesiyle alayın gösterdiler
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Geldi şehrin hem kazan ü hem hacısı/n hoş sesi
Din Muhammed aşkınadır atlısı hem yayası
Her biri el kaldırıp Hakka dua eder sesi
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Kal’adan feryatçı geldi sirişt ile hep koşup
Ta gelüp âli vezirin ayağına yüz sürüp
Üç güne dek gitti kal’a gelmez isen irişüp
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Kâfir atar günde bin top gece ile kunbara
Gösterir kalaya her gün alayını kapkara
Kalaya pek dar olupdur kadir Allah kurtara
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Kal’anın içinde olan müslüman cenk idüben
Rabbena efrig aleyna âyetin yâd idüben
Her sabah Debrüçeden /Dubica’dan/ çıkar mı güneş yakuban
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Izmiyan’dan koptu asker Bana Luka üstüne
Iş bu menzil dur olupdur sür’atiyle yürüne
Âalay âlay öyle vaktı geldi Vırbas suyuna
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur

Öyle vakti cümle asker geçti Vırbas suyunı
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Tâ gelip kapladı kondu sürüben atlarını
Atlarına buldu ana ssuyunu hem okunı
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Koptı anda asker-i ilâm zahir oldu çün sabah
Yaya asker süratiyle atlı olan çün riyâh
Cümle asker alay alay yürüdi itdi riyah
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Subhı kıldı vakt ile kim ol vezir-i nam-dar
Kullara giydirdi zırhlar yürüdi ol bahtiyar
Sığınıp Allah’a doğrı tabur üzre şâh-vâr
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Irüşüp Debruçe’den (Dubitsa’dan) çün çıktı Islâm askeri
Ehl-i kal’a gördü çün müminlerin bayrakları
Cümlesi şad oluban okur işbu beyitleri
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur

NAZM-I DIĞER
Ferah oldun görüp Debruçe’den nûr
Ümid ver şimdiden zulmet ola dur
Bizi kaplamış idi gam sehabı
Tulû ettirdi Allah af-tâbı
Batarken nâr-ı gamda leyl ü nehar
Ehl-i tugyan gördü çünkim ehl-i Islâm askerin
Çarh-ı felek vaz idüben bağladı alayların
Hem çevirdi alay ile Kumbara vü topların
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur
Basdı top kumbarasiyle gözleri kör olacak
Sandı kimse yaklaşamaz anları hor eyle Hakk
Ehl-i Islâm gör ne ider çünkü oldı avn-ı Hakk
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etdi gurur
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Kimisi çıkardı seyfin kimisi aldı sünü
Allah Allah yad idüben hamle itdüler eyü
Kelle birkaç aldılar götürdüler küçücek havlu
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Çarkçısı kâfirlerin bozuldı kaçdı tabura
Ardlarınca gaziler sünülerini saldıra
Ala kâfir durmayıp atar topı hem kunbara
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Çıktı ol dem âlây ile ulu vezir âli-şân
Hak hatadan saklasın oldur zamana kahraman
Okuyup nusret-i min Allah çeküp tiğ-i bürran
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Etddiler şirane hamle cümlesai dua ile
Çaldurıldı ceng-i harbi tanbur ü zurna ile
Olsun Allah’a emanet girdi cenge nefs ile
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice etti gurur
Turdı kâfir misli divar girüye hiç dönmeyip
Ta gelince ehl-i Islâm önlerine irişüp
Saçtı ateş bir fitilden gülle vü kurşun saçup
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Kapladı /sehap/ ateşden kâfirin zulmet yeri
Hep kılıçlar şulesinden açıluben serseri
Ehl-i Islâm çün girişdi çaldılar satırları
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Kimisi mızrakla dutar kimi kılıç oynadır
Düşdü kâfir kâfir üzre Hak bizimle bile dir
Görmeyen bu cengi bilmez kâfir ile cenk nedir
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
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Nehr-i Vırbas’ın berü tarafdaki tabur ey yâr
Kimisi geçdi kılıçdan kimisi buldu nar
Kâfirin kırıldığını kimse itmedi şümar
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Kaldı toplarla havanlar ehl-i Islâm aldılar
Bu gaza-yı ekber oldı ehl-i kal’a gördüler
Kal’anın toplarını şükran içün doldurdular
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Hamd ile toplar atıldı şükrü li’llah gün bizim
Yanar iken nar-ı gamda cism ü canımız bizim
Çün yetiştik işbu nura şimdiden nusret bizim
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur

Ahşam oldı kondu asker anda ol gece ey can
Ol taraftan kaçtı kâfir kara yüzle çıktı can
Sad hezar olsun Hüda’ya şükr ü minnet her zaman
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Bu rebi’ül âhirin yedincisi pazar güni
Oldı bazar nice nice atlar ü insan teni
Rabbena bize yetiştir böyle çok pazar güni
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Turdı anda iki üç gün ehl-i Islâm askeri
Sonra mansur ü muzaffer avdet itdi her biri
Şüphe yok mansur iden Allah’dur yok diğeri
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
Ey Garibi bu gazanın vasfına kısır dilin
Girifte çünkim senin aklın irişmez çek elin
Hin-i cenkte gerçi çok ah ü ağazen /var/ senin
Nakz-ı ahd eyledi Nemçe gör nice itdi gurur
(OIS.878. y6a-y9b)
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Osmanlı tarihinde resmî tarihçiler halkın acılarını, sevinçlerini
düşüncelerini hiç bir zaman yazmak, üzerinde durmak gereğini duymamışlardır. Onlar, hep sarayın çevresinde dönüp durmuştur. Bu bakımdan tarihimizi yazarken bu eksikliği ancak halk edebiyatı, özellikle türkülerin giderebileceğini unutmamak gerekir. Bu yüzden bu türküleri yayımlamak, halk edebiyatı için olduğu kadar, edebiyat tarihi ve genel olarak
tarih için çok büyük önem taşır.
BANYA LUKA SAVAŞI’NIN TÜRK HALK ŞIIRINE YANKISI
Özet
Osmanlı yazmalarındaki epik örnekler arasında, tarih konularıyla
ilgili olan şiirler, genellikle serhatlerde ve Yeniçeri ocaklarında yetişen saz
şairleri tarafından meydana gelmiştir. Hayatları hakkında çoğu zaman
hiçbir şey bilmediğimiz bu gibi şairlerin şiirlerindeki olaylar, sık sık genel
duygulnmalar şeklinde verilmiştir.Şiirlerde bahsedilen olayın da uzun yıllar devam eden savaşların hangi safhasıyla ilgili olduğu da kesinlikle
anlaşılmıyor. Ancak, bazılarında olaylar zaman ve coğrafya bakımından
sanki de bir tarih-çinin kaleminden çıkmış gibi gayet açık ve net bir
biçimde sergilenmiştir. Bu tebliğimizde bahsedeceğimiz şiir de bu tür
metinlerden biridir.
THE REFLECTATION OF BANYA LUKA WAR ON TURKISH
FOLK POEMS
Abstract
Among epic axamples of the Ottoman manuscripts, the poems
related to historical thems, are related bay saz poets who are grow up by
the borders and yenicheri military services (ocaklari), so we know nothing
about their lives. The events in the poems of these poets are usually presented as general affectivites. We can not exactly understend about
which phases of the longlasted wars events of the poems are related to.
In some of ther, in terms of time and geography the events are so clearly and exactly exposed as if it is written by a history writer. Having the
poems as a base, we are going to give same information both dhe poets
who are creators of these poems and about the events mentioned in
them.
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OSMANLI’DAN CUMHURİYET’E TÜRK EMNİYET TEŞKILATINDA
İZ BİRAKMIŞ MAKEDONYA DOĞUMLU POLİSLER

Dr. Ali Dikici*
Kısa Özet: Osmanlı’nın son döneminde Makedonya’da yaşanan
olaylar, İmparatorluğun geleceğini çok derinden etkiledi. Bu önemli
siyasal olaylar içerisinde rol alan veya devlet birimlerinde görev yapan
Makedonya doğumlu Türklerin birçoğu, Osmanlı’nın dağılmasının ardından anavatan Türkiye’ye göçederek hizmetlerini yeni kurulan Türkiye
Cumhuriyetinde de sürdürdüler. Bu insanlar arasında hemen her meslekten olduğu gibi birçok polis de bulunmaktadır. Bu yazıda özellikle Türk
Emniyet Teşkilatında görev yapmış ve başarılı çalışmalara imza atmış
Makedonya kökenli polisler üzerinde duruldu. Ancak Makedonya doğumlu tüm polislerin değil özellikle Osmanlı döneminde doğmuş ve
Cumhuriyet’e intikal etmiş polislerden bazılarının hayat hikâyeleri verildi.
Anahtar Kelimeler: Polis, Makedonya doğumlu, Makedonya, Türk
Emniyet Teşkilatı
THE OUTSTANDING POLICE OFFICERS WHO WERE BORN IN
OTTOMAN-MACEDONIA AND SERVED IN THE TURKISH
NATIONAL POLICE ORGANIZATION
Abstract: The incidents which took place in the late Ottoman period had a profound effect on the future of the Empire. Many Turkish people who were born in Macedonia -or who worked as state officers in
Macedonia- played a great role in that era and most of them migrated to
Turkey following the disintegration of the Ottoman State. They also
* 4. Sınıf Emniyet Müdürü, Şanlıurfa-Türkiye.
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served in early Turkish Republic period in different fields. Among many
others, there were many police officers within those people. This paper
gives the biographies of some outstanding police officers who migrated
from Macedonia and worked for the Turkish National Police Organization.
However, it confines merely on the police officers who were born in
Ottoman-Macedonia and transferred to young Turkish Republic.
Keywords: Police, Born in Macedonia, Macedonia, the Turkish
National Police

Giriş
Makedonya olarak isimlendirilen coğrafi bölgenin siyasi sınırlarını
kesin bir şekilde çizmek pek kolay değildir. Osmanlı Devleti’nin yönetimi
altında kaldığı dönemde de “Makedonya” tabirinin hiç kullanılmayarak,
bölgenin “Rumeli” topraklarının bir parçası olarak değerlendirilmiş olması,
Makedonya’nın siyasi sınırlarının tarifini zorlaştırmaktadır. Geçmişte
Makedonya denilen coğrafya, bugün üzerinde Makedonya
Cumhuriyeti'nin kurulu bulunduğu coğrafya ile sınırlı değildir. “Esas olarak
Balkan yarımadasının merkezinde bulunduğu söylenebilecek olan
Makedonya topraklarını, coğrafi açıdan Üsküp şehrinin kuzeyinden
güney doğuya ve güney batıya doğru çizilen geniş bir yayın, Ege denizine
kavuştuğu noktalar arasında kalan bölge olarak tarif etmek mümkündür.
Bölgenin doğu sınırı, şimdi Bulgaristan içinde kalan Prin dağları ile
Karasu nehri, batı sınırı ise Şar dağları, Jablanica dağları, Ohri ve Prespa
gölleri ile Pindos dağları hattından Olimpos dağına çekilecek bir çizgi ile
belirlenmektedir.”1 Dolayısıyla tarihî Makedonya topraklarının bir kısmı
bugün Yunanistan ve Bulgaristan sınırları içerisinde yer almaktadır.
Ancak bu yazıda “Makedonya” tabiri “geçmiş Makedonya” sınırları
içerisinde yer alan geniş coğrafya için değil günümüzdeki bağımsız
Makedonya Cumhuriyeti için kullanılacaktır. Bu nedenle bu yazının ana
temasını teşkil eden Makedonya doğumlu polisler, bugünkü Makedonya
sınırları içerisinde yer alan şehirlerde doğmuş ve Türk Emniyet
Teşkilatında iz bırakmış kişiler olacaktır.
Balkanlarda yüzölçümü itibariyle diğer devletlere göre daha küçük
1 Makedonya’daki Osmanlı Evrakı, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Yayınları, No: 29, Ankara, 1996, s. 4.
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bir alan işgal etmesine rağmen, Makedonya Osmanlı’nın son dönemlerinde önemli olayların yaşandığı bir coğrafya olmuştur. Özellikle 19.
yüzyıl sonunda ve 20. yüzyılın başlarında Osmanlı yönetimine karşı
gerçekleştirilen yerli ve yabancı başkaldırıların merkezi olmuş, bu topraklarda yetişen birçok meşhur sima yakın tarihimize damgasını vurmuş ve
pek çok siyasi figür, Osmanlı’da gerçekleştirilen yenileşme hareketleri ve
siyasal yaşamın şekillenmesinde önemli roller oynamışlardır.
Bu olaylardan en önemlilerinden birisi II. Meşrutiyet’in ilan edilmesidir. İttihat ve Terakki’nin 1908’de Abdülhamit’in tahttan indirilmesine ve
II. Meşrutiyet’in ilanına yol açacak ihtilalin hazırlığı bu coğrafyada başladı
ve gelişti. II. Abdülhamit yönetimine karşı mücadele yürüten İttihat ve
Terakki Cemiyeti’nin genç subaylarından Kolağası (Resneli) Niyazi ve
Binbaşı Enver Makedonya dağlarına çıkıp çetecilik faaliyetine başladı.
İttihat ve Terakki Cemiyeti denetimindeki Manastır Ordusu ayaklandı.
Karışıklıklar öylesine yaygınlaştı ki, II. Abdülhamit 23 Temmuz 1908'de II.
Meşrutiyet'i de kabul etmek zorunda kaldı. Bu nedenle “Makedonya bütün
Osmanlı ülkesinin kaderinde etkili olmuştur. Nitekim Makedonya olayları
sonuçta Balkan savaşlarının patlak vermesine sebep olmuştur”2 hükmünü çıkarmak mümkündür.
Bu siyasi ve askeri hareketlerin içerisinde rol alan kişilerin birçoğu
daha sonra Osmanlı’nın yıkılışına yola açan I. Dünya Savaşında da
önemli görevler üstlendiler. Gerek Milli Mücadele esnasında3 gerekse
genç Cumhuriyetin kuruluşunda Makedonya doğumlu kişilerin çok önemli rol oynadıkları görülmektedir.4 Hatta onların bu önemli misyonları yeni
kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde de olanca ağırlığıyla devam etti. Bu kişi2 Makedonya’daki Osmanlı Evrakı, s. 14.
3 Milli Mücadelede görev yapan Makedonya doğumlu bazı komutanlar şunlardır: Köprülü
doğumlu Kazım Özalp, Kalkandelen doğumlu General Muharrem Mazlum İskora, General
Ahmet Derviş ve General Hayrullah Fişek, Manastır doğumlu General Naci Eldeniz, General
Mustafa Fazıl Aykut ve General Mehmet Suphi Kula, İştip doğumlu General Rasim Aktuğ ve
General Ahmet Fevzi Akarçay. Kurtuluş Savaşı’nda işgalcilere karşı savaşmak üzere
Anadolu’ya geçen birçok Makedonya doğumlu soydaşımızın bulunduğu bir gerçektir. Bu konuda Bkz. Sabahattin Özel, “Türk İstiklal Savaşı’nda Bir Makedonya Müfrezesi”, (çev. Muzaffer
Tufan), Üsküp Tarihi Enstitüsü Dergisi, 1998.
4 Özellikle Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün de bir Makedonyalı
olduğu, O’nun bu topraklarda yaşamış ve yetişmiş olduğu göz önüne alınırsa, Makedonya’nın
bu bahsettiğimiz tarihi misyonu daha iyi anlaşılır. Mustafa Kemal’in kişiliğinin şekillenmesinde
önemli bir rol oynayan Manastır Askeri İdadisi, Makedonya’nın günümüzde de önemli kentlerinden birisi olan Manastır (Bitola) sınırları içerisindedir. Lord Kinross, Atatürk, Bir Milletin
Yeniden Doğuşu adlı kitabında “Mustafa Kemal bir Makedonyalıydı” demektedir. Türkçesi:
Necdet Sander, Altın Kitaplar, Birinci basım, Sander Yayınları, 1966. Bu nedenle
“Makedonyalı” deyiminin Makedonya’da doğmuş veya yetişmiş insanları tanımlamak için kullanılabileceğini düşünüyorum.
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lerin günümüze kadar devam eden süreçte de etkin bir şekilde ülke
hizmetinde bulundukları da bir gerçektir.
Türkiye’ye yerleşerek çeşitli alanlarda büyük hizmetlerde bulunan
Makedonya doğumlu insanlarımızı harekete geçiren, onları asırlardır
yaşadıkları topraklardan kopararak Türkiye’ye gelmelerine yol açan en
büyük olgu, savaşlardan sonra yaşanan büyük göçlerdir. 19. Yüzyılın
sonlarından itibaren Makedonya’dan Türkiye topraklarına yoğun bir göç
dalgası yaşandı. Özellikle 1877–78 Osmanlı-Rus Harbi (’93 Harbi) ve
1912–13 Balkan Savaşları sonrasında bu ülkede yaşayan Müslüman
etnik unsurlar Türkiye’ye göç etmek zorunda kaldılar. Türkiye’ye yerleşen
bu kişiler hemen hemen her alanda iz bırakan başarılı çalışmalara imza
attılar. Bu nedenle günümüzde de edebiyat, sanat ve ticaret hayatında
olduğu gibi devletin birçok kademesinde ve bürokraside çok başarılı
görev yapan Makedonya doğumlu insanımızdan bahsetmek mümkündür.
Üsküp doğumlu şair-diplomat Yahya Kemal Beyatlı, İştip Doğumlu
bestekâr Yusuf Nalkesen, Üsküp doğumlu şair-edebiyatçı Yaşar Nabi
Nayır, İştip doğumlu Prof. Dr. Sabahattin Zaim, Üsküp doğumlu işadamı
Şarık Tara, Manastır doğumlu şair ve yazar Cenap Şahabettin ilk akla
gelen isimler arasındadır.
Bu yazıda diğer alanlardaki başarılı kişilerden ziyade, Osmanlı’nın
son döneminde ve Cumhuriyetin ilk yıllarında görev yapmış polisler ve
polis amirleri incelenecektir. Ancak bu yazıda sadece Osmanlı döneminde doğmuş ve hem Osmanlı Devleti’nde hem de Türkiye
Cumhuriyeti’nde görev yapmış Emniyet mensuplarının hayat hikâyeleri
verilecektir.
İBRAHİM ŞÜKRÜ SÖKMENSÜER, Emniyet Genel Müdürü5
1309 (1893) Üsküp doğumlu olan Şükrü Sökmensüer’in babasının
adı Mahmut, annesinin ki ise Akile’dir. Manisa/Akhisar nüfusuna kayıtlı
idi. İstanbul’da Halıcıoğlu Topçu Okulunu bitirdi. Balkan Savaşında
Bulgarlara esir düştü. 1915 yılında Erkân-ı Harbiye Mektebi’nde kurmaylık eğitimini tamamladı. Başarılı bir meslek hayatı oldu. Balkan,
Çanakkale, Kurtuluş Savaşlarına katıldı. Binbaşı rütbesinde iken ordudan
ayrılan Sökmensüer, Birinci Umum Müfettişlik emrinde Asayiş Müdürü
olarak görev yapmakta iken 15 Kasım 1932 tarihinde Emniyet İşleri
5 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A-2091 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Eyüp Şahin, Türk Polis
Teşkilatının Şanlı Geçmişinde ve Cumhuriyete Giden Yolda İz Bırakan Polisler, Ankara,
EGM Yayın No: 371, 2004, ss. 13–15.
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Umum Müdür Muavinliği ve Birinci Şube Müdürlüğü görevine atandı.
1934 yılında Trakya Umum Müfettişliği Başmüşavirlik görevine atandı. 20
Eylül 1934 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı.
Görevli olarak gittiği Cenevre’de gezdiği İsviçre Polis Enstitüsü’nü
çok beğendiğinden dolayı yurda döndüğünde aynı imkânlara kavuşmak
ve benzer hizmetleri Türk halkına sunabilmek gayesiyle 3201 sayılı
Emniyet Teşkilatı Kanununun Meclisten çıkarılmasında büyük bir gayet
gösterdi.6 Hatay’ın Anavatan’a katılması hususunda yürütülen çalışmalara bizzat katılarak büyük yararlılıklar gösterdi. 4 Ağustos 1939 tarihinde Hatay Valiliği görevine atandı. Ayrıca 1946 yılında Recep Peker
Kabinesinde İçişleri Bakanlığı yaptı.
Katıldığı savaşlarda gösterdiği üstün başarılardan dolayı çeşitli
takdirname, harp madalyası ve liyakat madalyası ile ödüllendirildi.*
6 Cumhuriyetin 50. yılında İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuruluşu:
Tarihi Gelişimi, Görev ve Yetkileri ve 1923–1973 Çalışmaları, II. Kitap, Ankara, 1973.
* İkinci Dünya Savaşı yıllarında Emniyet Genel Müdürlüğü görevinde bulunan, Selanik
doğumlu olan ancak görevi gereği Makedonya’da uzun süre bulunan Ali Rıza Çevik’in
hayat hikayesini de burada zikretmekte yarar görüyorum. 1306 yılında Selanik’te doğan
Çevik, Alay Müftülerinden Hacı Mehmet Kamil efendinin oğludur. İlk ve orta tahsillerini
Mitroviçe’de, İdadi tahsilini Üsküp ve Selanik’te yapmıştır. 1909 yılında aliyüala derece ile
Mülkiyeden mezun olmuştur. Devlet memuriyetine 3 Eylül 1325 tarihinde girmiş, bir müddet Şark Demiryolları Maaş Tevzi memurluğu ve İstanbul Liman İşleri Genel
Müdürlüğünde memurluk yapmıştır. 1909 yılında Kosova maiyet memurluğuna tayin
edilmiştir. Bu sırada Köprülü ve Palanga Kaymakam vekilliklerinde bulunmuş, 1910 yılında asaleten Koçana ilçesi Kaymakamlığına, aynı yıl, Ferizovik ve 1912 yılında Tırgovişta
Kaymakamlıklarına gönderilmiş, Koçana Kaymakamlığından sonra bir müddet Üsküp
Darülmuallimininde Türkçe öğretmen vekilliği yapmıştır. Balkan Harbinin başlamasıyla,
Kaymakamı bulunduğu Tırgovişta ilçesi işgal edilince İstanbul’a gelmiştir. 1918 yılında
Keşan Kaymakamlığına tayin edilmiş ise de gitmediğinden müstafi sayılmış ve bundan
sonra İstanbul ve Eskişehir’de hususi işleri ile meşgul olmuştur. Tekrar memuriyete
dönerek Sivrihisar Kaymakamlığına atanmıştır. Bundan sonra Bahçe, Keşan, 1927 yılında tekrar Sivrihisar ve daha sonra Beyoğlu Kaymakamlıklarında bulunmuştur. 8.9.1930
tarihinde İstanbul Polis Müdürlüğüne getirilmiş, 1935 yılında, İstanbul Liman ve Rıhtım
Şirketinin Hükümet tarafından satın alınmasının üzerine teşkil olunan (İstanbul Liman ve
Rıhtım Umum Müdürlüğü)ne tayin edilmiş, aynı yıl Gaziantep, 1939 yılında da Seyhan
(Adana) Valiliğine naklonulmuştur. 17.7.1939 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğüne atanmıştır. 11.7.1941 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığına yükselmesi dolayısıyla
Emniyet Genel Müdürlüğünden ayrılmıştır. 1953 yılında vefat etmiştir. Bkz. Salih
Urgancıoğlu, Cumhuriyet Devrinde Emniyet Genel Müdürleri, Kocaeli, Sesim GazetecilikMatbaacılık Ltd. Şti., 1973, ss. 19–20. Makedonya doğumlu olmamasına karşın
Makedonya’da yetişen bir diğer emniyet görevlisi Ali Münir Bey’dir. Tayyar oğlu Ali Münir
Bey, 1899 yılında İstanbul’da doğdu. Manastır İptidaisinden şahadetname aldı. Selanik
Rüştiyesinin beşinci sınıfına kadar eğitim görerek şahadetname aldı. Manastır İdadisinin
ikinci sınıfına kadar eğitim gördü. 1909 yılında polislik mesleğine başladı. İstanbul
Emniyet Müdürlüğünde sivil üçüncü komiser olarak çalışmaktayken 1933 yılında vefat etti.
Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 785–787.
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CEMAL GÖKTAN, Emniyet Genel Müdürü7
Cemal Göktan’ın babası Musa Kazım, annesi ise Neyne’dir. 1322
(1906) Üsküp doğumlu olan Göktan Sivas ili Küçük minare mahallesi
nüfusuna kayıtlıdır. İlk ve orta tahsilini, İstanbul’da Köprülü Fazıl Paşa
Numune Mektebinde başladı. Daha sonra Kastamonu Çiftlik Ziraat
Mektebi’nde öğrenimine devam etti. Buradan da Ankara Ziraat
Mektebi’ne nakloldu. 9.07.1930 tarihinde Ankara Hukuk Fakültesi’nden
mezun oldu. Çeşitli ilçelerde kaymakamlık görevinde bulunduktan sonra
1945 yılında Emniyet Umum Müdürlüğü Birinci Sınıf Şube Müdürlüğünde
göreve başladı. Kadroda ve Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde çeşitli
birimlerde görev yaptıktan sonra, 1949 yılında İstanbul Emniyet
Müdürlüğü görevine atandı. Daha sonra Erzurum, Konya, Ankara valiliklerinde bulundu. 1957 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü görevine atandı.
Bu görevini sürdürürken gerçekleştirilen 27 Mayıs 1960 askeri darbesinden sonra tutuklandı. 24.10.1960 tarihinde Emniyet Genel Müdürlüğü
görevi son bulduktan sonra 1.11.1961 tarihinde emekliye ayrıldı.
Fransızca ve Macarca bilen Göktan’ın Emniyet Genel
Müdürlüğü’ndeki sicil numarası 5242’dir.
NURİ BEY, Emniyet Müdürü8
Ali oğlu Nuri Bey 1879 yılında Manastır Vilayeti merkez kazasında
doğdu. İlköğrenimini Manastır İptidaisinde tamamladı. Askeri Rüştiyeye
girdi. Üçüncü sınıfta tahsil görmekte iken Balkan Harbinin çıkması ve
yakalandığı hastalık sebebiyle mezun olamadı. Sağlığının düzelmesi
üzerine, 1894 yılında askere alınarak, çeşitli cephelerde savaştı ve 1900
yılında terhis oldu. 12 Kânunusani 1901 tarihinde açıktan polislik
mesleğine alındı ve Selanik vilayeti polis kadrosunda 1,5 lira maaşlı polis
memuru olarak göreve başladı. 1908 yılında komiser muavinliği rütbesine
terfi etti. 1909–1911 yılları arasında Adana kadrosunda, 1911–1913 yılları arasında serkomiser rütbesiyle Bingazi kadrosunda görev yaptı.
1913’te Çatalca kadrosuna atandı. 1913 yılında Canik (Samsun), 1914
yılında Kudüs, 1915 yılında Kayseri, 1916 yılında Edirne kadrosuna
atandı.
7 Atilla Bayram, “Cumhuriyet Döneminde Emniyet Teşkilatının Yapısı” (Basılmamış
Yüksek Lisans Tezi, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Tarih Anabilim Dalı,
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bilim Dalı, 2001).
8 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–308 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss.
87–92.

48

HÝKMET

EKÝM 2007

19 Mart 1920 tarihinde Milli Kurtuluş Mücadelesine katılmak üzere,
İsmet İnönü’nün eski Fırka Kâtibi Umumisi Saffet, Aydın Mebusu Yunus
Nadi, İzmit Mebusu Süreyya Celaleddin Arif, İsmail Fadıl Paşa ve sair
tanınmış şahıslarla birlikte İstanbul’dan gizlice ayrılarak Ankara’ya geldi.
Bunun üzerine Dersaadet (İstanbul) Harp Divanı tarafından idamına karar
verildi. İstanbul Hükümetince bağlanan maluliyet maaşı Zaptiye
Müdüriyeti tarafından iptal edildi.9
1920 yılında TBMM Hükümeti tarafından Hüdavendigar (Bursa)
Emniyet Müdürü olarak atandı. Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali
üzerine, 8 Temmuz 1920 tarihinde hükümet ileri gelenleriyle birlikte,
maiyetinde bulunan polis kuvvetleri ile birlikte Kuvvayi Milliye’ye katılmak
üzere Bursa’dan ayrılarak Eskişehir’e geldi. TBMM’nin emriyle 4
Kânunuevvel 1921 tarihinde Eskişehir’den ayrılarak Ankara’ya geldi.
Dâhiliye Vekâletinin muvafakati ile Bursa Polis Müdürlüğü
uhdesinde kalmak şartıyla, Kânunuevvel 1920 tarihinden 1 Ağustos 1921
tarihine kadar Hariciye Vekâletince Rusya, Azerbaycan ve Bakû’ye kurye
diplomat olarak gönderildi. 6 Ağustos 1921 tarihinde Erzurum Vilayeti
Tütün İnhisarı Müdürlüğüne, 31 Kânunusani 1922 tarihinde Şeker-Petrol
İnhisarları Müfettişliğine, Mayıs 1922 tarihinde Afgan Sefiri Ahmet Han’ın
mihmandarlığına getirildi. Daha sonra ticaret hayatına atıldı, ancak 1932
yılında başvurusu üzerine Maraş Emniyet Müdürlüğüne, 1933 yılında
Kırşehir Emniyet Müdürlüğüne atandı. 22 Mayıs 1933 tarihinde vefat etti.
Birçok takdirname ve mükâfatın yanı sıra Balkan ve Trablusgarp
savaşlarında gösterdiği yararlılıklardan dolayı “5. Rütbeden Mecidi
Nişanı” ile ödüllendirildi.
MEHMET ALİ KONYAR, Emniyet Müdürü 10
Bayram oğlu Mehmet Ali Konyar, 1888 yılında Manastır Vilayetine
bağlı Kayalar Nahiyesinde doğdu. İlköğrenimini Kayalar İbtidadiyesinde
tamamladıktan sonra, Manastır İdadi Mektebinin ikinci sınıfına kadar
eğitim gördü. M. Ali Konyar 1907 yılında jandarma teşkilatında göreve
başladı ve 1919 yılında terhis edildi. Bir süre Balıkesir Sancağında öğretmenlik yaptıktan sonra 1920 yılında Biga Sancağında üçüncü komiser
olarak göreve başladı.
9 “Merhum Nuri Bey, Emniyeti Umumiye Müdüriyeti, Polis Dergisi, Yıl: 19, Sayı: 281,
Ankara, 1933, s. 279.
10 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A-308 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss.
93–97.
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Balıkesir’in işgal edilmesi, İngilizlerin Lâpseki istikametinden içerilere doğru ilerlemesi ve Biga’nın işgal edilme ihtimali üzerine hükümet
yetkilileri ile birlikte Biga’dan ayrıldı. Sırasıyla Konya, Antalya, Adana,
İzmir, Ankara kadrolarında görev yaptı. Emekli olduktan sonra 1930 yılında Müshirat İnkisarı Aydın Başmüdüriyeti Muhafaza Müdürlüğü görevine
atandı. Buradan kendi isteği ile Ankara polis kadrosuna serkomiser olarak
atandı. Daha sonra Emniyet Umum Müdürlüğü müracaat memurluğu,
İzmir, Manisa, Edirne, İstanbul, Beyazıt (Ağrı), Emniyet İşleri Umum
Müdürlüğü, Kırklareli, Kütahya, İstanbul kadrolarında görev yaptı. Daha
sonra Emniyet İşleri Umum Müdürlüğünde müfettişlik, Trakya Umum
Müfettişliği Emniyet Müşavir Muavinliği, Polis Enstitüsü “Mesleki Bilgiler”
öğretmenliği, Emniyet Müşavir Muavinliği görevlerinde bulundu.
Milli Mücadeleye katılarak bilfiil cephede ve ateş altında gösterdiği şecaat ve kahramanlıktan dolayı TBMM’nin kararıyla 13 Mayıs 1926
tarihinde “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile ödüllendirildi. Atatürk’e
karşı girişilen suikastın aydınlatılması ve sanıkların silahlarla birlikte
yakalanmasındaki üstün gayretlerinden dolayı takdirname ve “Nakdi
Mükâfat” ile ödüllendirildi. Polis memuru olarak başladığı mesleğinde
Emniyet Müdürlüğü rütbesine kadar yükselmiştir.
DERVİŞ OKÇABOL, Birinci Sınıf Emniyet Amiri, Polis Enstitüsü
Öğretmeni11
Yunus oğlu Derviş Okçabol, 1894 yılında Üsküp Vilayeti İştip kazasında dünyaya geldi. İlöğrenimini İştip İptidaisinde, ortaöğrenimini İştip
Rüştiyesinde, bir üst öğrenimini İştip İdadisinde tamamladı. Balkan Harbi
sonrasında Üsküp’ün işgal edilmesi üzerine İstanbul’a göçetti. 1 Mart
1915 tarihinde Yenice İptidai Mektebi Başmuallimliği görevine atandı.
Birinci Dünya Savaşı sebebiyle askere alındı. Savaşta yaralı olarak İngilizlere esir düştü. Esaretten kurtulduktan sonra 8 Haziran 1920 tarihinde
askerden terhis oldu. Kendi başvurusu üzerine 1920 yılında polisliğe
alındı ve İstanbul’da göreve başladı. Burada ikinci komiser olarak görev
yapmakta iken 1925 yılında İstanbul Polis Mektebi Sınıf Zabitliği görevine
atandı. 1935 yılında Dâhiliye Vekâleti Seferberlik Şubesi şefliği, 1937
yılında Mahalli İdareler Umum Müdürlüğü Şefliği görevine getirildi. 1937
yılında tekrar Emniyet İşleri umum Müdürlüğü kadrosu 45 lira maaşlı bir-

11 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–899 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss.
300–303.
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inci sınıf emniyet amirliği görevine atandı.
Meslek hayatı boyunca gösterdiği üstün hizmetlerden ve başarılı
çalışmalarından dolayı birçok takdirname ve tahsinname aldı. Ayrıca 27
Ağustos 1926 tarihinde Samatya Polis Merkezi merkez memuru Mazlum
imzalı belgede “İkinci komiser Derviş Bey’in mütareke, uğursuz ve acı
veren işgal esnasında 1920, 1921 ve 1922 yıllarında komiser muavinliği
ile evvelemirde Büyükdere Merkezinde ve bilahare Babıâli refakatinde
bulunduğu zaman içinde kendisine tevdi edilen vatani ve milli vazifeleri,
çeşitli görevleri hüsnü ifa ve bilhassa Anadolu’ya ve oradaki mücadeleye
katılmak isteyen zabıtanın kullanımını temin ve Milli Kuvvetlere silah
tedariki ve gönderilmesi hususlarında cansiperane hareketi…” ortaya çıktığı ve kendisinin (M.M.)12 grubuna mensup olduğu bildirilmiştir.
Polis tarihinin en büyük hocalarından birisi13 olarak bilinen Derviş
Okçabol yazdığı, Türk Zabıta Tarihi ve Teşkilat Tarihçesi adlı kitabının
yanı sıra birçok kitap14 ve makale15 ile zabıta tarihi ve polislik mesleği
konusunda başvuru kaynaklarından birisi olmuştur.
MUSTAFA REMZİ BARLAS, Başkomiser16
Akile ve Emin oğlu Mustafa Remzi Barlas, 1896 yılında Üsküp
Vilayeti İştip kazasında dünyaya geldi.
İlk ve ortaöğrenimini tamamladıktan sonra girdiği Üsküp İdadisinin
ikinci sınıfında iken, Üsküp düşman işgaline uğradı. Ailesi ile birlikte
Anadolu’ya göçederek Hüdavendigar Vilayetinin Balıkesir Sancağı
Umurbey Mahallesine yerleşti. Daha sonra İstanbul’a gelerek Piyade
Küçük Zabit Mektebi’nden mezun oldu. 1923 yılında polisliğe başvurdu ve

12 M.M. Grubu, İşgal yıllarında ve Kurtuluş Savaşı’nda faaliyet gösteren gizli bir
cemiyetti. İstanbul'da Müdafaa-i Hukuk davasını desteklemek amacı ile kurulan gizli
cemiyetler arasında yer alan MM Grupları, Müsellah MM grubu ve MM grubu (Müdafaa-i
Milliye) olmak üzere ikiye ayrılıyordu. MM Grubu, Milli Kurtuluş Mücadelesinde İstanbul’dan her türlü silah, malzeme ve insan temini konusunda gerekli yardımı yapmaktaydı.
13 Ergun Hiçyılmaz, “Ases'ler, Böcek'ler ve Polisler”, Sabah (24.12.200).
14 Bkz. Derviş Okçabol, Zabıta Tarihi ve Teşkilat Tarihçesi, (II. baskı), Ankara, Polis
Enstitüsü Yayını, 1940. Okçabol’un ayrıca Sorgulu Kanunlar Klavuzu ve Zabıtanın Yazı
İşleri adlı iki eseri daha vardır.
15 Derviş Okçabol, “Son Yer Sarsıntısında Zabıtamız”, Polis Dergisi, Yıl: 27, Sayı:
9–320, Ankara, 1940, ss. 123–123; Derviş Okçabol, “Teşkilat ve İdare Bakımından Türk
Zabıtasının Tarihi Tekâmül Safahatı ve Bugünkü Türk Polisinin Mahiyet ve Vasıfları”,
Polis Dergisi, Ankara, EGM Yayınları, Yıl: 26, Sayı: 6–317, 1939, ss. 21–34.
16 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–1898 numaralı özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss.
541–546.
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Denizli kadrosunda polis memuru olarak göreve başladı. Buradaki görevini belirli aralıklarla devam ettirdi ve komiser muavinliğine terfi etti. 1934
yılında İstanbul Polis Okulunu bitirdi. 1937 yılında Samsun Emniyet
Müdürlüğü kadrosuna atandı ve burada başkomiser rütbesine terfi etti.
1942 yılında Kastamonu, 1943 yılında İzmir kadrosuna atandı ve 1951
yılında emekli oldu.
Görev yaptığı süredeki başarılı çalışmalarından dolayı çok sayıda
takdirname ile ödüllendirildi. Bunun yanı sıra Birinci Dünya Savaşı’nda
görevlerini büyük bir dikkat ve itina ile yerine getirirken kahramanca
davranışlarda bulunduğundan, 12 Temmuz 1918 tarihinde “Kırmızı
Kurdeleli Harp Madalyası” ile ödüllendirildi. Aynı şekilde, Milli Mücadele
esnasında ordu saflarına katılarak kıdemli başçavuş olarak yaptığı
başarılı görevlerden dolayı, 15 Mart 1932 tarihinde “Kırmızı Şeritli İstiklal
Madalyası” ile ödüllendirildi.
MEHMET KANİ TANSEL, Başkomiser17
Huriye ve Mehmet Hasip oğlu Mehmet Kani Tansel, 1887 yılında
Manastır vilayetinde dünyaya geldi. İlköğretimini ve orta öğretimini
Manastır İptidai ve Rüştiye mekteplerinde bitirdi. 1906 yılında Manastır
Mülkiye İdadisini bitirdi. 1907 yılında askere gitti, ancak savaşlarda yaralandığı için terhis edildi. 8 Eylül 1907 tarihinde Manastır Debrece Nahiye
Müdürlüğü görevine başladı. Ancak bu görevden istifa ederek 3
Teşrinisani 1908 tarihinde Demir Hisar Nahiye Müdürlüğü görevine
başladı. Bu görevinden de istifa ederek 1909 yılında Manastır Vilayeti
polis kadrosunda üçüncü komiser olarak göreve başladı. 1911 yılında
idari bir sebepten dolayı meslekten ilişiği kesildi. 1912 yılında tekrar polislik mesleğine müracaat etti ve İstanbul’da göreve başladı. 1914 yılında
meslekten ilişiği kesildi. 1923 yılında tekrar polislik mesleğine başvurdu
ve Ankara’da göreve başladı. Ancak aynı yıl tekrar istifa etti. 1936 yılında
tekrar teşkilata döndü ve Siirt’te göreve başladı. Görevinden dolayı aldığı
takdirnameleri mevcuttur.
MEHMET EMİN ERKAN, Komiser18
Hatice ve Eyüp oğlu Mehmet Emin Erkan, 1889 yılında Üsküp
Vilayetinde dünyaya geldi. İptidai eğitimini tamamladıktan sonra Üsküp
17 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–2556 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 560–562.
18 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–664 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 600–603.
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Askeri Rüştiyesine girdi, ancak dördüncü sınıfta tasdikname alarak
ayrıldı. 1908 yılında Üsküp Arazi Mehasa memurluğuna, 1909 yılında
Üsküp Caharri Müsakkafat mukayyitliği görevine atandı. 15 Teşrinievvel
1911 tarihinde Trabzon vilayeti Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis
memuru olarak göreve başladı. 1912 yılında Rumeli Vilayatı Şahane
Polis Mektebi’nden19 aliyyülâlâ dereceyle mezun oldu. 1918 yılında
komiser muavini oldu. 1919 yılında istifa ederek meslekten ayrıldı.
Üsküp’ün işgal edilmesi üzerine ailesi ile birlikte Anadolu’ya göçederek,
Trabzon ili İmaret Mahallesine yerleşti. 1923 yılında tekrar Trabzon
Emniyet Müdürlüğü kadrosunda polis memuru olarak görev başladı. 1939
yılında Kars ve 1940 yılında Emniyeti Umumiye Müdürlüğü emrinde
göreve başladı. 1941 yılında emekli oldu.
Görevi sırasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı birçok
takdirnamenin yanı sıra, özellikle üçüncü komiser olarak görev yapmakta
iken, 1937 yılında Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’ün Trabzon’u
ziyaretleri sırasında gerekli tedbirleri alması ve uygulamasından dolayı
zamanın Trabzon Valisi tarafından bir takdirname ile ödüllendirilmiştir.
İSLAM BEY, Üniformalı İkinci Komiser20
Şerif oğlu İslam Bey, 1877 yılında Manastır Vilayetinin Ohri kazasının Hacı Turgut Mahallesinde dünyaya geldi. İlköğrenimini Ohri İptidai
Mektebinde tamamladı. 1895’te Rüştiyeyi bitirdi. 19 Ağustos 1904 tari19 “Türk polisinin, polisiye hizmetler konusunda eğitilmesi amacıyla ilk Polis Okulu
1907 yılında Selanik'te açıldı. Bu dönemde yaşanan olayları ve çete savaşlarını bahane
eden Avrupa devletleri, bölgede bulunan Hıristiyan ahaliyi koruma ve Balkanlarda emniyet
ve asayişin kendileri tarafından sağlanması hususunda Osmanlı Hükümetine baskı yapmaya başladılar. Ancak bu istek kabul edilmedi ve Rumeli'de asayiş ve güvenliğin sağlanması görevi Osmanlı Zabıta kuvvetlerine verildi. O zamanlar "Vilayatı Selase" olarak
adlandırılan Makedonya bölgesindeki Selanik, Manastır ve Üsküp illerini içine alan
"Rumeli Vilayetleri Müfettişliği Umumiliği" kuruldu. Polislerin eğitim ve öğretimlerinin
sağlanması amacıyla ikinci teşebbüs olarak Polis Okulu açılması gündeme getirildi.
Selanik’te açılan ilk polis okulu "Vilayatı Şahane Polis Mektebi" adıyla eğitim ve öğretime
başladı. Avrupa devletlerinin isteği doğrultusunda o bölgede görev yapan her rütbeden
polis amir ve memurları belli bir düzenle Polis Okuluna alınarak eğitilmeye başlandı. Takip
eden yıllarda okulun adı "Selanik Polis Mektebi" olarak değiştirildi. O yıllarda, zabıtanın
ıslahı amacıyla görevlendirilen yabancı zabitler arasında bulunan Leon Bonzo Selanik
Polis Okulunun ilk müdürü olarak atandı ve 20 Kânunuevvel 1907 tarihinde görevine
başladı. Selanik Polis Okulunun faaliyetleri, Balkan Savaşı sonrası Selanik'in işgal edilmesi üzerine 27 Teşrinievvel 1912 yılında sona erdi.” Bkz. Eyüp Şahin, 1907’den 2000’e
Polis Okulları, EGM Basımevi, Ankara, 2001, ss. 14–21.
20 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–848 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss.
605–607.
HÝKMET

53

EKÝM 2007

hinde Manastır Vilayeti polis kadrosunda polis memuru olarak göreve
başladı. 1908 yılında komiser muavinliğine terfi etti. 25 Şubat 1908 tarihinde Selanik Polis Mektebini bitirdi. Balkan Savaşlarının başlaması üzerine İstanbul’a göçetti ve bir süre İstanbul Emniyet Umumiye Müdüriyeti
bünyesinde çalıştıktan sonra, 1913 yılında Trabzon Emniyet Müdürlüğü
kadrosuna atandı. Trabzon’un Ruslar tarafından işgalinden önce görevini bırakarak ilden ayrılması üzerine polis memurluğu sınıfına indirildi.
Ancak 1918 yılında tekrar komiser muavinliği rütbesine kavuştu. 1923
yılında sağlık nedeniyle izinli gittiği Kırkkilise (Kırklareli)’den istifa
dilekçesini gönderdi. Ancak 1924’te Kırklareli Emniyet Müdürlüğü’nde
tekrar göreve başladı. 1925 yılında ikinci komiserliğe terfi etti ve Beyazıt
(Ağrı) kadrosuna tayin oldu. 1928 yılında ise Niğde’ye tayin oldu ve 1934
yılında yaş haddinden emekliye ayrıldı.
Görev yaptığı yıllarda gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı
birçok takdirname ve nakdi mükâfat aldı. Bunun yanı sıra Birinci Dünya
Savaşı sebebiyle Kafkas Cephesinde 1916–1917 yıllarında cereyan eden
Osmanlı-Rus Savaşları sırasında ortaya çıkan hüsnü hizmeti ve kahramanlığından dolayı, 17 Kânunuevvel 1917 tarihinde “Bir Kıta Beyaz Şeritli
Harp Madalyası” ile ödüllendirildi. Ayrıca Manastır vilayeti polis kadrosunda görev yapmakta iken yükümlülüğündeki polisiye hizmetlerin yerine
getirilmesi hususunda olağanüstü gayret göstererek, savaş sebebiyle
hicret etmek zorunda kalan muhacirlerin güvenli bir biçimde çekilmeleri
hususunda ortaya koyduğu gayret ve hüsnü hizmetten dolayı, 17
Kânunusani 1924 tarihinde “İftihar Madalyası” ile ödüllendirildi.
FEHİM BEY, İkinci Komiser21
Adil oğlu Fehim Bey 1881 yılında Manastır Vilayetinde dünyaya
geldi. İlköğrenimini Manastır İptidai mektebinde tamamladı. Daha sonra
Manastır Askeri Rüştiye mektebinde, “Hurufi Türki, Arabi, Nahiv-i Arabi,
Kıraat-i Farisi ve Gülistan, Kıraat-ı Osmani, Muhtasar-ı Şahadetname
Umumiye-i Coğrafya, Hesap, Miftah-ül Hendese, Mantık, Tatbikat,
Fransızca” gibi dersleri okuyarak 1893 yılında mezun oldu. 1903 yılında
önce Sergiler Kazası, daha sonra Pelitli Kazası ve 1904 yılında da
Manastır Bidayet Mahkemesi zabıt kâtipliği görevine atandı. Daha sonra
Manastır İstinaf Hukuk Mahkemesinde zabıt kâtipliği, Müddei Umumi kâti-

21 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–910 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss.
608–610.
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pliği, başkatiplik görevlerinde bulundu. 1909 yılında Manastır Vilayeti
polis kadrosunda ikinci komiser olarak göreve başladı.1911 yılında
Manastır Vilayeti Polis müdürlüğü görevini vekâleten yürütürken yetkisini
aşan işler yaptığından meslekten uzaklaştırıldı. Manastır’ın işgal edilmesi üzerine İstanbul’a geldi ve 1916 yılında İstanbul kadrosunda ikinci
komiser olarak göreve başladı. 1934 yılında emekli oldu.
Görevi sırasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı birçok
takdirname ve nakdi mükâfatın yanı sıra “Bir Kıta İftihar Madalyası” ile
ödüllendirildi.
HARUN ZEKİ AYDEMİR, Komiser22
Fatma ve Zekeriya oğlu Harun Zeki Aydemir, 1893 yılında Vardar
Vilayetinde23 dünyaya geldi. Vardar İptidaiye ve Rüştiye mekteplerini
bitirdi. Daha sonra girdiği Üsküp Mülki İdadi Mektebinin dördüncü sınıfında eğitim görürken başlayan Balkan Savaşı nedeniyle okulu yarım bıraktı. 1919 yılında Ayintap sancağı Kilis kazasında polis memuru olarak
göreve başladı. 1928 yılında Komiser muavini rütbesiyle Diyarbakır’a,
1930 yılında Cebelibereket’e (Osmaniye), 1933 yılında Seyhan’a
(Adana), 1934 yılında İçel’e, 1936 yılında Afyon’a tayin edildi. 1937 yılında İstanbul Polis Mektebini bitirdi. 1940 yılında Kocaeli’ne, 1941 yılında
Burdur’a, 1946 yılında İstanbul’a tayin edildi. 1946 yılında emekliye
ayrıldı.
Görevi sırasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı bir çok
takdirname ve nakdi mükâfatın yanı sıra, Milli Mücadelede bilfiil cephede
ve ateş altında fedakârane ve kahramanca hizmetlerinden dolayı TBMM
tarafından 1927 yılında “Bir Kıta Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile ödüllendirildi.
ALİ HİLMİ TÜR, Komiser24
Tevfik oğlu Ali Hilmi Tür, 1901 yılında Köprülü’de dünyaya geldi.
22 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–1523 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 621–626.
23 Harun Zeki Beyin özlük dosyasında doğum yerinin olarak Vardar vilayeti olarak belirtilmesi biraz irdelenmesi gereken bir nokta gibi gözükmektedir. Burada kastedilen Vardar
vilayetinin, tarihte Selanik Sancağı’na bağlı Yenice-i Vardar, Yenice Vardar veya Vardar
Yenicesi vilayeti olarak adlandırılan ve bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Gianistsa
(Yaniça) olabileceği gibi, Üsküp olması kuvvetle muhtemeldir. Ahmet Zeki Bey’in ilk ve orta
öğrenimini Üsküp’te tamamlaması ikinci görüşü kuvvetlendirmektedir.
24 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–2178 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 641–643.
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İptidaiye mektebini ve rüştiyeyi burada bitirdi. 1924 yılında Hüdavendigar
(Bursa) kadrosunda polis olarak görev başladı. 1925 yılında İstanbul
Polis Mektebinden mezun oldu.1926 yılında İstanbul’a, 1931 yılında
Emniyeti Umumiye kadrosuna tayin edildi. Burada komiser muavini
olarak görev yapmakta iken, Matbuat Umum Müdürlüğü kadrosuna kâtip
olarak atandı. Daha sonra tekrar polisliğe başvurarak Ankara kadrosunda göreve başladı.
Görevi sırasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı birçok
takdirname ve nakdi mükâfatın yanı sıra, Milli Mücadelede gösterdiği
olağanüstü gayret, hamaset ve kahramanlığından dolayı TBMM tarafından 1930 yılında “Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası” ile ödüllendirildi.
HIFZI RASİH BEY, Komiser25
Rasih oğlu Hıfzı Rasih Bey, 1885 yılında Radoviş’te dünyaya
geldi.1903 yılında Beyazıt Rüştiyesini bitirdi. 1909 tarihinde İstanbul
Belediyesi kâtipliğine atandı. Ancak başlayan Balkan Savaşı sebebiyle
silâhaltına alındı. Terhis edildikten sonra 1914 yılında İstanbul Polis
Mektebi’nde öğrenime başladı. Aynı yıl mezun olarak İstanbul’da göreve
başladı. Burada komiser muavini olarak görev yapmakta iken 1919 yılında istifa etti. Ancak aynı yıl tekrar başvurarak İstanbul Emniyet müdürlüğü
kadrosunda göreve başladı. 1928 yılında İstanbul Adliye Meslek
Mektebini bitirdi. İşlediği bir suçtan dolayı 1930 yılında meslekten ilişiği
kesildi. Ancak 1932 yılında tekrar başvurarak Kütahya Emniyet müdürlüğü kadrosunda üniformalı üçüncü komiser olarak göreve başladı. 1933
yılında Uşak’a tayin edildi. 1934 yılında vefat etti.
Görevi sırasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı birçok
takdirnamenin yanı sıra, özellikle üçüncü komiser olarak görev yapmakta
iken, Reisicumhur Mustafa Kemal Atatürk’ün Kütahya ziyareti sırasında,
asayiş ve güvenliğin sağlanması hususunda ortaya çıkan gayret ve görev
aşkından dolayı 1933 yılında takdirname ile ödüllendirilmiştir.
ABDULGANİ BOLBOL, Komiser Muavini26
Hasan oğlu Abdulgani Bolbol, 1868 yılında Üsküp vilayetinde
dünyaya geldi. İlköğrenimini Üsküp İptidaisinde tamamladıktan sonra,

25 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–991 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 700–703.
26 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–757 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 749–752.
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sanayi mektebini bitirdi.
01 Mart 1902 tarihinde Kosova Vilayeti kadrosunda polis memuru
olarak göreve başladı. 1 Temmuz 1908 tarihinde istifa ederek meslekten
ayrıldı. 1 Ağustos 1909 tarihinde tekrar Kosova vilayeti polis kadrosunda
polis memuru olarak göreve başladı. 3 Ağustos 1910 tarihli atama
kararıyla İstanbul ili Üsküdar Emniyet Müdürlüğü kadrosuna atandı.
Mesleki ilköğrenimini tamamlamak için Selanik Polis Mektebi’nin 11’inci
eğitim ve öğretim devresine katılarak 01 Mart 1912 tarihinde şahadetname almaya hak kazandı.
1 Mayıs 1913 tarihinde Ankara kadrosunda, 15 Temmuz 1913 tarihinde Edirne kadrosunda göreve başladı ve burada komiser yardımcılığına terfi etti. Bu görevini 1 Ağustos 1920 tarihinde Edirne’nin Yunanlılar
tarafından işgaline kadar sürdürdü. İşgal esnasında üç ay açıkta kaldıktan sonra aynı yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda göreve
başladı. 1932 yılında kendi isteğiyle emekliye ayrıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yaptığı yıllarda gösterdiği başarılı çalışmalardan dolayı birçok takdirname aldı. Bunun yanı
sıra Gebze kazasının Yunanlılar tarafından işgalinden sonra, halkın can,
mal ve ırzına karşı yapılan saldırıları boşa çıkarmak ve günahsız olarak
işkenceye muhatap olan halkını kurtarmak için büyük bir gayret sarfetti.
Aynı şekilde, Gebze’de amirliğini yaptığı karakolun polislerinden
Remzi Efendi’nin Yunan askeri tarafından öldürülmek kastıyla
götürülmekte olduğunu haber alan Gani Efendi tabancasını çekerek 30
süngülü Yunan askerini saf dışı bıraktıktan sonra, esir polisi kurtardığından dolayı, Türk’e yaraşır bir kahramanlık göstermek suretiyle çok değerli ve ödüllendirilmeye layık bir memur olduğu Gebze Cumhuriyet Halk
Fırkası tarafından 20 Ocak 1931 tarihinde kayıt altına alınmıştır.
ABDULMÜNİF BEY, Üniformalı Birinci Komiser27
Kadri oğlu Abdülmünif Bey, 1876 yılında Ayuraniye’de dünyaya
geldi. Üsküp Mektebi İdadisini ve Üsküp Askeri Rüştiyesi’ni bitirdi. 1901
yılında Selanik Polis Mektebi’ni bitirdikten sonra Kosova Vilayeti polis
kadrosunda göreve başladı. Burada üçüncü komiser olarak görev yapmakta iken, Bulgar Hükümeti ile vukua gelen savaş sebebiyle 1912 yılında Dersaadet’e (İstanbul) geldi. 1913 yılında Erzurum Vilayeti polis
kadrosuna geçici üçüncü komiser olarak tayin edildi. Bu kadroda görev

27 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–791 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 760–764.
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yapmakta iken 09 Teşrinisani 1916 ve 17 Kânunuevvel tarihleri arasında
geçici olarak Suriye vilayeti kadrosunda görev yaptı. Aynı yıl Erzincan’a
tayin edildi. 1926 yılında Çankırı’ya, 1927 yılında Isparta’ya, 1932 yılında
Aksaray’a, 1933 yılında Kütahya’ya tayin edildi. 1934 yılında yaş haddinden emekli oldu.
Görevi sırasında gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı birçok
takdirname, nakdi mükâfat ve Mecidi Nişanı ile ödüllendirildi.
SÜLEYMAN BEY, Taharri Komiser Muavini28
Esma ve Sebgatullah oğlu Süleyman Bey, 1878 yılında Kosova
Vilayeti Köprülü kazasında dünyaya geldi. 1908 yılında Kosova Vilayeti
polis kadrosunda polis memuru olarak göreve başladı. 1912 yılında istifa
etti. Ancak 1913 yılında tekrar müracaat ederek İstanbul Emniyet
Müdürlüğü kadrosunda göreve başladı. 1918 yılında İaşe Nezareti
Değirmen Kâtipliği görevine atandı. 1919 yılında tekrar İstanbul Emniyet
Müdürlüğü kadrosunda taharri memuru olarak göreve başladı. 1920 yılında görevinden azledildi. 1922 yılına kadar İstanbul Rüsumat Muhafaza
Teşkilatında görev yaptı. Bu tarihte tekrar İstanbul Emniyet Müdürlüğü
kadrosunda göreve başladı. 1928 yılında istifa etti. 1931 yılında tekrar
İstanbul Emniyet Müdürlüğü kadrosunda 1934 yılında emekli oldu.
Özellikle Kosova’da görev yaptığı sırada gösterdiği üstün başarılardan dolayı aldığı birçok takdirname ve İftihar Madalyası ile ödüllendirildi.
Bu takdirnamelerden birisini, Kosova Vilayetinde görevli iken, sorumluluk
bölgesinden geçmekte olan Stabange isimli kadının üzerinde yakaladığı
bombalardan dolayı alması, dönemin savaş ortamını yansıtması açısından dikkat çekicidir.
Sonuç
Bu makalede adı geçen polislerin hayat hikâyelerine baktığınızda
birkaç husus göze çarpmaktadır. Bu insanların çoğu II. Abdülhamit yönetimine, II. Meşrutiyet dönemine, İttihat ve Terakki yönetimine, Balkan
Savaşlarına, Osmanlı’nın son yıkılış dönemine, Milli Mücadeleye ve genç
Cumhuriyetin kuruluşuna tanıklık etmişlerdir. Tarihimizin en acı dönemlerinden birisini teşkil eden 19. yüzyıl, Osmanlı’nın, her alanda olduğu
gibi, Balkanlarda da yaşadığı En Uzun Yüzyılıydı.29 Sırplar, Bulgarlar ve
Yunanlılar, Makedonya daha Osmanlının elinden çıkmadan gözlerini
28 Adı geçenin Emniyet Genel Müdürlüğü personel arşivinde bulunan A–1945 numaralı
özlük dosyasındaki bilgilerden yararlanılarak düzenlenmiştir. Bkz. Şahin, a.g.e., ss. 788–790.
29 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul, Hil Yay.,1989.
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buraya diktiler. Bu ülkelerin organize ettiği nice cinayetler, suikastlar,
katliamlar Makedonya'yı kana bulayarak, Osmanlı’ya en ıstıraplı günlerini yaşattılar. Beş asırdan fazla Türk hâkimiyetinde kalıp vatan toprağı
haline gelen bu yerler, türlü türlü ihanetler, Batılı devletlerin tutarsız politikaları ve İttihatçıların basiretsiz yönetimleri sonucu elimizden çıktı.
Asırlarca kendilerine insanlığı öğretmek için bu topraklara yerleşip kalan
Türkler, yaşadıkları acı ihanetler ve dayanılmaz zulümler sonucu
gözyaşları içerisinde bu topraklardan koparak Anadolu’ya çekilmek
zorunda kaldı.
Tarihimizde önemli kırılma noktalarını teşkil bu olayların içerisinde
yaşayan Makedonya doğumlu insanlar, doğdukları topraklardan koparılmanın ve Rumeli topraklarının elden çıkışının acılarını bizzat yaşadılar.
Bunlardan birçoğu Osmanlı dönemi Makedonya’sında sürdürdükleri
polislik mesleğini, Cumhuriyet döneminde de sürdürerek önemli görevler
ifa ettiler. Adeta tarihin “sıkıştırılmış ve hızlandırılmış” bu zaman dilimini,
bir insanın hayatında kolay kolay yaşayamayacağı olayları yaşayıp,
büyük tecrübeler kazanan bu insanlar, bu birikimlerini Türkiye
Cumhuriyeti’nde de kullandılar ve fedakârca çalışmalar sergilediler.
Bu kişilerin çoğunun polislik mesleğini yürütürken dönemin şartları
gereği başka başka meslek alanlarına kaydıkları, savaşlarda bilfiil cephelerde savaştıkları ve kendilerinden beklenen polislik vazifesinin çok
ötesinde önemli görevler ifa ettikleri görülmektedir.
Osmanlı döneminde doğan Makedonyalı polislerin görev yaptıkları
yerlere baktığımızda, tüm toprak kayıplarına rağmen İmparatorluk
coğrafyasının ve etkinlik alanının genişliği hakkında fikir edinmek
mümkündür. Belirli bir süre Balkan topraklarında görev yapan bu insanların, daha sonra Anadolu’da, Ortadoğu’da hatta Kafkasya’da görev yapması bunun en belirgin göstergeleridir. İletişim ve ulaşım çağında
yaşayan biz meslektaşlarına olağan gelen bu durumun o zamanın şartları
göz önüne alınarak değerlendirilmesinde fayda vardır. Çünkü, her türlü
imkanın kısıtlı olduğu o dönemde bir yıl Manastır’da görev yapan bir
polisin ertesi yıl İstanbul’da, Şam’da veya Bingazi’de görev yapması, bu
insanlarda görev aşkı ve vatanseverlik duygularının bir göstergesidir.
Bu polislerin hayat hikâyelerinde, Osmanlı döneminde Rumeli
vilayetlerinin yapılanması ve Anadolu’daki şehirlerin o dönemde nasıl
adlandırıldıklarına dair ipuçları da bulmak mümkündür. Manastır
Vilayetine bağlı Kayalar Nahiyesi, Manastır Vilayetinin Ohri kazasının
Hacı Turgut Mahallesi, Kosova Vilayeti Köprülü kazası, Üsküp Vilayetine
bağlı İştip kazası, bu bağlamda gözümüze çarpan idari yapılanma örnekHÝKMET
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leridir. Aynı şekilde, bugün Türkiye sınırları içerisinde kalan şehirlerin o
dönemlerde nasıl adlandırıldıklarına dair örneklere de rastlamak
mümkündür: Dersaadet (İstanbul), Hüdavendigar (Bursa), Kırkkilise
(Kırklareli), Canik (Samsun), Seyhan (Adana), Cebelibereket (Osmaniye)
bunlardan birkaçıdır.
Emniyet teşkilatında görev yapmış Makedonya doğumlu polisler
elbette bu yazıda bahsedilen insanlarla sınırlı değildir. Bu yazıda genelde
başarılı, rütbe sahibi ve önemli görevler ifa etmiş kişilere ağırlık verilmiştir.
Oysa o dönemde emniyet teşkilatında rütbeli ve rütbesiz görev yapmış
birçok insana rastlamak mümkündür. Bu makalede bahsettiğimiz kişilerin
bazılarının üst rütbelerde ve önemli mevkilerde görev yapmasının yanı
sıra, birçoğunun komiser sınıfında (Başkomiser, komiser veya komiser
muavini olarak) görev yaptığı görülmektedir. Ancak o dönemlerde polis
amiri yetiştiren bir okulun olmaması ve polis memuru iken başarılı çalışma sergileyenlerin bu rütbelere yükseldiği göz önüne alınırsa bu insanların başarıları daha iyi anlaşılır. Ayrıca İkinci Dünya Savaşı’nın sonlarına
kadar birçok ilde il emniyet müdürlüğü görevini Komiser sınıfı rütbesindeki insanların yürüttüğü dikkate alındığında, bu kişilerin sahip oldukları rütbelerin önemi daha iyi anlaşılır.
Sadece geçmiş yıllarda değil günümüzde de Emniyet Teşkilatının
hemen her rütbesinde başarılı bir şekilde görev yapmakta olan
Makedonya göçmeni birçok polis mevcuttur.
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ATASÖZLERİMİZİN ELEŞTİREL OKUNMASI VE DÜŞÜNÜLMESİ

Dr. Cem TOPSAKAL*
Özet: Bu çalışmada atasözlerimizin eğitim açısından eleştirel
okunması ve eleştirel düşünülmesi üzerinde durulmuştur. Saraçbaşı ve
Minnetoğlu tarafından hazırlanan Türk Atasözleri Sözlüğü adlı eser temel
alınarak atasözlerimiz, doğruluğunu günümüzde sürdüren atasözleri,
sınırlı doğruluğu olan atasözleri, önyargı oluşturan atasözleri, yanlış
kabul edilebilecek atasözleri, eğitim yoluyla değişebilecek özellikler
taşıyan atasözleri, şaka niteliği taşıyan atasözleri başlıklarına ayrılarak
incelenmiştir. Araştırma sonuç ve öneriler ile sonlanmaktadır.
Anahtar Sözcükler: Atasözü, Eleştirel Okuma, Eleştirel Düşünme,
Türkçe Eğitim ve Öğretim.
CRITICAL READING AND CRITICAL THINKING ON PROVERBS
Abstract: In This study it has been focused on critical reading and
critical thinking on proverbs with regard to educational purposes. The
Dictionary of Proverbs by Saraçbaşı and Minnetoğlu has been taken as
the basis for the analysis of Turkish proverbs dealt with under teh following headings: Proverbs that have accuracy today, proverbs with limited
accuracy, proverbs that cause prejuduce, proverbs that migth be false,
proverbs that migt be altered by educational activities and proverbs joke
features. Study ends with conclusion and recommendations,
Key Words: Proverb, Critical Reading, Critical Thinking, Turkish
Teaching and Learning.
*Kosova Priştine Üniversitesi, Prizren Eğitim Fakültesi, Türkçe Sınıf Öğretmenliği
Bölümü Misafir Öğretim Elemanı.
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Giriş
Eleştiri, bir insanı, bir eseri, bir konuyu, doğru ve yanlış yönlerini
bulup göstermek maksadıyla inceleme işi olarak tanımlanabilir (TDK,
2000, 328). Eleştirel okuma, sanatsal bir yazıyı, bir öyküyü, bir makale ya
da bir şiiri okuyarak iletilerini, olumluluklar ve olumsuzluklar açısından ele
alan bir okumadır. Buna çözümleyici okuma da denir. Çözümleyici
okuma, kişinin okuduğu metni anlayarak iletişim öğeleri açısından, bilginin bütünlüğü ve tutarlılığı, bilginin değişik kanıtlarla doğrulanması ya
da yanlışlanması işlemlerini kullanarak ele almasıdır (Güleryüz, 2003,
131). Eleştirel okumada okur, okuduğu yazıyı değişik boyutlarda çözümlemelere tabi tutarak yeniden üretir ve anlamlandırır. (Güleryüz, 2003,
133). Eleştirel düşünme ise, özel bir düşünce alanına ya da biçimine
ilişkin kusursuz düşünceyi ortaya çıkaran disiplinli ve öz denetimli düşünme biçimidir (Şahinel, 2005, 123). Eleştirel düşünce, bilginin kabul
edilmesinden önce ayrıntılı incelenmesi, değerlendirilmesi ve değerlendirme sonucuna göre kullanılması sürecidir ( Doğan, 2005, 186).
Eleştirel düşünme stratejilerinden bilişsel stratejilerde sözcüklerin ya da
söz öbeklerinin açık hale getirilmesi ve analiz edilmesi, derinlemesine
sorgulama, görüşleri, yorumları, inançları ya da kuramları analiz etme ya
da değerlendirme, akılcı çıkarımlar, kestirimler ya da yorumlar oluşturma,
kanıtları ve iddia edilen olguları değerlendirme, çelişkileri fark etme
becerileri kazandırılmak istenir (Şahinel, 2005, 128 v.d.).
Atasözü, uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş, halka
mal olmuş öğüt, atalar sözüdür (TDK, 2000, 86). Atalarımızın uzun
gözlem ve tecrübeler sonunda vardıkları hükümleri hikmetli düşünce,
öğüt ve örneklemeler yolu ile veren, birçoğu mecazi anlam taşıyan,
yüzyılların oluşturduğu biçimde kalıplaşmış bulunan, daha çok sözlü
gelenek içinde nesilden nesile geçerek yaşayan, anonim nitelikteki özlü
sözdür (Benekçi, 2004, 7). Atasözleri, atasözü niteliğindeki deyimler
örneğin “İki ayağını bir pabuca sokmak”, asıl atasözleri “Kanı kan ile
yumazlar, kanı su ile yurlar”, “Gözün ile gördüğünü eteğin ile ört” şeklinde
yargı ya da emir, öğüt, yasak belirten atasözleri ve fıkra türünden atasözleri örneğin “Deveye sormuşlar: Boynun neden eğri? Nerem doğru ki
demiş” şeklinde ayrılabilir (Benekçi, 2004, 8 v.d.). Atasözlerimiz incelendiğinde hepsinin doğru içerikler taşımadığı görülmektedir. Doğru
olmayan atasözlerin eğitim açısından öğrencilere, insanlara yanlış
mesajlar vermesi sözkonusu olmaktadır. Atasözlerimizin bu açıdan
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eleştirel okunması ve eleştirel düşünülmesi gerekmektedir.
Bu çalışmada Saraçbaşı ve Minnetoğlu. tarafından hazırlanan Türk
Atasözleri Sözlüğü adlı eser temel alınarak atasözlerimiz, doğruluğunu
günümüzde sürdüren atasözleri, sınırlı doğruluğu olan atasözleri, önyargı
oluşturan atasözleri, yanlış kabul edilebilecek atasözleri, eğitim yoluyla
değişebilecek özellikler taşıyan atasözleri, şaka niteliği taşıyan atasözleri
başlıklarına ayrılarak incelenmiştir (Saraçbaşı ve Minnetoğlu, 2002).
Doğruluğunu Günümüzde Sürdüren Atasözleri
Bu tür atasözleri genel kabul gören, genel geçerliliğini devam
ettiren atasözleridir. Bu tür atasözlerimiz Türkçe eğitimde kompozisyon
çalışmalarında kullanılmaktadır. Örneğin: “Acele bir ağaçtır, meyvesi pişmanlık” (Benekçi, 2004, 12), “Aç doymam, tok acıkmam sanır”. “Azı
bilmeyen çoğu hiç bilmez”. “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”. “Bugünkü
işini yarına bırakma (koyma)”. “Cana gelecek (kaza, zarar) mala gelsin”.
“Çanağa ne doğrarsan kaşığına o çıkar”. “Dağ dağa kavuşmaz, insan
insana kavuşur”. “Dikensiz gül olmaz”. “Ekmeden biçilmez”. “El eli yıkar,
iki el yüzü yıkar”. “Et tırnaktan ayrılmaz”. “Fakirlik ayıp değil, tembellik
ayıp”. “Gençliğin kıymeti ihtiyarlıkta bilinir”. “Her çok, azdan olur”. “İstediğini söyleyen, istemediğini işitir”. “Kara gün kararıp kalmaz”. “Kusursuz
dost arayan dostsuz kalır”. “Lokma çiğnemeden yutulmaz”. “Merdiven
ayak ayak (basamak basamak) çıkılır”. “Ne ekersen onu biçersin”.
“Öfkeyle kalkan zararla oturur”. “Perşembenin gelişi çarşambadan bellidir”. “Rüzgar eken fırtına biçer”. “Sağlık varlıktan yeğdir”. “Tereciye tere
satılmaz”. “Üzüm üzüme baka baka kararır”. “Vakit, nakittir”. “Yalnız taş,
duvar olmaz”.
Sınırlı Doğruluğu Olan Atasözleri
Bu tür atasözleri içerik olarak kısmen doğruluk taşımakta, kullanılırken dikkatli olunmalıdır. Örneğin: “Adamın yere bakanından, suyun
sessiz (yavaş) akanından kork”. Açıklaması: İçe kapanık, sessiz ve uysal
görünen nice insanlar vardır ki, derin ve tehlikeli sular gibidirler. Düşünce
ve duygularını açığa vurmayan bu gibi insanlardan, derin sulardan sakınır
gibi sakınmak gerekir (Benekçi, 2004, 22). İnsanların farklı özelliklere
sahip olduğu bilinen bir gerçektir. İnsanlara temkinli yaklaşmak daha
doğru anlam ifade etmektedir.
“Altın anahtar her kapıyı açar”. Açıklaması: Para olunca bütün
engeller aşılır; istenilen her şey elde edilir. Açıklamanın bütününe katılmak biraz zor görülmektedir. Çünkü her şey para ile elde edilmez. Bir şeyi
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elde etmek için bilgi, beceri, çaba gerekebilir. Paralel atasözü: “Varsa
pulun, herkes kulun; yoksa pulun dardır yolun” (Benekçi, 2004, 217).
“Amcam (emmim), dayım herkesten (hepsinden) aldım payım”.
Açıklaması: Yardıma ihtiyacımız olan günlerimizde en yakınlarımız bile
bize yardım etmezler. Acaba öyle mi? Her zaman için genel geçerliliği
olmayan bir söz. En azından bizler böyle yapmamalıyız.
“Ana ölünce baba amca olur”. Açıklaması: Karısı ölen ve yeniden
evlenen bir kimsenin çocuklarına olan sevgisi azalır. Bu sözün doğruluğu
olmakla birlikte her zaman geçerli olmayabilir.
“Anadan geçilir yardan geçilmez”. Açıklaması: Sevgiliye verilen
değeri gösterir. Fakat bizler herkese hak ettiği kadar değer vermeliyiz.
“Ananın ilki olmaktan dağda tilki olmak yeğdir”. Açıklaması: Büyük
çocuğa her iş buyurulur. Bu anlam doğru görülmekle birlikte, günümüzde
ilk çocuk ilk göz ağrısı olarak da görülmektedir. Aileler çocuk psikolojisine
uygun davranma eğilimindedir. Somut düşüncede dağda tilki olmakta bir
abartı görünmekte, bu da hoş görünmemektedir.
“Armudun (ahlatın) iyisini ayılar yer”. Açıklaması: İyi şeyler, güzel
şeyler, genellikle yaraşmayanların eline geçer. Atasözünün anlamını
düşündüğümüzde, her şeyin iyisini, güzelini insanlar yemelidir.
“Bedava sirke baldan tatlıdır”. Para verilmeden alınan şeyler hoşa
gitmekle birlikte, bedavacılığa alışmak, alışkanlık haline getirmek iyi bir
davranış olarak görülmemektedir.
“Bekarlık sultanlıktır”. Aile sorumluluğunun ve evlat sevgisinin tadına varmayanlar için söylenebilecek bu söz, “aile toplumun temelidir”
esası ile çelişmektedir. Bizim toplumumuzda bekarlıktan çok evlilik teşvik
edilmektedir.
“Borç yiğidin kamçısıdır”. Borç, borçluyu, borcunu ödeyebilmesi
için, daha çok çalışmaya zorlar. Ancak gelirleri belli olanlar için “Ayağını
yorganına göre uzat” sözü de vardır. Günümüzde kredi kartı mağdurları
(ölçülü olamayanlar) için geçerli olmayan bir sözdür.
“Çocuğun yediği helal, giydiği haram”. Çocuğun iyi beslenmesi için
ne kadar para harcansa yerindedir. Çünkü büyümesi, gelişmesi dengeli
beslenmesine bağlıdır (Benekçi, 2004, 90). Bunun gibi çocuk robot
değildir, çocuğun oyun hakkıdır. Çünkü başka atasözlerinde “Çocuk düşe
kalka büyür”, “Her düşüş bir öğreniş” (Geçer, 1988, 23 ve 35) denmektedir. Buna göre çocuğun giydiği de helaldir.
“Çok yaşayan (okuyan) bilmez, çok gezen bilir”. Çok gezen elbette
çok şey öğrenir. Günümüzde televizyon, gazete, dergi, kitap, internet ile
gezmeden de çok bilgi öğrenilmektedir.
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“Herkesin geçtiği köprüden sen de geç”. Herkesin gittiği yoldan sen
de git. Acaba bu ne kadar doğru? Biz yine de aklımızı kullanarak
toplumun yapabileceği yanlışlara düşmemeliyiz.
“Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler”. Kişi, kendisinden
yardım beklediği aşağılık kimseye işi bitinceye kadar ‘iyisin, hoşsun’ diye
dil döker. Bu durum sadece “köprü geçilinceye kadar” normal karşılanır.
Yoksa, bir hayatı “köprü” kabul etmek, ve “ayıya” sürekli “dayı” demek
doğru değildir. Böyle düşünenlerin çoğunluğu oluşturduğu bir toplum gün
gelir “orman kanunu” ile yönetilir (Benekçi, 2004, 161).
“Para isteme benden, buz gibi soğurum senden”. Borç para isteyen
kimseye soğuk davranılır. En güzel dostlukların bile para karşısında
bozulduğu çok görülür. Dostluğun değeri çok önemlidir. Biz dostlarımıza
yeri geldiğinde her türlü yardımda bulunmalıyız.
“Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı”. Açıklaması: Türlü
sıkıntılarla yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz gençler, bir gün gelir bizi beğenmezler (Benekçi, 2004, 225). Bu atasözünün genel geçerliliği bulunmamakta, herkes için geçerli olmamaktadır.
Önyargı Oluşturan Atasözleri
Bu tür atasözleri, belirli kişi, toplumlara karşı insanlarda önyargı
oluşturur ve onlara olumsuz bakılmasına neden olur. Örneğin: “Analık
kara yamalık”. Açıklaması: Üvey ana kötülük sembolüdür. Beyaz giysi
üzerindeki kara yama gibi kötülükleri kolayca görülür. Bu söz bir önyargı
oluşturuyor. Her üvey anne kötü müdür? Bu konuda ön yargıyı kırıcı çok
hikaye yazılmış, film,diziler çekilmiştir.
“Ananın bahtı kızına”. Annesi nasıl bir evlilik hayatı geçirmişse,
kızının evliliği de onunkine benzer. Bu sözün de her zaman geçerliliği
görünmemektedir. Çünkü zaman sürekli ilerlemekte, koşullar, anlayışlar
değişmektedir.
“Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al”. Bu sözde kızın iyi
huylu mu kötü huylu mu olduğu anasına bakılarak anlaşılabileceği sonucu çıkıyor. İnsanlar farklı özelliklere sahip olabildikleri için bu söz önyargı
oluşturmaktadır.
“Besle kargayı, oysun gözünü”. İyilik bilmeyenlerin kötülük edeceğini belirten bir sözdür. İnsanlardan ümit kesmemek adına iyiliğe devam
edilmelidir.
“Böyle gelmiş böyle gider”. Burada hep böyle olduğu, böyle gideceği belirtiliyor. Güzel, olumlu bir ortamın devam etmesi yerindedir. Ancak
yanlışlıklar, haksızlıklar, adaletsizlikler için bu sözün tersi düşünülmelidir.
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“Çingeneye beylik vermişler, önce babasını asmış”. Tipik bir
önyargı oluşturan atasözü örneği. Milliyet seçmek insanın elinde olmadığı
gibi, bütün insanların eşit olduğunu hukuk sistemleri vazgeçilmez bir ilke
olarak ortaya koymaktadır. Ayrıca hangi milletten olursa olsun her insan
farklı davranabilir. Bu gerçek hiçbir zaman unutulmamalıdır.
“Dost ile ye, iç, alışveriş etme”. Neden? Araya para girince dostluklar bozuluyor mu? İnsanlar dostlarıyla karşılıklı anlayış içinde alışveriş
yapamaz mı? Bu açıdan bakıldığında alışverişte de anlayış, kolaylık
sağlayarak dostluklar devam edebilmeli, para gibi konular dostlukları bozmamalıdır. Paralel atasözü: “Dostluk başka, alışveriş başka” (Benekçi,
2004, 103).
“Evladın var mı, derdin var”. Bu sözde evladı olmayanların derdi
yok gibi bir anlam çıkıyor. Oysa evlat sahibi olmak için ne kadar sıkıntı,
dert çeken aileler bulunmaktadır. Evlat büyütmek elbette çok zordur,
ancak çok zevklidir de. Konuya bir de bu boyuttan yaklaşmakta yarar
görülmektedir.
“Gelen gideni aratır”. Bu durum kısmen gerçeklik taşısa da, her
zaman geçerliği bulunmamaktadır. Gideceklere katlanmayı, geleceklere
ise önyargıyı oluşturması açısından doğru görünmemektedir. Paralel
atasözü: “Gelen gidene rahmet okutur” (Benekçi, 2004, 117).
“Güvenme (inanma) dostuna, saman doldurur postuna”. Bu dünyada herkese karşı temkinli olmak yerinde bir davranıştır. Ancak dostumuza
bile güvenemeyeceksek, inanamayacaksak kime güveneceğiz,
inanacağız?
“Hocanın dediğini yap, yaptığını yapma”. Bu atasözünde özellikle
dini görevlerini yapan insanların söyledikleri ile yaptıkları arasında çelişki
olduğu konusunda önyargı oluşturmaktadır. Din görevlileri arasında
atasözündeki çelişkiyi yaşayan insanlar olabilir, ancak bu tüm görevlilere
yansıtılamaz. Dinde de özü, sözü, uygulaması bir insanlar istenir
(Benekçi, 2004, 133).
“İyilik ettiğin kişiden sakın”. Bu ne derece doğru? İyilik etmek hepimizin görevidir. İyilik edilen kişi hasım, düşman mı oluyor ki ondan sakınalım. İyilik ile dost kazanmış olmuyor muyuz? Konuya bu açıdan da yaklaşmak doğru olacaktır.
“Kızını dövmeyen dizini döver”. Bu söze göre kız dövülmeli, yoksa
ileride pişman olunabilir. Acaba kızını dövenler ileride hiç pişman
olmamışlar mıdır? Kızını dövmeyenler hep pişmanlık mı çekmişlerdir?
Ayrıca sadece kız mı dövülmelidir? Erkek çocuğu dövülmemeli midir? Bu
soruları uzatmak mümkün. Bilinen bir gerçek, şiddetin çözüm olmadığıdır.
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O halde başka yollar denenmelidir.
“Kızı gönlüne bırakırsan ya davulcuya varır, ya zurnacıya”. Kıza,
kızın gönlüne neden güvenilmiyor? İyi bir eğitimden geçen, doğruyu yanlıştan ayıran bir kız neden evleneceği kişiyi seçemesin?
“Kimseden kimseye hayır yok (gelmez)”. Neden? İnsan, insana iyilik eden bir canlıdır. Kötü günlerde, zor zamanlarda çevresindekilere
yardım eden, iyilik eden bir çok insan, sivil toplum kuruluşu bulunmaktadır.
“Yüzü güzel olanın huyu (da) güzel olur”. Bu atasözü de önyargı
oluşmaktadır. Yüzü güzel olan herkesin huyu güzel olmadığı gibi, yüzü
güzel olmayanların huyunun çirkin olması düşünülemez.
“Yıl uğursuzun”. Bu atasözünde günümüzde arsız, yüzsüz, niteliksiz, düşük, bayağı kişilerin, işlerini dürüst ve namuslu kişilere göre daha
iyi yürüttüğü belirtilmek istenmektedir (Benekçi, 2004, 228). Oysa yıl hepimizindir, kötümser, ümitsiz olunmamalıdır.
“Zaman sana uymazsa sen zamana uy”. Elbette çağın gelişmelerine açık olmalı, çağı takip etmeliyiz. Ancak bu gözü kapalı, her şeyi benimseyen, her verileni kabul eden anlayışta olmamalı, sorgulamalı,
eleştirel düşünerek elemeden geçirmeliyiz.
“Var herifin gartına, çık göğsünün tahtına,
Var herifin gencine, her gün gönlün incine”. Bu Ankara ilinde söylenen atasözünde, yaşlı-genç ayrımında yaşlı lehine, genç aleyhine bir
görüş beyan edilmektedir. Oysa başka atasözlerinde “davul bile dengi
dengine” gibi sözlerle denklik işlenmektedir.
“Okka okka alınan tuzdan
Hükümete çıkan kızdan hayır gelmez”. Balıkesir iline ait bu sözde
tuzun fazla alınmaması, kızların da hükümete gitmemesi, çalışmaması
gibi bir görüş ileri sürülmektedir. Hak konusu olduğunda hakkımızı aramalı, yasal yolları kullanmalıyız.
“Kız anası köşe minderi, oğlan anası kapı yaması”. Bursa iline ait
bu atasözünde anne-kayın anne arasında fark ortaya koymaktadır. Oysa
ayırım yapılmamasını ortaya koyan bir söz daha doğru olacaktır.
“Her buluttan yağmur yağmaz, her karıdan oğlan doğmaz”. Kütahya
iline ait bu sözün ilk kısmı doğru olabilir. Ancak bebeklerin cinsiyetinin
tayininin kadınların elinde olmadığı bilinen bir gerçektir.
“Kalburcu kızı hatun olmaz, dilenmeyince karnı doymaz”. Urfa iline
ait bu sözde yine insanlar hakkında önyargı oluşturulmaktadır. İkinci
kısım ise daha hoş olmayan bir durumu ileri sürmektedir.
“Çingeneyi paşa yapmışlar: ‘Şu ağaçlardan ne güzel kasnak olur’
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demiş”. Uşak iline ait bu sözde yukarıdaki önyargı devam etmektedir.
Yanlış Kabul Edilebilecek Atasözleri
Bu tür atasözlerini kabul etmek, benimsemek, yaşam felsefesi ve
biçimi olarak almak oldukça zor görülmektedir. Örneğin: “Allah’ın ondurmadığını, Peygamber sopa ile kovar”. Açıklaması: Allah bir kulunu mutlu
yaratmamışsa, hiçbir kimse onun bu kaderini değiştiremez. Atasözünde
bir abartı bulunmaktadır. Hiçbir peygamberin bir insanı bu amaçla sopa
ile kovaladığı görülmemiştir.
“Anadan geçilir yardan geçilmez”. Sevgiliye verilen değeri gösteren
bu söz, ana üzerine söylenen diğer atasözleri ile çelişmektedir: “Ana gibi
yar olmaz”, “Ağlarsa anam ağlar”.
“Ar dünyası değil, kar dünyası”. Kimi insanlar kazanmak için her
yolu mubah sayarlar. Oysa insanları ölçülü davranmaya sevkeden en
büyük etken utanma duygusu, yani ardır. Utanmayan insan için her yol
geçerlidir. Bundan dolayı bazı kimseler, “arı bırak kara bak” diyecek kadar
bencil ve utanmaz olabilirler. Bu ise doğru değildir (Benekçi, 2004, 42).
“Atın ölümü arpadan olsun”. Burada sevilen bir şey yapılırken
zarara uğranılsa bile üzüntü duyulmaz açıklaması yapılmaktadır. Şu
örneğe bakalım: -Bir rakım var be Yakup Efendi. Daha kaç sene yaşayacağım şunun şurasında. Ha iki gün evvel, ha iki gün sonra. Atın ölümü de
arpadan olsun. Diğer örnekte ise şu verilir:
Atın ölümü arpadan olsun, diyorsun.
İçip eğlenip keyf ediyorsun.
Biraz topla kendini, aklını kullan
Sen at değilsin, arpa yiyemezsin, ölürsün.
“Ayıyı fırına atmışlar, yavrusunu ayağının altına almış”. Belgeselleri
izlediğimizde hayvanların bir çoğunun yavrularına karşı şefkatli, merhametli, onları canları pahasına koruduklarına şahit olmaktayız. Böyle bir
söz test edilmiş mi, bu bilinmemekle birlikte, bu atasözünün duygusuz,
bencil insanları anlatmak için kullanılabileceği belirtilebilir.
“Bana dokunmayan yılan bin (yıl) yaşasın”.Zararlı insanların bize
kötülüğü dokunmuyor diye bu durumlarıyla yaşayıp gitmesini hoş
görmemizi anlatan bu söz de, bu tür insanlara en azından iyiliği anlatmak
bir insanlık borcudur. Çünkü başkalarının gördüğü zararı gün gelir bizde
görebiliriz.
“Baş ol da, istersen soğan başı ol”. En küçük işte bile baş olmanın,
buyruk altında olmaktan iyi olduğu vurgulanan bu sözde, yanlış bir yönlendirme görülmektedir. Herkesin her işte baş olması mümkün değildir.
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Baş olmak belirli vasıflar, liyakat gerektirir. Bunun dışında baş olmak
anlaşma ile, seçimle olabilir.Herkes baş olmak istemekle karmaşa çıkabilir.
“Bir çiçekle yaz (bahar) olmaz”. Bu söz birden çok kadın ile gönül
eğlendiren çapkın erkeklerce kullanılır. Çapkınlığın bir değer olarak teşviki pek doğru gözükmemektedir.
“Çok bilen çok yanılır”. İnsan ne kadar çok şey bilirse bilsin,
bilmediği daha çoktur (Benekçi, 2004, 90). Ancak az bilen az yanılmaz.
İnsan yaşamboyu öğrenmeye devam etmelidir.
“Devletin malı deniz, yemeyen domuz”. Son derece yanlış bu söz
ile, devlete hıyanet ederek, devlet malından zengin olanlar, bu maldan
yolunu bulup aşırmayanlara budala gözüyle bakmaktadırlar. Oysa
devletin malını koruma değeri verilmelidir. Bu konuda şarkılarda “Devletin
malı deniz, yemeyen biziz” gibi deyişler söylenmektedir.
“Devlet ile deli bildiğini işler”. Deli aklı başında olmadığı için mazur
görülebilir, ancak günümüzde devletler “hukuk devleti” ilkesince, genel
olarak her işi hukuka uygun yapmaya çalışmaktadırlar.
“El için yanma nare, yak çubuğunu safanı ara”. Başkaları için kendini tehlikeye atmamayı öğütleyen bencil bir söz.
“El (etek) öpmekle ağız (dudak) aşınmaz (kirlenmez)”. Menfaat için
herkesin önünde eğilmek onur kırıcı bir davranıştır. İnsan kişilik sahibi,
onurlu ve vicdanlı olmalıdır.
“Erken kalkmayan avrat, söz dinlemeyen evlat, mahmuzla giden at,
kapında varsa kaldır at”. Sevilen üç yakınımızda bulunmaması gereken,
hoş karşılanmayan davranışların düzeltilmesine çalışmak daha doğru
görünmektedir.
“Eski düşman dost olmaz”. Elbette düşmanlıklar kolay kolay unutulmaz. Ancak barışmak ve iyi geçinmek, mümkünse dostluk kurmak
erdemliliktir.
“Hatır için çiğ tavuk yenir”. Tavuğun pişmiş olarak yenmesi her
zaman tercih edilir. Hatır için çiğ tavuk yemek yerine, sevilen kişiyi
gücendirmemek adına yapılması güç işleri yapmaya çalışmak daha
doğrudur.
“Hocanın vurduğu yerde gül biter”. Acaba bunu kimse görmüş
müdür? Bu söz doğru ise, anne-babanın vurduğu yerde lale mi biter?
Günümüz eğitim anlayışında dayağın, şiddetin yeri bulunmamaktadır.
Buna göre bu söz artık daha az kullanılır olmuştur.
“İnsan insanın şeytanıdır”. İnsanı doğru yoldan şaşırtan, yanıltan
insan olabilir. Fakat insanın doğru yolda ilerlemesine, olgunlaşmasına da
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insan yardım edebilir. İnsan kendi eksikliklerini görmeli ve kendini
geliştirmeye çalışmalıdır.
“Kaz gelen yerden tavuk esirgenmez”. Sonunda büyük bir çıkar
sağlanacak iş için ufak tefek harcamalar yapılacağını belirten söz, menfaati ön plana çıkarması, karşılıksız iyilik anlayışını yok etmesi açılarından yanlış görülmektedir.
“Kimseden kimseye hayır gelmez”. İnsan elbette yapacağı işte
kendi gücüne ve aklına güvenmelidir (Benekçi, 2004, 158). Ancak bu
atasözü insanın başkalarına yardım etmesine, dostluğa, işbirliğine, imeceye aykırı bir içerik taşımaktadır. “Komşu komşunun külüne muhtaçtır”
atasözü ile çelişmektedir.
“Merhametten maraz doğar (hasıl olur)”. Buna göre kimseye merhamet etmemeli, acımasız olmalıyız. Bu son derece yanlıştır. Bizim tarihimiz merhamet örnekleriyle doludur.
“Üzümünü ye de bağını sorma”. Oysa bize faydalanmamız için verilen şeyin nereden geldiğini araştırmalıyız.
“Türk’ün aklı sonradan gelir”. Bu atasözünde bir olumsuzluk
sözkonusudur. Olaylar karşısında ne yapacağını bilememe, sonradan
doğru yol ve yöntemi bulma, kimi zaman da işi işten geçmiş olma durumu
anlaşılmaktadır (Benekçi, 2004, 210). Bu sözün günümüzde geçerliliği
bulunmamaktadır. Ayrıca bu atasözünde önyargı bulunduğu gibi, eğitim
yoluyla değiştirilmesi de gerekmektedir.
“El elin ölüsüne güle güle ağlar”. Yabancı da olsa bizim acımızı paylaşanlar olabilir. Bunun her zaman yapmacık olduğunu kabul etmek zor
görünmektedir.
“Fındığı ye, harmanını sorma”. Ne yersek yiyelim, yediklerimize
dikkat etmeliyiz.
“Haram helal ver Allah’ım, kulun durmaz yer Allah’ım”. Aynı şekilde
yediklerimiz emeğimizin karşılığı olmalı.
“Süzme yoğurdun ezmesi, dünürlükte yalan düzmesi sevaptır”.
Dünürlük önemli bir konudur, sonradan hayal kırıklığı yaratacak sözler
asla söylenmemeli, doğrudan ayrılılmamalıdır.
Eğitim Yoluyla Değişebilecek Özellikler Taşıyan Atasözleri
Bu tür atasözleri ilk bakışta doğru görünmekle birlikte, içerikteki
hükümler eğitim yoluyla değişebilecek özellikler taşımaktadır. Örneğin:
“Allah’tan sıska, ne yapsın muska?” Açıklaması: Yaratılıştan yetenekten
yoksun bir kişiye ne yapsanız boşunadır; onu yetenekli kılamazsınız.
Atasözünün düz anlamı zayıf insanların muska gibi yollarla kilo alamaya72
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cağı şeklinde düşünülebilir. Yetenek konusunda ise, çoklu boyutlu zeka
kuramına göre insanın çeşitli zeka yönü ve buna dayalı yetenekleri olabilir. Yetenekler eğitim yoluyla geliştirilebilir.
“Almadan vermek Allah’a mahsus (yaraşır)”. Bu söz doğru anlam
taşımakla birlikte, değerler eğitimi açısından, insanlar başkalarına
karşılıksız yardım yapmalıdır, yapabilmelidir.
“Can çıkmayınca huy çıkmaz”. Açıklaması: İnsan alışkanlıklarıyla,
davranışlarıyla oluşan huyu, kişiliğinin bir parçası olarak onunla birlikte
doğar ve ölünceye kadar da değişmeden sürer gider. Eğitim yoluyla bireye bilgi, beceri kazandırılır. Buna göre yanlış davranışlar düzeltilir, eksik
olan davranışlar tamamlatılır. Paralel atasözleri: “Huylu huyundan
vazgeçmez”. “İnsan yedisinde ne ise yetmişinde de odur”.
“İtin kuyruğu kalıba koymakla doğrultulmaz”. Açıklaması: Kötü
yaratılışlı bir kimseyi yola getirmek için uğraşmak boşunadır. Oysa bizim
kültürümüze göre kimse kötü yaratılmamıştır. Ayrıca insan eğitime muhtaçtır. Eğitim yoluyla çok kazanımlar meydana gelir.
“Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir salkım üzüm
vermemiş”. Bu sözle babanın çocuklarını çok fedakarlık yaparak
yetiştirdiği, çocukların yetişince babaları için küçük bir fedakarlıkla bulunmadıkları belirtilmek istenir. Bu sözün geçerliliği kötü evlatlar için olabilir.
Ancak iyi evlatlar için geçerli değildir. Eğitimin bir amacı da iyi insan
yetiştirmektir. Çocuklarımıza değerler eğitimi verilmelidir.
“Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar”. Bir çok kişinin çıkar
peşinde, iki yüzlü olduğu ortamlarda, kimin çıkarına dokunursa dokunsun
söz esirgenmemeli, hatır gönül demeyerek doğru söylenmeli (Benekçi,
2004, 100). Dokuz köyden de kovulsak doğrudan ayrılmamak eğitimde
öğrencilerimize, insanlarımıza verilmeli, doğruluk üstün bir meziyet olarak
sunulmalıdır.
“Düşenin dostu olmaz”. Varlık, makam gibi durumlar geçici olabilir.
Önceki durumunu kaybeden bir kişinin çevresindeki dostları çıkarları
kalmadığından ondan uzaklaşır. Oysa eğitimde dostluğun önemi çocuklara öğretilmeye çalışılır, dost edinmenin gereği verilir. Dostluk çıkara
dayalı olmamalı, dostlarımızın iyi gününde olduğu gibi, kötü günlerinde de
yanlarında olmalıyız.
“El eliyle yılan tutulur”. Bir iş yapacaksak kendimiz yapmalı, bencillik göstererek tehlikeli işlere başkalarını atmamalıyız.
“El için ağlayan gözden olur”. Başkasının üzüntüsüne ölçülü olarak
elbette ortak olmalıyız.
“Garibin hatırı sorulmaz”. Yabancı yerde kimi kimsesi olmayanı
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arayıp soran bulunmaz. İyi yetişmiş erdemli insan topluluklarında, insanın
insanı yalnız bırakmaması gerekir.
“Her koyun kendi bacağından asılır”. Herkes kendi işlediği suçtan
sorumludur ve onun cezasını çeker. Ancak suçlu kişilerin yaptıkları ya da
işledikleri suçlar hem suç işlenenleri hem de kendi ailelerini mağdur eder.
Bunun bilincin verilmesinde eğitime önemli rol düşmektedir.
“Herkes bildiğini okur”. İnsanların kendilerine ait kemikleşmiş
düşünceleri vardır. Başkaları ne söylerse söylesin, böyle kimseler kendi
düşüncelerine göre iş yapar (Benekçi, 2004, 129). Bununla birlikte eğitim
ve öğretim yoluyla sürekli gelişmeli, iyiye, doğruya, güzele doğru yol alınmalıdır.
“Kardeş kardeşin ne öldüğünü ister, ne onduğunu”. Doğru görünmekle birlikte, eğitimde bireylere kardeşler arasında sevgi, işbirliği,
dayanışma gibi değerler verilmeye çalışılmalıdır.
“Komşunun tavuğu komşuya kaz görünür (karısı kız görünür)”.
İnsan, başkasında gördüğü şeyi gözünde büyütür ve kıskanır. Eğitim
yoluyla bireye elindekilerin değeri ve başkalarını kıskanmama verilmeye
çalışılır.
“Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler”. Kimi insanlar işlerini
gördürünceye kadar, zorluk çıkarabileceklere, gereğinden fazla övücü
sözler söyler, bu tür davranışlarda bulunurlar. Bu doğru bir davranış
değildir. Eğitimde bu tür davranışlardan kaçınma verilmektedir.
Şaka Niteliği Taşıyan Atasözleri
Bu tür atasözlerinde anlam bulunmakla birlikte şaka, latife ön plandadır. Örneğin: “Acı patlıcanı kırağı çalmaz”. Açıklaması: Üstüne
düşülmeyen, değeri olmayan, işe yaramayan kimselere zararlı şeyler,
etkenler dokunmaz.
“Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu everir”. “Akıllı köprü arayıncaya kadar deli suyu geçer” (Benekçi, 2004, 31).
Sonuç ve Öneriler
Atalarımızın geniş deneyimlerinden süzülen yargılarını genel kural
haline getiren ve milletimiz tarafından benimsenmiş özsözler olan atasözlerimizin (Geçer, 1988, 5) eğitim ve öğretim açısından eleştirel okunması
ve düşünülmesi bir gereklilik olarak karşımıza çıkmaktadır.
Bu açıdan, “Bir elin nesi var, iki elin sesi var”, “Bugünkü işini yarına
bırakma (koyma)”, “Dağ dağa kavuşmaz, insan insana kavuşur”,
“Dikensiz gül olmaz”, “Ekmeden biçilmez”, “Fakirlik ayıp değil, tembellik
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ayıp” gibi atasözlerimiz doğruluğunu günümüzde sürdürmeye devam
etmektedir.
“Bedava sirke baldan tatlıdır”, “Bekarlık sultanlıktır”, “Herkesin
geçtiği köprüden sen de geç” gibi atasözlerimizin sınırlı doğruluğu bulunmaktadır.
“Anasına bak kızını al, kenarına bak bezini al”, “Böyle gelmiş böyle
gider”, “Gelen gideni aratır”, “İyilik ettiğin kişiden sakın”, “Kızını dövmeyen
dizini döver” şeklindeki atasözlerimiz önyargı oluşturmaktadır.
“Bana dokunmayan yılan bin (yıl) yaşasın”, “Devletin malı deniz,
yemeyen domuz”, “El (etek) öpmekle ağız (dudak) aşınmaz (kirlenmez)”,
“Merhametten maraz doğar (hasıl olur)” gibi atasözlerimiz yanlış değerler
sunmaktadır.
“Baba oğluna bir bağ bağışlamış, oğlu babasına bir salkım üzüm
vermemiş”, “Can çıkmayınca huy çıkmaz”, “Düşenin dostu olmaz”,
“Garibin hatırı sorulmaz”, “Köprüyü geçinceye kadar ayıya dayı derler”
gibi atasözlerimiz eğitim yoluyla değişebilecek özellikler taşımaktadır.
“Acı patlıcanı kırağı çalmaz”, “Akıllı düşününceye kadar, deli oğlunu
everir” şeklindeki atasözlerimizde şaka niteliği ağır basmaktadır.
İlkokuldan itibaren çocuklarımıza, öğrencilere Türkçe eğitim ve
öğretiminde atasözlerimizin eleştirel okunması, eleştirel düşünülmesi
konusunda eğitim verilmelidir. Yanlış ve önyargı oluşturan atasözlerimiz
hakkında bilinçlendirilmelidir.
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MEVLANA’NIN ESERLERİNDE DOST KAVRAMI

Doç. Dr. SEVİN ALİL
Az. Kiril ve Metodiy Üniversitesi
Filoloji Fakültesi – Blaje Koneski
Türk Dili ve Edebiyati Bölümü Öğretim Görevlisi

Aradan 800 yüz yıl geçmesine rağmen, aramızda yaşayan ve hala
onun eserlerinden ve bilgisinden feyz aldığımız Mutasavvuf, büyük
düşünür, bilim adamı, şair ve Mevlevi tarikatının piri olan Mevlana
Celaleddin Rumi hakkında yazma imkanına sahip olduğum için ayrıca
çok mutluyum.
Bugün, bu konuda bir şeyler yazmamın sebebi de Mevlana’ya karşı
duyduğum hayranlık ve sevgidir. Sevgi yapılan her faaliyetin temelinde
var olandır. Mevlana’nın da dediği gibi:
“Aşktır, sevgidir insanı yönlendiren, insana bir şey yaptıran.”
Sevgi ve aşk insan vasıflarından sayılır. Hayvanlarda bu özellik
olmadığı için bu duyguyu yaşamaları da mümkün değildir. Aşk aynı
zamanda dünyanın yaratılış sebebidir.
Tanrı evreni sevgi yüzünden yaratmıştır. Mutasavvıflara göre “Ben
gizli bir hazîneydim. Bilinmeyi arzu ettim ve onun için mahlûkâtı
yarattım (12,87) ve (18)”; aslında Tanrı’nın kainatı ve insanı kendi varlığını tanıtmak ve kendi varlığı etrafında şuurlu bir birlik vucüda getirmek
için yaratmıştır (3,sf.98). Mevlana’ya göre, Tanrı insanı yaratıp ona
ruhundan üflediği için insan da Tanrı’dan bir eser taşımaktadır ve
dolayısıyla kutsaldır1. Ona göre hepimizin kalp hamurunu sevgi ile
kuşatan Rabbimizdir.
1 “Gerçekten Ben, topraktan insanı yarattım, sonra da onun yaratılışını tamamlayıp
kemale getirince ruhumdan ruh üfürdüm ona; meleklere de hemen secdeye kapanın ona
karşı” buyurmuştur.(8, sf.143).”
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“Biz bu balçıktan yaratılmış varlıktan bunu hiç ummuyorduk,
kusurlarını görüp onu çekiştirip duruyorduk. Ey onda bunda kusur
arayan kişi. Hiçbir insanı hor görme, hangi millette, hangi dinde olursa olsun, insanda, onun bir emaneti vardır, însan onun
aynasıdır.(12,60)
A dost, sen de gel, gel de bize dost ol, çünkü canında
canımızın eseri var, nişanesi var. (4.C.II, sf. 35)”
Mevlana’nın dediği gibi bütün beşeri sevgiler o sevgiden ve O’nun
sevgisinden bir iz ve işaret vardır. Bu yüzden Mevlana’nın nazarında kim
olursa olsun, ister dinli ister dinsiz, hangi milletten olursa olsun değerlidir.
Büyük bir coşkuyla söylenen bu dizelerde yakınlık, içtenlik ve dost olma
gibi bir çağırışım da vardır.
Bilindiği gibi her din belli bir inança dayanır. Bu yüzden dinle
beraber insandaki inanç onun düşüncesini etkiler ve yaşam biçimini bellirler. Bu açıdan bakıldığnda bunun doğru olduğu kanaatine varılır. Dinler
sayesinde farklı düşünce tarzaları ve değişik yaşam şeklilleri oluşmuştur.
Bu yüzden: İslamlık, Hıritiyanlık ve Musevilik içerisinde gelişen ve büyük
kitleleri etkisi altına alan inanç yapılaşmasıyla ortaya çıkan ve hepsinde
Tanrı’nın seçilmiş kulları olduklarını düşünen ve gruplara ayrılmış bir
dünya görüşü hakim olmuştur.
Diğer yandan bakıldığında bütün bu dinlerin birleştikleri ortak nokta:
Yaratanın varlığıdır. Mevlana’nın müslüman olması onun ulaştığı olgunluk düzeyinde değişik dinlere bağlı olmansında bir engel oluşturmamıştır.
“Gayret gözyaşlarıyla abdest aldım da namazımda kıblem
sevgilinin yüzü oldu. Senden başka başım varsa yok olsun. Sensiz
yaşarsam yak varlığımı. Kabe’de de mabudum sensin, kilisede
de”(1,sf. 318)
Mevlana’ya göre bütün dinlerin birdir, sadece insanı olgunluğa
götüren farklı yollardir.2 Bu nedenle daha 13. y.y. söylemiş olduğu:
Gel, gel, ne olursan ol yine gel,
ister kafir, ister mecusi,
ister puta tapan ol yine gel,
bizim dergahımız, ümitsizlik dergahı değildir,
yüz kere tövbeni bozmuş olsan da yine gel...(16),sözleriyle herkezi
dost saymak ve bütün insanları sevgi ile birleştirmeye çalışmıştır.

2 "Kafir de mümin de onun çizdiği kader çizgisinde dalalet, sapıklık yahut hidayet yolunda yürümektedir. Dinler bize göre ayrı ayrıdır. Hakk'a göre dinlerin hakîkati birdir.”
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Mevlana’ya3 göre dostluk4 olumlu bir bağ ve güçlü bir sevgiyi içerir.
“Aşk insanı yok eder, var eder. Gönülsüz bırakır, elsiz, ayaksız
bir hale sokar. Aşk meyhanesinin sakîsi, şarap sunar, mest eder,
insanı kendinden alır. (12,13)”
Ona göre yaratılanları sevgiye yönelten iki hasletten biri güzellik,
diğeri yüceliktir. İnsanlar ya güzel olana, yahut yüce olana karşı ilgi duyar,
sevgi uyandırırlar. Allah hem güzellik hem de yücelik açısından mutlak
olan mükemmelliğe sahiptir. O kadar ki her ne güzellik ve ululuk varsa
O’ndandır; belki O’na aittir. Dolayısıyla her bakımdan sevilmeyi hak eden
yalnızca O’dur. Bu nedenle Yüce Allah’a en sevgili olmak onun
dostluğunu kazanmak için Allah için birisini sevmek ve onunla dost
olmaktır. Tasavvuf anlayışında zaten savaş yoktur. Şiddet ve terör yoktur.
İnsanlığı tek ve gerçek olarak mutluluğa, yaşama sevincine ve daima
gerçek umuda yönlendiren düşünce vardır. Bu nedenle gönül kazanmanın, dost edinmenin temel yolu şiddet değil sevgidir.
Mevlana’ya göre, dostluk aynı zamanda yardımlaşma, iyilik yapma
anlamına da gelir. Bu iyilik maddi menfaat beklendiği için değil, Tanrının
rızasını kazanmak için yanı karşılıksız yapılması gereken bir eylemdir.
Ona göre çıkara dayalı bir sevginin değeri yoktur. Bu nedenle insan birisini çıkar beklemeden sevmeli, dost edinmelidir. “Alemin yaratılış maksadı
zaten dostlarla buluşmaktır.(9,sf.93)”
Gerçek dosta ulaşabilmek için Tanrı insanların başlarına birtakım
dertler, felaketler getirmek suretiyle yola getirir5. Derstiz insan yoktur
adetta.
“Bu dünyada hiçbir kimse yoktur ki, bir dertten kaçsın da;
"Kurtuldum!" derken daha beterine uğramasın (12,97)” ayrıca
“Bizim sana verdiğimiz zahmetlerden, sıkıntılardan kaçma, nereye

3 Mevlana’nın görüş ve düşünceleri tasavvufun vahdeti vücut (varlık birliği) anlayışına
dayanmaktadır. Mevlana, birçok sufiden farklı olarak kendisini kainatın merkezi olarak
görmemiştir. Ona göre gerçeğe ulaşan kişi bireyselliğinden vazgeçer ve kainata yayılır.
Mevlana’ya göre insan kimi ve neyi sevmiş olursa olsun bu sevgi onun gerçek varlığıdır.
(1,319)
4 Farsça kökenli olan dost kavramın sözlük anlamı: sevilen, güvenilen yakın arkadaş, iyi
geçinen anaşabilen ve aralarında iyi ilişki kurabilen anlamında kullanılmıştır. Düşman
kelimesinin karşıtı olarak kullanılan bu kelimeyle ilgili söylenmiş birtakım deyim ve atasözleri vardır. Mesela: Dost ağlatır düşman güldürür. Dost sözü acıdır, Dost kazığı vb.(1)
5 “Dikkatle etrafına bakarsan görürsün ki Allah ganîdir, yani çok zengindir. Herkes ona
nazaran fakir, herkes kederli, dertli, herkesin suratı asık. Hayat şartları herkesi perişan
etmiş, didinmeler, çırpınmalar, çekişmeler, boş yere kavgalar hayatı zehir etmiş; zengin ve
neşeli gördüğün insanların yüzleri gülüyor ama hırslarından içleri kan ağlıyor.”(12, 127).
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gidersen git, her yerde bir zahmet, bir sıkıntı, bir dert vardır. Vardır
ama o dert, o zah-met seni bir dermana ulaştırır.(12,97)”
Mevlana’ya göre “Canı ben yarattım ama, ona bir de dert
verdim. Derdini veren, elbette onun dermanını da verir.(12, 71)”der.
Hoşgörüyü, yardımlaşmayı savunan Mevlana, ümütsiz olmayı ve
ümitsizliğe kapılmayı hoş karşılamaz: ”Dostlar, ye’se düşmeyin, zahmetten sonra rahmete kavuşursunuz; ancak sevgiden başka bir
elbise giymeyin, sevgiden başka bir libasa bürünmeyin.
(12,C.I,sf.168)” sözleri bu düşüncenin kanıtıdır. Burada. Kur’an’ın
“Ancak kafirler ümitsiz olur”(Yusuf Suresi,12.87) görüşünü benimsediği de görülür.
Gerçek dostun kim olduğunu ancak dertli, ızdıraplı olunduğu
zamanlarda öğrenilmesi mümkündür.
“Hiç düşünmüyor musun? Bu dünyada kime candan bağlandınsa, kimi dost edindinse seni bırakıp gitti. (12,60)”
Mevlana’ya göre dost herkez bizden uzaklaştığı zaman bize yakın
olanıdır.
“Dediler ki: Bütün dostlar öldü gitti, yokoldu; Tanrı’yı seven,
ona sevgi besliyen yok olmaz. (4,C I.sf. 225)”
Dünya zevklerine ve nimetlerine dalan insan Tanrı’dan uzaklaşır:
“A dost, yanlış iş yaptın, bir başka dosta gittin; işini – gücünü bıraktın, bir başka işe – güce koyuldun, bir başka kar peşine düştün. (4,C
II, sf.214)” ve ancak ızdıraplı olduğu zaman tekrar O’nu hatırlar.
Hakka ulaşmanın, onun dostluğunu ve sevgisini kazanmanın yolu
ise insanın çektiği izdıraplar sonucunda elde edilir. Bu ızdırap sonucunda
da insan olgunlaşır6.
“Dost uğruna düşmanların lanetini, hakaretini, küfürlerini şerbet gibi iç! Çünkü bu lanetler, hakaretler, küfürler, seni lütuflara,
senalara, aferinlere manevî derecelere ulaştırır. (12,75)
Mevlana, dost konusuyla ilgi dikkatsizlik ve aşırılıktan da bahseder.
Dikatsizlik ve aşırı sevgi her konuda olduğu gibi dostlukta da olumsuz
gelişmelere neden olabilimiştir çünkü dostluk güçlü bir sevgiyi içerdiği için
insanı “kör ve sağır eder”. Bu yüzdendir ki dost; dostunun hatasını
6 ”Fakat Allah darda kalanlara, belalara uğrayanlara acıyanların en çok acıyanıdır. Bu
sebepledir ki, ayrılık belasına uğramış, bedenden kopmuş elin bir damarı oynuyorsa, o,
tekrar kavuşma ve buluşma ümidiyle oynar. Çünkü, netice binlerce kesik el, tekrar kavuşma ve buluşma saadetine ermişlerdir.” (12,62) Burada aynı zamanda Mevlana, cennetten,
şeytanın yüzünden, dünyaya indirilen, sürülen Hz. Adem'in kurtulacağına, cenneti tekrar
bulacağı işaret etmektedir..
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görmek ve duymak istemez. Ne olursa olsun dostunu müdafaa ihtiyacını
duyar. Hatta bunu dostuna karşı vefa borcu sayar.Bu konuda Mevlana
şöyle der: “Birisi ile sohbet etmek canı onun rengine boyar. Yani
insan konuştuğu, arkadaş edindiği kişinin huyunu benimser.
Yıldızlar, gökyüzü ile konuşup görüştükleri için güzelleştiler; nürlu,
güzel bir yüze sahip oldular.(12,62)” Bir başka beytinde de: “Aklını
başına al da, sen canla arkadaş ol, onunla düş kalk, onun huzurunda otur! Çünkü her oturuşta, biraz daha onun huylarını, sıfatlarını
elde edersin.(12,75)” denmektedir. Burada dost kelimesiyle ifade edilen.
başkasını kendine yakın hissetmektir. Açık bir tanımlamayla “dostluk
birini severek mutlak olarak ona uymak”ır. Peygamberler ve veliler
şüphesis uyulması ve örnek alınması gereken kişilerdir. Bu yüzden mesnevisinde (eserlerinde) en fazla bunlardan zikreder. Hz. Mevlâna, onları
Hakk’a ve hakikate doğru büyük yürüyüşte, aynı misyonu taşıyan önderler olarak vasfeder ve “Her peygamberin, her velinin bir mesleği, bir usûlü
vardır; fakat hepsi seni Hakk’a ulaştırdığına göre birdirler”(18) der.
Mevlana, dostlara karşı ölçülü bir şekilde sevgi beslemenin ve
davranmanın ihtiyacını duyar. Ölçülü bir şekilde sevgi beslemenin sebebi de günün birinde düşman olabilme ihtimalinden kaynaklanmaktadır.
“Dostunu ölçülü sev; günün birinde de düşmanın olabilir...” hadis-i
şerif de bu tedbiri getirmektedir.
Mevlana ‘da her şey zıddıyla belli olur, meydana çıkar. (7,sf.68)
Yani dost ve düşman gibi. Ona göre bunlar birbirini tamamlamak için de
vardır. Dostun düşman oluşu, sevginin yerini kin ve nefretin almasıdır. Bir
beytinde şöyle der.
“ Böylece, aşkının olgunluğu, merhameti birbirine düşman
olan zıtların dost olarak birleşmelerini sağladı. (12,95)
Mevlanaya göre, insanın kötülük yapması, bilgisizliğinden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle gelişip olgunlaşmış insan sadece dostuna
değil düşmanına bile iyilik yapmış olur.
Mevlana’ya göre kusursuz insan da yoktur7. Her insanın eksiği
vardır ve insanoğlu bu eksiğini gidermek, kemale ermek ve Yüce
Yaratıcının, kulluğunu tanzim etmek için varlık sahnesindedir. Olgunluğa
ulaşmanın tek yolu da terbiye ile mümkündür. Mevlana’ya göre insan
“marifet” ve “sevgi” yolu ile “çokluk”tan “birlik”e, “ızdırap”tan
“saadet”e ulaşabilir .
7 İnsan mutlak manada mükemmel bir varlık değildir. Cenâb-ı Hak, mutlak manada
mükemmelliği kimseye vermemiştir; ebedîliği vermediği gibi (18).
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“Kötü dosttan incinme, kendi noksanından incin; o düşman
asıl sensin, senin aksindir, iki sanma sakın.(4,C II, sf. 418)”
Mevlana, insanın doğru olup iyi ve hayırlı işler yapmasını;
başkalarının ayıbını göreceği yerde kendi kusurlarını düzeltmesini
öğütler. Ona göre insan sadece dışını değil ondan daha fazla içini de
temiz tutmalıdır. Ancak o zaman olgun bir insan olabilir (14). O bu konuda şunları söylemiştir: “Tanrı, sizin şekillerinize ve amellerinize bakmaz, kalbinize ve niyetlerinize bakar (Eflaki I:624- 625) İnsan bir kap,
bir çanak gibidir. Onun dışını yıkamak vacipse de içini yıkamak daha
vaciptir. Dışını yıkamak farzsa içini yıkamak daha farzdır. Kur’anda
Tanrı “Benim evimi temizleyin” buyurmaktadır.(Eflaki I:465-466), (14).
Tasavvuf felsefesine göre Tanrı, bütün evrene sığmadığı halde, bir
müminin kalbine girer. Onun için insan, Tanrı’nın evi olan gönlünü temizlemesi gerektiği gibi, yine Tanrı’nın bir başka evi olan diğer bir insanın
kalblerini kırmaması da gerekir. Kısacası Tasavvufun temeli ahlaklı temiz
şahsiyetli insanlar yetiştirmektir. Bu nedenle Mevlana eserlerinde mensup oldukları tabakaya göre zengin –fakir, iyi –kötü, akıllı ve cahil dostları
arasında ayırım yapmamıştır. Zaten onun eserlerinde zikrettiği kişiler
beyler, valiler, katipler, sokak çocukları, hırsızlar, sarhoşlar, yalancı
şehler gibi halktan olan kişilerdir.
Hitaplarda bulunurken bazen: vefalı dostlar, garip dostlardır, gücü
her şeye yeten dostlar, yardım etmeye ve her keze dost olmıya hazır olan
dostlardan bahseder. Bazen büyük güçlere sahip olan: Allahın sevgisi,
gücü ve kudretini, Peygamberleri, Allah’a kulluk eden kulları, melekleri ve
elçileri de dost kelimesiyle zikretmeyi uygun görür.
Mevlana, saydıklarımız dışında, insanın yaşam gereği aldığı
gıdalar, yaptığı işler veya kullandığı araçlarla ilgi anlatımlarda da dost
kelimesini kullanmıştır8. Bu bazen bir içkidir şarap gibi, bazen bir çalgı
aletidir ney gibi. Ayrıca bunun nedeni Mevlana’nın din bilginlerinin haram
saydığı içkiyi, müziği ve raksı benimsemiş olmasındandır. Hatta anlamın
söze, vezne ve kafi-yeye sığmadığını söyleyen Mevlana, müziği şiirden
üstün tutmuştur. ”Rebabın dili Türk olsun, Rum olsun, Arap olsun
aşıkların dilidir” diyerek müziğin birleştirici niteliğini vurgular. (1,sf. 319)
Mevlana, eserlerinde değişik duyguları, olayları ve görüşleri ifade

8 Bize şarap sunan mutluluk diyor ki: "Ben size üzüm şarabı değil de, aşk şarabı sunduğum için pek memnunum, pek hoşum. Fırsatı kaçırmayın, bu şaraptan bol bol için!" diyorsa da biz dünya işlerine dalmışız, birbirimizle çekişip duruyoruz. Ama ey mutluluk! Sen
yine bize o şaraptan sun! (12,125).
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edebilmek için dost kelimesini bazen gerçek, bazen mecaz, bazen de
benzetme biçimde kullanarak maddi ve manevi kavramlar arasında bir
bağ kurmaya çalışmıştır. Bu nedenle maddi varlıklar yani insanlar arasında olan dostluk ile manevi anlamda Tanrı ile kul arasında olan bir dostluktan bahsetmektedir. Mevlana’ya göre dost edindiğimiz her maddi varlığın
ardında manevi dostun varlığı saklıdır.
“Maddî varlığınla, bedeninle yeryüzüne bağlısın, burada
dünyaya geldin doğdun. Burada yiyor, içiyor, dolaşıyorsun. Fakat
sen, yeryüzünde yaşıyorsun, ama mana bakımından gökyüzünde
yaşayanlardansın. Gerçek inancın incilerinin dizildiği iplik gibisin.
Bütün güzellikler, hoşluklar, üstünlükler sende mevcuttur. (12,43)”
Bu manevi dostluğun tutsağı da kalp gözleri açık olan arifler
olmuşlardır. Bu arifler kelimelere önem vermemişlerdir daha çok mana
üzerinde durmuşlardır. Gölgeyi değil, gölge düşüreni düşünmüşlerdir. Bir
beytinde:”Dostum, şeker mi iyidir, yoksa şeker yapan mı? Ayın
güzelliği mi daha üstündür, yoksa Ayı yaratanın güzelliği mi?(4.C II,
sf. 48)” der. Bu yüzden Mevlana’nın “Canım mana helvası istiyor
“demesi Tanrı’nın dostluğunu ve sevgini istemesinden gelir. Mevlana”nın
dost konusunda yapmış olduğu bu farklı söyleyiş biçimi onu değerli
kılmıştır. Bu konudaki tüm izahları etkili, ikna edici ve orjineldir. Bundaki
başarsını sahip olduğu olağanüstü zekası ve müstesna kabiliyeti, aldığı
örnek eğitimi, edindiği sağlam ve esaslı ilimler üzerine yüksek ruhu, engin
gönlü ve dinmek bilmiyen aşkı ile vuku bulmuştur. Onda olağanüstü bir
çarpışım yeteneği, özel bir dikkat, çağın aşan bir sezgi vardı.
Değer ölçülerin karmakarışık yaşanıldığı bir toplumda dost seçimi
ve gerçek dostlara sahip olabilmenin önemi elbete pek büyüktür.
Mevlana’nın, insanın Tanrı ile ve diğer insanlarla olan ilişkileri ile
incelemeleri ve bu konuda ileri sürdüğü görüşleri halkın tarafından benimsenmiş ve örnek alınmış olması onu aktüel ve evrensel kılmıştır.
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SUMMARY
Beside that passed 700 years after his death, the leader of Mevlevi
tariqat, poet, scientist, great philosopher and sufi Mevlana Celaleddin
Rumi is still living among us. We read and learn from his books and
knowledge.
In a society where the values are confused, choosing and having a
real friend has a great importance. Mevlana's researches and opinions
about man's relation with God and other people is admired by the people
and that's why he is still actual and universal. Because of this reason this
year is proclaimed as a Year of Mevlana by UNESCO.
In Mevlana's books the word friend has a meaning of friendship,
conversation,
helping and feeling close to others. Also the opinions about peculiarities in choosing a friend has a special value.
In order to express different feelings, events and opinions sometimes he uses the word friend in real, sometimes as a metaphor, sometimes as a figure of speech and tries to make a connection between the
material and spiritual terms. Because of this reason he speaks about the
friendship between the material creature the people and the spiritual one
between the God and man. According to Mevlana under the material
creature as a friend is hidden the creature of spiritual friend.
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GAGAVUZ VE MAKEDONYA TÜRKÇESI
İRTIBATİNDA İLHAMI EMIN

Doç.Dr. Numan Aruç
MANU-Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi

Makedonya Türk Kültürü ve Edebiyatı’nın önemli simalarından İlhami Emin ilerlemiş yaşına ramen hala bu alana altı çizilecek ve gözardı
edilemiyecek eserler vermektedir. Kendisinin geçmişi ve ilmi fonu Türk
dili, kültürü ve edebiyatı ile hayli zengindir. Bu zenginlik genel manada
Makedoya ve Makedonya Türk Kültürü ile sınırlı olarak görünse dahi,
daha derinden incelendiği zaman İlhami Emin’in geniş bir zamanlar, kıtalar ve de milletler yelpazesine sahip olduğunu görürüz. Kendisi çeşitli milletlerin ve halkların kültür, dil ve edebiyatını incelemiş ve bunlar arasında
karşılaştırmalar yapmıştır. Dünya edebiyatları ve kültürlerin türkçe ile ve
de özellikle Makedonya türkçesi ile irtibatını sağlamıştır ve de hep bu ilintiyi sağlamayı çalışmıştır.
Bunun en önemli ve bariz delili yetmişli yıllarda bırakın
Makedonya’da, Türkiye’de bile hiç denecek kadar ender olduğu bir konu
olan Gagavuz Türkçesini ele alması ve de onu inceleyerek Makedonya
türkçesi ile irtibatını sağlamasıdır. Makedonya’da Türk Kültürü ve
Edebiyatı’nın sesi olan SESLER’de yazdığı bir yazı ile hem
Makedonya’daki Türk kültürü seviyesini Gagavuz Türkçesi ile zenginleştirmiş, tanıştırmış ve de kendisinin Gagavuz Türkçesine yönelik özel
ilgisini ortaya koymuştur. Bu farklılık, özellikle bu alanda bir ilk olması
bizim gibi Gagavuz Türkçesi ve Türklüğü ile ilgilenen kimselerin ilgisini
olağanüstü bir şekilde çekmiş dudurumdadır. Ayrıca ve en önemlisi olan
ve de bu makaleyi yazmama vesile olan sebep Gagavuz Türkçesi ile
Makedonya Türkçesi, özellikle Doğu Makedonya Radoviş yöresi Türkçesi
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arasındaki irtibatı, benzerliği ve de yakınlığı ortaya koymasıdır.
Kıymeti paha biçilmeyecek değerli yazar, şair, edebiyat, kültür ve
düşünce adamı İlhami Emin’in bizzat Sesler’de yazdığı makale ve hassaten bu makalemi hazırlarken kendisinden aldığım bilgi, malumat ve açıklamalara binaen kendi deyimi ile “ata, dede ve ana yadigarı, sermayesi ve
mirası” olan bu konuyu şu şekilde ortaya koyabiliriz.
İlhami Emin yetmişli yıllarda Ankara’da bir Türk İş Konfederasyonu
kurultayına, Yugoslavya’dan bir sendika kurulu ile beraber oraya katılma
fırsatı bulur. Kongre açılışında selamlamalara geçilince Bulgar temsilcisinin türkçe tercümanı olağanüstü bir şekilde ilgisini çekmiş. Kendisini
dinlerken sanki çoktan ana tarafından rahmetli dedesi Mehmet Softa’yı
dinliyormuş hissine kapılır. Anne tarafından olan Mehmet Softa dedesi
Radoviş’in özbeöz türk köyü olan İzleova’danmış. Kongre günlerinde
Kapadokya gezisi sırasında Yugoslavya ile Bulgaristan heyetlerine aynı
minibüs tahsisi edilmişti. Dolayısıyla, Bulgar tercümanı ile yan yana oturma ve konuşma fırsatı bulmuş. Kendilerine hitaben siz türk müsünüz?
Sorunca, adam hayır, Bulgarım demiş. İlhami Emin “Tuaf” diye cevap vermiş. Bulgar tercumanı ısrar ederek neden tuaf olduğunu sormuş. Kendisi
de “çünkü, sizi dinlerken dedemi dinler gibi oldum”, diye cevap vermiş.
Kapadokya gezisi boyunca Bulgar tercumanı kendisine arka çevirmiş,
hep İlhami Emin’den kaçıyormuş. Ankara’ya Ankara Palas Otel’ine
dönünceye kadar aralarında hiçbir konuşma geçmemiş. Ancak, geceyarısına doğru Bulgar mütercim İlhami Emin’i telefonla arayarak hotel
barına inmesi istirhamında bulunur. Kendileri hemen giyinip bara gider.
Daha oturur oturmaz İlhemi Emin’e kendisinin Gagavuz olduğunu söyler.
Ve o güne kadar kendisinin Bulgar olmadğını ilk farkedenin İlhami Emin
olduğunu itirafeder. Bulgaristan’da Gagavuz olarak kendini ilan etmesi
büyük bir suç sayıldığını söyler. Evde gizli, Gagavuz türkçesini konuştuklarını, dışarıda ise yanlız Bulgarca konuşmak zorunda olduklarını anlatır.
Gizli Türkçe özlemini gidermek için Sofya’da Türk dili ve edebiyatı
bölümünden mezun olmuş. Ve beş on yıl geçtikten sonra aynı kişinin
İstanbul’da Bulgaristan Başkonoslosu olduğunu, dolayısıyla
Bulgaristan’da ve Türkiye’de Atatürk hakkında çok tutulmuş bir kitap
müellifi olduğunu anlatır. Kendi isminin Paruş Paruşev olduğunu söyler.
Bulgar mütercimin de ilgisini çeken husus, İlhami Emin’in onun şivesini,
ağzını ve konuşma tarzını farketmesi ve Gagavuz türkçesini hissetmesi
ve de farklılığını kavramasıdır. Ne hikmetse İlhami Emin’in cevabı “siz
ana tarafından dedem Mehmet Softa’nı türkçesini, şivesini ve ağzını
konuşuyorsunuz. Sizi dinlerken sanki dedemi dinlermiş gibi oluyorum.”
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yukarıda olduğu gibi aynen olmuş. Ne fazla ne eksik bir şey söylememiş
çünkü fazla bir şey Gagavuz Türkçesi ya da Türklüğ konusunda bilinmiyormuş.
Ankara yolculuğundan döner dönmez nasıl bir tevafuk ki, o zaman
kendileri Sesler Dergisi’nin sorumlu yazar sıfatıyla eline hayatında ilk kez
Gagavuz’ca iki kitap geçer. Sesler Dergisi’ne gönderilen iki kitap
Gagavuz türkü yazar Baboğlu Nikolayignateviç kendi “Efsanenin İzinde”
veya orjinalinde “Legendanın İzi” kitabı ile birlikte de Stepan Kuruoğlu’nun
“Kızgın Çaylar” şiir kitabını postaladığı kitaplardı. İlhami Emin, Kiril
alfabesinde Kişinev’de 1974 yılında yayınlanmış olan bu iki kitabı coşkuyla okumuş ve okurken anlamadığı hiçbir söze raslamamış. Aksine dedesi
ile çocukluğundaki konuşmalarını yeniden yaşamış gibi olur.
İşte yukarıdaki hususlar İlhami Emin’in Gagavuz Türkçesi ve
dedesinin dili Makedonya Türkçesi arasındaki irtibatı, benzerlikleri ve
uyumu merakını gidermek için hem de yeni dostu Gagavuz Türkü mütercime bu benzerlikleri ve bağlantıları ortaya koymak için makale yazmaya
karar verir.
İlhami Emin, Babaoğlu’nun ve diğer kitaptan bazı örnekler verir,
farklılıkları ortaya koyar ve hepsinden ayrı ayrı örnekler verir. Mesela
Gagazvuz tükçesinde Türkiye yerine Türkiya denildiğini aktarır.
Dedesinin konuştuğu gibi annadım, dinnedim gibi sözleri Paruşev’in
konuşmasında olduğu gibi kitapta da bulur. Radoviş(Çitak) Türk ağzında
c yerine j sesi duyulur. Yolculuk yerine yoljuluk kullanıldığı gibi aynen
Gagavuz Türkçesi’nde de konuşulduğunu ifade eder. Baboğlu’nun
kitabından bir alıntıyı şu şekilde vermektedir: “Annamıştı Türkiya
devletinın üreteme Bessarabiyalı Gagavuzların uşaklarını türkça,
beni yollayı verdiler Bessarabiya üredeyim gagavuzların uşaklarını
türk diline” bu gibi devrik cümlelerin aynısını Radoviş Çitak köylerinde
de raslamak mümkün olduğunu zikreder. Devrik cümleler çok büyük benzerlik arzetmektedir.
Mesela Gagazvuz’lar bıldır diyorlar geçen yıla. Makedonya türkleri
de bıldır diyor Makedonya’nın her tarafında. Bunun yanında Var mi bundan bir kusur ya da zarar, cümlesini de veremiştir. Allahısmarladık yerine Sağlıklar dediklerini zikreder. Makedonya Türkçesi Radoviş’ta hala
kullanılan sana lazımsa suvan-sarmısak yada biber patlajan lazım
bilesın ta biber tepesının yanında satıcıyka adamınna, cümlelerini
görebiliriz İlhami Emin’in yazısında. Mesela Radoviş ağzında ve Gagavuz
Türkçesi’nde kullanılan tıpatıp aynı alıntıları da örnek olarak vermiştir:
Şindi geldi; burasi diil panayir; Bi şey isteme, bıktırırlar adami, ama
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diil o bol ellilerden; gelsin de lafedeces; kendi da oturdi yataına;
yanakları isla traşediliidi; açan dedi oturdi yerine erine, isla erleşti,
aklımca düşündüm: kim kaç gece olmalı bu takım oturarak sabaaladı iş sıkılıında, bekleerek gelsin biri lazımlı işiçin.
Yakınlarda bi şey getirmediler, necas da vardı kolhozun maşinalarına etişmedi. Ben annadım dostumun bakışını, çıktı gülecem
ama dayandım.
Sonunda birkaç şiir de vermiştir, biz sadece birkaç satırlı bir şiiri
örnek olarak buraya aktaracağız.
Açan
Açan kim ise geçirir seni,
Fırnımda pişirme çoraam,
O zaman nice şişe gibi
Fırlanır parça parça yüreem
Alem sevdasi,
Ölerim ben,
Dirılmem gelmesın aklına.
İlhami Emin, yukarıdaki kelimler, şiir tarzı, cümlelerin kuruluşu ve
anlamları aynen Makedonya Türkçesi Radoviş yöresi Türkçesi olduğunu
söyler. Bu konuşmayı o yörenin herkesi anlayabileceğini, kendilerine
yabancı olamıyacağını ve dedesinin konuşmasının ta kendisi olduğunu
ifade etmektedir.
İlhami Emin’i bugün ençok üzen ve bu araştırmaları daha derinden
yapmamızı önleyen en büyük husus bu türklerin bugün onların hepsinin
Türkiye’ye göçetmeleridir. O köyde 1920 yıllarında 240 haneden bir hane
bile türkten başka hane olmadığını söyler.
Yazarımız İlhami Emin hem makalesinde hem de bizzat yüz yüze
görüşmemizin sonunda şu sonuçları ortaya koymaktadır: Yörük olmayan
bazı Radoviş türk ova köyleri boylarının dilleri tıpatıp Gagavuz
Türkçesinin ta kendisidir. Özellikle kendi annesinin yani, dayılarının boyu,
soyu ve sopu olan Radoviş Çitaklar’ının ve Gagavuz’ların dili tıpatıp
aynıdır ve Çitak Türkleri Gagavuz’ların bir boyudur. 4. yüzyılda Sılav’larla
beraber Avrupa’ya özellikle Balkanlar’a taşınan Türkler asırlar sonra
Osmanlı’yı bu topraklarda karşılamışlardır. Ancak bunlar ağır Sılav ve
Ortodoks hıristiyan baskısı neticesinde dillerini ve türklüğünü kaybetmiş
Hun, Kuman, Peçenek, Kıpçak, Pomak, Torbeş ve Gagavuz türkleri gibi.
İlhami Emin’e göre Gagavuz kelimesi Gökoğuz’un taa kendisi, farklı şive
ve ağız sebebiyle ve farklı dillerin etkisiyle bozulmuş ve farklılık arzeden
halidir. Buna Bulgar kıralı Omurtak’ı örnek verir. Omurtak Ömürdağ’ın
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farklı lehçe ve ağızdaki dönüşülmüş halidir.
Kendisine Türk diyen, Türk geçmişi olduğunu kabuleden ancak
türkçeyi konuşamıyan bütün Balakan ve Avrupa Türkleri köklerini ve
geçmişini buralarda aramalıdır. Bunlardan kimileri Osmanlı’nın davetine
icabet etmemiş hem türkçeyi kaybetmiş hem de dinini. Buna Macarlar ve
Bulgarlar örnek verir. Kimi topluluklar İslamiyeti kabul etmiş ancak eski dili
olan türkçeye hala Sılav ve Ortodoks baskısından dolayı dönememişler,
Türkçe konuşmuyorlar. Ancak bunlar kendilerinin Türk olduğunu inkar
etmezler, resmi olarak da Türk yazılırlar. Bunlara Pomak ve Torbeşleri
örnek verir.
İşte yazarımıza göre Osmanlı’dan önce taa 4. asırda Avrupa’ya
özellikle Balkan’lara taşınan ancak Türk Kültür ve Medeniyeti’nden uzaklaşan, kopan ve türk dilini çeşitli baskılardan dolayı unutan boyların istisnası Gagavuz Türkleri’dir. Bunlar Sılav ve Ortodoks baskısına boyun
eğmiyerek kendi türkçelerini bugüne taşıdılar ve bizlere kaybolan türk
boylarının izini ortaya koymaktadırlar, onlara işaret etmektedirler.
Avrupa’da özellikle Balkanlar’da kendi geçmişinin türk olduğunu ve
türkçeyi konuşamıyan halklar, boylar ve kabileler için kendi geçmişini ve
tarihini bulmak ve de araştırmak için en büyük kaynaktır.
Osmanlının sırf müslüman olmadıkları için yanda bıraktığı ve
ilgilenmediği ve de bizzat kendilerinin sırf farklı dine mensup olduklarından dolayı büyük türk milletine yanaşmayıp uzak durarak, öksüz olarak
kalan dildaş kardeşlerimiz Türk Gagavuzlara sahip çıkmamız gerektiğini
özel bir ilgi ve vurguyla ifade ederek yazısına ve ifadelerine son vermektedir. Bugünkü çağdaş, tarihi ve engin Türk Kültürü ve Medeniyeti ile
onları beslememiz gerektiğini söylemektedir. Onlara bu kültürü aktararak,
öncekilerin yukarıda isimlerini saydığımız boyların akibetinden kurtarmış
oluruz, onları her çeşit milli ve dini asimilasiyondan uzak tutarak her
zaman büyük türk milletinin yanında olduğunu görmüş olacağız.
Özet
Yetmişli yıllarda bırakın Makedonya’da, Türkiye’de bile hiç denecek
kadar ender olduğu bir konu olan Gagavuz Türkçesinin ele alınması ve
de onu inceleyerek Makedonya türkçesi ile irtibatının sağlanması şair,
yazar ve kültür adamı İlhami Emin tarafından yapılması Makedonya Türk
Kültürü ve Edebiyatı için büyük bir başarıdır. Makedonya’da Türk Kültürü
ve Edebiyatı’nın sesi olan SESLER’de yazdığı bir yazı ile hem
Makedonya’daki Türk kültürü seviyesini Gagavuz Türkçesi ile zenginHÝKMET
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leştirmiş, tanıştırmış ve de kendisinin Gagavuz Türkçesine yönelik özel
ilgisini ortaya koymuştur. Bu farklılık, özellikle bu alanda bir ilk olması
bizim gibi Gagavuz Türkçesi ve Türklüğü ile ilgilenen kimselerin ilgisini
olağanüstü bir şekilde çekmiş dudurumdadır.
Ayrıca ve en önemlisi olan ve de bu makaleyi yazmama vesile olan
sebep Gagavuz Türkçesi ile Makedonya Türkçesi, özellikle Doğu
Makedonya Radoviş yöresi Türkçesi arasındaki irtibatı, benzerliği ve de
yakınlığı ortaya koymasıdır. Hassaten daha önce çeşitli sebeplerden
dolayı türk oldukları halde türkçeyi unutan, türkçeyi konuşamıyan ancak
türk olduklarını söyleyen kuman, peçenek, pomak ve torbeş gibi çeşitli
türk boylarının geçmişine bir pencere açması ve de ışık tutması bizi
olağanüstü bir şekilde bu konuya bağlamıştır.
SUMMARY
In the 70's when not only in Macedonia but also in Turkey the
Gagavuz turkish was rarely covered topic, it is a great success for the
Macedonian Turkish culture and literature that the poet and writer Ilhami
Emin did some researches on this topic and made a connection with
Macedonian turkish. By writing an essay in the voice of the Macedonian
Turkish culture and literature SESLER, he made a contribution to the
Macedonian Turkish culture with Gagavuz turkish and also pointed out
his special interest about Gagavuz turkish. Being the first one doing this
research atract a great attention by us who are interested about Gagavuz
turkish and Gagavuz people.
The main reason about this work is the relation, similarity and closeness of the Gagavuz and Macedonia turkish especially the turkish dialect
spoken in the eastern part of Macedonia, Radovish. This work will open
a new door to the past of the people who forgot the turkish beside of
being Turk and various turkish tribes like Kumans, Pechenegs, Pomaks,
Torbesh who couldn't speak turkish.
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FROM PAST UP TO TODAY “MACEDONIAN TURKS”

M-r. Abdülmecit NUREDİN*

INTRODUCTION
In strategically point of view like extremely important region,
Macedonia in different periods was mansion (stopping place) and colony
of several populations. Along the history, Macedonia is known in different
names which it forms one cultural mosaic. Macedonia, like theme of discussions of ethnical structure and geographical border (frontier) is the
part of Turkish history and in Balkans in ethnic, religious, cultural, and linguistic way is the most (mixed) disordered region.
In Macedonia along the history were lodged several ethnic groups
(Thracian, Illirs, Romanesque and Slavic)1 In IV century The Hun Turks
coming in these places were followed by Avars, Bulgarians, Kipcaks2
Peceneks. From the second half of XIV.century until Balkans Wars the
region was under Ottomans domination.
After Balkans Wars with the Ottoman Imperia retreating, with several causes the Turks were obligated to immigrate and be minority in
Macedonia. Whether in Yugoslavia’s Kingdom, whether in the period
when Tito was in the head of Yugoslavia, the Turks were unjustly treated
and they didn’t show very existence in religion, language, education,
*Researcher
1 TÜRKAN, Dr. Reha Oğuz., “Türklerin Ataları ve Türk Moğol İlişkileri Meselesi” Türk
Dünyası Araştırmaları S.48, İstanbul,1984, p.180
2 YILMAZ Selih., “Kıpçak Türkleri ve Yerleştikleri Sahalar” Türk Dünyası Araştırmaları.
S.140, İstanbul, 2002, p.58
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social and political organization.
The broken of Yugoslavia in the beginning of 1990 years and with
declaration of Macedonia’s independency in 1991, for Turks like for the
others nationalities too, was beginning of a new period.
The first Lodgment
In the IV.century A.D (anno domino) with the Turks clans (Huns,
Avars, Bulgarian, Oguz, Pecenek, and Kumans) lodgment and coming in
these places, and also with Ottoman Imperias conquest start the
Turkicizing in these regions.
Ottomans Victories and Turkish Population
After the Cirmen Victory (triumph) upon West Trakya subsequently
was also and Macedonia’s bringing under control-(seizure).After the success of Evrenos Bey and Halil Hayreddin Pasha, The Vardar rivers valleys were open to Ottomans powers and the East of Vardar were under
Ottomans domination (sovereignty). In 1382 Kostendil, in 1380 the
Vardars left shore (coast) Istip, in 1382 Manastir and Pirlepe, and in 1385
Ohri was under Ottomans domination.3
Especially the Turkish conquests that start after the I. Kosovo’s
wars victory and extend in South Balkans Has go over along Macedonia,
Serbia, Albania, and Bosnia.4 But Skopje was conquest by Pasha Yigit
Bey in Yildirim Beyazit’s period. In 1912 with ending the Ottomans dominance the Turkish population was obligated to immigrate.5
The Turks scattered living and there informing a definite majority in
any place is counted like Turks disadvantages. The Macedonia’s Turks is
necessary to classify like East and West Macedonia’s Turks. Because
east and west are different in many ways. East Macedonia’s Juruk Turks
(Anatolian nomad peoples) and the folk’s status which were lodged in
Ottomans period isn’t gladdening.
One definite part of West Macedonia’s Turks in IV. Century A.D but
3 YAVUZ. Ercan., “Osmanlı İmparatorluğu’,nda Bulgarlar ve Voynukla” Ankara 1989,
s.5; Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi I, p. 171
4 EMECEN F.M., “I. Kosva Savaşı’nın Balkan Tarihi Bakımından Önemi”, I. Kosova
Zaferinin 600. Yıldönümü Sempozyumu, 26 Nisan 1989, Ankara, 1992, p.37 -176
5 TÜRKMEN Zekeriya., “Makedonya Mes’elesi” Türk Dünyası Araştırmaları, S. 61,
İstanbul 1989, p.89
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other big majority are lodged in Fatih Sultan Mehmed’s period, nowadays
they are owner lot of economy, social, cultural, educative possibilities.
But the base problem in West Macedonia is the working to form a
new Torbesh (Turkbash) nation and this is really one of the biggest problems of Turks. The East Macedonia’s Turks comparated with West
Macedonia’s Turks relatively are in worst situation.
In East Macedonia some services conscious are not given. So in
this way are continuing the activities for loosing the Turks their own identity. In places like Dedeli, Chalikli, Gokcheli, Alikoch, Kocaali, in the head
the Turkish education than many service s are not given like must to be,
so the Turks of these regions are in very weak situation in language, religion, and cultural aspect.
When we’re including also the economic problem the situation get
more seriously. Nowadays the Macedonian Turks, in spite of all negativeness still are protecting there identities and value, and continuing to be
nationally and spiritually tied.6
IMMIGRATION
Esteemed with period even it was a inter immigration, the wars who
had the important role for loosing the Turks their own activity, we may say
are the Ottoman-Austrian Wars in 1683-99. In 1804 the Serbian Revolt
and the developments after Ottoman-Russian Wars has provided the
immigration continuity.7 The immigration activity has continued after
1908, but has remained with ending the Turkish domination. In this period (1908-1923) 300.000 people were obligated to immigrate.
Whether in I. World War whether in 1918 in period when is founded the Serbia-Croat-Slovenian Kingdom the negativennes in the language, nation, education, have been some of the raisons for Turks immigration. In the discussed period is known that are realizated about
120.000 immigration.8
Whether in the years when the second (II) World War has continued and along the Bulgarian occupation ,whether after the lived developments has made environments which have count the Turks for nothing.
6 ÇAYIRLI, Necati., ‘Makedonya Türkleri’, Türkler, C.20, Ankara 2002, p.444 - 454.
7 AĞANOĞLU, Yıldırım., Osmanlıdan Cumhuriyete Balkanların Makus Talihi – GÖÇ-,
İstanbul 2001.
8 İLBEĞİ, Hamza., “Dağılan Yugoslavya-Kosova Ekseninde Türk Olma Bilinci,
Avrupa’dan Asya’ya Sorunlu Türk Bölgeleri, İstanbul 2005,p.191.
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After 1945 with activing the communism has restricted some rights
of Turks, the existing management with politic to pull the Albania in her
side, and with the increasing the Albanian nationalism were reasons of
bringing in agenda some claims that the Turks are Turkcized Albanians.9
Before 1946 the indication suffices of being Serbian –yevic or –
yeva, in their place 1946 has produced a “Surname Law” who has struggle to Albanize the population. With this law, before that the Turks surname who were adapted in Serbian and Serbian ethnic Group, this time
thanks to the suffix “-i” the Turks surnames were adapted to Albanian and
Albanian ethnic group.
Frankly, Turks like appropriated in socio-cultural target esteemed
with surnames are Turkicized.101947, Tito with pressure of Stalin has put
under pressure all Muslims. Turks to defense their own rights were organized under name “Yücelciler / the elevators” but Macedonian Turks about
this organization has gate the share from the regime.
The first arresting has been realized in august 1947. The Turks
have been permeated and under psychological pressure. With each
passing day (as the days go) the pressure and the violence increased, so
Turk were obligated to immigrate in their homeland (Turkey).
The socialist regime, has give the permission to Turks to immigrate
in return of their sign whichmean that they are immigrating with own
desire without of any pressure. Of course this was the political executed
maneuver of Tito’s managing.
Between 1950-1967 years from Macedonia to Turkey in all (total)
305.158 members of 77.431families have immigrated in motherland.11
Especially is known that the social regime called “Nationalization”
has taken (confiscated) the properties of many Turks. Properly confiscated Turks under pressure and violence their other raison which have obligate them to immigrate were also the unemployment.

9 DİKİCİ, Ali., AB Yolunda Makedon Polisinde Yaşanan Değişim ve Türk Polisinin
Katkıları, Hikmet, S.3, Gostivar 2004, p.81
10 NUREDİN, Abdülmecit., Congress of Districts with Problem and Solution
Suggestions, Presentation: Internal Policy Issues of Macedonia (1900 – 1990) Bishkek
State University (Bishkek ,2004) University Press, p.42-61
11 ÇAVUŞOĞLU, Halim., Bütüncü Yaklaşım Bakımından Türkiye’ye (1952-67)‘Kitlesel
Göç,İstanbul, 2005, p.14
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Table 1. From 1953 to nowadays the Macedonian population12

To understand how much was the effect of the immigration is
enough to study carefully the population census from 1953.(table 1) In
this period all the population has increased ,but the Turks continually has
followed a negative movement. Recently some Turkish student who went
to Turkey for education purpose were comeback, their family went to
enjoy them so that signify a new immigration. Today the immigration case
is losing the dense but still is continuing.13

12.MHC (Helsinki Committee for Human Rights of the Republic of Macedonia) (1999).
Annual Report on the Condition of Human Rights in the Republic of Macedonia during
1998 (http://www.ihf.hr.org/macedonia/98report.htm), accessed in April, 1999,
Svetlana Antonoska: Census of Population,Households and Dwellingsin the Republic
of Macedonia, 2002 - BOOK XIII,p.4,
Population in macedonia from 1953 to nowadays the Macedonian:Center for
Documentation and Information on Minorities in Europe - Southeast Europe (CEDIMESE) p.18
13 YUSUF Muharrem,, Yeni Balkan, Göç Devam Ediyor, Sayı 87, Üsküp 2006.
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Population structure
The ending of the I Balkans war with conclusion of loosing The
Ottoman Imperia the last land in Balkan, has begin with declaring war
Montenegro to Ottomans Imperiain October 1912 which is followed by
Bulgaria, Serbia, and Greece.
The war is resulted with defeat of Ottomans guard nearly in every
front. After wars ending, the pressures and violently practice obligate the
Turks to make a new mass of immigrate actions.
Table 2. In 1904, Macedonian population in Ottoman period.14

Following this, the immigration constantly has continued and continual has lessen the number of Macedonian Turks. In the minority evaluation of Macedonia without a doubt in strategic aspect most important
groups in Macedonia are Turks and Albanians.
After 1945 in ethnic way the population was extremely complicated
so the nation is arranged (classificated) in three systems: “folks”,
14 ADANIR, Fahir., Macedonian Questions: The Socio-economic Relity and Problems of
Histographic İnterpretation”, International Journal of Turkish Studies, C.III, 1984-1985, p.7
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“nations”, and “ethnic groups”. Macedonian include in the first group,
Turks with Albanians were include in the second group. From 1950 to
1990 Turks and Albanians determinations, the relationship between
Belgrade, Moscow, and Tirana, also were active and the west relationship.
Today Macedonia’s population is formed by Macedonian, Turkish,
Albanian, Serbian, Rome (Gypsy), Vlachos and other nations.
About hundred years ago this nations have lived together and as
time passed the regions nation proportionally had suffer some changes.
The discussed changes for Macedonian and Albanian were affected in
positive way and for Turks in negative way.
We may give example in official number data’s (table.1).
Macedonian Turks after Independence
Macedonia after announcing the independence (1991) for the other
nation also for the Turks too, was counted like beginning of a new period.
In the introduce paragraph of the Macedonian law constitution
which has validity (being in force) from 1991,it say: “Republic of
Macedonia is formed like Macedonian’s national country: and the “nation”
diction is used in that way as out of Macedonian Macedon’s the other
nations are defined like “national minority”.
But in the law constitution in 1974 Turks and the other nations, are
mentioned between the components which formed the country.
In Macedonian law constitution in 1991, the Turks and the other
Ethnic groups are defined like “nation”. The “nation” phrase meaning is:
in many nationally (multiethnic) country the existing nationally community: in other words in international law terminology the Macedonian Turks
are “national minority”.15
The new law constitution which is accepted with the Macedonian
Independence have bereft (deprived) the other minorities also the Turks
too, of many cultural and social rights.

15 IHF (International Helsinki Federation for Human Rights) (1997). Annual Report:
Human Rights Developments in 1996 (Vienna:IHF).p.144
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Table 3. The distribution of Macedonian Turks according to the
municipality.

Like result of this system Macedonian Turks are faced with degenerating politic. The subsequently attempts about countries construction in
form”nation- country” was inspired for a Turkish Insulation and marginalization.
RELIGION
Turks in Macedonia are Muslims by religion. Unlike Albanians,
among whom there is some Orthodox and Catholic ones, Turks are overwhelmingly Muslim. The majority of Turks in Macedonia are Sunnites, but
there are some who belong to the Sunni Sufi orders and to the Bektashi
order, which is essentially a Shiite order. Bektashi Turks are found especially in Kalkandelen (Tetovo), Gostivar and the village of Kanatlar close
to Manastir (Bitola). There are four Muslim religious entities registered or
pending registration in Macedonia. It is not clear what is the percentage
of Turks in each of them, but it is certain that the Turks take part in all four
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entities although they have never been the dominant ethnic minority in
them. The Albanians dominate the Islamic Religious Community and the
Roma dominate the Islamic Religious Dervish Community. The Muslim
Religious Community is a formation of a few Albanians, the majority of the
Macedonian Muslims, some Bosnians and some Turks.
POLITICA STATUS
The period before The II World War (1918-1945) existing management organized in political aspect has limited some of the Turkish rights
The Serbian-Croat-Slovene Kingdom’s management which is founded in
1918,has gave permission to found a “Islam Law Protect AssociateAssembly” to the Muslims who lives in the country. In this Assembly also
had a Turks members, in the elections in 1920 had 8 persons, in 1924
one of the 14 person was also Emin Bey, they have earn (deserve) a right
to be part of the Belgrade’s Council. From this date to 1960 years the
Turks political lives activity was completely restricted. In 1963 Council.
From this date to 1960 years the Turks political lives activity was completely restricted. In 1963 Yugoslavia begin to be mentioned like Social
Federal Republic, and in 1970 the country even less in the economic
aspect has followed a liberal way. But in 1980 with Tito’s death has
appeared a authorities blank space and with increasing of the nationalism
the existing management has took some measures contrary to minorities.
So in the changes of the law constitution in the first phrase of the clause:
“Macedonia, also is Albanians, Turks and……country” is lift up. From this
arrangement is well known that the first negative effected were Turks.16
From 1991 The Macedonian Turks17 have begin to look for own
politic and social rights18 from the existing law constitution frame. In this
relation Macedonia was in transfer period from singular party system to
plural party system, or before discussed democratization system. The
Macedonian Turks had deserved the politic organization right.

16 ENGÜLLÜ, Suat., “Balkan Savaşlarından Günümüze Kadar Makedonya’da
Yaşayan Türklerin Toplumsal, Ekonomik, Kültür-Eğitim Durumu ve Göçler”,
Makedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri Panelleri ve Konf. (Mayıs,Aralık 1995
ve Mayıs 1996), İzmir MAK-GÖÇ, İzmir 1996, p.61–62.
17 HAMZA, Yusuf., “Atatürk ve Makedonya’da Yaşayan Türkler ve Azınlıklar” Türk
Dünyası Araştırmaları. S.61 İstanbul, 1993, p.16
18 AI (Amnesty International) Macedonia Annual Reports 1996 2005.,http:
//www.amnesty.org/ ailib/aireport/index.html. (24.09.2005).
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The Turks organization in the society has feel necessity of organization in politic- social life and to defense more active own political rights,
so they have fond a union called “Turks Democratic Union” (TDB) in July
1990. Later this union has continued with the activities but transformed in
TDP (Turkish democratic political party).
In May 1995 the Parties contrary wing wasn’t satisfied (content,
pleased) with TDP managing so has ended (finished) the unity and has
earned the haste to found the Turkish Movement (active) Party19
With the 2001 crisis, in the Macedonia’s politic again has constituted the balance.
After discovering the fight (clash) the TDP’s managements with the
announcing related with the event condemn with harshly spoke the terrorism action (operation) which provocated the events, and the armed group
has started the fight just to get unearned income. But after this with the
THP’s explanation which says they respects the countries land integrity
and sovereignty (dominance), has prepare conditions for founding a new
party. So as result of that, is founded Macedonia’s Turks Progress (development) Party.
According to the founders’ opinion: Albanian together with the
Turks is unjustifiable by Macedonians, and because the both are dividing
the same destiny, they thought that is necessary to join in the same platform. For eliminating the Albanian’s hate which was like result of Turkish
Parties unfavorable explanations, the only condition was the cooperation
between Turks and Albanians, so this all was based on founding a new
party.
In march 2006, the Turkish political active wing, defended that the
existing Turkish parties are not responding (satisfying) to the folks expectations, so that thought that is necessary to found a new politic structure
named “Turkish National United Movement (activity)” Also the Pomaks
(with the local expression called Turkbash/Torbesh)20 with the leadership
of Fiat Tsanovski have formed (organized) a new party called Party for
European Future.
This ethnic group with theirs Macedonian speech (because the
places where the Torbes lives usually the education is in Macedonian language) aren’t receiving the necessary attention (interest)from Turks and

19 ZEYNİLOVİÇ, Seniha.,Makedonya Demokratik Süreçlerinde Türkler, Birlik-Media
yayınları,Üsküp, 2005,p.138
20 NUREDİN,Abdülmecit., “Türkbaşlar” Hikmet, S.9, yıl:5,Gostivar,2007,s.49-57
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because they are excluded, they have defense21 (feel) the necessity to
appoint their destiny, in multi ethnic party program which has get 4th
party status.
Consequently the Macedonian Turkish’s no coalition in the same
framework, than existing four Turkish parties with no ideological different,
is giving a worry about the sameness and unity, so is very hard to say that
this situation will give some brilliant(shinning)-successful future for
Macedonian Turks.
EDUCATION
After the Macedonian Independence the one of the problem which
is confronted Turks is the education in their mother tongue. According to
the law constitution of Republic of Macedonia (in the 44 clause):
Macedonian citizenship have rights to have education in own mother
tongue (language) (including the secondary high school).
Even it is guaranteed with law constitution, we may say the Turks
right to learn in mother tongue is not reached in every place of
Macedonia. In East Macedonia Jupa, Kolichani Debar’s villages are the
concrete examples of the existing problem of the Turkish education.22 In
1990 is attention is attracting the continuing of negative developing about
studying and teaching in Turkish.
Have lived problems like closing the teaching schools in Radovish,
Debar (Jupa), Kirchova. In 1993 the management (administration) as raison of folks not being a Turks didn’t gave23education in Turkish language. Is well known in East Macedonia has more educative problems.
Usually Turkish education is from 1st to 4th class. In this locations in 78
lodgment places where lives Turk students from 5th to 8th class are obligated to study in Macedonian language.24
21 ANDONOVSKA, Elizabeta, intervju Makedonsko Sonce, Fijat CANOSKI,
Presedatel na PEI,8 Makedonsko Sonce br 620 / 19.5.2006
22 ÜLKER, Çiğdem., Makedonya Türk Öyküsünde Kimlik Sorunu, Ankara 1998,
YaşamTarzı, s.13.
23 ŞAŞAN Faris., “Zavallı Pomaklar” Türk Dünyası Araştırmaları, S.101, İstanbul
1996, p. 41
24 YAŞAR, Abdurrahman., ‘‘Bağımsız Devlet Olduktan Sonra Makedonya’da
Genel Durum ile Türklerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları’’, Makedonya’da
Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri Panelleri ve Konferansı (Mayıs, Aralık 1995 ve
Mayıs 1996), İzmir MAK-GÖÇ, İzmir 1996, p. 68.
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Example in the villages Alikoch and Kocaali which are tied to
Radovish, the village Kanatlar tied to Pirlepe25 Radovish’s Kilavuz village, in Valandovo Chalikli, the villages tied for Karbintsi municipallyRadonya, Hocali, Pirnali, Kutsa and in Ustrumca is having education in
Turkish. In this school where the education is in Turkish language from
1st to 4th class to not forget some of these school classes are mixed.26
In Macedonia knows that is having 12 thousand Turkish children
who are in primary school age. The guaranteed right of education (primary school education) by the law constitution is used of only 5-6 thousand children.27
But the other Turkish children (approximately 5-6 thousand)
because they can’t to have education in mother tongue are obligated to
study in other languages. These data’s are frankly indication sign to
show how the Turks are subject of the assimilation program.28
One part of Macedonian Turks who haven’t education in Turkish
has the same problem in the university education. In 1963-64 academic
years in Skopje Pedagogy Academy, in 1976-77 academic year in Skopje
Philology’s Faculty has opened The Turkish language and literature sections.
Even some subjects were in Macedonian, the Turkish high education was only is Skopje Pedagogy Academy and Philology’s Faculty’s
Turkish section. For subjects like math-physic, chemistry science, biology, history- geography, was educated teachers in Pedagogy Faculty, but
the mentioned subjects were teaching in Turkish.
Even was very necessary the Turkish education but thanks to the
political developments were ended in the 1987. The proportion of applying of Turks in Macedonians Universities is % 0, 7-1, 3. From 1994 thanks
To Republic of Turkey about the starting of the Big Student Project to all
Turks (brothered) Republics, the other self governments, and neighborkind ship countries, has gave opportunity to many young Turks to continue the studies in Turkey. Especially the Turks which are continuing their
education in Turkey, the minority are not returning to Macedonia and they
25 Çocuk Bahçesi, Yıl XXVIII, Sayı 909 ve 913, Üsküp 2001, p.1
26 Birlik, Üsküp 2004, S 6063, 6066, 6072
27 Ministry of Education and Physical Culture (1998). “Facts About National Minorities
in the Republic of Macedonia” in Macedonian Information and Liaison Service (MILS
News), supplements from August 12, August 13, August 14, August 17 and August 18.
28POULTON, Hugh., The Balkans. Minorities and States in Conflict (London: Rights
Minority Group),1993, p.46- 91.
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prefer to stay in Turkey. This is accepted like development with lot of
doubt (suspect) and worry related for Macedonian Turks future.
CULTURE
Along the history Macedonia was host of different tribe and nations,
so it is possible to see tracks of a different nations and ethnics group’s
culture. In this context the most active culture in the region belongs to
Turks. We can see that the Turkish folklore, folk music, folk dances, the
Turkish architecture, the Turkish craft and many components are appropriated from Macedonians and the other nations.29
The ending of the Ottomans Monument Foundation in
Macedonia:
Ottomans until Karlofca’s agreement in 1699 has reach the most
wide (spacious) political limits. With this agreement Ottoman Imperia
have loose first Romania than in 1878 with the Berlin Treaty (agreement)
the Bosnia and Herzegovina, with Balkans and I World War have loose
The Bulgaria, Macedonia, Kosovo, Albania and West Trakya regions. The
Ottomans, with the dominance which has continued more than 5 century
only in Balkans has leave more than 16 thousand foundation monuments.
With the construction of different buildings (mosque, medresseh - theological school, khan, Turkish bath, almshouses, bedesten- valuated and
fireproof part of a bazaar where valuable goods are kept) with complex of
buildings adjacent to a mosque. Ottoman Dominance in Balkans in the
first years has made a new tissue if meaning of “city” (town). The result
of nowadays researching (in Macedonia until 1912 the numbers of the
Turkish historic monument foundation is 1276. Nowadays the numbers of
the historic monuments which are endured by the natural disasters, the
passing of the time (timeout), and like result of political intrigues are 230.

29 KALİÇANİN-JEJELY, Tatyana., “Geçmişte ve Günümüzde Makedon
Söyleyicilerinden Kaydedilen Türk Türküleri”, Sesler, S. 237, Üsküp 1989, p.79
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Table 4.In Macedonia in Ottoman period, the classification of the
1276 foundation monuments according to theirs usage purpose is in this
form:

With ending of Ottoman dominance in Macedonia until nowadays
whether Yugoslav Kingdom and Federal Republic, whether in period of
Macedonia was followed a politic of consciously destroying of Turkish
monuments. Between1917-1990 only in Skopje, the number of destroyed
monument with different raison is 17.
Until 1945 in Manastir (Bitola) had existed 30 mosque, but today 10
are endured and just 2 are open to worship (praying). Some of the others
mosques are used like photo galleries, store of drinking factory and carpenter work shop.30
In 1912 after drawing the Ottoman Imperia from these lands have
lived a big historic and civilization massacre. From Uskup to Ohri, from
Tetovo to Pirlepe, from Resne to Gostivar, From Bitola to Debar, almost
(nearly) in every place you can see ruined (demolished) or destroyed
30 STOJANOSKI, Aleksandar., İstoriya Na Makedonskiot Narod, Tom 2, İnstitut Za
Natsionalna İstoriya, Skopje 1998, p. 309.
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Ottoman monuments.31 But the monuments which were build to respond
(to fulfill needs) in religious, social, economic, educative, science, health,
communication or arrival aspect, the most of them today are in useless
situation.
One of them:
- Demolishing the Skopje Stone Bridge
- In restoration in 2000 year the demolishing of the Ottoman inherited Imaret Camii (mosque), in stead of restoration in the same place in
2002 were built a splendid church. Backwards from the Imaret Camii
(mosque) has left only the Celebi Pasha Turbeh (mausoleum).
-In Pirlepe and Manastir town in the one of the Turkish monuments
in the top of the Clock Tower is putted on the cross.32
- In the 2001 conflict one part of the monuments were demolished,
but one part were completely destroyed: Along the conflict completely are
demolished 57 religious monuments, between them the well known historic monument Pirlepe’s Bazaar Mosques Culture Monument (1457) and
Koprulus Fazil Ahmed Pasha Camii(mosque)-(VIII century)is completely
destroyed by Macedonian paramilitary powers.
- Along the conflict the Bitola’s Ishakiye Camii (mosque)(1506),
Hasan Baba Camii(mosque)(1629), Hamza Bey Mosque(VIII century).
- In Kalkandelen (Tetovo) Pasha Camii (well known Painted
Camii)(1495), Harabati Baba Tekke’s (VIII century) completely destroying, one part is transformed in hotel, the other part is transformed in
restaurant and casino, the place where the Dervishes are getting cool in
summers is transformed to dance track, the little small mosque-masjid is
transformed in photo gallery where the painters are exhibiting theirs art
works.33
- Sewing up the statue of (Albanian leader) the person who betray
the Ottomans also the person who go out of the Islam Iskender Bey (true
name G.Kastrioti), in the middle of the Turkish Charsi (Bazaar).
- The damage which is done to Skopje Kale with the archeology
excavating,
31 TUFAN, Muzaffer., “Makedonya’da Türk İslam Kültürü”, Sesler, Sayı 293, Üsküp
1995,p.46
32 CANOVA, Remzi., “Makedonya’da Türk Kültürü Sönüyor mu?”, Vardar, Sayı 6,
Üsküp 1994,p.13
33 BAKİ, Süleyman., “Makedonya İslam Dini Birliği ve Türkler”, Haberci, Sayı 15,
Vrapçişte-2005,p.12
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- Transforming The Bitolas Kadi Mahmut Camii(Mosque) to vine
store,34
- Transforming The Ohrid’s Turkish Bath to night clube,
- Kurshunlu Han(Lead Khan) in Skopye is transformed in Albanian
language and litherature search centre, and also the name is changed in
the Albanian (pastors)name “Petar Bogdani”
- In Demirhisars Obedik village, destroying the village mosque35
These are some of the examples which are exposing the status of
the Ottoman monuments and the genocide in Macedonia done to
Ottoman culture.
Macedonian Turks After 2001
After the conflict, the International Community has taken into consideration the countries and the regions sensitive position and in this way
has done activities to make agreement and to find common thrift between
Albanians and Macedonians, so in August 2001 is signed The “Ohri
Framework Agreement”36.
According to that are done some changes in Law Constitution in
language, education components aspect, employments in the country
institutions, participation in the regional and centre managing, also were
done circumstances for appropriating the personal and collective rights
by The Macedonian minority. In this context politic, cultural, education
and the other rights, and the themes like employments in administrative
institutions had decided to be proportionally (in nation percentage).
The Turks trustfully representations according to the employment
are %4 .The proportions: about using the national symbols, in the flag law
34 İBRAHİMGİL, M.Zeki., ‘‘Makedonya’nın Sosyal-Kültürel Yapısı ve Türk Vakıf
Eserlerinin Bugünkü Durumu’’, Makedonya’da Rumeli Türklerinin Tarih ve Kültürleri
Panelleri ve Konferansı (Mayıs, Aralık 1995 ve Mayıs 1996), İzmir (MAK-GÖÇ), İzmir
1996., p.121-122.
35 Dnevnik., VANDALIZAM VO DEMIRHISARSKO, Zapalena xamijata vo
Obednik.2007
36http://www.president.gov.mk/eng/prilozi/dokumenti/180/Ramkoven%20dogovor.pdf>.
(12.08.2005).
37 ÇAYIRLI, Necati., Balkanlar El Kitabı, Cilt 2. Karam Yayıncılık, Çorum,2006,p.42
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(%50) the less proportion (under%20), in the officially using the language
also the Turks scattered livings are raison of theirs depriving of these
rights,37
But in fact, the %20 percent trustfully representation, to Turks and
to the other nation is giving dissatisfaction. Because this % 20 percent
dam (barrage) is a component which is ruining the ethnic balance and the
countries multiethnic structure in Macedonia.
Like conclusion of changes of the Macedonian Law the clause
“Macedonia is, Macedonian, Albanian, and the country of the other
nations (which lives in Macedonia)”had begin in force.
After the accepting “The Decentralization Law” in August 2004 the
number of the 123 municipally has increased to 84. In 2008 this number
is predicted to 78. With the mentioned law, 40 municipally regions are tied
with other municipally. So the Turks National demographic structure is
changed with the municipally limits. The known Turk municipally are:
Vrapchishte municipally of Negotino, Labunishte municipally of Struga,
Merkez (centre)Jupa municipally of Debre , including the Down Banitsa
municipally to Gostivar is increased the Turks nation proportions.
The Law constitution which limits the base principles of the Human
rights and Freedoms principles (8th clause 1st paragraph),”The guaranty
of the liberty of expression the identity”,(8th clause 2nd paragraph)” The
folks equality treatment in the presence(in front of) the law”(9th clause),
“The Republic guarantee all ethnic groups national, religious, cultural,
and language identity”38(48th clause) has done some contradictories.
The Law is critized (reviewed) about the not guarantying the other
minorities national, religious, cultural and the other value and rights.39

38 Framework Convention for the Protection of National Minorities (Strasbourg,
1.II.1995)
39 On December 10, 1948 the General Assembly of the United Nations adopted and
proclaimed the Universal Declaration of Human Rights. G.A. res. 217A (III), U.N. Doc
A/810 at 71 (1948).
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Table5. The status of nation’s employment in the administration,
before and after the Ohrid Framework agreement.40

The clause which is showing the higher keeping of one nation compared to the other nation is (the clause 115)”the represent which will be
choose by the citizenship will be active in solving the problems in municipally”.
But this principle will not be very (enough) active for Turks. The construed management model and the hard work to form a management system are recalling a two ethnic structure. This is limiting the Turkish activity in the law aspect. Because the law(together with Decentralization law
which comes in force in 2004) %20 proportion wanted to get personal and
collective rights ,but this for Turks and for the other minorities is called
hard reached target. The entitling the rights to Macedonian minorities are
only valid to Albanians, so the discrimination of the other nations was
decreasing but still continuing.
Macedonia in minorities rights, the signed agreements, even it look
like in front of the endowed privileges aspect, but in theirs practicing is in
the backward.

40 Civil Servants Agency
(http://www.ads.gov.mk/default-MK.asp?ItemID=
B8EFA8C32FC42643A 12DE1D 96E8 8D 2F2) ,2006.
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CONCLUSION
From the finishing the Ottoman dominance in Macedonia, the
Macedonia’s Turks were obligated to fold several hardness in language,
religion, education, social, and politic organization aspect, so they are
tighten between the birthplace of theirs ancestors and the place where
they thing is their motherland. Especially Macedonian Turks which were
faced continually with the immigration worry, also in systematic aspect
were marginalized in the beginning of 1990.
From 1990 The Macedonia Turks founding a politic organization
which will address to limited sector (section), was active to turn on impossible situation (in dead way situation).However Bulgarian RFM(Rights
and freedoms movement) like some liberal and flexible organizations
which will address to Turks, Bosnian, Turkbash/Torbesh, Cenkere
/Chingene(Rom) sector in the solving the problems is indisputable.
Especially from 1990 the Increasing of the national movements had
negative effect to Turks. The independence of the minority problem which
preoccupied the countries inter politic dynamics, in 2000 in the nation
countries interrogation, in the period when unit structure was damaged
and the Turks parties living closely with Albanians ”terrorist” describing
was raison for increasing of political pressure of Albanians. With t e 2001
Ohrid Peace Agreement: the social, politic life was organized according
to Albanians and Macedonians the two ethnic structure of the society.
However for the country which is in the NATO and EU process, the
Turks importance is indisputable. In this process Macedonia Turks had
possibility to benefit (utilize) the decisions from the Maastricht Agreement
contract which defense the Human Rights and base freedoms and to
decrease the politic activity. But in this process the Turks self expression
with the now clumsy management is very hard. The professionalism of
the Turks parties their union in the same platform and taking into consideration the other ethnic groups with making a projects in this way will
reach positive results with long due.
The minority who lives in the country, has been criticize and had
show reacts to the arrangement of the Law constitution about taking in
consideration only one ethnic group In this process had been made a
new politic organization to address to the other minorities and to take
theirs support from the existing economic situation of the country. Is hard
to believe in minorities and Turks organization in the existing politic.
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It is no mistake if we say; The Macedonian Turks are in dangerous
and painful process under the pressure of the existing politics in the country. Whether in the municipally (local) election, whether in the parliament
elections, we can see only practiced politics and decisions made by wishes and view of the two dominating sections, are accepted like factors of
Turks Assimilation. From trustfully representation, human rights and the
minorities rights the Turk were bereft. Existing of many political parties
with no ideological different (here more discussed are the regional dividing than the ideological different) in the politic organizations, their no uniting in the same frame (platform), is earning a haste to the degenerating
process. Like result of this no uniting the Macedonian Turks in the same
frame and the existing of 4other Turk politic parties are giving a worry
about the sameness and unity, so it hard to say, the Macedonian Turks
situation in the future will give a shinning results.
Özet
Makedonya, stratejik açıdan son derece önemli bir bölge olarak,
değişik zamanlarda çeşitli halkların konağı ve kolonisi olmuştur. Özellikle, Türklerin geçmişten günümüze kadar bu coğrafyadaki farklı pozisyonları kayda değerdir.Bu bağlamda IV. Yüzyıldan günümüze kadar bu
coğrafyada ikamet eden Makedonya Türkleri’nin: sosyal, siyasal,
eğitim,kültür durumu”ve geçen süre zarfındaki değişimin statükoya etkileri” makale konusunu teşkil etmektedir.Elde edilen veriler kronolojik bir
şekilde irdelenip, sosyo-ekonomipolitik aktörlerin rolleri / etkileri kısaca
özetlenmiş olmakla birlikte,öne sürülen hipotezlerin geçerliliği tartışılarak
geleceğe yönelik projeksiyonlarda bulunulmuştur.
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MAKEDONYA OSMANLI YAPILARINDAKİ AHŞAP SÜSLEME
SANATININ ERKEN ÖRNEKLERİ

M-r. Sevil Öztürk*
Makedonya ahşap süsleme sanatı renkli bir geçmişe sahiptir.Ancak
ağaç malzemesinin zamana dayanıksız olması ve çeşitli nedenlerden
hasar görmesi bu eserlerin çoğu ne yazık ki günümüze kadar korunamamıştır.Makedonya'da ahşap süsleme sanatının en erken örnekleri XIII.
yüzyılın ikinci yansı ve sonrasına tarihlendirilmektedir.1Bu döneme ait
ahşap eserlerinin estetiği ile işçiliğine bakıldığında,bölgede önceden beri
gelişmiş bir ahşap sanatının varlığından söz edebiliriz.
Tarihi yönden ise, XIII. ile XIV. yüzyılın ilk yarısında Makedonya'nın
siyasi hayatı iç karışıklarla dolu bir dönemdir. 2Bizans devletinin
* Ankara Gazi Üniversitesi Doktora Talebesi
1Makedonya'daki ahşap süsleme sanatıyla ilgili bkz.,Dünitar KORNAKOV,"Razvojniot pat
na rezbarstvoto vo Makedonija",Kulturno nasledstvo X-XI,Skopje,1987,s.5-33;Dimitar KORNAKOV,Rezbarstvo vo Makedonija",İnstitut za istrajuvanye na staroslovenskata kultura,
Pri]ep,1986;Dimitar KORNAKOV,Tvoreştvoto na Miyaçkite rezbari na Balkanot od krayot
na XVIII i XIX. Vek,Prilep,1986;Miryana LUBİNKOVİÇ, Srednyevekovni duborez u istoçnim
oblastima Yugoslaviye,Beograd,1965;Zoe LİÇENOVSKA,"Makedonskata crkovna rezba
vo XVIII. i XIX. vek",GIasnik na etnoloşkiot muzey.Skopye, 1960,s.79-129;
2 Makedonya'nın Osmanlı öncesi ve hakimiyetiyle ilgli ayrıca bkz.,Halil ÎNALCIK,Osmansko
carstvo-klasiçno doba 1300-1600,Beograd,1974;Halil İNALCIK, "Osmanlı Tarihine Toplu Bir
Bakış",Osmanlı Ansiklopedisi,C. 1,1999; İsmail H.Uzıınçarşılı.Osmanlı Tarihi, C.l, Ankara,
1982;"I.Murad" maddesi,Osmanlı Ansiklopedisini,İstanbul,1933;Aleksandar STOYANOVSK
İvan KATARCİEV.Danço ZOGRAFSKİ ve Mihailo APOSTOLSKİJstoriya na Makedonskiot
narod,Skopye,l988; İstoriya na Makedonskiot narod, kniga prva,od predistorisko vreme do
krayot na XVIII vekjnstitut za nacionalna istoriya,Skopye,1969;TURSKİ DOKUMENTİ
za
istoriyata na Makedonskiot narod(Haz.Vanço BOŞKOV),Drzaven Arhiv na Makedoniya,
seriya prva,II,Skopye,1956;TlIRSKİ DOKUMENTİ za istoriyata na Makedonskiot narod
Opşiren popisen defter no 4(1467-1468)(Haz.Metodiya SOKOLOVSKİ ve Aleksandar STOYAN0VSKİ),Arhiv na Makedoniya,Skopye,1971;TURSKİ DOKUMENTİ.za istoriyata na
Makedonskiot narod Opşirni popisni defteri od XV. vek (Haz. Metodiya SOKOLOVSKİ),
Arhiv na Makedoniya,III,Skopye,1976;Duşanka ŞOPOVA,Makedoniya vo XVI. i XVII. vek.
Dokumenti od Carigradskite arhivi(1557-1645),lnstitut za nacionaina istoriya,kniga III,
Skopye, 195 5; Aleksandar STOYANOVSKİ,Makedoniya vo Turskoto srednovekovie, Skopye,
1989;Hatice ORUÇ,Makedonya'da Osmanlı Egemenliğinin Kurulması. Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,Ankara,1997;"Osmanlı
Siyasi Tarihi", Türk Dünyası Kültür Atlası,Osmanlı Dönemi C.1,İstanbul, 1999;
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Anadolu'da yürüttüğü savaşlar neticesinde kaybettiği gücün etkileri
Makedonya'da Sırp devletinin güçlenmesine yol açmıştır. 1345 yılında
Stefan Duşan, kendisini Sırp ile Yunanlıların kralı ilan ederek devletin
sınırlarını Yunanistan'ın kuzey bölgelerine kadar genişletmiştir. (İstoriya
na Makedonskiot narod, 1969:189)Kısa bir dönemde hızlı bir şekilde
gelişen Sırp devleti bu gelişmeyi her alanda Bizans geleneğini devam
ettirerek sürdürmektedir.Gelişen ticari ilişkilerin neticesinde toplumun
topraklan, devlet hükümdarı ile nüfuslu feodallerin arasında paylaşılmaktaydı.Feodaller sahip olduklan mülkiyetten gelir sağlamaları dışında
hükümdara yaranmak niyetiyle kiliselere maddi katkılarda bulunmaktaydı.(İstoriya na Makedonskiot narod,1969:202)Dolayısıyla, Sırp hakimiyeti
altındayken Makedonya'da kilise mülkiyeti en parlak devrini
yaşamıştır.Kiliseler, bu dönemin sanatını, özellikle mimari,fresk ve ahşap
sanatını en iyi bir şekilde yansıtmaktadır.
Kiliselerde çok sayıda örnekte karşımıza çıkan ahşap işçiliği,
Osmanlı öncesinde de doğu etkili motiflerden yararlandığını göstermektedir.Bu örneklerden biri,XIV. yüzyıla tarihlenen Ohri Aziz Nikola kilisesinin tek kanatlı kapısıdır. 16 büyük ve 8 küçük panoya ayrılan bu örnekte,dini ve mitoloji motiflerinin yanı sıra,gerçek ve hayali hayvan figürleri
yer alarak Bizanslıların vasıtasıyla gelen doğulu etkileri açıkça yansıtmaktadır.(Çoroviç-Lubinkoviç, 1965:45)
XIV. yüzyıla tarihlenen Ohri Mali Sveti Vraçi ve Üsküp Aziz
Andrey(Kornakov, 1986:3) kiliselerin ikonostaslarında da buna benzer
motifler uygulanmıştır.Her iki eserde yer alan insan figürleri,stilize
geometrik şekiller ve iki başlı kartal motifleri, yine doğu etkili motiflerin
XIV. yüzyılda yerel sanatçılar arasında sevilen uygulamalar olduğunu
göstermektedir.
1355 yılında Sırp hükümdarı Çar Duşan'ın ölümüyle,Sırp devleti
yerel feodaller arasında küçük bölgelere bölünmektedir.Bunların arasında en güçlü feodaller olan Volkaşin ve
Ugleşa
kardeşleri
belirli
bir dönem içerisinde Osmanlıya karşı direnmektedirler. (Stoyanovski,
Katarciev,Zografski ve Apostolski,1988:65)En güçlü mücadele 1371 yılında Meriç nehri vadisinde gerçekleşerek Osmanlının Balkanlara adım
atmasını ve kısa sürede genişlemesini sağlamıştır.Volkaşin ve Ugleşa
kardeşlerinin ölümünden sonra büyük ölçüde zayıflayan Balkan hükümdarlarının iktidarı başlangıçta kısmen daha sonraları tümüyle
Osmanlıların eline geçmiştir.
XIV. yüzyılın sonlarında, devletin idaresini güçlendirmek amacıyla,
Osmanlılar, Anadolu halkını bu bölgelere mecburi iskana tabi tut116
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muşlardır.Buraya yerleştirilen Türk ailelerin ve askerlerin sosyal ve dini
ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla, farklı yapılar inşa edilmiştir. Böylece
kısa, bir sürede camii, imaret, medrese, kervansaray, han, hamam gibi
çok sayıda yapı türleri yeni yaşamın habercisi olmuştur.
XIV. yüzyılda Makedonya'da zanaatçılık, tarımcılık, hayvancılık ve
madenciliğin gelişmiş olması bu bölgelerde hayatın kısa bir sürede normalleşmesini sağlamıştır.Zanaatçılığın gelişmiş olması ağaç oymacılığım
da olumlu etki lemistir. Yeni yapılan Osmanlı yapılarında ağacın sadece
yapım elemanı olarak değil bir süsleme unsuru olarak da büyük ölçüde
kullanıldığı görülmektedir.Dolayısıyla, hem dini hem de sivil yapılarda
ağaç oymacılığını kapı,pencere ,tavan ve minber gibi mimari elemanlarında süsleme unsuru olarak görmekteyiz.
XV. ile XVII. yüzyılları arasında, sivil mimarinin bir parçasını oluşturan evlerin yapılmasında ahşap malzemesinin ne denli ve ne şekilde kullanıldığını, günümüze dek korunabilen yapı türü olmadığından dolayı
ancak yazılı kaynaklardan öğrenebilmekteyiz.
Özellikle Osmanlı devletinin sosyal, siyasi ve kültür yapısını anlatan
seyahatnameler Türk evlerinde ağacın büyük ölçüde kullanıl di ğrnı kanıtlamaktadır.
Dolayısıyla,Balkan şehirlerinden söz eden birkaç seyahatname
örneği şöyle: Kanuni Sultan Süleyman'ın doğuda kazandığı seferleri
tebrik etmek için, 1550 yılında İtalyan Krallığı temsilciliğini yapan Katarın
Zeno, İstanbul'a giderken Balkanlardan geçmiştir. Zeno, özellikle
Saraybosna ve Sofya'dan etkilenerek, bu şehirleri detaylı bir şekilde
anlatmıştır. Böylece, Saraybosnayı anlatırken, burada Türklerin,
Hıristiyan Sırpların ve Dubrovniklilerin, ahşap, taş ve topraktan yapılan
evlerde yaşadıklarını belirtmiştir. Şehrin içinde, bahçe ve çardaklı 10.000
evin olduğunu anlatmıştır. Sofya'yı anlatırken, buradaki yapıların çoğu
ahşap'tan yapılması nedeniyle, birçok defa yangına maruz kaldığını ileri
sürmüştür. Bahçeli ahşap evlerde Filibe halkının da yaşadığını belirtmiştir. (Matkoviç, 1882:97)
1559 / 60 yılındaki Venedik'in İstanbul temsilcisi Marino Cavalli,
Venedik - İstanbul yolculuğu esnasmda, Balkanlar'ın, Ultsiny, İskodra,
Prizren, Kosova, Üsküp v.b. yerlerinden geçmiştir. Cavalli, Üsküp'ün,
29.000 evi olduğu ve bu evlerin Türk tarzında inşa edildiği belirtmiştir.
(Matkovski,Angelakova, 1972:51)
1550 yılındaki Yacgues Gassot seyahatnamesinde, Balkanlardaki
yapılardan çoğu kesme taştan, bunlardan evlerin ahşap ve toprak
malzemesinden yapıldığı anlatılmıştır. (Svetieva, 1992:25)
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Bütün bu örneklerden, ev mimarisinde de ahşap malzemesinin
büyük ölçüde kullanıldığını öğrenmekteyiz. Fakat ev mimarisindeki ahşap
sanatının örneklerini ancak XVIII. yüzyıl ve sonrasından kalan eserlerden
takip edebiliyoruz.
Dolayısıyla, Makedonya'daki Osmanlı dini yapılarından günümüze
gelen en erken ahşap süsleme örnekleri XV.ve XVI. yüzyıla tarihlenmektedir.Bunların arasında Üsküp İshak Bey, Gazi İsa Bey, Mustafa Paşa
Camilerinin kapı kanatlan,Manastır İshak Çelebi,Kadı Mahmut
Efendi(Yeni Cami)Camilerinin kapı ve pencere kanatları ile Haydar Kadı
Caminin kapı kanatları yer almaktadır.
H.880/M. 1475-6 yılında inşa edilen Üsküp Gazi İsa Bey Caminin
(Ayverdi, l 98 l:254; Aslanapa,l 986:88;Bogoyeviç,l 998:48-55 ;Elezoviç,
1926:3 97- 453) kapı kanatları(Resim No:l) bir araştırmacı tarafından
(Ayverdi,1973:874)XV. yüzyıla tarihlenmiştir.Fatih devrinin bütün özelliklerini yansıtan bu kapı kanatları 2.60 x 1.60 m. boylarındadır. Ceviz
ağacından yapılan kapı kanatları geçme ve yuvarlak satıhlı oyma
tekniğiyle süslenmiştir.
Gazi İsa Bey kapı kanatları üç panodan oluşmuştur.Kapı kanatlarının üst panolarında Kur'an-i Kerim'den ayetler yer almıştır.Üst sol panoda "Ya Hafiyy'el-EItaf'(Ey Lütüfları gizli olan(Rabbimiz)Bize en hayırlı
kapıyı aç) yazısı yer almıştır.Üst sağ panoda ise "Neccina mimma
Nehaf"(Bizleri korktuklarımızdan kurtar)yazısı bulunmaktadır.Kitabeler
kirişli çıtalara ayrılarak dörtgen çerçeve içinde yerleştirilmiştir.Bu kitabeleri oluşturan yazılar Rumiler içerisinde yer almıştır.
Kapı kanatlarının merkez panolarında,çıtaların yatay ve yer yer
dikey dizilmesiyle yüzeyde zikzak sıra halinde kare motifler oluşturulmuştur.Dikey çıtaların arasında demir çiviler bulunmaktadır.
Alt panolarda ise beşer sıra kirişli çıtanın çapraz dizilmesiyle
merkezde birer baklava motifi oluşturulmuştur.Bu motifin etrafı,panoların
kenarlarına isabet ettiği için düzgün olmayan dörtgenler şeklini
almıştır.Panoların arasına beşer,kapı binisinde ise dört metal kabara yer
almıştır.
H.842/M. 1438-9 yılında yapılan Üsküp'ün en eski tarihli Osmanlı
yapılarından biri olan İshak Bey Caminin (Ayverdi,1981:254; Aslanapa,
1986:59;Bogoyeviç,1998:28-40;Elezovİç,1952:ll) kapı kanatlan,(Resim
No:2) süsleme, kullanılan malzeme ile yapım tekniği açısından yerel kapı
kanatları örnekleriyle kıyaslandığında muhtemelen caminin XVI. yüzyılda
geçirdiği onarım esnasında yapılmıştır.Kapı kanatları 2.0 x 0.98 m. boy118

HÝKMET

EKÝM 2007

larındadır.Söğüt ağacından3 yapılan kapı kanatları üç panodan oluşmuştur.Geçme tekniğiyle işlenen kapı kanatlarının orta panolarında görülen
baklava motiflerinin birbirine geçirilmesiyle beşgen ve altıgenlerden
oluşan bir kompozisyon oluşturulmuştur.Üst ve alt dikdörtgen panolarda,
orta panolardan farklı bir uygulama yer almıştır.Burada dikdörtgen içinde
yerleştirilen kirişli çıtalar, dört sırada tekrarlanmıştır.Panoların birleştiği
bölümlerde üst ve altta dörder metal kabara yerleştirilmiştir.Kapımn sağ
kanadında orta panonun kapı binisiyle birleştiği noktada günümüzde
metal kilit sistemi eklenmiştir.Günümüzde kapı kanatların yüzeyi kahverengi yağlı boya ile boyanmıştır.
H.898/M. 1492-3 yılında inşa edilen Mustafa Paşa Caminin
(Bogoyeviç,1975:10;Bogoyeviç, 1998:56-62 Balabanov, Nikolovski ve
Kornakov, 1980:53) kapı kanatlan, (Resim No:3) muhtemelen caminin
inşa edildiği yıllarda yapılmıştır.2.51 x 1.0 m. boylarında olan kapı kanatlan ceviz ağacından yapıImıştır.Hakiki kündekari ve yuvarlak satıhlı oyma
tekniğinde yapılan kapı kanatlan üç panodan oluşmuştur.En üst
panolarında tekrar edilen bir yazı yer almıştır.Kur'an-i Kerim'den alınan
yazılardan oluşan kitabede "Kullema Dahala Aleyna Zekeriyyel
Mihrabe"(Zekeriya O'nun (Meryemin)yanına,Mihraba her girdiğinde...)
yazısı yer almaktadır.Yazı iki panoda dört defa tekrarlanmıştır.Böylece
aynı metin değişik açılardan dört defa okunabilmektedir.
Kapı kanatlarının orta panolarının merkezinde birer onkollu yıldız
motifi sonsuza dek açılarak geometrik motifli bir kompozisyon oluşturmuştur,Motiflerin arasında yer yer üçgen,dörtgen ile beşgenler görülmektedir.
En alt panolar ise üst kompozisyonun devamı sayılabilir.Bu
panoların merkezinde beşkollu yıldız motifi dikkati çekmektedir.Kapı
kanatlarının pano aralarında beşer metal kabara yerleştirilmiştir.4
H.914/M.1508-9 yılında inşa edilen Manastır İshak Çelebi Caminin
(Tomovski,1956- 57:48;Momidiç,1979:47)kapı kanatlan, (Resim No:4)
XVI.yüzyıla tarihlenmiştir. (Ayverdi,1981:100-101) 2.60 x 1.80 m. boylarında olan kapı kanatlan söğüt ağacından yapılmıştır.Basık kemerli kapı
kanatlan geçme tekniğiyle elde edilmiştir.Kapı kanatlan üç panodan oluşmuştur.Üst panolarda yuvarlak satıhlı oyma tekniği ile Kur'an-i Kerim'den
alman yazılarla kitabeler yer almıştır.Sol panoda "İnna Fetehna Leke
3 Kapı kanatlarının tümünün yapıldığı ağaç türü hakkında marangoz ustası Blagoy
Yovanoviç bilgi vermiştir.
4 Bu metal kabaraların çoğu günümüze kadar korunamamıştır.
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Fethen mübina Liyağfıre Lekellahu ma tekaddeme"("Ey Muhammed"
Geçmişe ve geleceğe ait günahlarını bağışlamak için sana apaçık bir
fetih (Mekke Fethini)ihsan eyledik)yazısı yer almaktadır. S ağ panoda ise
"Bismillahir-rahmanir-rahimilaliyyi"("Esirgeyici,Bağışlayıcı Yüce Allah'ın
Adıyla") yazısı bulunmaktadır.Kitabelerin zemini siyah kelimeler ise
altınyaldızla boyanmıştır.Orta ve alt panolarda kirişli çıtalann yatay ve
dikey dizilmesiyle dikdörtgen ve dörtgen şekilleri oluşturulmuştur.
Panoların arasında madeni kuşak yerleştirilmiştir.
İshak Çelebi Caminin ibadet bölümünde toplam sekiz pencere
kanadı vardır.Bunlardan iki mihrabın etrafında,ikişer batı ve doğu ile iki
kuzey duvarda bulunmaktadır.Bütün pencere kanatlarının yüzeyleri
küçük farklılıklarla benzer süsleme programından oluşmuştur.En itinalı
işlenmiş olanlar mihrabım her iki yanında yerleştirilmiş pencere kanatlarıdır.İki pencere kanadında da uygulanan kompozisyon küçük farklılıklarla kapı kanatlarının aynısıdır. Pencere kanatları üç panoya
ayrılmıştır.Üst panolarda giriş kapısında yer alan dini yazılar gibi benzerler kitabeler
yer almıştır.Panoların arasına metal kabaralar
eklenmiştir.(Resim No.5- 6)Batı duvarın üzerinde yer alan pencere kanatlan aynı düzenlemededir.Pencere kanatlarının üst ve altlarında
dörtgen,ortada dikey dikdörtgen panolar geçme tekniğiyle elde
edilmiştir.Doğu ve kuzey duvarında yer alan pencere kanatları,batıdaki
pencere kanatlarından sadece orta panodaki düzenleme açısından farklılık göstermektedirler.Daha doğrusu bu örneklerde orta panoların yüzeyi
ilk sırada iki dikey dikdörtgen,ikinci sırada ikişer dikey dikdörtgenin
arasında bir yatay dikdörtgen ile üçüncü sırada yine iki dikdörtgen şeklinin geçme tekniğiyle birleştirilerek oluşturulmuştur.
H.968/M.1558-59yılında inşa edilen Manastır Kadı Mahmut
(Yeni)Caminin(Tomovski, 1956-57:50;Ayverdi, 1981:106-107) kapı
kanatları,(Resim No:7) muhtemelen caminin yapıldığı yıllarda
yapılmıştır.2.65 x 1.64 m. boylarında olan ve söğüt ağacından yapılan
kapı kanatlarının üst panolarında Kur'an-i Kerim'den yazılar yuvarlak
satıhlı oyma tekniğiyle bir rozet içerisinde verilmiştir.Sol panoda Ayet-i
Kerime, sağ panoda ise İhlas Suresi yer almıştır.Orta ve alt panolar kirişli
çıtaların birbirine geçirilmesiyle oluşturulmuştur. Orta panolarda dikdörtgen, alt panolarda ise kare motifleri yer almıştır.Panoların arasında
dörder metal kabara mevcuttur.
Caminin ibadet bölümü günümüzde bir sergi salonu olarak kullanıldığı için duvarları boydan boya beyaz panolarla kuşatıImıştır.
Dolayısıyla pencere kanatları bu panoların arkasında kalmıştır.Ancak bu
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sağlıksız incelemenin sonucunda burada toplam sekiz pencere kanadının
olduğunu fark etmekteyiz.Mihrap yanı pencere kanatlarının üst panolarında kitabeler mevcuttur.2.10 x 0.70 m. boylarında olan mihrap yanı
pencere kanatlarının kitabelerinde Besmele ve İhlas suresi rozet şeklinde
verilmiştir.Bu pencere kanatlarının orta ve alt panoları giriş kapının orta
ve alt panolarıyla benzerdir.Panolar arasında metal kabaralar bulunmaktadır. (Re sim No:8-9)
Doğu ve batı duvarında bulunan pencere kanatlarının üst ve alt
panolarında dörtgen,orta panolarında üst ve altta ikişer dikey dikdörtgen,bunların arasında yatay dikdörtgen şekilleri mevcuttur.
H.969/M.1561-61 tarihli Manastır Haydar Kadı Caminin kapı kanatları,(Resim No:10) muhtemelen caminin yapıldığı yıllarda yapılmıştır.2.64
x 1.66 m. boylarında ve söğüt ağacından olan kapı kanatları üç panodan
oluşmaktadır.Üst panolarında yine rozet içerisinde verilen dini yazılar,
İshak Çelebi Caminin ibadet mekanında bulunan mihrabın sol yanındaki
pencere kanadında görülen yazıyla aynı anlamı taşımaktadır.Orta ve alt
panolarında ise Kadı Mahmut(Yeni)ile İshak Çelebi Camilerinin kapı
kanatlarının orta ve alt panolarında görülen uygulama yer almıştır.
Haydar Kadı kapı kanatlan günümüzde çok hasar görmüştür.
Panolar arasında eskiden madeni kabaralar bulunduğu kilit sistemin
üzerindeki madeni kabara izinden anlaşılmaktadır.Alt panodaki sol
karenin üstünde iki çıtası ve merkezindeki dörtgen levhası yoktur.Kapı
binisi tamamen yok olmuştur.
Makedonya Osmanlı yapılarında süsleme unsuru olarak kullanılan
ahşap işçiliğinde genellikle bölgede yetişen ağaç çeşitlerinden yararlanılmaktadır.Dolayısıyla,Makedonya'daki Osmanlı yapılarında da bölgede en
çok yetişen ceviz,söğüt, akçaağaç ,kestane ve ıhlamur ağaçları kullanılmıştır.XV. ve XVI.yüzyıla ait ahşap süsleme sanatı örneklerinde daha
çok ceviz ve söğüt ağacının kullanıldığını görmekteyiz.
Makedonya Osmanlı yapılarındaki ağaç işçiliğinde kullanılan
teknikler Selçuklu ve Osmanlı döneminde kullanılan belirli tekniklerin
devamıdır. Eseri erin oluşturulmasında kullanılan teknikler yapım tekniği
ve süsleme tekniği olarak sınıflandmlabilir.XV. ve XVI. yüzyıla ait ahşap
süsleme sanatı örneklerinde genellikle yapım tekniği olarak geçme
tekniği kullanılmıştır. Eseri oluşturan küçük tahta parçacıklar, geçme
tekniği ile birbirine geçirilerek birleştirilmiştir. Bu yapım tekniğini Üsküp
Gazi İsa Bey, İshak Bey ve Mustafa Paşa kapı kanatları ile Manastır
İshak Çelebi,Kadı Mahmut(Yeni Cami)kapı ve pencere kanatları ile
Haydar Kadı Camii kapı kanatlarında görmekteyiz.
HÝKMET

121

EKÝM 2007

Türk ahşap süsleme sanatında5 küçük tahta parçacıkların, birleştiğinde geometrik şekiller oluşturacak şekilde hazırlanması tekniği ise
kundekari olarak adlandınlmıştır.Kundekari tekniğiyle elde edilen küçük
tahta parçacıkların zamanla rutubet ve sıcak etkenlerine zayıf düşebilecek düşüncesinden hareket edilerek,onların birbirine yapıştırılmaksızın
serbest halde yan yana konulması düşünülmüştür. Tahta parçacıklara,
güçlendirilmesi için bezenen yüzeyin arka kısmına yekpare ahşap levhalar konulmuştur.Bu şekilde uygulanan kundekari tekniği sağlamlığıyla
yüzyıllar içerisinde en iyi korunabilmiş ahşap tekniklerinden biridir.İtinalı
işçilik isteyen kundekari tekniği aynı zamanda en pahalı tekniklerden
biridir.Dolayısıyla,Makedonya'da günümüze kadar korunabilen örnekler
arasında sadece Üsküp Mustafa Paşa ile Yahya Paşa Camilerinin kapı
kanatlarında karşımıza çıkmaktadır.XVI. yüzyıla tarihlenen Mustafa Paşa
Camii kapı kanatlarındaki kundekari uygulaması günümüzde epeyce
hasar uğramış şekliyle mevcuttur.
Üsküp Gazi İsa Bey ve Mustafa Paşa Camii kapı kanatlarının üst
panolarında yuvarlak satıhlı oyma tekniği uygulanmıştır.Bu teknik bilhassa kitabelerde,yazılarda,arabesk dekorda çok zengin bir görünüş
kazandıran bu ahşap işçiliğinde kabartmalar engebeli yuvarlak bir satıh
meydana getirmek üzere işlenmiştir.(Bozer,1992:22)Gazi İsa Bey kapı
kanatlarındaki kitabelerde yazılar Rumiler içerisinde yerleştirilerek görüntüye renk katmıştır.Aynı Örneğin orta ve alt panolarında ise geçme tekniği
aynı zamanda süsleme özelliği taşımaktadır.Burada çıtaların farklı şekilde dizilmesiyle değişik bir görüntü oluşturulmuştur.
Makedonya Osmanlı yapılarındaki XV. ve XVI. yüzyıl ahşap işçiliğinde daha çok geometrik ile yazı motifli kompozisyonların uygulandığım
gormekteyiz.Üsküp İshak Bey ile Mustafa Paşa camilerinin kapı kanatlarının orta ve alt panolarında dörtgen,beşgen, altıgen ile ongen motifler
hakimdir.Mustafa Paşa Camii kapı kanatlarında merkezde onkollu yıldız
ve bunun etrafında sonsuza dek gelişen değişik geometrik motifler Rumi
süslemesiz yarım kalmış bir işçilik hissi vermektedir.Türk ahşap süsleme
sanatında burada olduğu gibi Rumisiz kundekari örnekleri enderdir.Ancak
5 Türk ahşap süsleme sanatında tekniklerle ilgili bkz.,Gönül ÖNEY, "Anadolu ve
Beylikler Devri Ahşap Teknikleri",Sanat Tarihi Yıllığı III,lstanbuI,s.l35-149;Gönül ÖNEY,
Anadolu Selçuklu Mimarisinde Süsleme ve El Sanatları,Ankara,1992;Semra ÖGEL,"Mail
Kesİm",Sanat Tarihi Yıllığı Sanat Tarihi Enstitüsüjstanbul,I964,s.I10-117;Rüstem
BOZER/'Eğri Kesim Tekniğine Anadolu'dan Bir Ömek:Konya II.Kıhçarslan Türbesi'nin
Ahşap Kapı Kanatlan",IX.Vakıf Haftası Kitabı,Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yayınları,Ankara,1992;s.227-236;Rüstem B ÖZER, 15. Yüzyılın Ortasına Kadar Anadolu
Ahşap Kapı Kanatlan,Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış
Doktora Tezi,Ankara, 1992;
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Mustafa Paşa kapı kanatlarındaki süslemesinin Edirne Muradiye Camii
giriş kapısı,Üç Şerefeli Camii dış avlu kapısı ve penceresi,Edirne ve
Amasya Bayezid Camii pencerelerden bazılarıyla benzerlik gösterdiğini
söyleyebiliriz.
Üsküp Gazi İsa Bey kapı kanat!arı,Manastır İshak Bey,Kadı
Mahmut kapı ve pencere kanatları ile Manastır Haydar Kadı kapı kanatlan benzer kompozisyon sergilemektedir.Bu örneklerin hepsinin üst
panolarında yazı motifli kompozisyon yer almıştır.Orta ve alt panolarında
ise çıtalardan oluşan geometrik motifli kompozisyonlar uygulanmışür.
Daha doğrusu Örneklerde yatay ve dikey kirişli çıtaların birbirine geçmesiyle kare yada dikdörtgen motifli geometrik kompozisyonlar oluşturulmuştur.Üsküp Gazi İsa Bey kitabelerinde Rumi uygulanırken Manastır
Kadı Mahmut(Yeni Camii) ile Haydar Kadı kitabelerinde yazılar rozet şeklindedir.Rozet motifli kompozisyonun, döneminin önemli sayılan iki
camide de uygulanması, Manastır ahşap işçiliğine farklılık kazandırmıştır.
Çubuk şeklinde çıtaların birbirine geçirilerek oluşturulan kompozisyon uygulamasını Üsküp Gazi İshak Bey kapı kanatlarının üst ve alt
panolarında da görmekteyiz.Burada uygulanan dikdörtgen motifi birkaç
defa tekrar edilerek yüzeye derinlik kazandırmıştır.Özellikle Fatih döneminde çok sık kullanılan çıtalı çubuklu kompozisyonlar, Osmanlı ahşap
işçiliğinde sevilen uygulamadır.Bu uygulamanın değişik örneklerini Bursa
Nalbantoğlu Camii dış kapısı, Yeşil Camii ve Türbesi pencere
kanatları,Veled-i Harir Mescidi kapısı,Şehzade Sultan Mustafa ve Cem
Türbesi pencere kanatları,Başçı İbrahim Camii kapısı,Edirne Muradiye
Camii pencere kanatları,Sitti Sultan Camii kapısı,Alaşehir Şeyh Sinan
Camii kapısı gibi çok sayıda Osmanlı yapılarında görmekteyiz.
Bu örneklerin her biri Makedonya Osmanlı dönemi ahşap süsleme
sanatının,Balkanlar'da geçmişten bugüne kadar uzanan bir kültürün
parçası olarak algılandığında çok değerli eserlerdir.Dolayısıyla,bu eserleri korumak ve anlamlarım gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir.
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ÖZET
Makedonya'daki Osmanlı dini yapılarından günümüze kadar korunabilen en erken ahşap süsleme örnekleri XV. ve XVI. yüzyıla tarihlenmektedir.Bu örnekleri genellikle,0smanlı dini mimarisinin bir elemanı olan
camilerde görmekteyiz.Bu örneklerin arasında Üsküp tshak Bey,Mustafa
Paşa camilerinin kapı kanatları.Manastır İshak Çelebi,Kadı Mahmut
Efendi(Yeni) camilerinin kapı ve pencere kanatları ile Manastır Haydar
Kadı camisinin kapı kanatları yer almaktadır.
XV. ve XVI. yüzyıl ahşap örneklerini incelediğimizde, genellikle
bölgede yetişen ağaç çeşitlerinden yararlanıldığı görülmektedir.
Dolayısıyla, bu döneme ait ahşap süslemede daha çok ceviz ve söğüt
ağacı kullanılmıştır. Eserlerin oluşturulmasında geçme tekniği,
süslemesinde ise kundekari ve yuvarlak satıhlı oyma gibi değişik Türk
ahşap süsleme tekniklerinin kullanıldığı söylenilebilir.
Makedonya Osmanlı yapılarındaki XV. İle XVI. yüzyıl ahşap işçiliğinde daha çok geometrik ile yazı motifli kompozisyonların uygulandığını
görmekteyiz.Bazı örneklerin kitabelerinde ise yazıyla birlikte Rumi
süslemesi de ııygulanmıştır.Aynca bazı örneklerde yazılar rozet şeklindedir.Bütün bu örneklerden.Makedonya'da XV. İle XVI. yüzyılda uygulanan ağaç oymacılığının bir yandan Türk ahşap süsleme sanatı
geleneğini devam ettirdiği, diğer yandan ise bölgedeki ağaç oymacılığında beliren yeniliklere kucak açtığı fark edilmektedir.Dolayısıyla.ahşap
süsleme sanatında meydana gelen bu oluşum daha sonraki dönemlerde
farklı bir üslubun oluşturulmasında büyük payı olacaktır.

SUMMARY
The earliest wood ornament examples in the Ottoman religious
monuments preserved up today in Macedonia are dated from the 15th
and 16th century. This examples usually could be seen in the mosques
as a part of the Ottoman religious architecture. Among the examples it
could be mentioned the doors of the Mustafa Pasha and Ishak Bey
mosques in Skopje, the doors and windows of the Ishak Chelebi and
Mahmut Efendi (Yeni) mosques in Bitola and the door of the Haydar Kadi
Mosque in Bitola.
In the wood examples from the 15th and 16th century that we
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analysed it could be seen that they were usually made from the trees
grown in that region. In the wood ornamets from this period mostly are
used walnut and willow trees. For the constituion of this works is used treverse technique while in the ornamentation are used techniques like kundekari and circle surface carving which are characteristic for the Turkish
wood ornamentation techniques.
In the wood ornaments belonging to the Ottoman monuments in
Macedonia from the 15th and 16th century it could be seen geometric and
written composition designs. In the text of some examples together with
the text is used Rumi ornamentation. Also in some of the examples texts
are in form of badge. The used wood carving in all of these examples
from the 15th and 16th century in Macedonia shows the continuity of the
tradition of turkish wood ornament art and also the innovations in the
wood carving in this region. This innovation in the wood ornament art later
has contribute in forming different stiles.
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BALKANLARDAKİ OSMANLİ İMAJININ TARİH KİTAPLARA
YANSIMASI

Mr. Şener Bilal*

Makedonya Cumhuriyetin'de günümüzde ve tarihi süreç içerisinde
çok farklı ve değişik kültürel geçmişe sahip milletler yaşamış ye yaşamaktadırlar. Doğal olarak her milletin kendine has tarihi geçmişi var ve bu
geçmişin günümüze taşınması tarih ilmi sayesinde sağlanmaktadır.1 İşte
burada Makedonya'daki her millet kendi tarihini anlatırken bazen tarihi
delilere sadık kalarak bu işi gerçekleştirirken, bazı milletler ise tamamen
efsane ve hikayelere başvurarak kendi tarihlerini oluşturmaktadırlar. 2 Bu
kendi tarih anlayışlarının oluşturulması esnasında Balkan milletlerinden
çoğu ... Ortak düşmana karşı savaşmak,, tarihi anlayışına dayalı bir tür
tarih oluşturulmuştur. Buradaki ortak düşman Osmanlı İmparatorluğu
olmaktadır.3
Yaşadığımız yerdeki tarih kitaplarında genel manada Osmanlı
İmparatorluğu'nu dış düşman gibiymiş gösterme çabası mevcuttur, burada tipik bir tarihi kötüye kullanma sorunu ortaya çıkmaktadır.
Makedonya'daki tarilı kitaplarında Osmanlı ile ilgili iki ana fikir oluş* Tarihçi
1Hilmi İSMAİLİ; Fatmir SEYDİU: Historiya E Pergijtshme E Shtetit Dhe E Drejtes, Prishtİne:
Universiteti Prishtines.(Priştine. 2000),s.246
Hinsi MÜZÜRİ:Historiya E Populit Shqioılar,Shtepia Botuese E Librit Slıkolor.(Tiran, 1996 ),s.
9O Branko PANOV:İstorija ll.İzdaniye Na Prosvetno Delo. (Üsküp. 1996),s.l 18
2Rasim MUMÎNOVİÇ: Funomeııologiya Sırpskog Genotsıda (Sarayevo, 1994), s. 15-20
Mehmet BEŞİKÇİ: Tarihi Kötüye Kullanma Bilimleriyle Yüzleşmek. Türk Ekonomi ve
Toplumsal tarih Vakfı.(İstanbul, 2001 ).s.28
3Husaınedın FERAY: Skica E Mendimit Politik Shqiptar, Logos A.(Üsküp. 1999),s.45-58
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muştur bunlar da, Osmanlı imajı ve Osmanlının etnik köken kavramı ana
fikirleri.
Bir tarih kitabının yazılışı esnasında merkez olarak somut ve
sırasıyla birinci, ikinci el gibi kaynakların kullanımıyl oluşmaktadır, fakat
bu araştırmamız esnasında problemi oluşturabilecek diğer bir durumu
tarih kitaplarındaki tarihi kaynakların, kaynakça veya dipnot usulü kullanılarak verilnıeyişidir. Makedonya'daki Türkçe okuyan çocukların
Türkçe tarih kitapları eksikliği sorununu da problem durumu başlığı altında inceleyebiliriz, aslında bu eksiklik tarih eğitim için Önemli bir sorun da
teşkil edebilir.
Bunlara paralel olarak Makedorıya'daki tarihi müfredatlarındaki
Osmanlı tarih dersininkapsamı ve ne kadar verilmektedir, problem durumuyla ilgili düzenleme verilebilir.
Fakat yukarıda bahsedilen mevzular daha geniş kapsamlı araştırmaları gerektiren konulardır. Bizim bu araştırmamızda anlatmaya çalışacağımız asıl mesele yaşadığımız Balkan topraklarındaki tarih kitaplarında
Osmanlı İmparatorluğu nasıl anlatılmaya çalışılmıştır. Ortaya nasıl bir
Osmanlı İmparatorluğu çıkmaktadır ve bunun sonucu nereye varmaktadır.
,,Dünya tarihi neden Osmanlı tarihi olmadan eksik kalır., 4
Konuya yukarda zikredilen bu cümleyi sarf ederek başlamak istiyorum, dünya tarih sahnesinde üçüncü büyük imparatorluk olan Osmanlı
DevletifRoma ve Bizans İmparatorluğundan sonra) dünya kıtasının üçüne
de hakim olmuş bir devlettir. Yer edindiği her üç kıtada kendine has
adaletli ve hoşgörülü devlet yapısı ve anlayışıyla bugün bile Balkanların.
Orta Doğunun. Türkistan'ın, Kafkasların ve hatta Avrupa'nın bile çoğu
zaman aradığı bir devlet teşkilatlanma sistemiyle dünyaya örnek olmuş
büyük bir medeniyetin taşıyıcı siydi.
Dünya bugün Osmanlı devletine muhtaçtır ve muhtaç olacaktır.
Osmanlı devleti artık yeni yeni olsa da dünya devletlerinin ilgisini
çekmeye başlamaktadır, bahsettiğimiz ilgi mitolojik, hayal üstü ve gerçek
olmayan harem hikayeleri ilgisi değil gerçek manada Osmanlı tetkikine
gidilmektedir. Şurası aşıktır ki Osmanlı tarihi haksız yere bir ihmale
mahkum edilmiştir. Bu ihmalin gerekçeleri. Osmanlı ve Avrupa devletleri
arasındaki değişen siyasi ilişkiler, Batı'da Türklerle ilgili imajın giderek
kötüleşmesi ve nihayet Osmanlı yönetimine karşı bir mücadele sürecinde
4 Kemal KARPAT: Osmanlı ve Dünya, Uruk Kitapları:4 baskı.(İstanbul, 2000).s.7 s
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milliyetçiliğin yükselişi ve bağımsız devletlerin doğuşu gibi hadiselere
gömülüdür. Bu devletlerin Osmanlı tarihine hiçbir ilgi göstermedikleri ise
açıktır.5
Bu tarz hareketler ve siyasi oyunlar sonucunda sadece batı
Avrupa'da değil doğu Avrupa diye nitelendirilen Balkanlarda da Avrupa'ya
benzer bir Osmanlı imajı oluşmaya başlamıştır. Bu tarz Osmanlı imajların
tarihin değişik dönemlerinde farklı gelişmiş ve olgunlaşarak bu günlere
aktarılmıştır.
İkinci Dünya savaşı sonrası Balkan tarihçileri de siyasi
mecburiyetler gereği ülkelerinin milli tarihini Marksist tarihi determinizm
çerçevesinde açıklamaya zorlandılar ve sonuçta Osmanlı dönemi., feodal
çağ., olarak yaftalandı; buna göre on dokuzuncu yüzyılda kendi toplumları küçük burjuvazi ve kapitalizme,ertesi yüzyılda ise sosyalizme doğru
ilerleyecekti.6 Bazı zorlama Marksist yorumlara rağmen Balkan tarihyazımı. Osmanlı devletinin toplumsal ve ekonomik yapısına yeni ışıklar
düşüren değerli niceliksel veriler ortaya koymuştur. Osmanlı tarihini daha
olgusal bir incelemesine yönelik bu eğilim maalesef şimdilerde Marksist
terminolojiye kendini kaptırmış olup İkinci Dünya savaşından önce geçerli olan yaklaşımdan çok daha zehirli olacağını belli eden milliyetçi bir yaklaşıma yerini bırakır görünmektedir.7
William H. McNeill'in bu Avrupa'da var olan bu tarz Osmanlı imajının günümüzdeki yeni veya daha liberal tarihçilerinin nasıl yansıttıklarını
veya Osmanlı imajında değişen bir şeyler olup olmamsı meselesine ise
şu tarz bir yaklaşımla cevap vermektedir: Liberal tarih yorumu, eskiden
miras kalan ve Türkleri öcü olarak gösteren görüşte hemen hemen hiçbir
değişiklik yapmamıştır. 19 yüzyıl ile 20 yüzyılın başlarında Osmanlı
yönetici sınıfının bütün dikkatini üzerine çeken Balkan halklarının siyasal
bağımsızlık mücadeleleri, batılı liberallere özgürlük ile uranlık mücadelesinin pek seyrek görülecek nitelikteki bir numunesi olarak görünmüştür.8 Bütün bunlara rağmen Balkan tarih kitaplarında en fazla rastlanan bir Osmanlı imajı Osmanlının öcü ve ondan ötesi vahşet saçan
Osmanlılar tarih anlayışıdır.9 Her fırsatta Osmanlıyı Balkanlarda vahşet
yapan daha doğrusu terör estiren bir devlet olarak göstermek ne kadar
doğru ve etik bir tarihçiliktir.
5 Kemal KARPAT: a.«.e.,.s. 18
6 Şener BİLAL: Makedonya Eğitim Kurumlarında Okutulan tarih Kitaplarında Osmanlı
İmajı, Yüksek Lisans Tezi.(Ankara-2007).s.62
7 Kemal KAR PAT: a.g.e.,s.2l
8 William H. McNElLL: a.g.e.,s.5S
9Şener BİLAL: Makeonya Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında Osmaniı
İmajı. Yüksek Lisans Tezi (Ankara-2007),s.62 10
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Her şeye rağmen Türklerin özgürlük ruhuna karşı çıkarak Osmanlı
imparatorluğunu koruma çabalan. Batılıların Hıristiyan düşmanı olarak
Türkler hakkında işite geldikleri kötü şeyleri doğrulamaktan başka başka
işe yaramadı. Sonuçta Batı Avrupa'da sekülarizmin yükselişi her ne kadar
Hıristiyan toplum içindeki dogmatik ihtilafları yumuşattıysa da, Türklerle
ilgili olarak uzun zamandan beri varolan önyargıları değiştirmekte pek
etkili olmadı.10 Araştırmalarım sonucunda Balkanlardaki Osmanlıdan
bahsedilirken dini fanatiklik devlet anlayışın mevcudiyetine rastladım.
Osmanlının.onlara göre Balkanlardaki milletleri zorla Islamlaştırma politikası hakkında delilsiz bilgilerden bahsedilmektedir.11 Bu tarz bir
Osmanlı imajının oluşturulması balkanlardaki dini anlaşamazlılığm tetikleyicisi olduğuna şahit olabiliriz. Diğer bir Osmanlı anlayışı ise,
Osmanlının sadece etnik Türklerin oluşturduğu bir devlet anlayışıdır.12
Başta baktığımız zaman masumane bir iddia olabilir, fakat daha derin
incelemeye alındığında bu tarz bir imajın sonucu Osmanlıyı saf Türk İlan
ederek Türk milletini dikkatin merkezine çekmektir. Bu da Osmanlı
Devletinde yapılan en küçük bir haksızlık veya düzensizliği Türk milletine
fatura etmek politikasıdır. Bunu bir düşünün acaba günümüz yaşantımızda bir Türk olarak bu tarz ithamlara ve suçlamalara maruz kalmıyor
muyuz ?
Yukarıdaki bilgilerle eşdeğer olarak Osmanlı imparatorluğu
imajı hakkında değerli tarihçilerimizden biri olan İlber Ortaylının da
enteresan bir yorumu var., şimdi bu yoruma bakalım:
- Osmanlı ismi bize has bir şeydir, 19 yüzyılında toplumsal kimlik olarak benimsenmiştir.Biliyorsunuz İslam devletleri, doğu dünyasının
devletleri genellikle haneden devletleri olarak bilinir. Şüphesiz garplılar
Osmanlı devleti demezler," Türk İmparatorluğu " adım kullanırlar ve bu
isimlendirme Türklerin imparatorlukta egemen bir grup veya baş rol oyuncusu olduğunun gösterir.
Osmanlı İmparator!uğu için Türkçü ve ırkçı bir anlayış geçmez ama
aynı şekilde Türklüğün çok dışında kalan çok kozmopolit, Türklüğü çok
ihmal eden bir yorumda imparatorluğu açıklamaz.
Nitekim bu iki aşırı yorumu bizim memleketimizde çok yaparlar.
Aynı şekilde bu imparatorluk bir Müslüman imparatorluğudur. Çünkü
İslam bu devletin hayatına hakimdir.
Nasıl bir İslam ve ne derece bir İslam? Bu her halde bugün bazı
Müslümanların tarif ettiği İslam devleti değildir. Müslüman bir devlet ama
İslam'ın katı kurallarına uyan bir devlet değil. Mesela bazı insanlar var
içkiyi kaldıracağız diyor, içkiyi toplumdan kaldıramazsın,insanların bir
10 Şener BİLAL: a.g.e.,3.21
11 Şener BİLAL: a.g.e..s.62-160
12Şener BİLAL: a.g.e.,s.62-160
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kısmı mutlaka içer. Osmanlı İmparatorluğunda içki yasak değildi.
Yasakladığı devirler vardır ama onu başarıyla toplum hayatının kenarına,
satır dışına iter. Nihayet bu toplumu tanımak gayrimüslim halk gruplarını
tanımak lazım.13
Osmanlıyı tanımamak günümüz Balkanların asıl sorunudur, bu
sorunun merkezi Osmanlı devleti hakkında sağlıklı kaynakların bilerek
veya bilmeyerek kullanılmamasıdır.Balkan ekstrem milliyetçiliğin gereği
Osmanlı her zaman kapıda bekleyen bir düşman rolüne yakıştırılarak
oynatılmıştır. Bu rol profesyonel Balkan tarihçileri tarafından yazılarak
sahnelenmiştir.Tarihi bilim olarak Osmanlı hakkında detaylı bilgi verilirken
Balkan tarih kitaplarında üç ana teknik kullanarak Osmanlı tarihi geçiştirilmeye ve yanlış yönlendirilmeye çalışılmıştır. Bu teknikler sırasıyla
Yatsıma tekniği; Yanıltma tekniği ve Belli Bir Olaya Sabitlenme
teknikleridir.14 Niçin bu tekniklerden bahsetmek ihtiyacı duymaktayım,
şöyle ki bu teknikler aslında Balkanlarda yıllardır Osmanlı tarihinin nasıl
dikkate alınmamaya gayret edildiğinin işaretleridir.
Yatsıma tekniği bir tarihi olgunun yadsınması, geçmişin izlerini
gizlemeyi veya bu izler silinemiyorsa, gerçek anlamlarını çarpıtmayı yada
mümkün olan durumlarda yanıltıcı hale getirmeyi içerir.15
Yanıltma tekniği, yanıltma, sahte kanıtlar, sahte metinler, görüntü
çarpıtma, maddi kanıtlarıntahrifi gibi sahte şeyler üretilerek yapılan bir tür
tekniktir.16
Osmanlı tarihi incelenirken kullanılan diğer bir teknik belli bir olaya
sabitlenme tekniğidir.
Burada çarpıtma, başka bir olayı unutturmak yada haklı göstermek
için belirli bir olaya sistemli odaklanmakla yapılmıştır.
Yukarıda verdiğimiz teknikler hakkında daha detaylı bilgiyi tez
araştırmamda verilmiştir burada bunun üzerinde fazla durmayacağım.
Yalnız okuyucularımızın daha doğrusu tarihle yakından uzaktan ilgilenenlerin bu teknikleri okuduktan sonra benin düşüncelerime katılacaklarının kanısındayım.
Sonuç olarak bu araştırmamızı bir yere bağlamamız gerekirse,
bütün bu olumsuz Osmanlı imaj t ne biçim sonuçlar doğurabilir:
Tarih tehlikeli bir silah haline dönüşebilmektedir. Yukarıda ana hatlarıyla zikredilenler sonucunda Osmanlı Devletine daha ilimsel. birinci el
kaynaklar kullanılarak ve objektif açıdan bakılmadığı müddetçe Balkan13 İlber ORTAYLI: Osmanlı Barışı. Ufuk Kitapları:39 Tarih Dizisi: !3.(İstanbul, 2004).s.66-67
14Şener BİLAL: Makeonya Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında Osmanlı
İmajı, Yüksek Lisans Tezi (Ankara-2007).s.26
15Şener BİLAL: a.e.e.,s.26
16 Şener BİLAL:a.g.e.,s.26
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lardaki milli ve dini istikrarın oturması imkansızlaşmaktadır. İster
Müslümanlar açısından ister ise Türklük açısından bakılsın, bu durum hiç
fark arz etmeyecek. Her zaman bu iki unsura yanlış oluşturulmuş
Osmanlı İmajı yüzünden ön yargıyla ve düşman gözüyle bakılacaktır.
Balkanlarda yüz yıllarca dini. milli ve kültürel ahengi eşsiz bir anlayışla
tutabilmiş tek devlet olan Osmanlı Devleti ancak doğru araştırıldığı ve
yazıldığı zaman Balkanlarda istikrar ve bir arada yaşamanın formülü
bulunacaktır.
ÖZET
Cihan hakimiyetini adalet, hoşgörü ve nizamla elinde tutarak
dünyaya devlet kavramının yeni bir açımlım yapmış olan Osmanlı Devleti
günümüzde de aranılan bir devlettir. Osmanlı devletinin bir tek ayağı
olmadığı gibi bir tek sosyal ve kültürel yapısı da yoktur. Farklılıkların ahenk
içinde bulunduğu Osmanlı Devleti günümüzde araştırılmaya ve incelenmeye ihtiyacı sonsuz olan bir devlettir. Bu devletin bir ayağını Balkanlar da
oluşturmaktaydı. Buralardaki Osmanlı araştırmaları beklide bu konuda
dünyada en az araştırma ve inceleme yapan bir yer olmaktadır. Bu yapılan
araştırmaların da müspet denecek bir Osmanlı Devleti İmajı oluşturmamıştır. Oluşturulan gayri ilmi Osmanlı İmajının Balkan topraklarına etkisi azami derecededir. Bu etki sadece geçmişte değil günümüzde de bariz
bir şekilde görülmektedir. Bu araştırmanın asıl hedefi bir nebze de olsa
oluşturulmuş bu Osmanlı İmajını ana hatlarını çizmektir.

SUMMARY
By keeping in hand the world's sovereignty with justice, tolerance,
order and giving a new state understanding to the world The Ottoman
Empire is also the most required state today. The Ottoman Empire
niether has only one part nor unique social and cultural structure.
Keeping the diversities in harmony the Ottoman Empire is a state with
endless need of research. One part of this state were the Balkans. The
reaserchers of the Ottoman Empire has done few works about this part.
And the researches done up to this period are not giving positive image
for the Ottoman Empire. The created non scientific image about this
empire has a huge influence in the Balkans. This influence not only in the
past but could be seen also today. The aim of this work is to stress the
general point of the created Ottoman image.
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1318/1900 TARİHLİ KOSOVA VİLÂYETİ SALNÂMESİNE GÖRE
GOSTİVAR BELEDİYESİ

Mr. Muharem Yahya

ÖZET
Salnâmeler (yıllıklar, takvimler) tarih ve coğrafya araştırmacıları için
fevkalade önemli kaynaklardır. Bu çalışma, Osmanlı döneminde yayınlanan 1318/1900 tarihli Kosova Vilâyeti Salnâmesinde Gostivar
Belediyesi hakkında geçen malumatın, okuyucuya günümüz Türkçesinin
harflerine çevirerek aktarmaktan ibarettir. Makale, giriş ve asıl metinden
oluşmaktadır. Giriş kısmında, "salnâme"nin tanıtımı ile tarihçesi, Osmanlı
Devleti'nin taşra teşkilatının idari yapısı ve Kosova Vilâyeti hakkında özetle bilgi sunulmuştur. Metin bölümü sadeleştirilmeden Arap harflerinden
günümüz Türkçesinin harflerine çevrilip, anlaşılması zor olan ifade ile
kelimelerin açıklanması dipnotta yapılmıştır. Bu mütevazı çalışma
sayesinde Gostivar Belediyesi'nin yaklaşık 110 sene önceki idarî, sosyal,
kültürel ve coğrafî durumuna, bir nebze bile olsa, vakıf olmaya imkân
sağlanmaktadır.
I. Giriş
Farsça bir tabir olan “salnâme”, bir senelik olayları göstermek üzere
düzenlenen eserler hakkında kullanılan bir ifadedir. Sene, yıl demek olan
“sal” ile mektup, kitap manasına gelen “nâme”den oluşan bu ifadenin tam
karşılığı “yıllık”tır. “Takvim” de bu manada kullanılmaktadır. “Salnâme”nin
İngilizce karşılığı annual, almanac Fransızca ise annuaire tabiridir. Bu
manada ilk yıllığı Fransada 1793 senesinde Miller tarafından “L’annuaire
de la Republicaine” adıyla Paris’te yayımlanmıştır. Bu adla farklı ilim
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sahalarına ait Annuaire Politique, Annuaire Administartif, Annuaire
Historique vs. çıkanlar da takip etmiştir. Özel salnâmeler ve almanaklar
yanında resmî yıllıklar da çıkmıştır. Bunlarda devletlerin teşkilatı gösterilmekte, siyasî ve ekonomik hayat hakkında açıklamalar verilmektedir.
Osmanlı Devleti’nde ilk resmî salnâme Sadrazam Reşit Paşa’nın
gayretleri sayesinde 1847 yılında yayınlanmıştır. İlk senelerde yüz küçük
sayfayı aşmayan salnâmeler sonraları iki üç yüz, en nihayet yedi sekiz
yüz sayfayı bulmuştur. Nitekim son dönemlere ait elimizdeki salnâmenin
sayfa sayısı dokuz yüzü geçmektedir. Vilâyetler tarafından tertip olunan
salnâmelerin ilki 1867 yılında çıkarılan salnâmedir. Vilâyetlerin bazılarında yalnız bir tek salnâme yayınlandığı halde bazılarında yirmiye yakın
salnâme çıkarılmıştır. En çok salnâme çıkaran Bursa ve Selanik vilâyetleridir. Vilâyetlerce düzenlenen salnâmeler arasında çok kıymetli olanlar
vardır. Halep, Bursa, Selânik, Diyarbekir, Manastır, Kosova gibi vilâyetlerine ait salnâmeler, tarih ve coğrafya ile meşgul olan araştırmacılar için
fevkalade önemli kaynaklardır1.
Vilâyet ibaresi ise Osmanlı Devleti’nin taşra teşkilatına ait bir
kavramdır. Osmanlı Devleti’nin daha eski dönemlerinde vilâyet yerinde
eyâlet tabiri kullanılan vilâyetler, önceleri beylerbeyiler, daha sonraları
hem beylerbeyiler hem vezirler idaresi altında bulunuyordu. Son dönemlerde ise vilâyetler artık valiler tarafından idare ediliyordu. Osmanlı
Devleti’nin bölgesel idarî yapısı, aşağıdan yukarıya karye (= köy), nahiye,
kazâ, sancak (=livâ) ve vilâyet (=eyâlet) şeklinde teşkilâtlanmıştı.
Kendisine bağlı köylerle birlikte nahiyelerin birleşmesiyle kazâlar meydana gelmişti. Kazâların birleşmesinden sancaklar, sancakların birleşmesinden ise vilâyetler ortaya çıkmıştır. Nahiye’de “Nahiye Müdürü”,
kazâ’da “Kaymakam”, sancak’ta “Mutasarrıf”, vilâyet’te de “Vali” adını
taşıyan idare memurları tarafından yönetiliyordu. Bununla beraber
Osmanlı Devleti’nin ilk dönemlerinde vilâyet, sancak, livâ, kazâ ve nahiye
tabirlerinin birbirinin yerine kullanıldıkları göz önünden kaçmaması
gereken bir husustur.2.
Konumuz, Kosova vilâyetinde yayınlanan bir salnâmeye dayalı
olduğundan, Kosova vilâyetinin o dönemki idari yapısı hakkında aşağıda
kısaca bilgi sunmaya çalışacağız. Elimizdeki 1318/1900 tarihli Kosova
Vilâyeti Salnâmesine göre Kosova Vilâyeti, Üsküp, Priştine, Prizren, Yeni
1 Mehmet Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, M. E. B., İstanbul 1993, “sâlname” maddesi.
2 Yusuf Halaçoğlu, Osmanlılarda Devlet Teşkilâtı ve Sosyal Yapı, Türk Tarih Kurumu,
4. baskı, Ankara 1998, s.83 vd.
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Pazar, İpek ve Taşlıca ile birlikte yedi sancaktan oluşmaktaydı. Bunların
en önemlisi, şüphesiz, vilâyetin merkezi olan Üsküp Sancağıydı. Üsküp
Sancağı, Üsküp Kazâsı ile beraber on kazâdan ibaretti. Diğer sancaklar
ise sırasıyla Priştine beş, Yeni Pazar beş, Prizren üç, İpek beş ve Taşlıca
iki kazâdan ibaret olmakla, Kosova Vilâyeti toplam 30 kazâya sahipti3. Bu
dönemde, vilâyetin valisi 1316/1898 yılında görev başına gelen Mehmed
Reşad Bey’dir.
Osmanlı’nın son dönemlerinde Gostivar Belediyesi, Kalkandelen
Kazâsına bağlı bir nahiyeydi. Gostivar Nahiyesi ile beraber 152 köyü kapsayan Kalkandelen Kazâsı ise Prizren Sancağına bağlı olan üç kazâdan
biriydi. Prizren Sancağına bağlı diğer iki kazâ Prizren ile Luma kazâlarıydı. Prizren Kazâsı “Rahovce” adında nahiyesi ile beraber 221 köyden,
Luma Kazâsı ise “Kalis” adında bir nahiyesi ile beraber 46 köyden ibaret
olmak üzere Prizren Sancağı üç kazâ, üç nahiye ve toplam 416 köyden
meydana gelmekteydi. Elimizdeki salnâmede sancak, kazâ ve nahiyeler
hakkında daha ayrıntılı bilgiler sunulmakla birlikte, köyler hakkında isimleri dışında başka bir bilgi verilmemektedir.
Aşağıda, salnâmenin 792–797 sayfaları arasında Gostivar
kasabası hakkında verilen malumatı, günümüz Türkçesine sadeleştirmeden, sadece eski harflerden yeni harflere çevirmeyi tercih ettik. Metinle bu
şekilde davranmamız iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, salnâmede
geçen bilgiler bir belge mahiyetini taşımaktadır. Bu bakımdan araştırmacılar için metnin bütününü korumak icap etmektedir. İkincisi, metni
sadeleştirmeden latinize etmek, o dönemin yazılı Türkçesi hakkında bir
tasavvura sahip olmamıza imkân sağlamaktadır. Bununla beraber,
okuyucuya kolaylık sağlamak amacıyla eski ifadeleri ve anlaşılması zor
olan ibare ve kelimeleri dipnotta açıkladık.
Eski harflerden yeni harflere çevirdiğimiz metnin tesîsi esnasında
transkripsiyon işaretlerini kullanmaya ihtiyaç görmedik, sadece “ayn” harfi
için (‘), hemze için (’) ve uzatmalar için (^) işaretlerinin kullanılmasını
yeterli gördük. Bunun yanında, okuyucuya kolaylık sağlama gayesiyle
“kaf” ve “gayın” harflerinden sonraki uzatmaları
şeklinde vermeyi
uygun bulduk.

3 Daha geniş bilgiler için bkz. Sâlnâme-i Vilâyet-i Kosova, Vilâyet Matbaası, Üsküp
1318, s. 98 vd.
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II. Metin
KALKANDELEN’E MERBÛT1 GOSTİVAR NÂHİYESİ
Gostivar kasabası: Kalkandelen’in beş saat cenûbunda2 ve
Kalkandelen ovasının mihveri makamında bulunan bir noktada Vardar
nehrinin sahil yesârında vâki‘3, şirin ve havası gayet latîf ve mu‘tedil4 bir
yerdedir. Memleketin etrafı o kadar güzel çayır ve ormanlar, o derece
ferah-fezâ5, ruh-nevâz6 bayırlar ile ihâta7 olunmuştur ki, insan saatlerce
bir noktada eğlenecek vesâile8, günlerce tetkik eyleyecek bedâyıa‘9
tesadüf eyler.
İşte o menâzir-i bihterîndir ki10 Kalkandelen’i mahza11 ziyarete
gitmiş bir insanı oraya kadar da şedd-i rihal12 etmek zahmetini ihtiyâr13
ettirip celb eder. Memleket gayet düzlükte ve tevessua‘ müstei‘d14 bir
zeminde mebnî15 olduğundan sâye-i umrânvâye-i hazret-i tacdârîde16
seneden seneye tevessu‘ ve kesb-i ma‘muriyet etmektedir17. Bundan beş
on sene evvel “yuri” tabir olunur hâli mahaller18 bugün hükûmet konağı,
kışla, tarz-ı cedîd19 üzere bir takım büyük binalarla tezyîn olunmuş20 ve
kasabanın en şerefli mahalli21 olmuştur.
Üsküp’ten, Kalkandelen’den giden yollarla Debre’ler ve Kırçova
yollarının nokta-i telâkisinde22 bulunduğundan her-bâr23 mârrîn u
1 merbut: bağlı.
2 cenûbunda: güneyinde.
3 yesârında vâki‘: solunda bulunan.
4 mu‘tedil: orta halde; ılıman.
5 ferah-fezâ: ferahlatıcı.
6 ruh-nevâz: gönül okşayıcı.
7 ihâta olunmuş: sarılmış, kuşatılmış.
8 vesâile: vesilelere.
9 bedâyıa‘: eşi ve benzeri olmayan güzelliklere.
10 menâzir-i bihterîndir ki: çok güzel manzaralardır ki.
11 mahza: sırf.
12 şedd-i rihal: hayvana semer vurma (yolculuk maksadıyla); yola koyulmak.
13 zahmetini ihtiyâr: zahmetine katlanma.
14 tevessua‘ müstei‘d: genişlemeye hazır.
15 mebnî: bina olunmuş, kurulmuş.
16 saye-i umrânivâye-i hazret-i tacdârîde: hazreti padişahın bayındırlığı sayesinde.
17 tevessu‘ ve kesb-i ma‘muriyet etmektedir: genişlemekte ve imar edilmektedir.
18 hâli mahaller: boş yerler.
19 tarz-ı cedîd: yeni tarz.
20 tezyîn olunmuş: süslenmiş, bezenmiş.
21 mahalli: yerli.
22 nokta-i telâkisinde: buluşma noktasında.
23 her-bâr: daima, her defasında
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âbirîn24 uğrar ve ticareti ittisa‘ eder25. Belediyesi de elden geldiği kadar
tezyînat-ı memlekete sa‘y ve gayret eyliyor26. Kalkandelen’e olan şü’ûna27 ikmâl edildikten sonra bir kat daha ma‘muriyet kesb edeceği28 şüphesizdir.
VECHİ TESMİYE29
Gostivar ahalisinin misafir ağırlamak hususundaki mesaileri
buralarca mesel-i sair hükmündedir. Garîb-nevâzlıkta30 o kadar ileri varırlar ki, hânelerine varan zata hadden ziyade ikram ve izzet ederler. Merak
bu ya! Ahâli-i mahalliyye31 buna o kadar ehemmiyet vermişler ki en fakirin
hânesinde misafire hâs32 olmak üzere birkaç yatak bulunur.
Memleketlerinin sebeb-i tesmiyesi olan bu hususlarına âşık olduklarını ve misafirlerine perestiş derecesinde33 hürmet eylemek kendilerince nekâve-i âmâl34 olduğunu müfteharâne35 ilan ederler. Islavca misafire “gosti” tesmiye edildiğinden, ahd-i kadimden36 bu hasletin memleketlerine “misafirperver”lik unvanını verdiğini hikâye eylerler. Mamafîh,
misafire ikram ve itibar ile me’muriyet-i diniyemiz37 bulunduğundan bu
emr-i celîle bu derece riayete muvaffak olan ahali elbette bahtiyâr ve
Dâreyn’de38 mesut ve kâm-kâr39 olur.

24 mârrîn u âbirîn: gelip geçenler, gelen giden.
25 ittisa‘ eder: genişletir.
26 tezyînat-ı memlekete sa‘y ve gayret eyliyor: bölgeyi süslemeye uğraşmakta ve
gayret etmektedir.
27 şü’ûna: işlere, hadiselere
28 ma‘muriyet kesb edeceği: imar edileceği.
29 Vech-i Tesmiye: ad vermedeki münasebet.
30 Garîb-nevâzlıkta: misafirperverlikte, yabancılara ikramda bulunmakta.
31 Ahali-i mahalliye: yerli ahali.
32 hâs: özel, mahsus.
33 perestiş derecesinde: tapınırcasına, tapma derecesinde.
34 nekâve-i âmâl: masum emeller.
35 müfteharâne: iftiharla, gururla.
36 ahd-i kadimden: eski dönemden.
37 me’muriyet-i diniyemiz: dinimizin emri.
38 Dâreyn’de: dünya ve ahirette, “iki âlemde”. [metinde “lâklakacı, çok konuşan” manasına gelen “derâyende” olarak geçmektedir. Ancak cümle bağlamından anlaşılacağı gibi
bu bir basım hatasıdır.].
39 kâm-kâr: mutlu.
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Emâkin ve Saire40
Nahiyeyi terkip eden köyler ve nüfus kazâ ile beraber zikrolundu.
Memlekette 335 hâne41, gayet mükemmel ve müzeyyen 3 [üç] cami‘i şerifle 1 [bir] mescid, 2 medrese, 2 kütüphâne, 2 tekye42, 1 saat kulası, 100
dükkân, 7 hân43, 1 hamam, 1 mekteb-i ruşdi44, 2 sibyân mektebi vardır.
Memleket içinde üç dört taş devrân ettirir bir derecikle, çarşının müteaddit mahallerinde45 gayet soğuk ve lezzetli iki pınar ve bir mahalle hükmünde bulunan Baniça karyesini kasabaya ilsâk eder46 Vardar nehri
üzerinde gayet büyük bir köprü ile burada dahi bir pınar bulunuyor.
Bundan beş altı sene mukaddem47 inşa olunmuş mea‘ telgrafhâne48, metin bir hükûmet konağıyla musanna‘49 ve bir iki tabur
istî‘âb eder50 bir de kışla-i hümâyun51, bu cihete şeref bahşetmektedir.
El-hâletu hâzihi52, kışlada mikdar-ı kâfi asâkir-i şahâne mukîmdir53.
Ruşdiye mektebinde 93 talebe ta‘allum-i fünûn edip54, her sene
birkaçı şehadetnâme almakta ve memleket mekâtib-i sibyâniyesinde55
yüzü mütecaviz şakird56 bulunmaktadır. Nahiye kazâsında 19 sibyân
mektebi bulunup bunlarda dahi 765 zukûr57, 60 inâs58 çalışıyor.
Medreselerde talebe-i ‘ulûm59 ile dolu olup müderris efendiden telakki ve
itkan-ı fünûna60 gece gündüz bezl-i mechûd ediliyor61.

40
41
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43
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59
60
61
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Emâkin ve Saire: Mekânlar ve başka konular.
hâne: ev.
tekye: tekke.
hân: kervansaray, otel.
mekteb-i ruşdi: ruşdiye okulu.
müteaddit mahallerinde: birçok yerinde.
ilsâk eder: birleştirir.
mukaddem: önce.
mea‘ telgrafhâne: telgrafhane ile beraber.
musanna‘: yapılmış, inşa edilmiş.
istî‘âb eder: içine alır, sığar.
kışla-i hümâyun: padişaha ait kışla.
El-hâletu hâzihi: şimdiye kadar; bu durum.
mikdar-ı kâfi asâkir-i şahâne mukimdir: yeterince sultan askerleri kalmaktadır.
ta‘allum-i fünûn edip: ilim(ler) öğrenmekte.
mekâtib-i sibyâniyesinde: Sıbyan mekteplerinde.
şakird: talebe, öğrenci.
zukur: erkek.
inâs: kız.
talebe-i ‘ulûm: ilim talebeleri.
itkan-ı fünûna: fenleri muhkem bir şekilde öğrenme.
bezl-i mechûd ediliyor: çaba sarf ediliyor.
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Miyâh62
Yukarılarda yazıldığı üzere meşhur Vardar nehri küçük bir su
olarak Gostivar’ın bir saat garb cenûbisinde vâki‘63 Vırtok karyesinden
nebe‘ân64 ile ibtidâ şimâle doğru65 cereyan edip Dırs [?] karyesinden
geçen ve Vasofça karyesi kurbunda feverân eden66 sularla birleştikten
sonra Vardar nâmını alarak biraz aşağıda Kalkandelen hududuna geçer.
Mutenevvi‘a67
Gostivar belediye sandığının senevî 19830 kuruş vâridâtı68 ve
4800 kuruş mesârifi69 vardır.
[Salnâmede Gostivar Nahiyesi'nin idarî yapısı hakkında verilen
diğer bilgiler]

62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72

Miyâh: sular.
garb cenûbisinde vâki‘: güneybatısında bulunan.
nebe‘ân: kaynayan.
şimâle doğru: kuzeye doğru.
kurbunda feverân eden: yakınında kaynayan.
Mutenevvi‘a: Farklı konular.
vâridâtı: gelirleri.
mesârifi: giderleri.
Tahrirat kâtibi: Resmî yazı işleri kâtibi.
Azây-ı tabiiye: doğal üyeler.
Azây-ı muntehabe: seçilmiş üyeler.
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73
74
75
76
77
78
79
80
81
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Senevî Varidâtı: yıllık gelirleri.
Senevî Müsârefâtı: yıllık giderleri.
Mûsil-i Muharrerât: resmi yazıları, mektupları v.s. ulaştıran; postacı.
Mülâzim: teğmen.
Me’murîn-i Müteferrika: farklı memurlar.
nişan-ı hâiz: kendisine madalya verilmiş.
mu‘teberân: itibarlı zatlar.
Esâmi: İsimler.
Kapucubaşı: Saray kapıcılarının âmiri hakkında kullanılan bir tabirdir.
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SUMMARY
Salnames(yearbooks, calendars) are extremly important sources
for the history and geography researches. This work includes the transfer
of the text about Gostivar municipality in the Salname of Kosova Province
published in 1318/1900 to today's turkish alphabet. The work is consisted of introduction and the main text. In the introduction is presented salname and it's history and also is given brief information about province
organisation's administrative structure of the Ottoman Empire and
Kosova Province. The main text is only transfered from Arabic alphabet
to modern Turkish alphabet by giving explanations to hardly known words
and phrases in the footnotes. With this modest work we made a small
contribution for understanding the administrative, social, culturel and geographical structure of the Gostivar munisipality before 110 years.
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Rık‘a Muallimi: yazı öğretmeni, Rık‘a: bir yazı stili.
Bevvâb: kapıcı.
Mekâtibi İslamiyye: Müslüman okulları.
Mekâtibi Hıristiyaniyye: Hıristiyan okulları.
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FUZULİ VE SHAKESPEARE’de KİMİ BENZER ÖZELLİKLER

Mr.Fadıl HOCA*

Onaltıncı yüzyıl, Osmanlı Devletinin doğudan batıya uzandığı,
Akdenizde donanmalarını adanan adaya,körfezden körfeze gezdirdiği bir
dönem olarak karşımıza çıkarken yine bu yüzyıl içerisinde İngiltere aynı
deniz trafığini kullanarak yeni yeni topraklara açılma gayretinde bir krallıktı.Birbirinden oldukça farklı ama o drecede güçlü devlet yapılarına
sahip olan bu iki ülke ticari ilişkiler sayesinde birbirlerini farkına varmıştır.
Onaltıncı yüzyülın ilk yarısında Fuzuli ikinci yarısında Shakespeare
ülkelerinin edebiyatında eşsiz bir deha ortaya koymuşlardır.Aynı yüzyılı
paylaşan bu iki şaair ne yazıkki kendi zamanları içerisinde değil daha
sonraki dönemlerde hakettikleri değerlere kavuşabilmişlerdir.Bu denemede,Fuzuli ile Shakespeare’i aynı kefeye koyma gibi bir düşüncede
değiliz.İkisi arasındaki duygu benzeşinlerini,aynı konu ve temalar üstüne
söyledikleri mısraların anlamca yakınlığını ve kimi benzer özellikleri
ortaya koymak istiyoruz.
Fuzuli,Türk Edebiyatının en güzel,en zengin mesnevilerini, Su
kasidesini ve divanını Kanuni Sultan Süleyman devrinin bütün ihtişamı
içinde kaleme almış, zamanına dek oluşan edebi bilgiyi,geleneğiyle mazmunlarıyla ve üstün kabiliyetiyle yeni bir dıruğa taşımıştır.Bunu gerçekleştirirken,yer yer Tasavvuf bilgisinin derinliğini kullanarak fikir ve duygularına sonsuz bütünlük merhumunuda katarak erişilmesi zor bir mana ve
ses güzelliğine varabilmiştir.Bağdat,Kerbela yakınlarında,zaman zaman
* Üsküp Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğr. Görevlisi
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uzak diyarlara açılmak hevesiyle bir ömür geçirdikten sonra 1556’da vefat
etmiştir.
Onun ölümünden bir kaç yıl sonra 1564’de Britanya adasında
William Shakespeare dünyaya geldi. Bu demek oluyor ki, büyük Türk şairi
Fuzuli Shakesperare daha doğmadan önce tüm söyelyeceğini söylemiş,
dünyaya her biri birer inci güzelliğinde eserler braktıktan sonra bu
dünyadan göçmüştür. İngiliz rönesansının en büyük ismi olan
Shakespeare (ki yerine hala aynı değerde bir söz ustası gelmemiştir)
Kraliçe Elizabeth’in güçlü iktidrı ve Kraliçe Mary ile olan çekişmeleri
korkunç saray entrikalarının anlatıldığı bir ortamda yetişmiştir. Ayrıca bilinmeyen yeni ülkelere açılma maceraları, deniz aşırı ülkelerden kulağa
gelenler ve göz önüne alınacak olursa,Shakespeare gibi bir deha için
yeterince malzeme bulunduğu ortaya çıkar.
Gerek Fuzuli, gerek Shakespeare saray çevrelerine yakın,güzüde
bir eğitin görmemiş olmakla birlikte, Fuzuli’nin bilime olan düşkünlüğünün
kulaktan dolma olmayıp,derin bir okumaya dayandığını söyliyebiliriz.¹
Eğitim düzeyleri ne olursa olsun bu iki şairin dört elle sarıldığı en
güçlü duygu aşktır.Şairlerin aşk konusunda iltifat etmeleri elbette tabiidir.Fakat bizce dikkate değer olan,her ikisinde de aşkın hem bunyevi
hemde platonik olanına birlikte rastlanması.Herikiside kendi diniş
inanışları doğrultusunda imanlıı olmakla beraber,belli bir ölçüye kadar
dinin hoşgörüsüne sığınmakta birbirlerine çok benzerler.Aşk,ikisindede
acıların kaynağı durumundadır.
Bana acıyan gözlerini seviyorum.
Beni küçümseyen kalbinin
Eziyet ettiğini bilerek seviyorum.
diyor 132.siirinde Shakespeare.
Tir-i gamzem atma kim bağrım deler kanım töker
Akd-ı zülfün açma kim aşüfte hal eyler meni.
Diyen Fuzuli “Aşk imiş her ne var alemde” düstüruyla sevdiği şöyle
yüceltiyor:
Eğer öldür eğer ko, hükm hükmün, ra’y ra’yindir
Gözüm canım efendim,sevdiğim devletli sultanım.
Shakespeare de bu tahttan ayrı düşünemiyor:
Öyle zenginlikler bahşeder ki bana
Senin tatlı aşkın, yerimi
1 Karahan, Abdülkadir; Fuzuli – hayati ve şahsiyeti, TC. Kültür Bakanlığı, 1993, Ankara, s 92
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Krallarla değişmeyen tenezzül etmem.(39.şiir)
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
mısranın gerisine bırakalım Shakespeare getirsin:
Sıtma gibidir aşkım,iyileşmek istemez.Enbüyük arzum
Tıbbın dışladığı ölümdür şimdi. (147.şiir)
Aşk Fuzuli’de ölümle son bulacak gibi değil:
Çün Vadi-aşka girdiler pak
Ol paklık ile ile oldular hak.
Tasavvuf düşüncesini bir yana bırakırsak,dünyevi aşkın her iki
şaire büyük coşku verdiğini görüyoruz.
Dime zahid ki terk et sim-ber butler temaşasın
Meni kim kurtarur Tanrı sataşdırmuşbelalardan.
Ve benim bütün imanım,sende yok olup gitti.
diyor İngiliz saiir(şiir 132)
ve tabi kalbin aklı alaşağı ettiği tutkulu aşklar, şairlerle aklın, mantığın arasını açmıştır. Fuzuli’ye gore aklın baskısından kurtulmanın iki
yolu vardır: Sarhoş olmak veya delirmek.
Nice bir vesvese-I akl ile gamnak olalum
Gelin alayiş-i gamden çıkalum, pak olalım.
Neşe-i mey bulalum kabil-i idrak olalum
Mes-i medhiş u harabatı bi-bak olalum.
Akl-i yar olsaydı terk-i aşk itmezmiydüm
İhtiyar olsaydı rahat ihtiyar itmezmiydüm.
Bu tür yakınmalar Shakespeare’de de çok görülür ve başı dertlere
dolandığı zaman bazı manzum tiyatro eserlerinde işi deliliğe vurur.
Mantığım ki aşk hastalığımın hekimi
Tutmadığıma kızarak öğütlerini
Terketti beni.
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Konu aşk olunca ciltler dolusu eserden ikisi dünya edebiyatında
önemli yer tutar: Leyla ve Mecnun, Romeo ve Juliet. Her iki sürüvetinin
de sonu ölümdür. Daha doğru bir değişle sevgililerin tek birleşme çareleri
ölüm olmuştur. Shakespeare Tasavvuf düşüncesine sahip olsaydı herhalde eserine daha değişik bir son hazırladı. Zira bu aşkın ölümsüz
olduğunu Verona halkına hatırlatmak için aileleri Romeo ve Juliet’in som
altından birer heykelini dikmeye karar verirler.
Shakespeare’in yazdığı 154 sonet tarzındaki şiğirlerin son 27’ si
bir kadın için yazılmıştır ve onun dünyevi aşk üzerinde duygu ve
düşüncelerini ihtiva eder.Aşık olduğu bu kadın, o devirdeki kadın güzelliği anlayışın hiç uygun değildir.Çirkin, zalim, kibirli ve üstelik hoppadır.Ne
var ki gönül kimi severse Shakespeare için güzel oldu.Shakespear’in
araştırmalara esas konu olan, uzun yıllar tartışmalara, lehte ve aleyhte
pek çok görüşe yol açan şiirleri bir kişi için yazdığı aşk şiirleridir.Tabiatın
tüm güzellikleri bahşettiği bu kişiye duyduğu hayranlık şaire sadece huzur
vermekte ve sevgisine karşılık beklemektedir.Oysa biraz önce bahsettiğimiz kadına duyduğu aşk onun dizginleyemediği, kaba ve vahşi duygularına tercüman olan şiirler yazdırmıştır şair.Hele onun 132.şiirinde,
sevdiği kadının hayranlık duyduğu kişiyi elinden alması edebiyat araştırmacılarının kafalarını iyice karıştırmıştır.Shakespeare’deki bu büyük
çelişkinin aslında anlaşılmayacak bir tarafı yoktur.Bunu, insan tabiatında
var olan çelişkiyi deli dolu duyguların ayakları arlında, huzuru arayan,
dürüstlüğü, iffete saygı duyan platonik aşkta arama çabası olarak
düşünebiliriz.İnsanı yüce yapan yüce değerler ve insanı bir yaratık durumuna düşüren duygular arasında gidip gelmedir bu şair.Zaten
Sakespear’in sanatı bu iki kutup arasında çektiği acıyla doğru orantılıdır.²
Fuzuli için ise aşk gönülle çile çekmektir. İngiliz şairi gibi o da acıları
ölçüsünde mısralar kazandırmıştır bize:
Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı
Söndürme öz elinle yandırdığın çırağı
Vuslat, gerek Fuzuli’de gerek Sakespeare’de aşkın sonudur.
İhtşmal-i hecr teşvişine değmez zevk-i vasl
Vasl kim varanda hicran ihtimali neylerem
2 Nicholson, REYNOLD; Shakespeare life, Anna Britanica, 1972, London, p 96
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Sakespear’in vuslat konusundaki mısrları şöyle:
Bnu bütün dünya bilir de kimse kurtaramaz kendini
İnsanı ergeç cehenneme sürükleyen cennetten.
(129.şiir)
Bu iki şairin bütün benzerlikleri bu kadarla kalsaydı bu denemeye
girişmeye gerek kalmazdı.Fakat, her ikisinin de yaşadıkları çağa bir çatmaları var ki bizi konuya daha çok yaklaştırıyor:
Ey Fuzuli devran muhaliftir sana
Galiba ashab-ı istidadı devran istemez.
....
Her giz zamane kimseyi hoşnud kılmadı
Her fikir namuvafık u her fi’l nasavab.
Bir devr-desem ki nazm olur har
Eş’ar bulub kesat-ı bazar.
Kılmaz ana hiç kimse nezare
Dirler güle nar u la’le hare.
Bu mısralardan aşağı yukarı 40,42 yıl sonra İngiltere’de durumun
aynı olduğunu Shakespeare’in 66. şiirinden anlıyoruz:
Ve lekesiz iman yalan yeminden muztarip
Ve sanat, güçlülerce dilsiz edilmiş,
Ve yalın gerçekleri basitlik deniyor.
Zaman içerisinde bir takım haksızlıklara, ilgisizliklere uğrayan bu
iki şair ve duygu ustası yavaş yavaş köşelerine çekilip oradan bezginliğin
incilerini dizerler:
Fuzuli ayb kılma yüz çevirsem ehl-i alemden
Neden kim her kime yüz tuttum, ondan yüz bela gördüm.
Her şeyden yoruldum
Dinlendirici ölüm için
Gözyaşı döker oldum. (66.şiir)
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Shakespeare’in daha sonra giderek karamsarlaştığını, kendini
herkesten aşağı görmeye başladığını şiirlerinden açık seçik anlıyoruz.
Doğrusu şu ki oraya buraya gidip
Kendimi kepaze ettim, açığa vurup öz düşüncemi
En değerlisini ucuza sattım.
Shakespeare’in şiirlerindeki bir başka muamma, kendinden çok çok
üstün bulduğu bir başka şairin varlığıdır. Gıptayla andığı bu şair kimdir?
Senin şöhretini anlatırken dilim bağlanır
Okyanus kadar yaygındır değerin
Küçük bir yardımın senin,tekrar yüzdürür beni.
Kimi eleştirmenlere göre bu rakip şair Christopher Marlowe’dur,
kimilerine göre Spencer. Shakespeare’in kendine rakip gördüğü bu şair
her kim olursa olsun, Prof. Mina Urgan şiirlerdeki Shakespeare’nin son
derece samimi ve candan olduğunu söylemektedir.(³)
Beşinci Henry adlı tarihi oyunundan şöyle bir ifade yer alıyor:
Kötü şeylerin içinde binebze iyilik var
İyice gözlerse insan bana erişir.
Görülmektedir ki, Sakespeare her iyide, her kötüde mutlaka bir hikmet bulunduğu inanmaktadır. Ne yazık ki bilgi ve düşsünce sınırları ölüm
kavramından ileriye uzanmaktadır. Ölüm sonrası üzerinde fazla kafa yormadan, elinde var olan hayatı didik didik incelemeyi seçmiştir. Onun belki
en büyük kaybı, sadece Latin ve Grek kültürüyle iktifa etmesi olmuştur.
On altıncı yüz yılın coğrafi ve ekonomi yapısı göz önüne aldığında onun
doğu edebiyatından hiç esinlenmemiş mümkün mü diye bir soru geliyor
akla. Vallerie Chancellor, kitabında(4) Wiliam Harborne adında bir tüccardan bahseder. Bu zat 1578’de Kanuninin sarayına ’’cesurca’’ ticaret izni
alarak ’’muzafferane’’ dönmeyi başarmıştır. Kitapta ancak o izinden sonra
bir takım denizcilerin Yafa limanından öteye Hindistan kıyılarına uzandıkları anılmaktadır. Bizi asıl ilgilendiren konu, bu güzergah üzerinde yapılan
ticaret sırasında şarap, kuru üzüm ve zeytin yağının dışında kültür olarak
nelerin getirilip götürüldüğüdür. Bu ticaret hattı yürürlüğe girdiğinde
(3) Mina Urgan, Shakespearel, sayfa 49
(4) Valerie E. Chancellor. Medieval and Tudor Britain, s.212
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Shakespeare 14 yaşındaydı ve yazdığı şiirler 34 yaşından önce tamamlanmıştı. İngiliz eleştirmenleri o kadar uğraşıp durdukları bir muammada
Shakespeare şiirlerin başında, W.H. , adına yapılat ithaftır. Sadece
isminin baş harfleri bilinen bu W.H. , sakın bu ticaret iznini alan William
Harboren olmasın? Zira ithafın bir yerinde ’’maceraperest’’ kelimesi yer
almaktadır.
Prof. Urgan ithafta yer alan begetter kelimesi yalnızca ’’esinleyen’’
anlamına gelmeyip ’’bulup getiren’’demek de olabileceğini yazmaktadır.(5) Bu ispatı mümkün olmayan muammaları bir kenara koymaktan
başka çare yok. Shakespeare’den elimize İngiliz rönesansının en değerli
eserleri kalmış, fakat ondan daha evvel Fuzuli söylenecekleri söylemiştir.
Zaten Shakespeare 76. şiirindeeski kelimeleri yeni kılıklara sokmaktan ve
harcanmış olanı yeniden harcamaktan başka bir şey yapmadığını anlatır.
Fuzuli ise bulunduğu noktayı çok iyi bilmektedir ve sonsuzluk yelpazesinden şöyle seslenir:
Yok dehrde bir muvafık-ı tab harif
Kim suhbeti dilguşa ola tab-ı zarif
Feryat ki nacins müsahibler ile
Bifaide zayi oldu evkat-ı şerif
Bir muhammes’inde Fuzuli, kendinden gayet emin, dünyaya aldırış
etmeyen bir tebessümle ondan sonra gelecek olan Shakespeare’i selamlar gibidir:
Ne mülkü mal bana çerh verse memnunum
Ne mülkü maldan azade kılsa mahzunum
Eğer ki müflis ü muhakkar u dunem
Demedim öyle hayal ederim ki Kaarunem

(5) Mina Urgan, Shakespeare I, s.45
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ÖZET
Onaltıncı yüzyülın ilk yarısında Fuzuli ikinci yarısında Shakespeare
ülkelerinin edebiyatında eşsiz bir deha ortaya koymuşlardır.Aynı yüzyılı
paylaşan bu iki şaair ne yazıkki kendi zamanları içerisinde değil daha
sonraki dönemlerde hakettikleri değerlere kavuşabilmişlerdir.Bu denemede,Fuzuli ile Shakespeare’i aynı kefeye koyma gibi bir düşüncede
değiliz.İkisi arasındaki duygu benzeşinlerini,aynı konu ve temalar üstüne
söyledikleri mısraların anlamca yakınlığını ve kimi benzer özellikleri
ortaya koymak istiyoruz.
Fuzuli’nin 1556 y ölümünden sonra, 1564’te Britanya adasında
Shakespeare dünyaya geldi. Bu demek oluyor ki, büyük Türk şairi Fuzuli,
Shakespeare daha doğmadan once tüm söyliyeceğini söylemiş, dünyaya
her biri birer inci güzelliğinde olan eserler brakmıştır.
Konu aşk olunca ciltler dolusu eserden hem Fuzuli hem de
Shakespeare dünya edebiyatında önemli bir yer tutarlar. Leyla ve
Mecnun ile Romeo ve Juliet’teki her iki sürüvetinin de sonu ölümdür.
Daha doğrusu, sevgililerin tek birleşme çareleri ölüm olmuştur. Bize gore,
Shakespeare, Tasavvuf düşüncesine sahip olsaydı her halde eserine
daha değişik bir son hazırlardı.

Summary
Fuzuli in the first half and Shakespeare in the second half of the
16th century in their countries' literature are unique genius. Both of these
poets who share the same century unfotunately has been valued not in
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that century but after that. In this work, we are not trying to value Fuzuli
and Shakespeare equivalently. We just want to emphasize their verses
about the similar feelings and topics and and some similar characteristics.
After Fuzuli's death in 1556 on the British isle was born
Shakespeare in 1564. This means that Fuzuli before the birth of
Shakespeare said all he wanted to say and left works to this world whisc
are as beautiful as a pearl.
When the topic is love both Fuzuli ans Shakespeare in the world literature has a volumes of books. The end in the both works Leyla and
Mecnun and Romeo and Juliet is death. The only way for the lovers to
join is death. According to us if Shakespeare had had a mystic opinion
would has given a different end to his work.
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HİKMET (SAYI 1)
Makalelerin Özetleri
ÖZET
Büyük bir eğitimci, sanatçı, bilim adamı ve fikir adamı olan Mustafa
Sekip Tunç, Balkan Savaşları'ndan önce ilk çalışma yıllarını, Kosova ve
Makedonya'da geçirmiştir. Çalışma hayatına bir idareci olarak başlamıştır.
Ancak memurluk ve idarecilik hayatından hoşlanmadığı için, çok geçmeden
bu görevden ayrılıp çok sevdiği öğretmenlik mesleğine atılmıştır. Üniversite
hocalığına kadar ilerlediği bu meslekte hayatının sonuna kadar çalışıp, edebiyat, psikoloji ve felsefe alanında çok sayıda kitap, makale ve çeviriler yapmıştır. Çok verimli bir çalışma hayatı olan yazar çeşitli yazılar yazmıştır.
Bunların dışında bir monografiye de konu olan yazarın edebi yönü yeterince
bilinmemektedir. Bu nedenle, söz konusu olan makalemizde, onun Üsküp'te
başlayan öğretmenlik hayatının ilk yıllarında ve yine Üsküp'te çıkan "Yeni
Mekteb" dergisinde yayımlanıp şimdiye kadar bilinmeyen şiirleri üzerinde durduk.
ABSTRACT
Mustafa Sekip , who is a great educator artist, İntellectual and scientist,
spent his first study years before Balkan Wars in Kosovo and Macedonia.
He started his study life as an administrator. However, his jobs as an
employee and an administrator didn't satisfied him, so he decided to conünue
his career as a teacher. He shovved a great progress in his career and
become a unİversity professor. He wrote a lot of book, translations and articles in the field of literatüre, pshycology and philosophy. Also various articles,
are uritten about the productive study life of this writer. in addİtİon to these a
monograph was vvritten in order to enlîghten his literary side but stili it
remained unknown. That's why, in this article I'm going to reveal, until very
recently unknown poems of his early teacher Üfe, that are printed in magazine 'Yeni Mekteb ( New School)' in Skopje.
ÖZET
İbn Rüşd'ün, bilgiye önem veren bir felsefeci olarak bilgi felsefesi yapmaması, bilgiyi felsefi nosyonlar içinde incelememesi mümkün olmadığı çok
net bir şekilde görülmektedir. Bilgi, bir felsefi konu olarak genelde nefis ve akı)
nazariyesi içinde ele alınarak incelenmiştir.
Nefsin güçleri olarak kabul ettiği duyular ve akli bilginin ana kaynakları
olarak ele alınmıştır. Çünkü felsefi düşünce alanında İbn Rüşd'ün asaletini
yücelten, sarsılmayan felsefi yaklaşımı duyuları İnkar etmeyip, duyulardan
hareketle akla yönelen akli yönelişi ve metodudur. Bu özelliği bilgi
düşüncesinde Önemîi bir hususiyet arz etmektedir. Onun akıl felsefesi genel
olarak burada yer alarak incelenmelidir. Özellikle bilginin kaynaklarından olan
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akıla özel bir yer verilmelidir.
ABSTRACT
Averroes, as a philosopher vvho is giving importance to the knowledge, not doing kno\vledge philosophy and not evaluating the knowledge in
the framework of the philosophical notions, is clearly evident in the paper. The
knovvledge, as a philosophical theme generally in the paper is being evaluated in the framework of the consciouness and rational approach.
The author evaluates the .senses as powers of the consciousness and
the rationality as the main sources of the knowledge, because in the field of
the philosophical opinion, a fact that inereases the nobility of Averroes, is his
unshakabele philosophical approach not ignoring the senses, but drawİng
frew the senses, the one that focuses on the rationality of his rational aproach
and method. This characteristic is very important dimension in the knowledge
opinion. His rational philosophy shall be evaluated in this framework.
Particularly, to the rationality should be gİven special place, as it is one of the
sources of the knowledge.
ÖZET
TME görüntülemesi 192O'lı yıllara dayanıyor. 1970'lerde artrografınin
kullanılmasıyla ağrı, clicking (eklemde ses) ve locking ( ağız kitlenmesı)
yapan anterİor disk deplasmanı görüntülenmİştİr. MR gelişmesiyle noninvazıv bir yöntemle hem yumuşak hem sert doku görüntülenmesi başlar. MR
gelişmesi ile eklem içi bozukluklar multİplanar bir şekilde
incelenmiştır.Coronal planda medial ve lateral disk deplasmanı görüntülenip
eklemin 3 boyutlu çalışma mekanizması anlaşılmıştır. TME'dekı yapısal
anomaliler ve rahatsızlık mekanizmaların Öğrenilmesi TME hastalıklarına
olan İlgiyi arttırmıştır. Sofistike görüntüleme yöntemlerinin artmasıyla uzman
hekimler rasında bile hangi yöntemin ne zaman kullanılacağı ve hangi
durumda en iyi bilgiyi vereceği konusunda bir şaşkınlık mevcuttur.
ABSTRACT
The İmaging of the temporomandibular joint İs important for one of the
following reasons: l.to confirm suspected pathology, 2. to sereen the unsuspected pathology, 3. to İdentify the stageing of a disease, 4. to evaluate
effects of agiven treatment, and 5. tohelp evaluate the range of the motion.
Radiographic visualization of the TMJ is a challeng to both dental and
medical professional. The majör problem is superimposition of anatomic
struetures, which obscure the wiew of the joint.
Radiograohic techniques for vİewing osseous porüons of the TMJ inelude plain fılms, tornography, comtuterİzed tomography (CT) and panoramic
radiography. To view soft tissues of the TMJ, artrography and raagneric resonance imaging (MRI) are the techniques of choice. But there is no 'ideal1
view of the joint.
The choice of a partİcular technique is determİned by the nature of the
suspected pathology and by the availabilîty of instrumentation and trained
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personnel. The patient's physical or mental state may also limit the choices
of technique.
But radiographic findings are just one piece of the diagnostic puzzle.
Theret'ore a complete history and examination should be obtained prior to
imaging since examination and radiographic irnagînation complete each
other.
ÖZET
Bu araştırmaların, pratikte kullanışlı olduğu kanaatindeyim. En evvela
ilköğretim okullarında öğrencilerin antropolojik ve fiziksel güç değişkenlerini
şu aplikasİyonla işlettikten sonra elde edilen neticelere göre, çocukları tek tek
ve grup halinde ihtiyaçlarına göre yıllık plan ve programlarını yapabşlşyoruz.
Derslere gelince, öğrenciler de kendi antropolojik ve fiziksel güç zayıflıklarının
giderilmesi için artı bir motivasyon yaratılıyor ve derslerde daha aktiv ve özel
çalışmalara önem vereceklerine inanıyorum.
Böyle hazırlanan plan ve programlar, yalnız öğrencilerin değil, velişlcrin
ve okul sorumlularının da ilgisini çekerek, beden eğitiminin önemi toplum
tarafından değerlendirilecek ve ileride aplikasiyona önem verilecek
ABSTRACT
in my opinion these researehes are practically useful. At first, in the primari scools, taking into account the anthropological and physical povver of
the pupils, this applique can be used and it may result in annual plans and
programmes which reply to the needs of pupiles one by one or in groııps.
When it comes top the lessons, it arouses an extra motivation that eliminates
the pupils, anthropological and physical weakness and makes them more
aetive.
Such plans and programmes will atract the attentİon not only of pupils
but at the same time of parents and of the responsible people in scools. So,
I hope ıhat they will raise the value of both this apllique and the phisical
eduqation İn society.
ÖZET
Bütün diğer Balkan Türkleri gibi, Makedonya'da yaşayan Türkler de,
Birinci Balkan Savaşından sonra Osmanlı askeri bu topraklardan çekilince,
adeta Türk halkına karşı büyük bir vahşet ve soykırım işlenilmiştir. Ancak,
maruz kaldıkları her şeye rağmen yılmamışlar yine toplumsal ve kültürel
yaşamın her alanına yönelik bu topraklarda yaşamaya ve de Türk kimliğini
yaşatmaya devam etmişlerdir. Umutlar İkinci Dünya Savaşına bağlanmıştır.
Savaşa katılan diğer halk ve uluslarla birlikte Türk halkı da katıldı.
Bununla az da olsa bazı haklarına sahip oldular. İlk önce 1944 yılında Birlik
gazetesi daha sonra Sevinç ve Tomurcuk çocuk dergileri çıkmaya başladı.
Bundan sonra Türkçe ilkokullar açılmaya başladı. Okullarımızın ihtiyaçlarını
karşılamak için çocuklara ait birçok kitaplar izledi. Burada kuşkusuz birinci
kuşak Çocuk Edebiyatı yazarlarımızın büyük katkıları oldu. İlk önce 1949
yılında "Makedonya Genç Türk Yazarlarının Eserleri" edebi yapıtı çıktı.
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Makedonya Türk Çocuk Edebiyatının en verimli dönemi ise 1950-1.965
yıllarıdır. Bu kuşağın çizmiş olduğu yönü, gelecek kuşaklar da bu yolu takip
ederek, daha güzel eserlerin meydana getireceklerinin ümidindeyiz.
ABSTRACT
After the first Balkan war and the withdrowing of the Ottoman soldiers
from these lands, a cruel brutality and genocide were carried out against the
Turks. However, they cotinued their lives in ihe social, cultural and in the ali
other fields of the life and proteeted the identity of the Turkish nation. The
Turks, togelher with some other nations took place İn the war and they gained
some rights with thîs. At fırst, in 1944y the newspaper "BİRLİK", inen the
magazins "SEVİNÇ" and "TOMURCUK" began their lives. After that some
primary scools in Turkish Ianguage were opened and of course the books
that satisfy their needs followed them. Ther is no doubt that the first generation vvriters of the child literatüre.have contributed a lot. At first in 1949 y. the
literary work "Makedonya Türk Yazarlarının Eserleri" (The Üterary works of
the young Turkish vvriters) was published.
The most fruitful period of the Turkish child literatüre in Macedonia
were the years between 1950-1965y.We hope that the other generations will
follow the lİne of this generation and will produce more valuable literary
works.
ÖZET
Makedonya ve diğer Balkan ülkelerinin AB'ye üyeliği süreci ve tartışmaları nispeten yenidir. 12-13 Aralik 2002'de yapılan Kopenhang zirvesiyle
başlayan AB'nİn kapsamlı genişleme politikası, İstikrar ve Ortaklık Sürecinde
olan Makedonya ve diğer Balkan ülkelerini kapsayacak şekilde
genişletilmiştir.
Bu makale Avrupa Birliği ve Batı Balkan ülkeleri arasındaki son dönem
ilişkileri ve gelişmeleri incelemektedir. Aynı zamanda bu makale Kopenhag
Avrupa Konseyi tarafınca alınan kararlar ve Mayıs 2003 tarihinde Selanik'teki
Avrupa konseyi tarafınca alınması beklenen kararları, Avrupa Birliği'ne üye
olacak bölge ülkelerinin beklentisini de ele almaktadır.
ABSTRACT
The European Union, İn the Copenhagen European Council of
December 12-13, 2003 took a strategic decision with which İt was confirmed
that the doors of the EU remain öpen to the countries of the Stabilization and
Association Process of Albania, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Macedonia,
and Serbia and Montenegro. This paper analyses the recent developments
in the relations between the EU and the countries of the Western Balkans.
This paper argues that the decision taken by the Copenhagen European
Council and the expected decisions of the Thessaloniki European Council of
June 2003 will be of majör importance for the faster integration of the countries of the region into the European Union.
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ÖZET
Sosyal hayata şekil veren normlar halinde tezahür ederek, toplumu
manevi baskı altında tutar. Bu normlardan ayrılan, toplum tarafından dışlanır
ve hor görülerek aşağılanır. İçinde yaşadığı topluma ait inanç ve değerler,
onlara uyum konusunda ferdi bağımlı kılar. Makedonya'da Müslüman halkın
yaşadığı bazı bölgelerde, toplumun bağlı olduğu çeşitli inanç şekillerinin
gerektirdiği adet ve geleneklerin yapılmadığı takdirde ayıp 1 anılmaktadır.
Meselâ, bir düğün yapıldığında, o düğüne beş yüz kişiden az davet edilmişse,
düğün sahibi toplum tarafından ayıplanır ve onun dedikodusu yapılır. Aynı
zamanda, davet edilen bir yere veya bir aileye teşrif etmiş isen, başkaları
tarafından ayıplanılmaması için, aynı daveti sen de gerçekleştirmen ve davet
edenleri davet etmek gerekmektedir. Buna benzer örnekleri artırmak
mümkündür. İnançlar, İşte bu bağlayıcılık Özelliğinden kaynaklanmaktadır.
ABSTRACT
This study while examinİng the folk beliefs end their meaning in the
sociology, psicology and religion aspect.
in the first sub-heading vvas explein the meaning of the words folk end
belief. Than vvas studİng some variety of arising of the folk belifs.
At the same time, in the second sub-heading was searehing some eh
araç teri stic s of the folk belifs with examples. in this capter some of the this
characteristics are for example nationality, invariability, commonity ete.
Folk belifs and their iraportance and meaning in the religion are that
vvas studing in the last capter.
ÖZET
Türk dili, ünlülerle zengin bir dildir. Diğer dillerde ünlü sayısı 3 üe 5
arasında değişirken, standart Türk alfabesinde sekiz ünlü vardır. Onlar da
şunlardır: a, e, ı, i, o, ö, u, ü.
Tabii, kullanılan ünlü sayısı sadece bunlarla sınırlı değildir, çünkü ağızlarda bu sekiz ünlünün dışında da kullanılan başka ünlüler vardır. Türkçe
kelimelerde, telâffuz edilmeyen sesler yoktur. Dolayısıyla, Türkçe'de kelimeler aşağı yukarı yazıldıkları gibi telâffuz edilir,
Resne ve yöresi Türk ağzı (RYTA) bizim için uzak ve meçhul bir ağız
olmadığı İçin, bu çalışmada ortaya koyacağımız tutumların arkasında durmakta haklı olduğumuzu iddia ediyoruz.
Makedonya Türk ağızlarında genellikle yedi ünlü vardır. Yani, /ö/
ünlüsü çoğunlukla eksiktir. RYTA'nda bu ünlü vardır. Aslında, standart alfabedeki sekiz ünlünün dışında, bazı diğer ünlüler de görülmektedir.
Bunlardan bazıları, birtakım ses olaylarının sonucu olarak ortaya çıkmışlardır.
Kısacası, bu ağızda görülen ve standart Türk alfabesinde de bulunan sekiz
ünlü şunlardır: /a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/., /u/, /ü/. Bazı durumlarda, bunlardan iki
tanesinde, daha doğrusu lal ve İd ünlülerinin telâffuzunda kısalma ve boğuklukla karşılaştık ve bunları bu ünlülerin alofonu olarak kabul ediyoruz. Bunlar
da şunlardır: /â/, /e/.
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ABSTRACT
in this research entitled as "The Vowel System of the Turkish Discourse
in Resen (Macedonia) and Its Sıırroundİngs" is giveri review of ali vovvels
that are in use İn this reBeside of eight vovvels from the sîandard Turkish
alphabct (/a/, /e/, /ı/, /i/, /o/, /ö/, /u/, /ü/), İn the Turkish discourse in Resen and
İts surroundings there are plus two reduced vowels (/a/, /e/), seven long
vovvels (/â/, /e/, /i/, /ö/, /-/, /o/, ), as well as one diphthong (/%/). Reduced
vovvels can be seen only in unstressed syllables, Long vovvels originally
don't exist in the Turkish discourse in Resen and its surroundings and, so,
Ehey appeared only after some phonetic events and changes. The diphthong
appeared after dropping some consonants.
The Turkish discourse in Resen and its surroundings has very rich
vowel system, but it's not too much dİfferent from other Turkish discourses,
Even vvith development of technology and the possibiiity to have more
intensive contacts vvith the motherland (Turkey), the fact is that ali these
doesn't effect too much the vowel system of the Turkish discourse İn Resen
and its surroundings. Of course, this is very important for preservadon of the
vovvel system, which is the base of overall Turkish phonetic system.
ÖZET
Bu çalışmamızda, Makedonya Eğilim sisteminde Türklerin ile diğer
etnik toplulukların katılımları, mukayeseli bir şekilde gösterilmiştir. İlkokul
eğitiminden başlayarak, Lise ve Üniversite eğitimine kadar son birkaç yıl
içerisindeki istatistik verilerini araştırarak, Türkler açısından çarpıcı rakamlarla karşılaştık. Meselâ, Makedonya Anayasası, toplulukların İlkokul eğitimini
anadili üzere yapmalarını garanti altına almasına rağmen, ancak 1995 196
okuma yılından İtibaren Doğu Makedonya'da (Radovîş'te) ilk ve 8 yıllık
Türkçe ilkokul sınıfları açıldı. Türk dili üzere eğitim yapan sınıfların açılmaması neticesi olarak, Türk çocuklarının %30-35'i ana dilinde eğitim alamayıp,
ya okula hiç devam etmiyor ya da Makedonca veya Arnavutça eğitim almak
zorunda kalıyorlar. Lise ve dengi okullarda da durum daha vahimdir.
Makedonya Lise öğrencilerinin sadece % 0,7'si Türk dili üzere eğitim alabiliyorlar. Diğerleri Makedonca eğitim almak zorundadır.
Üniversite eğitimine gelince, Türklerin katılım oranları % 1.3 ilâ % 2,8
olarak gösterilebilir. Buna, T.C.'nin değişik Üniversitelerinde eğitim gören talebelerimiz dahil değildir. Dolayısıyla, yüksek öğrenimdeki çözümü, yeni açılması gereken özel bir Türk Üniversitesinde gördüğümüzü söyleyebiliriz.
ABSTRACT
in this study, we are going to show in a comparative way, the participation of the Turcs and other ethnic communities in the Macedonian educational system. We researehed the statistic data of the last years, from primary to
higher education and we revealed some slriking figures concerning the Turcs.
For example, in spİte of the Macedonian constitutional guarantee for the education of the communities on their mother tongue, hardly in 1995/96 y. in the
East of Macedonia (in Radovis) the primary school were opened. As a result
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of not opening the elasses in Turkish, % 30 - 35 of Turkish pupils were not
able to stydy on their mother tongue. They eilher didn't continue their education or vvere forced to study in Macedonian or Albahian. The sİtuation is more
critical in the secondary sehools. Only % 0.7 of the secondary school pupils
in Macedonia can study in Turkish and others have to sludy in Macedonian.
Concerning the higher education, the participation of Turcs varies
between % 1.3 and % 2.8. in this figures, the students that continue their education in the various universities in Turkey, were not ineluded. So, according
to us, the solution of the problem of the higher education lies at the opening
of a private Turkish university.
HİKMET (SAYI 2)
Makalelerin Özetleri
ÖZET
Mula Mustafa Şefki Başeski 1731 ile 1809 yıllan arasında Saray
Bosna'da yaşamış olan Boşnak yazar ve şairlerden biridir. Saray Bosna'da
cami imamı, muallim ve katiplikle ömrünü geçiren yazar Vakayiname
(Ljetopis) adlı mecmuasıyla tanınmıştır. Söz konusu mecmuada 50 yıllık bir
zaman dilimi içinde Saray Bosna ve çevresinde meydana gelen önemli olaylar ve kişilerle ilgili kronolojik ve ayrıntılı bilgiler vermekledir.
Tarih, etnoloji ve folklor bakımından son derece önemli bilgiler içeren
bu eserinde Boşnak -Rumeli şivesİyle söylenmiş 100'ün üzerinde hikaye,
fıkra ve tekerleme kaydetmiştir. Bunların yanında Başeski, dört-beş Türkçe,
bir-iki Boşnakça ve Arapça şiir de yazmıştır. Başeski'nin mecmuasının
Boşnakça çevirisini yaparak onu bilim alemine tanıtan Mehmet Muezinoviç,
söz konusu şiirlerle ilgili bilgilerinde bazı hatalara düşmüştür. Biz bu
makalemizde yazarı tanıtarak, Muezinoviç'in bu hatalarını düzeltmeye
çalıştık. Ayrıca söz konusu şiirlerin faksimileleriyle birlikte çeviri yazılı
metinlerini de veriyoruz,
ABSTRACT
Mola M. Baseski is one of the Bosnian writers and poets vvho lived in
Saraevo between 1731 and 1809 y. Baseski spent his life as a prayer leader,
a teacher and a elerk and gained a great fame with the periodical
"Vakayiname". This periodical gives a chronological and detailed informatîon
about events happened in Bosnia and its surrounding for almost 50 years,
about its historical ethnology and folklore. it ineludes more than one hundred
stories, aneedotes and repartees writen with Bosnian and Rumelian accent.
Beside these, Baseski wrote four or five Turkish and one or two Bosnian and
Arabic poemes.This Periodical was translated into Bosnian iangııage and
introduced to the woıid of science by Mehmet Muezinoviç. But Mehmet had
nıade some mistakes while giving information about these poemes. So in this
article by promotİng the writer, we tried to correete these mistakes of
Muezinoviç. Also we give the transeription of the textes and division of the
poemes mentioned abovc.
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ÖZET
Türk kültür ve edebiyatının Balkanlar'da yüzyıllar öncesine dayanan bir
geçmişi vardır. Balkan şehirlerinde şuara tezkirelerine girmeyi başarmış çok
sayıda divan şairi yetişmiştir.
Türk Edebiyatı yazarlarının '"Rumeli şairleri" diye nitelediği bu şairlerin
eserlerinde, diğer şairlerden farklı bazı ortak özellikler görülmektedir. Bu özelliklerden birisi de, Rumeli şairlerinin şiirlerinde görülen Hristiyanlık
unsurlarıdır.
Rumelili divan şairleri, diğer şairlerden daha fazla ve farklı olarak, İç içe
yaşadıkları Hristiyan halkın kültürüne, inanışına, yaşayışına İlgi göstermiş,
Hz. İsa, Hz. Meryem başta olmak üzere, papaz, ruhban, kilise, manastır, haç,
heykel, resim, şarap,gibi unsurları şiirlerinde konu yapmışlardır.
ABSTRACT
Turkish culture and literatüre has its own history that goes back över
hunderds,of years. Nowadays there are a lot of Divan Poets who managed
to make their own collections.
The poets known as'RUMELİ ŞAİRLERİ' ( Rurnelian Pocts) by Turkish
literatüre writers, have some common characteristics in their vvorks that differ from the other poets. One of these characteristics is the Cristian eiements
that are seen in the poems of RUMELIAN Poets.
Rumelian Poets were much more interested in the culture, life and bellief of the Cristian people than the other poets. The majör theınes of their
poems start with St. Jesus and St. Marİa and go on with priests, psychologists, churches, manasteries, crosses, statues, wines and ete.
ÖZET
Makedonyada'ki Yörüklerin tarihi durumu hakkında Osmanlı Tarihi
Kayanakların ve Belgelerin ne kadar önemli olduğundan söz ediliyor. Bu kaynaklar esas alınarak bir tasnif yapılmıştır. Tarihi bakımından İlk sıralarda
Tahrir Defterleri sayıhmıştır.Bu defterler Osmanlı döneminin resmi sayımlarıyla ilgili belgeleri içerir, ikinci kaynak olarak Mühime Defterleri, Üçüncü
kaynak olarak Manastır kadi sicilleri sayılmıştır. Dördüncü kaynak olarak,
Makedon Yörüklerini zikir eden Osmanlı döneminden tarihçiler ve onların
kitapları sayılmıştır.
XVII. yüyyıla ait ölanYörük tahrir defterlerine dayanarak, bütün bu asırda Rumeli'de ve Makedonya'da muhtelif yörük teşkilatlarının dağılmakta ve
yörüklerin yayılmalarının azalmakta olduğunu ile mühim bir yörük kısmının
göçebelikten çıkarak yerleşik hayata geçtiklerini görebiliriz.
ABSTRACT
İn this article it is argued about how important are the Historical
Ottoman sources and documents for the historical situation of the Yuruks
(Juruks) in Macedonia. From the historical point of view in the fırst place are
counted "Tahrir Defterleri" ( Essay Notebooks). These notebooks contain
documents about the offıcial census İn the Ottoman period. As the second
and third sources are counted "Mühime Defterleri" and "Manastir Kadi
Sicilleri". The fourth source are the historians' books from the Ottoman period, where are mentioned the Macedonian Yuruks ( Juruks).
According to the 17century Yuruks' Essay Notebooks ("Tahrir
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Defterleri") we can see that in this century various Yuruk (Juruk) organizations in Rumeli and Macedonia are disintegrated. Also in this period the
spreading of Yuruks (Juruks) is reduced and an important part of Yuruks
(Juruks) passed from nomadic to settled way of living.
ÖZET
Makedonya Türk Edebiyati ile ilgili bugüne kadar pek çok yazı ve bir
kaç kitap yayınlanmıştır. Fakat bu çalışmalar Makedonya Türk Edebîyatını
tarihi olarak derinliğine, coğrafî olarak genişliğine ele almaktan uzaktırlar.
Bizim bu yazımızda makedonya Türk Edebiyatını yazacak olanların
dikkat etmesi gereken husular ele alınmaktadır.
Tenkit ve tekliflerimiz yazılacak olan edebiyat tarihi içindir.
ABSTRACT
Until today there are published many articles and several books about
the Turkish Literatüre in Macedonia. But this vvorks are far away from analyzing the Turkish Literatüre in Macedonia, deeply from historical point of view
and \videly from geographical point of view.
İn this article we pointed out the subjects on which the one who is going
to vvrite about Turkish Literatüre in Macedonia have to pay attention to.
Critics and suggestions are for the literatüre that is going to be written
in the future.
ÖZET
İslam dünyasının felsefi düşünce değeri olan İbn Rüşd İslami düşünce
ve felsefesini teşekkül ederken diğer felsefi düşünceleri de etkilemiştir.
Filozofumuz bugün eğer batı özellikle avrupa düşüncesinde önemli bir yere
ve payeye sahip ise bu Özellik onun felsefi metodolojisinde ve İlmi felsefenin
nosyonlarını özümseyip bu aleme aktararak genel felsefenin oluşumunu etkilemesinde yatmaktadır.
İbn Rüşd'ün genel felsefeye yaptığı etkilerini, İslam dünyasına etkileri
ve batı'ya etkileri olmak üzere iki bölüm halinde incelemek mümkündür.
ABSTRACT
Forrnîng his philosophy and İdeas ibn Rusd Islamic phiiosopher, one
of the essential philosophers in the Islamic world has influenced the other
philosophic ideas. lf the phiiosopher has an important place in the West and
especially in Europe derives from his appropriation of philosophic methodology and scientifıc philosophy's ideas and transferring to the people by which
he has influenced the formation of the general philosophy.
ibn Rusd1 s influences to the general philosophy can be analyzed İn
two parts: influences in the Islamic world and influences in the West.
ÖZET
Makedonya'nın batısında, Vrapçişte ve çevresinde konuşulan Türk
ağzının vurgusu bu araştırmanın esas konusunu teşkil etmektedir. Vrapçişte
ve çevresinde Makedon ve Arnavut dillerinin etkisi görülür. Çalışmamızda,
vurgu hadisesi başlı başına bir konu olarak ele alınmıştır. Vurgu, araştırmamıza konu olan bölgenin ağzında, Türkiye Türkçesi ile karşılaştırıldığında
farklılık göstermektedir. Türkiye Türkçesinde vurgu, genellikle son hecededir.
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Bizim ele aldığımız ağızda ise, komşu dillerin etkisi ile vurgu İlk heceye doğru
kaymıştır. Günümüzde televizyonun da etkisi ile, bölge ağzında bazı değişme
ve gelişmeler olduğunu söyleyebiliriz. Bu değişmelerle bölge ağzı, Türkiye
Türkçesine doğru bazı yakınlaşma belirtileri göstermektedir.
ABSTRACT
The West of Macedonia, Vrapchıshte and its vİcİnity spoken the
Turkish dialect accent constitutes the main subject of this researeh. VVithin
this framevvork effects Macedonian and Aibanian languages have been
observed. This study the matter of accent İs completely a significant İssue;
because the accent in the dialect spoken in the region is entirely different
(reverse) whetı. compared to the Turkish spoken in Turkey. Generaily accent
İs on the last syllable. in our region hovvever accent has been shifted on front
syllables. This situation in the dialect of the region has been caıısed by the
effect of neighboring languages. Today, by means of television, we m ay say
that some changes and improvements have occurred on the dialect of the
region. These changes show that the dialect of the region has been
approaching tovvards the Turkish spoken in Turkey.
ÖZET
Türkçe eklemeli bir dil olduğu için, morfoloji çok önemli bir di! bilgisi
koludur. Morfemlerin, ünlü ve ünsüz uyumlarının etkisiyle birden çok varyantı vardır. Bazen şekil bakımından aynı yazılan, fakat görev bakımından farklı
olan morfemler vardır. Morfolojik düzeyde bu görevleri her zaman tespit
etmek kolay değildir. Bunun için, o kelimenin cümle içinde kullanıldığı
bağlamı da ele almak gerekir. Bu çalışmayla, kelimelerdeki morfem çözümlemelerini ikiye ayırdık: birinci düzey, ki buna morfolojik düzey de dedik; ve,
ikinci düzey, yani morfosentaktik düzey. Morfolojik düzeyde sadece morfemleri tespit ettik, morfosentaktik düzeyde ise kelimeyi sentaktik bağlamda ele
aldıktan sonra morfemlerin gerçek türü ve görevlerini tespit ettik. Çalışmamızın amacı, Türkçede morfosentaktik çözümlemelerde sistemleştirmeyi
denemekti. Bu sistemin zayıflıklarının var olduğunun farkındayız, fakat çalışmada asıl takip edilmesi mantığı vermeye çalıştık.
ABSTRACT
Turkish is an agglutinatİve language and that's why the morphology is
a very important branch of the grammar. As an effect of vowel and consonant
harmony, morphemes have more than one variant. Sometimes there are
morphemes that are same by form, but different by their function. It's not
alvyays easy to fıx these functions of morphemes on morphologic level.
Because of that, it's very important to take up a close look on context of in
which a word is used. İn this paper, the analysİs of morphemes of the vvords
are divided to two levels: first, or morphologic level; and, second, or morphosyntactic level. On morphologic level only morphemes have to be found,
but on morphosyntactic level it's a must to handle the analysis of the word on
a syntactic context. Only this way it's possible to fınd the real types and real
functions of the suffıxes. The main aim of this paper is to offer a possible systematization in morphosyntactic analysis in Turkish. VVe are aware that there
are many vveaknesses İn this system, but this paper is trying to give the main
logic, which have to be follovved on this way.
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ÖZET
Biz bu çalışmada, dilimize Arapça ve Farsça'dan giren kelimelerin zarf
olarak kullanılış şekillerini ele aldık ve bu zarfların yapıları bakımından gösterdikleri özellikleri belirlemeye çalıştık.
Fakat ilk önce şunu belirtmek gerekir ki, dilimize yerleşen Arapça ve
Farsça kelimelerin Türkçe eklerle zarflaştırılmış olanlarını Türkçe zarflar
olarak kabul edip çalışmamızda sadece Türkçe ek almayan ve doğrudan
doğruya zarf olarak kullanılan Arapça ve Farsça kelimeleri inceledik.
ABSTRACT
in this work we have consı'dered the word from Arabian and Persian
origin used as adverbs in Turkish language and also vve have tried to determine the structural characteristics of these adverbs.
But firstly we have to clarify that the Arabian and Persian words, which
by Turkish suffixes are used as adverbs in Turkish language have been taken
as Turkish adverbs. in this vvork we have analyzed only the Arabian and
Persian adverbs, which does not take any Turkish suffixes and are directly
used as adverbs in Turkish lanauaee.
ÖZET
XIII. yüzyılda Anadoluda Ahi Evran tarafından kurulan Ahi birliği,
meslek ve sanat okullarının kurulduğu 19. yüzyıla kadar ülkemizin sanat eğitimi veren kurumları olarak hizmet vermişlerdir. Teşkilat, bir mesleğe bağlı ve
bir arada yaşayan insanlar arasında sosyal, ekonomik ve kültürel düzeni
sağlamak amacıyla kurulmuştur. Teşkilatın genişlemesinde Osman Gazi,
Orhan Gazi, 1. Murad gibi Osmanlı hükümdarlarının Ahi oluşlarının önemli bir
rolü vardır. Ahilikte tamamen hayata dönük olarak iş dışında ve işbaşında
olmak üzere genel ve meslek eğitimi verilmektedir. Belirli kurallara uyarak
meslek eğitimini tamamlayanlara, törenlerde tuzlu su içirmek, kuşak bağlamak yerleşik adetlerdendir. Ahiliğin sosyal hayatta önemli etkileri vardır. Üretime dönük faaliyette bulunan bu teşkilat sayesinde sosyo-ekonomik denge
kurulmuştur. Ahi teşkilatında "eline, beline, diline" terimlerinin oluşturduğu
yerleşik ahlaki kurallara uyma mecburiyeti vardı. Böylece kurum içinde
yapılan güçlü bir kültür geleneği yaşatılarak 13. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
sürdürülmüştür.
ABSTRACT
The Ahi union has been founded by Ahi Evran during the 13 tli century in Anatolia. The Ahi Union has served as art education giving organisatİons
until the establishment of career and art schools in the 19 th century. The
organisation has been established with the aim of creating social, economic
and cultural links and organisatİons betvveen the individuals vvithin the sanıe
career. The fact that Osman Gazi, Orhan Gazi, I. Murad and other Ottoman
rulers were Ahi played an important role in the expansion of the organisation.
During the Ahi, general and occupational education has directed to real life
has been provided. it is a custom to make individual drink salty vvater, tie
bands lo those people who have completed their education by obeying certain set of rules. Ahi has signifıcant effects on the social life. W itli this education system which is directed to production the social-economic equilibrium
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has been obtained. in the Ahİ organisation individuals are required lo obey
the ethical codes formed by the terms; "honest, honour, truth" The strong cultural tradition vvithin the orsmnisation has been maintained throu'-h the 13 th
and 19 thcenturies.
ÖZET
Son iki yüzyılda, Özellikle son yarım asırda Türkiye'nin büyük toplumsal değişikliklere uğradığı açıkça görülmektedir. Eğer toplumdaki değişiklikler
geniş çapta yapılıyorsa ve aynıları kalıcıysa, mevcut olan veya ilerde kurulacak kurumlar üzerinde büyük etkisi olacaktır. Sağlık hizmetlerindeki hızlı
gelişmeler sağlanacak sağlık hizmetlerinin hastanelerden ev ve kamu kuruluşlarına aktarılması demektir.
Değişikliklerin bu kadar hızlı geliştiği dönemde, toplum ve sağlık
hizmetlerindeki ihtiyaçların karşılanması için en etkili, en uygun, yeni ve
esnek planın yapılması önemlidir.
ABSTRACT
in the last 200 hundred years, especially in the last Vı century İt is clearly evident that Turkey has göne through large social changes. If change in a
community is widespread and deep rooted, then it will greatly impact existing
or perspective institutions. The great advances in health services has meant
that the provision of health services has spilled över from hospitals to homes
and to community institutions. Since the change has been so fast, it is important to provide the most effective, convenİent, new and flexible plan to
address the needs of the community and the health services area.
ABSTRACT
The main topic of the article is the problems in the education of Turks
in Macedonia and its possible Solutions, in order to clarify the subject, firstly
İt is given some general knowledge about Turks in Macedonia. After this it is
enlightened the general of the education of Turks in Macedonia and then it
has been given some information about the need of preschool classes in different schoois and municipalities. Taking on the account our previous works
on this field, in the primary school education it is given the number of new
classes should be opened. On the high school level it has been considered
the need of opening new classes and the problems that Turks arc confronted vvith. On the university level it has been given some examp!es of the problems Turks are faced up vvith and some possible solutions to these problems. At the end it has been taken up the problem of schoolbooks which İs
one of the most important subject of the education process.
ÖZET
Makalemizin ana konusu, Makedonya Türk eğitimindeki sorunlar ve
muhtemel çözümlerdir. Bu konuyu aydınlatmak üzere, en evvela Makedonya
Türkleri hakkında genel bilgiler vermeyi uygun gördük. Bunun ardından
Makedonya'daki Türk eğitiminin genel durumundan bahsattik. Ardından
birkaç belediye ve değişik okullarda ihtiyaç duyulan okul öncesi sınıflardan
söz edildi. İlkokul eğitiminden bahsederken, bu konuda daha önce yaptığımız
çalışmalardan hareket ederek, Makedonya'nın değişik bölgelerinde açılması
gereken sınıf sayıları ele alındı. Lise ve dengi okullar söz konusu olduğunda,
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bu konuda yeni açılması gereken sınıflardan ve bu eğitim seviyesinde
karşılaştığımız sorunlardan bahsedildi. Üniversite eğitimi konusunda da mevcut olan sorunlardan ve muhtemelen çözümlerden örnekler verildi. Eğitim
sürecinin Önemli konusu olan kitaplar sorununa da değinildi.
HİKMET (SAYI 3)
Makalelerin Özetleri
ÖZET
Ustrumca kasabasında, İslam dininin yayılması ve İslam kültürünün
gelişmesi, Osmanlı Türklerinin Balkanlar'a ve Makedonya'ya gelişleriyle
direkt olarak bağlıdır. 14. cü yüzyılın sonlarında ve ya 15. cı yüzyılın başında
Osmanlı Türklerinin gelişiyle, özellikle İslam dininin ve kültürünün yayılmasıyla, günlük hayatta ve olaylara bakışta büyük değişiklikler meydana gelmiştir.
16. yüzyılın Osmanlı resmi Tahrir (sayım) Tapu Defterlerine bakarak
Defter-i Mufassal Liva-i Köstendİl, "No 90. Ankarada Tapu ve Kadastro
Umumi Müdürlüğünde bulunmaktadır. Bu defterin bir kısmanda vakıf malları
kayıtlıdır. Uslrumca'yla ilgili vakıf malların bu makalede göstermekteyiz,
ABSTRACT
The spreading out of the islam and development of the islam culture in
Strumica town, is directly linked to the coming of the Ottoman Turks in
Balkans and Macedonia. After the coming of the Ottoman Turks in the end of
the XIV c. and beginning of the XV c, especially after the spreading of the
İslam relîgİon and culture, happened some vivid changes in the everyday life
and way of thinking.
XVI. century Ottoman Offıcial Census Deed Books include the paper
known as "Defter-i Mufassal Liva-i Köstendi!" found in the General Office of
Deed and Cadastral Survey in Ankara under number 90. in this book there
are some informatİon about foundation (Wakf) property. İn this article we
have written about the foundatiorfs property related to Strumica.
ÖZET
İnsanı ilgilendiren menfi ve müspet ferdi ve toplumsal bütün
gelişmelerin kaynağında eğitim ve öğretimi ana unsur ve etken olarak
görmemek mümkün değildir. Eğitim bugün ençok konuşulan konuların basında gelmektedir. Yediden yetmişe, bilen veya bilmeyen, ister direkt ister dolaylı
olarak ilgilendirsin, kendisini ve de geleceği olan neslini yetiştirmek üzere
ilgilenen herkes eğilimi en çok konu edinmektedir.
Genel olarak bugün asrın en büyük problemi eğitim olur iken özel
olarak asrımızın ve de eğitimin en büyük problemi ve de konusu eğitimin bir
dalı olan DİN EĞİTİMİ dir.
AHSTRACT
it İs impossible not to see the education as a basic element of ali personal or society developments concerning the man. Education is the ınost
popular topic for talking. From 7 to 77, the one who knovvs or doesn't, directly or indirectly interested, the one who is concered about himseif and the
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brİngİng up of the next generation, everyone İs interested in the education.
Generally the education is the most İmportant problem of this era. But
the biggest problem of the education is the education of the religion.
ÖZET
Bu ilmi yazımızda Osmanlı'yı müteakiben Makedonya'da gelişen Türk
Edebiyatının yetiştirdiği kadın yazarlara temas etmek istiyoruz.
Makedonya Türk Edebiyatında kadın yazar ve şairlere baktığımızda,
onların zaman zaman yazdığı şiirlerine, topladığı dosyalan incelediğimizde
gördük ki, onlar, yaşadıkları hayatı bütün samimiyetiyle ve bir evlad-ı fatihan
dikkatiyle mısralanna yansıtmışlardır. Hemen aklımıza gelecek pek çok
konuyu şiirleştîrİrken Türkiye'ye göçün acılarını dile getirildiği şiirlerde bir kısmını şahsi olmaktan çıkarıp Makedonya Türklüğü'nün ortak meselelerini
burada dikkatlerinize sunmak isterim.
ABSTRACT
in this paper we want to touclı on the women writers in the TurkisH
Literature in Macedonia after the Ottoman Empire.
Looking to the collected poeıııs and analyzed fİles vve savv that
vvomen vvriters in the Turkish literatüre in Macedonia vvrite vvith sincerity
and vvİth the point of view of Fatih's children alî the experiences in their life.
in tlıeir poems they give a place to many topics but the ones about the migration refleets the conımon problems of the Macedonian Turks.
ÖZET
Türk Edebiyatının güzide simalarından olan Aka Gündüz, edebi türlerin
hemen hepsinde eser vermiş değerli bir yazardır. Doğup büyüdüğü Balkan /
Rumeli topraklarına ( Katerina, Alasonya, Selanik, Manastır, Makedonya,
Planga, Serez ) olan sevgisi oldukça güçlüdür. Bunu eserlerinde de görmek
mümkündür. Bu sevgi, yazarın mizacının olduğu gibi edebi ve fikri cephesini
de etkilemiştir. "Aka Gündüz ve Rumeli Sevgisi" başlığını taşıyan yazı da söz
konusu sevgiyi ve söz konusu yazar üzerindeki etkisini daha somut bir şekilde irdeleyen bir çalışmadır.
ABSTRACT
Aka Gündüz, one of the most selected reputations of Türkish
Literatüre, is a valuable and famous writer vvho produced works in almost ali
üterary types.. His fidelity to Balkans, especially to Rumeli ( Katerina.
Alasonya, Selanik, Manastır, Makedonya, Planga, Serez } vvhere he vvas
born and grown up, is rather strong. This isthe case that can also be seen in
his works. This fidelity effected not only his nature but also his literary and
intellectual thoughts. The article entitled "Aka Gündüz and His Fidelty to
Rumeli" is a study examinig the fidelity in question and its effect on the vvriter more concretetely.
ÖZET
Bu yazıda XV. yüzyıl Osmanlı Dönemi şairlerinden Üsküplü İshak
Çelebi Dîvânında Üsküp, Bursa ve Edirne illerinin yer aldığı beyitler tespit
edilerek , bu illerin ne şekilde ne vesileyle anıldığı sunulmuştur. Divanda
Üsküp, Şehrengiz dışında beş beyitte yer almaktadır. Bursa şehri İse yine
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şehrengiz dışında Divanda iki beyitte yer alır. Şâir, müderrislik yaptığı
Edirne'yi de Divanında iki beyitle anar.
ABSTRACT
in this article a 15 th centruy Ottoman area poet Ishak Çelebi's
councİI's, in which Üsküp, Bursa and Edirne take place in his Dîvân, are
determinet and why and hovv these cities are mentioned ispresented. in
Divan Üsküp takes place in 5 and Bursa in 2 couplets except şehrengiz
Edirne, where the poet vvorked as a medrese teacher, is mentioned with two
couplets in his Dîvân.
ÖZET
Tarihin hemen her döneminde gerek devletler arası gerekse etnik ve
dinsel çatışmaların yoğun olarak yaşandığı Balkanlar, her zaman Türk
kamuoyunun yakın ilgi alanına girmiştir. 2001 yılındaı etnik çatışmalara
sahne olan Makedonya'da hatırı sayılır bir Türk azınlığın varlığı, Türk
kamuoyunun bu ilgisini ve endişelerini daha da artırmıştır. Ancak Uluslararası
toplum bu çatışmaları çok yayılmadan durdurarak, hemen sonrasında
Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne katılımını hızlandıracak yoğun faaliyetlere
girişmişlerdir.
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT), diğer etnik unsurlara da
yönetimin her alanına, öncelikli olarak, Polis Teşkilatına eşit katılım imkanı
sağlamak amacıyla, bir takım reform çabalarına girişmiş bulunmaktadır. Bu
yazıda Makedonya'nın günümüze kadar uzanan tarihi çizgisi, günümüzde
yaşanan olayların ve Türk azınlığın durumunun değerlendirilmesi, yürütülen
Polis reform çalışmaları ve özellikle de Türk Emniyet Teşkilatı mensuplarının
bu reform sürecindeki katkıları ve çalışmaları irdelenmektedir.
ABSTRACT
The Balkans in which either inter-state wars or ethnic and religious conflicts have been encountered throughout the history, has been in the agenda
of the Turkish pubüc. Tlıere are a considerable number of Turkish minorities
living in Macedonia where an ethnic conflict occurred during 2001. Thıs
İncreased the interest and concerns of Turkish public. Hovvever, International
Community resolved the conflict without it spreading widely and immediately
after that, launched activities to accelerate the joining of Macedonia to
European Union.
Organization for Security and Cooperation in Europe (OSCE) has
already started some reforms to provide ethnic minorities' equal participation
in public services, particularly vvithin the Poliçe Force. This paper discusses
the lıistorical background of Macedonia, the incidents in recent years, the situation of Turkish minorities, poliçe reform activities and especially the contributİons and efforts of the Turkish Poliçe in this reform process.
ÖZET
Müderrislik ve kadılık gibi bir çok vazifede bulunmuş olan İbrahim Hanif
Efendi, 18. yüzyıl Osmanlı ilim aleminin yetiştirdiği, daha çok hadis ve siyer
sahalarında uzman kıymetli bir alimdir. Eserlerin isimlerinden de görüldüğü
gibi Türkçe telif ettiği eserlerinde bile dönemin ağır lisanını kullanmış olan
Hanif in bugüne kalmış en mühim eseri Şifa Şerhi'dir.
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ARSTRACT
İbrahim Hanif Efendi is one of tlıe vvell known and preeious. Oıtoman
scientist (rom the XVIII c. who vvorked as a professor in Medre.se and as
kadhi. His fîeld of in teres t is hadilh and siyer. As we can see from the topics of his works even in the works published in Turkish he used the pompous
language ofthat cenlury. Hanifs best knovvn work is Shifa Sherhi.
ÖZET
Musiki, dil gibi belli bir kulunun ürünü olan ve sanatlar arasında en
mutena yere sahib bir sanattır. Dil gibi sese dayalı, bununla birlikle nağme ile
iç içe olan musikinin temelini her medeniyetle dini musiki oluşturur. Klasik Batı
musikisi dehalarından Mozart. Beethoven gibi sanal karlar bile, hristiyanlığın
tesiri ile dini sahada vücuda gelirmiş oklukları eserlerle şöhret bulmuşlardır.
Türk musiki tarihine bakıldığında da durum aynıdır. ltri. Hafız Post,
İsmail Dede Mendi gibi musikişinaslar eserlerini İslam kültürünün tesiri ite
vücuda getirerek şöhret bulmuşlardır. Burada adını andığımı/ Türk musikişinaslarının la- dini formlarda eserleri de mevcuttur. Fakat bunları hile dini
sahanın dışında sasmak oldukça güçtür. Hele musikişinasların eserlerini
genellikle islam Medeniyeti havzasında önemli bir yere sahip olan tekkelerin
manevi atmosferinden geçerek vücuda getirdiklerini düşündüğümüzde bu
ayırımı yapmak daim da güçleşir.
ABSTRACT
Musıe is an arı vvhich sanıe as ıhe language is a eullure produet and
could be ranked al the top ot'tlıe arı scale. Same as ıhe language mıısic is
based on the sound. The base of music vvhich i^ conneeted w itli the melod)
is the religious music. Even the West Classie Music geniııscs lİke Mozart.
Beethoven became well known with the ir works influenced b\ the Christianity.
Situation is the same in the hısu>r\ of the turkish music. Musicians lıke
İtri. İkiliz Post, ismail Dede Efendi became popular vvilh their vvorks affected
by the İslam culture. The musicians vvhose name we mentioned in this vvork
have works wlıich are out of religious forms. But it's difficuh to count these
vvorks as ones out ol'ıhe religious forms. İt is hard to do [his even il ue know
that those \\orks are \vritten after musicians affection of the Tekke's spiritual
aimosphere uhieh has an important plaee in the İslam Civilisation Area.
ÖZET
MATÜSİTEB'in bu toplantıyı düzenlemesi, aslında Makedonya Türk
eğitimine sahip çıkarak ve bu alanda mevcut olan sorunları dile getirerek
muhtemelen çözümler üretmektir. Şimdiye kadar, bu toplantıya benzer
toplantıların yapıldıklarına müşahade olduk, ancak bu toplantının muhtemelen çözümler teklif etme açısından daha farklı ve ağırlıklı olacağını tahmin
ediyorum. Bu konuların farklı mekân ve platformlarda dile getirildiği ve yapılan
araştırmaların da değişik yayınlarda yayınlandığı bir aşikârdır. Makedonya
Türk eğitimindeki mevcut olan sorunların hassasiyetinden ve günümüze
kadar yapılan araştırmalardan hareket ederek, bugün bu sorunları bir daha
gözden geçirmek ile muhtemelen çözümleri teklif etme gayesiyle yazıyı ele
aldık.
Şimdiye kadar yapılan bu çalışmalardan hareket ederek, Makedonya
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Türk eğitim sorunlarının bugünkü durumunu rakamsal ve analitik olarak tespit
ile teşhis etmeye gayret ettik. Bu konularla ilgili birkaç tablo da kullanadık.
ABSTRACT
The reason of the MATUSİTEB's meeting is to support the Education
in turkish language in Macedonia, to express the main problems in this field
and to find solutions for them. Untill now there were many meetings on this
topis, but we believe that this meeting is important for finding solutions for the
problems. it is obvious that the studies made in different places and different
platforms are published in several publications. Having in mind the studies
and sensitivity of the problems in the field of education in turkish language in
Macedonia we write this paper in order to give some solutions to them.
Accordİng to the studies made in this field, we made some analytical
and numeral analysİs to the problems in the field of education in turkish language in Macedonia. We also gave some graphycal analysis related to this
problem.
HİKMET (SAYI 4)
Makalelerin Özetleri
ÖZET
Üsküp, coğrafi konumu, tarihteki misyonu ve tabii güzelliği ile farklı
medeniyetlerde önemli roller üstlenmiş bir şehirdir. Üstlendiği roller itibariyle
Osmanlı medeniyetinde de Balkanların Önemli kültür merkezlerinden birisi
olmuştur. Bu çerçevede çok sayıda sanatçı yetiştirmiş ve birçok sanatçının
eserlerinde de kendisine yer bulmuştur.
Üsküb'ü konu alan Salih Asım Bey'in Üsküp Tarihi ve Civan Süleyman
Baki tarafından Latin harfleriyle sadeleştirilerek yayınlanmıştır. Üsküb'ün
dünün ve bugününe ışık tutan eser, yeni neslin istifadesine sunulmuştur.
ABSTRACT
Üsküp is the city has an important part in different civilizations with its
geographical location, historical mission and natural beauty. Because of its
important parts, it was the important cultural center of Ottoman civilization
and the Balkans. it educated so rnany artists and took a place in many
artists's works in these limits.
Salih Asım Bey's "Üsküp Tarihi ve Civan" about Üsküp was published
with Latin letters by Süleyman Baki. The written work which enlightens
Üsküp's past and present is presented to benefite for new generation.
ÖZET
Kurtuluş savaşını müteakip siyasi bağımsızlığını kazanan Türkiyenin,
varlığını devam ettirebilmesi için ekonomik gelişmesini de sağlaması gerekiyordu. Oysa sürüp gelen Balkan, Birinci Dünya ve Kurtuluş Savaşları sonunda millet yorgun ve yoksul bir durumda, ülke ise harap vaziyette idi. Bütün
güçlüklere rağmen Kurtuluş Savaşının kazanılmasından sonra ülkenin
ekonomik ve sosyal durumunu düzeltmek üzere çalışmalara başlandı. Daha
Cumhuriyet kurulmadan önce Atatürk'ün emriyle, kurulacak Devletin iktisadi
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politikasına yön verecek yöntemlerin kararlaştırılması amacıyla 17 Şubat 4
Mart 1923 tarihleri arasında İzmir'de bir "İktisat Kongresi" düzenlenmiştir.
Böylece ekonominin sahip oldukları ve olmadıkları belirlenmiş ve ekonomik
hedefler tayin edilmiştir.
1923'den 1933'e kadar esas itibariyle liberal ekonomi rejimi uygulanmıştır. Ancak ülkede henüz sermaye birikimi ve müteşebbisin mevcut
olmayışı, Lozan Antlaşması dolayısıyla milli sanayinin gümrük vergileri yoluyla himaye edilememesi ve en önemlisi 1929-1934 Dünya buhranının menfî
etkileri dolayısıyla yeterli bir büyüme ve gelişme sağlanamamıştır. Bu cihetle
Atatürk 1933 yılında devletçilik rejimini uygulamaya koymuştur. Bu dönemde
1. Beş Yıllık Sanayi Planı çerçevesinde ve İktisadi Devlet Teşebbüslerine
dayanmak suretiyle önemli bir büyüme ve gelişme sağlanmıştır.
ABSTRACT
in order for the nation of Turkey, vvhich gained its freedom during the
Turkish War of İndependence (Kurtuluş Savasi), to continue its existence,
economic progress was necessary. After the contİnuous Balkan War, WWÎ,
and the Turkish War of İndependence, the nation was exhausted and impoverished. Dcspite ali the difficulties that followed a victory in the War of İndependence, attempts to improve the country's social and economic status
began to take place. Prior to the declaration of Turkey as a republic, with Ihe
orders of Atatürk, methods that vvould shape the soon-to-be established
nation's economical politics were decided between 17 February - 4 Maıch
1923 in Ihe "Economic Congress" (iktisat Kongresi) of İzmir. Therefore, the
positive and negative aspects of the economy, as vvell as economic aims,
were determined.
From 1923 until 1933, a liberal economic regime was put into praetice.
However, due to the lack of capital and investors, due to the Lozan Pact, the
lack of proteetion of the nationa! industry's customs' taxes, and most importantly, due to the negative effects of the 1929-1934 turmoil in the world,
progress was not achieved. Therefore, in the year of 1933, Atatürk carried out
the nationalistic regime. in this period, based on the fırst of the fıve year industrial plans and the nation's economical undertakings, significant development
took place.
ÖZET
Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatının çok yönlü ve tanınmış şair
ve yazarlarından Necati Cumalı, sanatının olgunluk döneminde babasının
hatıralarına istinat ettirerek "bir edebiyatçı ustasının eriştiği son yalınlıkla"
kaleme aldığı Makedonya 1900 adlı,hikâyelerinde yirminci yüzyıl başlarındaki Balkan coğrafyasının son derece çalkantılı ve buhranlı hayatını çok canlı
hayat ve cemiyet sahneleri halinde gözler önüne serer. O, ilk defa 1976 yılında basılan bu hikâyelerinde insanları, yaşama mücadeleleri, aşk ve kavgalarını anlatırken bize Makedonya dağlarının ve ovalarının hem çiçek hem
de barut kokularını hissettirir. Hatıraların arasından yazılan ve olayların kendilerinde bulunan dramı yakalayıp veren söz konusu hikâyelerin asıl hedefi ve
iddiası İse, insan olma ortak paydasından hareketle huzurlu ve mutlu bir barış
ortamım oluşturmanın en akılcı ve en doğru yol olduğu fikridir,
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ABSTRACT
The well knovvn and popular poet and writer form the republic period
of the Turkish literatüre Necati Cumali, in the apex of his artistic life had vvritten the book "Macedonia 1900" in memory of his father. The stories in this
book give us vivid picture about the turbulent and stressful life in the Balkans
at the beginning of the 21 century. The author of this book which is published
in the 1976, by telling stories about people's struggels, love and quarrels
make us to sense the smell of flovvers and gunpovvder which comes from
the hills and plains of Macedonia. The main aim of these stories based on
experinces and memories is giving a message to creat a happy, tranquflity
and peacefull place. Because that's the best and reasonable thing that
mankind have to do.
ÖZET
Antropoloji ve psikolojik araştırmaları inanma ve din duygusunun
insanın varoluşundan beri doğuştan varolduğunu ispatlamıştır. Yapılan bütün
antropolojik çalışmalarda dini duygunun bir yetenek olduğu, potansiyel olarak
insanda varolduğu ve istidat oiarak her zaman insanı içten ve çok derin bir
boyuttan güttüğünü görüyoruz. Çünkü her insan doğuştan bir aşkın varlığa
inanma ve bağlanma kabiliyetindedir. Aynı zamanda gözardı edilemiyecek
asla ihmal edilemiyecek bir ihtiyaçtır. İnsan her zaman doğuştan sahip olduğu
bu yeteneğini kullanarak, inanma ile ilgili duygularını doyurma yollarını
aradığı görülmüştür. Özellikle insanın bu duygusu ve dine karşı ilgisi hiçbir
zaman yokolmadığı ve tarihsel bir özellik olarak yer alması hususu antropolojik bir hakikat olarak önümüze çıkması üzerinde durulması gereken, ihmal
edilemiyen bilimsel bir hakikattir.
ABSTRACT
Antropologicaî and pshycoİogical researches improved that the religious beliefe has it's roots in the begging of the mankind. in ali of the antropological researches it could be seen that the religious beliefe is a man's potential ability. As a natural ability cherishes man deeply and sincerely. Every person from the moment of his birth has need to believe and to be tied up to love.
This is a need that can not be neglected. Using this İnnate ability man is
Iooking forward to satisfy his own religious beliefe which has never disappeared. Having in mind the historicaî and antropological importance as a scientifıc reality we should not neglect this issue.
ÖZET
Birçok nedenden dolayı kaybolmuş dişlerin veya bozulmuş çiğneme ve
konuşma fonksiyonlarının tedavisinde implantlar klasik ve taşınması zor olan
protezlere, bir alternatif olarak sunuldu ve bugünkü modern diş hekimliğinde
geniş uygulama alanına sahiptir. İmplantlar hem tek diş eksikliği, tek ve çift
taraflı serbest sonlanan diş eksikliklerinde, iki doğal diş arasında uzun
mesafe bulunan diş eksikliklerinde ve tam dişsizlik vakalarında başarıyla
uygulanmaktadır.
ABSTRACT
Dental implants are an alternative to classic removable dentures and
fıxed prosthodontics, in the treatment of altered functions of chewing, speech
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and other functional difficulties and have wide spectrum of indications.
implants succesfully can be used in the treatment of a single missing tooth,
in cases with uni or bilateral posterior edentulous jaws as well as in total
edenlulous jaws.
ÖZET
Tekkelerde meşk usulü ile gerek dini gerek la-dini formlarda eserler
günümüze ulaşmıştır. Dİni musikimizin önemli bir bölümünü teşkil eden cami
musikisi ile ortak yönleri bulunan tekke musikisi de ( mevlevi ayinleri, durak,
kaside, mersiye, ilahi, nefes, na't, savt, şuğul) günümüze aynı şekilde
aktarılmıştır.
Makedonya'da Bektaşilik Melamilik Halvetilik ve Rifailik bugüne dek
süre gelmiş Tarikatlerdir. Bu tarıkatlerin zikir törenleri ve musiki örnekleri de
Makedonya'da uygulanmaktadır. Hcrbir tarikatin kendine öz zikir ve musiki
anlayışı vardır.
Makedonya Tekkelerinde zikir ve musiki icraatı" başlığı altında yukarıda belirtiğimiz gibi dört tarikatı; rifai, bektaşi, halveti ve melami, esas alarak
onların zikirleri, ayinleri, merasimleri ve tekkedeki sanat hayatı hakkında bilgi
verilmeye çalıştık.
ABSTRACT
in the tekkes there are stili present religious or unreligious forms sang
in "meshk" rhytmic pattern. Mosque music which consists the important parl
of the religiuos music and tekke music(the music used in the Mevlevi ceremony of whirling,durak, kaside, mersiye, ilahi, nefes, na't, savt, sugul) which
is related to mosque music is quoted in the same form.
in Macedonia Bektashi, Melami, Halveti and Rifai are tariqats which stili
exist. These tariqatsT mentioning rituals(zikir) and music examples are stili
practised in Macedonia. Each of the tariqats have it's own mentioning
ritual(zikir) and music understnading.
in our paper " The mentoning rituals ( zikir) and the music in the tekkes
İn Macedonia" we tried to give some İnformations about the mentioning rituals (zikir), ceremonîes and the artistic life in the tekkes of the four tariqats:
Rifai, Bektashi, Halveti and Melami.
ÖZET
İkinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle yeni kurulan Yugoslavya
Federasyonu içinde yer alan Makedonya ve kosova Özerk bölgesi'nde
yaşayan Türkler'in , kültür , edebiyat , eğitim vb. Alanlarda varlıklarını
sürdürmede , Birlik Gazetesi'nin rolü son derece büyüktür. Çağdaş
Makedonya Türk edebiyatı "Birlik1" Gazetesi ile başlamıştır. Çağdaş edebiyatımızın gelişmesinde en çok katkıda bulunmuş ilk kültür kuruluşumuzdur.İlk
edebi türlerimiz bu gazetede yer alır.Şiir , hikaye , deneme , oyun , mizah ,
eleştiri vs. Gazetenin sayfalarında varlığını yansıtmıştır. Gazeteyi incelerken
, edebiyata karşı ilgi , Türk edebiyatı'nın "Birlik" Gazetesi'ne yansıması ,
Türkiye'deki Türk edebiyatının Makedonya Türk aydınları tarafından gördüğü
ilgi , Makedonya Türk edebiyatının en çok etkilendiği Türkiye ve dünya
yazarları açık bir şekilde görülmektedir.
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ABSTRACT
The role of the nevvspaper "Birlik" in the continuity of the cultural, literatural, educational and other activities of the Turks who after the Second
World War were living in the new constituted republic and independent region
in Yugoslavya, Maccdonia and Kosovo, is very İmportant. The modern
Turkish literatüre in Macedonia begins with the "Birlik" newspaper. The fırst
literatüre forms like poems, stories, essays, plays, critiques are written in this
newspaper. By studying the ne\vspaper it can be seen the interest of the intellectuals in Macedonia about the literatüre in Turkey and the names of the writers from Turkey and from ali över the wortd which had great influence İn the
Turkish literatüre in Macedonia.
ÖZET
Osmanlı Devletinde, Lale Devri, başlangıçta bazı sosyal problemleri
çözmek maksadıyla başlamıştı, iyi niyetli hareket edilmesine rağmen yöneticilerin giderek zevk ve sefaya dalmaları bu aşamada saray çevresi ile İstanbulun varlıklı kesiminin eğlence ve tüketim harcamaları, savurganlık boyutuna ulaştı. Vatandaş bundan çok rahatsız oldu. Bu rahatsızlığın yaygınlaşması
Patrona Halil İsyanına zemin hazırladı.
ABSTRACT
in Tulip period ali the actions took pİace to solve the social problems at
the beginning, but later on the grand vizier becamc fond of pleasure and
enteılainment and vvealthy people's consumption expenses İn İstanbul
rcached to the extevagancy and then this caused dissatisfaction in public. A
suitable atmosphere was created for the rebel of Patrona Halil by growing this
dissatisfaction.
HİKMET (SAYI 5)
Makalelerin Özetleri
ÖZET
Türkçenin Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkındaki araştırmalar,
Balkan dil bilimi alanıyla ilgili en öncelikli konulardan biridir (Miklosich 1884)
ve Türkçenin Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkında pek çok çalışma
olmasına karşın (bkz. Hazai ve Kappler 1999, Jas’ar-Nasteva 2001), aksi
yöndeki etki üzerine yapılan çalışmalar daha azdır (Tietze 1957, JašarNasteva 1957, Kakuk 1972, Ibrahimi 1982, Jusuf 1987, Teodosijeviç 1985,
1987, 1988, Johanson 1992, Matras 1990, 1996). Balkan Türkçesi
lehçelerinin anlatımı (özellikle Bulgaristan’dan; Erimer 1970, Gülensoy 1981,
Hasan 1987,) genelde böylesi bir temas olgusunu ele almamıştır. Bu
makalede, uygun olan civar bölgelere atıflarla birlikte Makedonya
Cumhuriyeti’nin Türkçe lehçeleri Batı Rumeli Türkçesinin parçası olarak
(Németh 1956; bundan sonra BRT) tasnif edilerek, temas edilen diller açısından ele alınmaktadır (BRT’nin kapsamlı bir kaynakçası için bkz. Hazai 1978:
115-22, Tryjarski 1976, 1990 aynı zamanda Asım 1976, Doerfer 1959, Eren
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1968, Gülensoy 1993, Hafız 1976, Jas’ar-Nasteva 1971/72, Jusuf 1987,
Pokrovskaja 1964, 1974, 1979, Schmaus 1968).
ABSTRACT
The researches related to the effects of the Turkish language on the
other Balkan languages are the prior topics in the field of the Studies of the
Balkan Languages. On the other hand, researches about the effects of the
contrary are few. In general, there is no link mentioned in the Studies of the
Turkish Dialect in the Balkans. In this article, the Turkish Dialect in the
Republic of Macedonia together with (also pointing on) the other dialects in
its neighborhood are considered, and ranged as parts of the West Rumelian
Turkish.
Concluding Remarks
Morphology is impossible to be totally independent from the syntax or
syntactix axis. In contrary, more often the syntactic context determines the
behaviours and, as such, the functions of the functional morphemes.
Many Turkish functional morphemes have more than one functions,
but just few of them have at least five different functions.
In this short article, I tried briefly to give a synthetical cut of functional
morphemes /-k/, /-r/ and /-İ/, with all of their five different functions.
Sometimes these functions are determined by intra-causes (morphologic
axis) and sometimes by inter-causes (inter-lexic dependence on syntactic
axis).
(Özet)
Morfolojiyi sentaks veya sentaktik eksenden tamamen bağımsız tutmak imkânsızdır. Tam aksine, çok sık olarak sentaktik bağlam, görevli morfemlerin davranışını ve görevlerini belirler.
Türkçe’de birçok görevli morfemin birden fazla görevi olmasına rağmen, sadece birkaçının en azından beş tane farklı görevi vardır.
Bu kısa makalede /k/, /-r/ ve /-İ/ görevli morfemlerin, tüm beş farklı
görevleriyle beraber, sentaktik kesitini kısaca vermeye çalıştım. Bazen bu
görevler iç etkenlerle (morfolojik eksende), bazen de dış etkenlerle (sentaktik
eksende sözcükler arası bağımlılıkla) belirlenmiştir.
Özet
Modern dişhekimliği ve dental endüstri, protetik restorasyonların diğer
doğal dişlere en mükemmel estetik uyumu sağlayacak malzemelarin bulunmasını hedeflemektedir. Metal desteksiz porselen bunun bir göstergesidir.
IPS Empress 2 aynı zamanda estetik dişhekimliği sistemi olarak da bilinmektedir. Metal desteksiz köprü yapımında kullanılabilmesi ise estetik
dişhekimliği için çok büyük bir adımdır.
Yapımındaki basitlik ise geniş hasta kitlelerine ulaşmasını sağlamaktadır.
Abstract
Modern dentistry and dental industry aim to produce highly estetic
materials that will allow prosthetic restorations to immitate natural teeth. Nonmetal ceramic is a proof of this development.
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IPS Empress 2 is also known as a system of estetis dentistry.
Availability in making bridge restorations without metal support is a big step
for dentistry.
Simple working abilities make this material to be widely used among
patients.
ÖZET
İnsan hayatının hem psikolojik, hem de din bakımından en önemli
kavramı sevgidir. Buradan hareketle kardeşlik duygusunu, insan sevgisin,
hayvan ve tabiat sevgisini gelştirmek için büyük bir çalışma sahası teşkil
etmektedir. Ana baba ile çocuklar, daha geniş olarak dünyadaki fertler arasındaki ilişkilerde sevginin praktik bakımdan sağlanması çok büyük mana ve
değeri vardır. Bu duygunun geliştirilmesi, istenildiği derceğe ve ölçüye çıkarılması ancak dinin öğrettiği Allah sevgisine bağlıdır.
Din eğitimi insanlardaki ruhi sıkıntıları gidermekle ve insanın cemiyetle
bütünleşmesini sağlayarak kendi psikjososyal temelini sağlayarak gayesine
ulaşmış olacaktır. Heşeyden önce ana gayesinin ruh sağlığını geliştirmek ve
de kişinin sosyalleştirmesini sağlamaktır.
ABSTACT
Love is the most important notion of human life, both from psychological and religious aspect. In order to develop the fellowship among human
beings, animals love, and the love for the nature, love appears to be a wide
field of study. To enable the practice of love between the parents and their
children, or between the individuals in the world is really valuable and meaningful. To develop this feeling and bring it to the wanted degree can only be
possible by the love felt for the God. The education of religion sweeps away
the psychological problems of the individual by enabling him to unify with the
society, and establishing his spiritual basis enables him reach its aim. Above
all, it helps the individual socialize and improve his psychological and spiritual health.
ÖZET
İki kaynak üzerinde yaptığım araştırma ve inceleme neticelerine dayanarak , Osmanlı döneminde Türk olmayan topluluklara eğitim , kültür ve diğer
alanlarda sağlanan özgürlükler , ne 50.yıldan fazla süren komünist iktidarında ne de bugün demokratik bir dönemde bu özgürlüklere rastlayabiliyoruz.
50.yıl komünist iktidarı döneminde okullarda öğretilen oyun , türkü v.d.
komünist ideolojisiyle donatılmış olduğunu biliyoruz.
Londra Festivali’nin ikinci bölümünde , Balkanlarda yaşayan topluluklar
temsilcilerinin ‘’Oryental’’ etkisinden en çabuk zamanda kurtulma yollarını
aradıklarını , fakat buna rağmen bugün dahi Balkan topluluklarının’’Oryental’’
etkisinden kurtulmayı değil , günden güne daha fazla bu etinin altında kaldıkları görülmektedir.
ABSTACT
According to the information taken by two different researches, the
education given in the Ottoman Empire where cultural and other ethnic properties were developed was quite democratic, that can not be seen nowadays.
Moreover, in this more democratic lifestyle we realize that this was not presHÝKMET
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ent in the fifty long years’ communist system that we had lived in at all.
Nevertheless, the oriental effects have been saved, and are being used more
and more despite of the opposite point of views.
ÖZET
Makedonya Cumhuriyetinde İlköğretim Coğrafya Dersi Öğretim
Programlarında gelişmeye değil, değişikliğe önem verildiği söylenebilir. Bu
programlarda amaçlardan ziyade konularda daha fazla değişikliğe gidilmiştir.
Bu değişiklikler, bazı konuların programa eklenmesi, bazı konuların programdan çıkarılması şeklinde olmuştur.
İçerik, coğrafya öğretim ilke ve yöntemlerine dayanarak düzenlenmediği görülmektedir. 5. sınıf coğrafya öğretim programının içeriği düzenlenirken; yakından uzağa, kolaydan zora, bilinenden bilinmeyene ve somuttan soyuta ilkeleri gözönünde bulundurulmadan uzay ve gökcisimleri konuların başında verilmiştir. Konuların soyut olması ve 5. sınıfta öğrencinin 11
yaş seviyesine uygun seçilmemesi, özellikle uygulamada haftada 1 ders saati
ile gerçekleşmesi, konuların öğretilmesini olumsuz şekilde etkilemektedir.
Avrupa Coğrafyası okutulurken, Avrupa’nın farklı bölgelerinden örnek ülkeler
konulması gerekirken, tüm Avrupa ülkelerinin öğretimi programa alınmıştır.
Asya, Afrika, Amerika ve Avustralya (Okyanusya) Coğrafyası konuları
ilköğretim öğrencileri için ağır ve yoğun bir program sayılır, kıtaların önce
doğal coğrafi özellikleri daha sonra bölgelerin doğal coğrafi özellikleri ve kıtalardan örnek ülkeler
verilerek çoğu bilgilerin tekrarlanması
görülmektedir.Kıtaların iklimini etkileyen faktörler ve iklim tipleri gibi tekrarlanan konuların çıkarılması ve düzenlenmesi gerekmektedir. Makedonya
Coğrafyasını içeren programda özellikle nüfus ve ekonomisi ile ilgili konularda yeni istatistik bilgilere ve gelişmelere yer verilmelidir.
Mevcut öğretim programlarında verilmiş olan açıklamalar bölümü çok
yetersizdir. Öğretmenlerin konuları işlerken, hangi yöntem ve araç gereçleri
kullanmaları gerektiği verilmemiştir. Hazırlanacak veya değişiklikler yapılacak
olan coğrafya öğretim programlarında, yıllık, ünite planları ve ders planı hazırlıkları örneklerin programa girmesi, ünite değerlendirme testlerinin de programlarda bulunması gerekmektedir.
ABSTRACT
There are some changes made in the course of geography for the primary schools in Macedonia. A totally new curriculum is designed where more
importance is given to the changes rather than the developments. This is
made by adding some toppings and cutting some others. In fact, its context
does not depend on the principles and methods of teaching geography. The
book for the 5th grades is not designed logically; from the closest to the furthest, from the easiest to the difficult, familiar and meaningful to the unknown,
and from the concrete to the abstract. For instance, the topics related to
astronomy are given in the beginning, which is not suitable for their age (11).
And, they have just one lesson in a week.
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On the other hand, while teaching European Geography, not all of the
countries should be given at once, but just samples. Moreover, the topics
related to Asia, Africa, America and Australia should not be given in details,
except their geographical features. The factors that affect the climate should
be cut. There are also some repetitions. Furthermore, the geography of
Macedonia, especially the population and the economical issues should be
written according to the latest statistical information. Also, the section of extra
information is not sufficient, and the methods and materials needed are not
shown to the teachers together with the techniques used. As a result of all,
it is concluded that a new curriculum, yearly plan, unit plan and its lesson
plans should be enabled together with their evaluation tests and the changes
and corrections made.
III. Sonuç
William Montgomery Watt’a göre tarih yüce bir varlık olan Tanrı’dan
bağımsız bir olgu değil. Tanrı insanlık tarihi üzerinde sürekli kontrol uygulayan
bir varlıktır. Olaylar arasında kronolojik bir münasebet vardır. İlgisizmiş gibi
görünen olayların bile birlikte dikkate alınması lazım.
Düşünürün tarih felesefesi konseptinde tarih ikiye arılır: kutsal tarih ve
seküler tarih. O İncil ve Kur’an tarihini kutsal tarih diye adlandırır ve onu mitik
ve objektif olmayan bir tarih olarak nitelendirir.
Watt’a göre zaman mutlak bir ilerleme kaydetmektedir ve bugün keyfiyet olarak dünden daha iyidir. Belli ki düşünürümüzde sosyal tekamül (social
evolution) nazariyesi derin bir etki bırakmıştır.
Ona göre tarih yazmak sübjektif bir şeydir, çünkü tarihçinin kararları
onun değerlerine bağlıdır. Değerler çeşitli ve muhtelif olduğuna göre tek tarihten bahsedilemez.
III. Conclusion
According to William Montgomery Watt history is not apart from the
Almighty God who is a power that constantly controls the history of
humankind. There is a chronological relationship between the events.
Therefore, even those happenings that don’t seem to have any relation
should be considered altogether. According to the philosophers concept of
historical philosophy history is divided into two:
1. The Holly History (the history of the Bible and Kur’an, which he interprets as mystic and subjective);
2. The Secular History.
According to Watt, ‘time’ is carrying out a ‘development’ and today is in
a better condition. It is obvious that the perspective of ‘social evolution’ has
had a profound impact on the philosopher’s point of view. Writing the history, in his opinion, is a subjective issue, because it depends on the writer’s
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judgment and perspective. As a result we cannot talk about one history as
there are different kinds of values.

HİKMET (SAYI 6)
Makalelerin Özetleri
Summary
After the disintegration of the Yugoslav Federation, countries that were
part of it faced with many conflicts and wars that marked the last decade
forthe region. In spite of the fact that their causes were much wider and deeper, it is evident that ethnic issues were used as a main instrument for the creation of new strategies or the practicing of the old ones. Within this context,
the Republic of Macedonia has so far successfully resisted falling into the trap
of such doctrines in spite of the 'suitable' internal situation and the intensive
influence of external factors.
In his paper two significant questions are explored: The first one
regards the way in which different ethnicities see themselves within the state
and in relation to other ethnic collectivities, while the second one corners the
development orthe trend of the inter- ethnic relations. Ratherthan concentrate
on a theoretical analyses, the paper approaches these questions by presenting some of the data collected in several pieces of research into ethnic issues
in recent years.
ÖZET
Yugoslavya Federasyonun dağılmasıyla, onu olusturan ülkeler çatışma
ve savaşlarla karşı karşıya kaldilar. Bu gelişmeler bölgeyi son on yılda
derinden etkilmistir. Hernekadar sebep ve nedenleri daha farklı ve derin olsa
da, etnik sorunun yeni stratejilerin çizilmesi yada eskilerin kullanılması açısından esas araç olarak kullanılmıştır. Bu çerçeve içinde Makedonya
Cumhuriyeti, iç siyasetinin "uygunluğu" itibariyle bu doktrinlere uyum sağlaması ve dış faktörlerin yoğun etkisine rağmen bu tür oyunlara karşı durmayi
başarabilmiştir.
Bu makale iki önemli sorunu işlemektedir: Birincisi, değişik etnik grupların devletle ve aralarindaki ilişkiler araştirilmakta; bir ikincisi de etnik gruplar arasindaki ilişkiler gelişimi incelenmektedir. Makale teorik yaklaşımlardan
ziyade son dönemlerde etnik gruplar arasındaki ilişkiler hakkında yapılan
araştırmaların sonuçlarına dayanıp soruna farklı bir yaklaşım getirmektedir.
ABSTRACT
As a philanthropic foundation, waqf has a long history since the rise of
Islam until the present day and it has played a great role in large number of
spheres of the human life in both individual and societal levels. Following the
tradition of their predecessors, the Ottomans established many waqfs and all
the waqfs were recorded in the qâdT sijils (court registers) of each city and
district. Manastir, as a famous Balkan city, was part of this tradition in establishing waqfs. Based on the qâdT sijils of Manastir, mainly belonging to the
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18th century, we have tried to analyze the waqf properties and how it functioned and administrated.
ÖZET
İslamın yükselişinden bugüne kadar hayırsever kurumu olarak kurulan
"Vakıf”, insan ve toplumun degişik alanlarında etkisi ve rölü çok büyük olmustur. Geleneği devam ettiren Osmanlı İmperatorluğu, sayıca çok Vakıf kurmuş
ve bütün bu kurulan vakıflar her bölge ve şehir için ayrı tutulan qâdT sijils
(Kadı Sicili) defterine kayıt edilmiştir. Meşhur Balkan şehri olan Manastır, bu
geleneğin bir parçasıydı. Manastır qâdT sijils'e dayanarak, çoğu 18 y.y. ait
olan, vakif mülkiyetini, işlevlerini ve nasil yönetildiğini araştırmaya çalıştık.
ÖZET
Arapçada tasdik etmek, doğrulamak, gönül huzuru ile baskı altında
kalmadan bir şeyi onaylamak anlamlarını ihtiva eden iman kelimesi, vücuda
nisbetle ruh, ağaca nisbetle kök ve binaya nisbetle temel gibidir. Bütün dinlerde olmakla birlikte özellikle İslam'da temel esas kabul edilen iman, amellerin/pratiklerin değer kazanıp kazanmamısına temel teşkil edenen önemli
noktalardan biridir.
"İman" kelimesi bütün dinlerde tartışılan ve yoruma açık olan bir
kelimedir. Tüm ilahi dinlerde en fazla üzerinde durulan kelimelerden biri olan
"iman" veya "inanç", İslam dininde ve İslami ilimlerde de farklı yorumlamalara
neden olmuş en önemli konulardan biridir. Her grup veya hizip bu kelimenin
içini farklı bir şekilde doldurmaya çalışmış, yeri geldiğinde kendi menfaatleri
ve çıkarları doğrultusunda yorumlamışlardır. Özellikle imanın muhtevası
konusunda farklı yorumlar yapılmakla birlikte genelde İslam alimleri ve bağlı
oldukları mezhepler imanın bir kalp işi olduğu konusunda birleşmişlerdir.
İslam alimleri iman konularını incelerken en fazla üzerinde tartıştıkları konulardan biri de iman-amel ilişkisidir. Bu konuda da farklı anlayışların olduğu bir
gerçektir. Ama Ehl-i Sünnet mezhebinin anlayışı ve yorumu en makul ve
gerçekçidir.
ABSTRACT
The word "Iman" in Arabic contains the meanings of affirmation; certifying; corroboration; to confirm; and, to approve somebody or something
without being under an influence or some pressure. That is, when compared
to the body it is the soul, compared to the tree it is the root, and to the building it is like its foundation. As in all religions, but especially in Islam, 'belief’ is
essential. It is the crucial point for the practices whether they worth or not.
The word 'belief’ is discussed many times and it is still open to discussion in all religions. In the divine religions it is one of the most important
issues, as it is in Islam and Islamic studies, and it has caused many different
interpretations. Each group or sect has tried to define the meaning of this
word according to theirwill and interests.
But, at least, the Islamic scholars and their groups (sects) have agreed
at the point that it is a matter of the heart. While they were analyzing this topic
the most important thing was the relationship between the belief and practice.
It is true that there are different comments and interpretations, but 'Ehli
Sunnet' sect is the most acceptable and correct one.
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ÖZET
İsim durumları Türk dilinin en büyük özelliklerindn biridir. İsim durumları
bir irtibat ifade eder ve diğer isimler, edatlarve fiillerle değişik değişik ilişki
kurar. Bu sabaple isimler, kelime grupları ve cümle içerisinde ilişkinin türüne
göre değişik durumlarda bulunur.
Değişik dillerde isim durumlarının sayısı farklıdır. Bazan aynı dilde
bulunan isism durumları için de farklı görüşler vardır. Bazan aynı dilde bulunan isim durumları için de farklı görüşler vardır. Böyle bir durumla Türk dili biliminde de karşılaşıyoruz.
Başlıca Türkçe'de dokuz isim durumu (halleri) vardır:
1. nominatif hali (yalın hali)
2. genitif hali (ilgi hali)
3. akkuzatif hali (yapma hali)
4. datif hali (yaklaşma hali)
5. lokatif hali (bulunma hali),
6. ablatif hali (uzaklaşma hali)
7. instrumental hali (vasıta hali)
8. ekvatif hali (eşitk,lik hali)
9. direkt hali (yön gösterme hali)
İsim durumları nominatif dışında belirli eklerle yapılır.
ABSTRACT
The 'states of nouns' is one of the most important properties of Turkish
language. They express a link in between and the rest of the nouns establish
different relations with the prepositions and verbs. Forthis reason, nouns within a word group and sentences according to their relation are in different
forms.
In other languages the numbers of these forms differ. Sometimes there
are different views about some forms even within a same language. We also
come across to this in Turkish grammar. In Turkish language there are nine
forms:
1. nominative (pure form)
2. genitif (relation)
3. akkusatif (doing)
4. datif (getting closer)
5. lokatif (existence)
6. ablatif (being away)
7. instrumental (vehicle, tool)
8. ekvatif(equality)
9. direkt (showing direction)
Accept forthe nominatif the nouns are formed by supplements.
ÖZET
Toplumsal yaşamda, gelişen hızlı değişmelerin sonucu ister istemez
eğitim anlayışının değişmesine ve günün şartlarına uygun insan tipinin
yetiştirilmesini sağlayacak yeni bir eğitim anlayışa gereksinim duyulmyştur.
Ülkemiz de bu konuyla ilgili eğitim kalitesini artırabilecek girişimlerinde bulunmuştur. Sonuçta tüm girişimlere rağmen hala eğitim sistemimizin: evrensel
eğitim sisteminden çok ezberci, düşünmeyen, düşünmediğinden dolayı ken180
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dini ifade edemiyen, kitap okumayan, sorgulamayan bir tip insan yetiştirdiğini görmekteyiz. Hele, Makedonya Cumhuriyeti'nin çok uluslu bir toplum
dahilinde yaşayan azınlık toplulukların ayakta kalabilmesi eğitim yolundan
geçer. Makedonya'da yaşayan Türklerin eğitim konusundaki sorunlarının
olumlu yönde ilerleme kaydetmesi yerine giderek bir çıkmaza sürüklenmesidir.
ABSTRACT
As a result of the developments and changes in social life, the need
for changes in education was inevitable. First of all, there was a need to
change the understanding of education, a new approach that would help us
bring up individuals that fit to this continuously developing new world.
In our country, there were some attempts to improve the quality of education; however, nothing has been changed yet. Unlike the international education system, our system is based on memorization, which enables to bring
up individuals that cannot think on their own. Also, it is a fact that our students
do not read, and that is why they cannot express themselves and question
things.
In fact, in a country like Macedonia where different nationalities live
together, the minorities have to survive and continue their existence; and the
only way for this is the education. However, instead of solving the problems
that Turkish people living in Macedonia are going through, it's becoming
worse.
ÖZET
XVI. y.y. sonu ve XVII. y.y. başlarında yaşamış olan Veysîünin asıl adı
Üveys b. Mehmedüdir. Azdın vilayetine bağlı Alaşehir kasabasında doğmuştur. 1604-5 yılında Priştine ilhakıyla Üskübüe müfettiş olarak ve vali olan
Kadri Efendinin ölümüyle onun yerine kadı tayin edildi.
Osmanlı İmparatorluğunun çeşitli bölge ve kayalarında şerüî vayifeler
gören Veysi’nin en çok görev aldığı yer belli ki, kendisinin de bulunmak istediği ve yedi kere atanıp azledildiği Üsküp’tür. Bunun içindir ki, Rumeli ve
Üsküp’te çok bulunduğundan "Üskübi" lâkabı verilmiştir.
Gözden geçirdiğimiz yerli ve yabancı kaynaklara binaen Veysi’nin şairliğiyle değil, daha çok nasirliğiyle tanınan bir şahsiyet olduğunun belirtildiğini
tespit ettik. Fakat, divanı ele alındığında, nesir yanısıra, onun şiir sahasında
da başarılı olduğu ortaya çıkmaktadır. Onun yaşayış tarzı ve hayat hikayesi
değerlendirildiği zaman alim, bilgili, zeki ve kültürlü biri olduğu görülür.
Beyitlerinden de görüleceği üyere Veysi her beyitinin ayrı bir yüceliğe
sahip ve Rumeli şairlerine kıblegah olduğununu ifade etmektedir.
Kendisinden başka güzel söz söyleyen, yani güyel şiir yazan olmadığını dile
getirmekle mübalağa yapmış olsa dahi, şiirlerinin güzelliği, akıcılığı, orada
kullandığı ince zekası, sanatı ve üslubu onun gerçekten bu konulara hakim
ve güçlü bir şair olduğunu göstermektedir.
Elimize geçen yerli kaynakların hemen hemen tümünde Veysi’nin
nasirliğinden bahsedilerek, şairliğine az temas edilmektedir. Veysi’nin büyük
bir nesir sanatçısı gibi ele alındığını, hatta Osmanlı döneminin en büyük nesir
üstadı gibi değerlendirilmiş olduğunu gördük.
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ABSTRACT
'Veysi', whose real name is Uveys b. Mehmed, has lived between the
end of the 16th and the beginning of the17th century. He was born in a town
called Alasehir in Aydin district.
In 1604-5 he comes to Priştine, then he becomes an inspector in
Üskup (Skopje) and afterthe death of the governor, Kadri Efendi, he foreordains him as a "cadi" in Üskup.
Veysi who had been charged as an official in various regions and districts of the Ottoman Empire, with no doubt liked Üskup the most which is not
surprising as he was appointed and relieved of duty seven times there.
Because he had been in Rumeli and Üskup a lot, he was by-named as Üskubi.
ÖZET
Yugoslavya'dan ayrılarak Eylül 1991 tarihinde bağımsızlığını ilan eden
Makedonya Cumhuriyet'ini, Türkiye 6 Şubat 1992 tarihinde Bulgaristan'dan
sonra tanıyan ikinci ülkedir. Makedonya Türkiye arasında geçmişten gelen
güçlü sosyo-kültürel ve politik bağlar iki ülke arasında olumlu ilişkilerin doğmasında etkili olmuştur. Güçlü siyasi ve kültürel ilişkilere ekonomik ve ticari
ilişkilerin eklenmesi iki ülke için faydalı olacaktır.
Bu makalede, Makedonya'nın Türkiye ile ekonomik ve ticari ilişkileri
analiz edilmiştir. Bu bağlamda iki ülke arasında ticari ve ekonomik ilişkiler
işbirliği olanakları çerçevesinde incelenmiştir. Burada ayrıca Makedonya
ekonomisinde Türk yatırımcılara ihtiyaç duyulan sektörlerin hangileri olduğuna yer verilmiştir. Bunun yanı sıra, Makedonya ile Türkiye arasındaki ticari ve
ekonomik ilişkilerin geçmişi incelenerek ,bu ilişkilerin geleceğine yönelik perspektifleri çizilmeye çalışılmıştır.
ABSTRACT
After the collaps of Yugoslavia into several parts, Turkey was the first
country who recognized Repulic of Macedonia with his constitutional name.
Turkey and Macedonia has a sociological and cultural similarity with comes
from the past. With growing political and economical relations will help to
each country to going forward and develop their economics.
In this part of the artıcle, commercial and economic relations between
Macedonia and Turkey have been analysed. In this context, commercial and
economic relations between these countries has been the subject in the
framework of cooperation possibilities. In this part, in which sectors that needed Turkish investors, of Macedonian economy have also been included.
By analysing the past of commercial and economic relations between
Macedonia and Turkey, the future perpspectives for this relationship has also
been attemped to drawn.
HİKMET (SAYI 7)
Makalelerin Özetleri
ÖZET
Nevrûz, Türk dünyasının ortak kültürel değerlerinden biridir. Daha çok
eski Türklerin ve İranlıların kabul ettikleri yeni gün anlamına gelen geleneksel
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bir bayramdır. Eskiden çok büyük ragbet görmüş olan bu bayram, belli belirsiz küçük farklılıklar dışında, Makedonya'nın hemen hemen her yerinde aynı
şekilde kutlanmıştır. Sadeleştirilmiş ve şeklini değiştirmiş olmakla birlikte, bu
kutlamalar, bazı köy çevrelerinde, bugün de devam etmektedir. Ancak,
Makedonya Türkleri arasında Nevrûz bugün eski canlılığını kaybetmiş ve dinî
menkıbevî nedenleri büyük ölçüde unutulmuş bir bahar bayramı olarak kutlanmaktadır.
Makedonya ve Balkanlarda Yılbaşı bayramı olarak kutlanan Nevrûz ve
bununla ilgili uygulamaların benzer biçimleri kimi küçük farklılıklarla bütün
Türk dünyasında ve hatta Türklerin yaşadığı coğrafyalarda belirli ölçüde diğer
milletlerde de görülmektedir.
ABSTRACT
Nauruz (a holiday celebrated at the vernal equinox) is one of the most
common cultural values of the Turkish world mostly celebrated by the old
Turks and the Persians. This is a traditional celebration meaning ‘new day’.
Although this was quite significant in the past excluding some small changes
it has been celebrated in almost every region of Macedonia. Together with
some small changes and simplifications, these celebrations are continued in
some suburbs and villages. However, Nauruz has lost its significance and
importance among the Macedonian Turks lacking its base philosophy, which
is, the religious tales, and is celebrated as a spring feast.
In Macedonia and the Balkans in general, nowadays Nauruz is celebrated similar to the New Year’s celebration. And, it is also celebrated by the
other nationalities where Turkish people live and the Turkish world in general with slight differences in the regulations.
Conclusion
Yahya Kemal Beyatlı, who was born in the Balkans, and who after
completing his higher education in France and returned to Turkey, is a man
of letters and philosophy who wrote books of prose as well as books of poetry during the republican period. He served as a Member of Parliament in the
following years and as the ambassador of Turkey in Poland, Spain and
Pakistan. The end of the nineteenth century and the beginning of the twentieth century, when he was a child and a teenager, was a period when the
Otoman State started to collapse and new formations in the Balkans started.
Since his memories narrate this turbulent period and geography, they are
interesting texts not only for our history of literature but also for our history of
thought and politics. Based on his memories, it is observed that the family life
in the Balkan cities, wedding ceremonies and funerals and school-starting
ceremonies, are the same as the ones in Anatolian cities even at the end of
the nineteenth century. These common ties of our culture united us despite
the fact that we lived in different regions and geographies for centuries. These
common ties will continue to function in the future as well.
Sonuç
Balkanlar’in Üsküp şehrinde doğup Fransa’da yüksek öğrenimini
bitirdikten sonra tekrar Türkiye’ye dönen Yahya Kemal Cumhuriyet döneminde hem düz yazi hem de şiir yazan bir kültür ve felsefe adamıdır. Ayrıca,
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ileriki yıllarda mecliste milletvekili ve Türkiye büyükelçisi olarak Polonya,
İspanya ve Pakistan gibi ülkelerde değişik görevlerde hizmet vermiştir. 19. yy
sonlarında ve 20. yy başında şairin çocukluk ve gençlik zamanında
Osmanlının düşüş dönemiydi ve Balkanlar da yeniden şekilleniyordu. Bu
nedenle Yahya Kemalin Balkanlar coğrafyasının karmaşık döneminden
kalan hatıraları sadece edebiyat tarihi açısından ilginç yazılar değil, aynı
zamanda düşünce ve siyaset açısından da çok önemlidir. Yazdığı hatıraları
ve tespitlerine göre 19.yy’ın sonlarında Balkanlarda aile hayatı, düğün ve
cenaze törenleri, okul açılış törenlerinin. Anadoluda benzerini görüyoruz.
Farklı coğrafyalarda yaşamamıza rağmen bizi birbirimize bağlayan kültür
bağları vardır. Bu sıkı bağlar devam edecektir.
SONUÇ
Zbigniew Brzezinski’nin ‘küresel Balkanlaşma’ tanımlaması, bu bölgenin uluslararası politikada sahip olduğu negatif imajın bir yansıması gibidir
(Brzezinski, 2005: 83). Bu negatif imajın oluşmasında, çalışmamızın birinci ve
ikinci başlıkları altında ortaya koymuş olduğumuz üzere, bölgenin son derece
stratejik bir coğrafi konumda bulunmasının yol açtığı sonuçlar etkili olmaktadır.
Siyasal merkezi inşa etme çabasında olan tüm siyasal entiteler, Balkan
yarımadasına bu süreçte ister merkez isterse çevre rolü biçsinler, mutlaka
hakimiyet altına almak için büyük bir mücadele vermektedirler. Çünkü bu
bölge tam olarak denetlenmedikçe, inşa edilen siyasal merkezin varlığını
uzun sürede dış tehditler karşısında savunabilmesi olanağı çok zayıftır.
Balkanlar’da tarihsel süreçte oluşmuş zayıf siyasal merkezler, bölgenin çok
uzun yüzyıllar boyunca bir çatışma alanına dönüşmesine yol açmıştır. Bizans
siyasal yapılanmasının Balkan yarımadasındaki varlığını devam ettirmesi, bir
anlamda, bu çatışma ortamının devamına bağlıdır. Zayıf siyasal merkez,
kendi manevra alanını genişletebilmek için veya yetersiz güç kapasitesi
dolayısıyla, Balkan yarımadasına yönelik etnik göçleri ve merkezkaç unsurlar
arasındaki kıyasıya çatışmayı önleyememektedir/önlememektedir. Bu
nedenle Balkan yarımadasındaki güç mücadelesi, son derece dalgalı bir
seyir izlemiş, çoğu zamanda oldukça kanlı olmuştur.
Bu süreçte yaşananlar, Balkan yarımadasında yaşayan bütün halkların
kendi acılarını yüceltmeleri ve ötekine dair negatif imajlarını keskinleştirmelerine yol açmıştır. Osmanlı Türkleri’nin 14. Yüzyılın ikinci yarısından itibaren
Balkanları merkez alarak inşa etmeye çalıştıkları siyasal merkez, bölgenin
merkezkaç unsurlarının hakimiyet altına alınması ve Bizans Devleti’nin
ortadan kaldırılması sonrasında, 15. Yüzyılın ikinci yarısı ve 16. Yüzyıl
itibariyle muhkem bir hale gelmiştir. Osmanlı Türkleri’nin varlığı Balkan yarımadasında etno-demografik yapının çeşitlenmesini de sağlamıştır. Osmanlı
Türkleri’nin inşa etttikleri güçlü siyasal merkez, 19. Yüzyıla kadar, büyük oranda, Balkan yarımadasında uzun barış döneminin en önemli sebebi olarak
nitelenebilir. Ancak özellikle 17. Yüzyıldan itibaren, Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu ve Rus Çarlığı’nın, Osmanlı Devleti’ne karşı yürüttükleri
mücadele çerçevesinde, Balkan yarımadasının sahip olduğu stratejik konumundan dolayı, öncelikli olarak hakimiyet altına alma ya da bağlı siyasal
yapılar oluşturmak için, sürekli dış müdahalede bulunmaları, bölgenin
yeniden büyük bir çatışma alanına dönüşmesine yol açmıştır. Bu süreçte,
Balkan yarımadası halklarının mücadelesi, bir yandan ortak düşman olarak
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varsaydıkları Osmanlı Devleti’ne karşı iken, diğer yandan belirli oranda kurtarıcı misyonuyla gelen ancak, bölgeyi hakimiyet altına almaya veya bağlı
devletler oluşturmaya yönelen Avusturya-Macaristan İmparatorluğu ve Rus
Çarlığı gibi devletlere karşı olmuştur. Çünkü bölgeyi (kısmi veya bütünüyle)
hakimiyet altına alan devletlerden Osmanlılar dışındaki merkezi siyasal
yapılardan özellikle Bizans İmparatorluğu ve kısmen Avusturya-Macaristan
İmparatorluğu, değişen yoğunlukta asimilasyon politikası uygulamışlardır.
Osmanlı millet sistemi, asimilasyonu değil, sisteme dahil edilen her halkın,
merkezi otoriteyi tanımak şartıyla, kendi dini kimliği ile varolmasına olanak
tanımaktadır. Balkan yarımadasında yaşayan halkların büyük çoğunluğundaki güçlü Ortodoks kimliğinin varlığı bunun açık delilidir. Bu anlamda Balkan
yarımadasındaki Osmanlı varlığı, bölgenin etnik ve dinsel olarak homojenleşmesinin önündeki en önemli engel olmuştur. Osmanlı varlığı, büyük
merkezi devletlerin asimilasyon politikalarına engel olduğu gibi, aynı zamanda bölge halklarının birbirlerini asimile etme yönündeki politikalarına da büyük
oranda set çekmiştir. Sırp, Bulgar ve Yunanlar’ın Makedonları asimile politikaları ve bunun başarılamaması bunun en güzel örneğidir. Ele aldığımız tarihsel süreçlerde oluşan çatışma dinamiklerinden ve gelecektede çatışmaları
tetikleme potansiyelini taşıyan iki argüman, ‘önce biz vardık’ ve ‘en geniş teritoryal sınırlar ve siyasal etkileme kapasitesine ulaşılan dönem’. Bu iki argüman, Balkanlar’daki zayıf siyasal merkezin varolduğu dönemde geliştirilme
olanağı bulmuştur. Güçlü siyasal merkezin oluştuğu dönemde, bu iki argümana dayalı söylemler geçersizleşirken, yeni argümanlar geliştirilmiştir.
Çünkü güçlü merkez, her ne kadar asimilasyon politikası uygulamasa da, bölgenin etno-demografik haritasını köklü bir şekilde değiştirecek ve halkların
yaşam alanlarının yeniden tanımlanmasını başlatabilmektedir. Bu ise Balkan
yarımadasını da kapsayan siyasal güç merkezlerinin ortadan kalkmasından
sonra, konjonktürel gelişmelerin de etkisiyle, ortaya çıkan siyasal entiteler
arasında çok kanlı çatışmaları tetikleyebilmektedir. Birinci Dünya Savaşı
öncesi ve sonrasında, Soğuk Savaş’ın bitişi sonrasında Balkan yarımadasında yaşanan çatışmalar ve büyük katliamlar bunun en önemli delilidir. Bugün
itibariyle de bu potansiyel çatışma unsurları ortadan kalkmadığı gibi, yeni
derinlikler kazanarak gelecekte yeni çatışmalar üretme tehlikesini de
içerisinde barındırmaktadır (Rusinow, 1997: 117; Todorova, 1997: 82-86;
West, 1982: 476).
CONCLUSION
Zbignievw Brzinski’s definition of ‘Global Balkanization’ is the reflection
of the negative image that this region has in international politics. As we have
pointed out in the first two headings of our research dealing with the topic, this
region has a very strategic geographical position that affects it.
All of the entities that strive to build political centers are actually putting
effort for sovereignty. Because, if this area is not controlled completely, the
center that has been built will have difficulties in defending itself against the
external threatens. The process of history had shown that the weak political
centers that were created have caused long years battles in that region.
Therefore, the struggle for power in the Balkan’s has always been bloody.
These happenings have caused the peoples in the Balkans to exaggerate
their own pain and the negative image of the enemy.
From the 2nd half of the 14th century the Ottoman Turks established
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political center in the Balkans. After clearing away the Byzantines, from the
2nd half of the 15th century until the 16th c it became more dominant. The
existence of the Ottoman Turks in the Balkans has helped the ethno-democratic construction there to variegate. The powerful political center that
Ottoman Turks have built up to the 19th century was the reason of the long
peace in the Balkans.
However, especially with the beginning of the 17th century the Balkan’s
were turned to an area of great battles by the effort of the Austro-Hungarian
Empire and the Russian Kingdom wasted against the Ottoman Empire
because of the strategic political position of the region. They tried to interfere
from outside in order to dominate or to establish bound political constructions.
During this period, the struggle of the nations in the Balkan Peninsula
was on one hand against the Ottoman Empire who was considered the
enemy they were fighting against, on the other hand the Austro-Hungarian
Empires and Russian Kingdom who were coming with a mission of saviors
but were actually coming to rule. They had to struggle because of the grate
effect of assimilation politics that was applied especially by the Byzantines
and later the Austro-Hungarians, whereas the Ottoman State didn’t use the
system of assimilation by maintaining their own religion as most of the people living in the Balkans were Orthodox which can still be an evidence.
They were always facing with other interferences, and this made them
fight with each other. From this aspect the influence of the Ottomans in the
Balkans was the most important obstacle in mixing the ethnicity and religion.
As the influence of the Ottomans was an obstacle for the assimilation politics
of the big countries, it was obstacle of the people in their assimilation with
each other. The best example for this is the assimilation of the Macedonians
by the Serbian, Bulgarian, and Greeks.
Dynamics of conflict that appeared in the historical period that we considered as potentials for provocation of conflict carries out two argumentative
topics:
‘we were the first’ and ‘the period when the widest territorial borders
and political influence was reached’. These two topics have succeeded to be
developed when the weak political centers were dominant in the Balkans.
But, nevertheless, these political force centers and their influences have disappeared as a result of and by the effect of the developments in general.
ÖZET
Bu araştırma, Balkan Müslümanları arasındaki din-kimlik bütünleşmesinin etki ve etkileşimini belirlemek amacıyla yapılmıştır. Ayrıca deneklerin demografik özellikleriyle (cinsiyet, ülke, etnik köken, yaş, sosyoekonomik durum, yaşanılan yer vb.) hem din-kimlik bütünleşmesi hem de dindarlık arasındaki ilişkiler incelenmiştir. Uygulama sonucunda elde edilen veriler bilgisayar ortamına aktarılmış ve SPSS paket programı kullanılarak analiz edilmiştir.
Elde edilen bulgulara göre, Balkan Müslümanlarının demografik özellikleri din-kimlik bütünleşmesi düzeyleri arasında anlamlı bir ilişki gözlenmiştir.
Dindarlık Ölçeği ile Müslüman’da aranan özellikler ve Dine-Ahlaka aykırı
Davranışlar ölçekleri arasında anlamlı ilişkiler görülmüştür. Balkan
Müslümanları arasında dindarlık boyutlarda büyük benzerliklerin ve anlamlı
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ilişkilerin yanında bazı konularda aralarında dindarlık ile ilgili görüş ve tutumlarda bazı farkların bulunulduğu da gözlenmiştir.
Özetle genel bir değerlendirme yapacak olursak ulaştığımız kaynaklar
Balkan Müslümanlarını oluşturan her etnik grubun “etno-merkezcilik” doğrultusunda hareket ettiğini gösteriyordu. Ancak araştırmamızda elde ettiğimiz
bulgular, bu durumu kısmen doğrulasa da kendi etnik grubunu öne çıkarma
yanında bunu aşan bir üst kimlik olarak dinîn halen etkisini sürdürdüğünü
göstermektedir. Bu üst kimliğin (Din-İslam), araştırmamızın kapsamına giren
ülke Müslümanlarını beraber bir çatı altında topladığı görülmüştür. Aynı
zamanda bazı geleneksel ve kültürel değerleri paylaşma konusunda dinîn
önemli bir faktör olduğu tespit edilmiştir.
ABSTRACT
This research has been carried out for determining relationship and
encounter between religiosity and identity at the Muslims Population in the
Balkans. Morever relations between demographic features of Subjects (gender, state place, national identity, age, place, social-economic status etc.),
both Identity and Religiosity has been researched. In this Research which
was applied on 1131 Muslims of Balkan states (Like Albania, Bosna and
Hertzegovina, Macedonia and Kosova), “Religiosity Scale” and “Muslim
Personality Inventory, POI” was used. The data obtained through the measures analized by a statistical program, called SPSS.
The findings show that there isn’t a significant relation between
Religiosity and Identity’s Integration. Morever findings show that most of subjects incline to religious attitude and spesifically in faith dimension of religiosity all of them have a homogenetic structure.
If we make a general wiew about our research, it so clear that the
Balkan Muslims are so closely with the religious identity, who is get together
and create a kind of solidarization between them. Also, between the Balkan’s
Muslims sharing the cultural and traditional value is an important factor.
Finally, this investigation has outlined that social-cultural and religious
elements played an important role in the realizing of religious-identity integration process. Finding about personal and social anowledgments give us a
possibility to make some conclusion and comments in the psychology and
psychological religious perspective.
ÖZET
Veysi’nin yaşadığı dönem XVI. asrın sonu ile XVII. asrın birinci
yarısıdır. Bu dönemde divan şiiri, İstanbul haricinde imparatorluğun diğer
şehirlerine bir önceki yüzyıldakinden daha fazla yayıldığı için Bağdat, Kahire,
Peşte, Üsküp, Saraybosna, Prizren vb. gibi şehirlerde de edebi ortamların
belirmesi ve güçlü şairlerin yetişmesine imkân sağlamıştır. Veysi de, böyle
uygun bir zemin ve ortamda yetiştiği için, Divan şiirinin incelik ve sanatına
vâkıf olarak, nesir yanısıra, edebiyatımıza başarılı şiirler de bahşetmeye
muvaffak olmuştur.
Bu konuyu seçmemizin sebebi, uzun zaman Rumeli’de, yani Üsküp’te
kadılık görevinde bulunarak bu şehri çok sevip adeta vatan edinmesi ve
Üsküp’te vefat etmiş olması yanısıra, bir şair olarak Veysi’nin kasidelerinin
şimdiye kadar tahlil edilmemiş olmasındandır.
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Kaside biçiminde yazıldığı halde Veysi Divanı’nın içinde diğer kasidelerle birlikte yer almayan İstanbul Kasidesi’nin varlığından ilk olarak haberdar
eden edebiyat araştırmacısı ve tarihçi E.J.VV.Gibb’dir. Ayrica Fahir İz de, 52
beyit olarak bu kasideye kitabında yer vermiştir.
Bizim yaptığımız bir tespite göre de, Veysi’nin İstanbul Kasidesi’nin,
Heinriche Friedrich von Diez tarafından 1811 yılında Almanca’ya tercüme
edildiği ve meşhur Alman şairi Goethe tarafından çok beğenildiği iddia
edilmektedir.
ABSTRACT
Veysi lived between the end of the 16th and the beginning of the 17th
century when ‘Divan’ (classical Ottoman poetry) was spread in every city of
the Empire except Istanbul, as a result of the previous century. In cities like
Baghdad, Cairo, Budapest, Skopje, Sarajevo, and Prizren literature circles
and many powerful poets had emerged. Veysi, who was brought up in this
sort of environment, as a poet who knew the art and delicacy of ‘Divan’ has
granted us and the literature of the time not only with prose but also with
some powerful poetry.
The reason why we have chosen this topic is that, although he was
known to have lived and worked as a ‘cadi’ long time in Rumelia and that he
loved the city of Skopje like his hometown where he also died, Veysi’s ‘kasidas’ were not studied at all previously.
Although the Kasida of Istanbul is written in the form of kasida, it was
not among the others of Veysi’s ‘Divan’ (collection of poems). The first to
inform us about it was the literature researcher and historian E.J.W. Gibbs.
In addition, Fahir Iz has also written this kasida in 52 ‘beyits’ (couplets) in his book. According to a research we have done, Veysi’s The Kasida
of Istanbul was translated into German by H.F.von Diez in 1811, and it is
claimed that German poet Goethe liked it very much.
HİKMET (SAYI 8)
Makalelerin Özetleri
CONCLUSION
A key challenge for the Macedonian state is the full implementation of
the Framework Agreement that affirms the multi-ethnical and multicultural
composition of the country. However, in practise not all the communities are
equally in mind of politicians and organisations. Some meetings with international organisations working in the country have shown to me that they were
not very much aware of the necessities of the smaller communities and therefore, they do not focus their attention on them.
The Framework Agreement contains changes in the Constitution
regarding the character of the State and the legislative amendments that provide greater rights for representation and guarantees for participation, use of
language, religious freedom or minority language education. The question
raised in chapter III in relation to this was who the beneficiaries of the powersharing were in the country.
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Following Lijphart's theory, consociational democracy is the result of
the division of a plural society into elements or units in order to facilitate selfgovernment over matters of major concern to them. What is interesting to
mention in favour of a consociational theory is that defends a high degree of
autonomy for the units in which ethnic communities have self-government,
but it is important to ensure that the units have not homogeneous composition. This is the main criterion that should be taken into consideration for the
issue of territorial division that I mentioned in the chapter IV, because if we
divide the plural society into homogeneous units we return to one of the
essential statement in this study: how to improve inter-ethnic relations.
Another feature of consociational democracies is mutual veto right for
minorities, according to that, Albanians for instance have the right to veto,
although the other communities do not support them, because they got major
number of representatives than other communities, which seems not to be a
clear multi-ethnic approach. There is an asymmetry among the different communities in the treatment given to them in the agreement, whose main preferment in the redaction of the text is a bi-national state.
It is also important to imagine how every unit of local self-government
can cooperate with the others as a kind of "wheel of a gear", how to connect
the local level with the state level. I have talked about inter-ethnic relations on
purpose, without interethnic relations the rights of minorities cannot be
ensured and this can be appreciated in all the mentions about project on education.
In fact, the law on Local Self-Government approved in 2001 is a key
instrument for decentralisation, because it enhances decision-making
processes at the local level. Another good aspect is that consociational
democracy has to be flexible to accommodate people who do not identify
themselves on bases of ethnicity.
This process of collecting weapons was very important, since the
beginning the disarmament process was linked to the process of constitutional changes. The reference to the Macedonian People had to be eliminated
from the Constitution and the majority of ethnic Macedonians found the wording of the Preamble unacceptable. After extensive consultations it was proposed that the term 'Macedonian People' should be reincorporated into the
text, but adding the Albanian, Turkish, Serbian and Vlach people who live
there, decision that was very much criticised.
Finally, they came up with the solution that the Macedonian language
is the official language of the country used for international relations. Any
other language spoken by at least 20 per cent of the population is also an official language, and can be used for personal documents, civil and criminal
proceedings, by institutions of local self-government and in communication
with the central government. At the same time, the 20 per cent meant that
Albanian was the other language granted this condition, but the recognition
is more in terms of demographic data and not equal status.
In despite of that, we can say that minority rights for the Turkish community are protected at national level: article 8 concerns equitable representation of persons belonging to all communities in public bodies; article 9 guarantees full equality in the enjoyment of the rights; freedom of religion appears
in article 19 of the Constitution, the right to education in minority language is
given by article 48 and finally, the committee of inter-ethnic relations is estabHÝKMET
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lished in article 78.
However, what is relevant in the case of the Turkish community is how
these articles are applicable in every unit of local self-government where the
criterion of 20 percent is not fulfilled and even more important: what is going
to happen with the Turkish community in the municipalities where they are
the majority after the law on territorial division will be implemented. Another
question raised in the present study is the legitimacy of Western Countries in
imposing conditions and pressuring countries like Macedonia, making them
sign treaties that hardly can implement. Republic of Macedonia is facing a
challenge to define itself independently and to confirm its sovereignty
although, the help of the international community might be required, but the
main task is for the citizens of the country without exception.
ÖZET
Makedonya devleti için asıl zorluk ülkenin çok uluslu ve kültürlü kompozisyonunu onaylayan Çerçeve Anlaşması’nın uygulanmasıdır. Fakat
pratikte toplumda herkes siyasetçi ve organizasyonlarla aynı fikirde olmayabilir. Ülkede çalışan bazı uluslararası organizasyonlarla yapılan toplantılarda
azınlık toplumların ihtıyaç ve gerekliliklerinin farkında olmadıklarını ve bu yüzden onlara önem vermedikleri görülmüştür.
Çerçeve Anlaşması devletin yapısı ve tanımış olduğu haklara göre
Anayasal değişiklikler içermektedir; mesela daha fazla hak tanıyan yasama
değişiklikleri, temsil ve katılım garantisi, dilin kullanımı, dini özgürlük veya
azınlık dil eğitimi gibi değişikliklerdir. Üçüncü bölümde bununla ilgili şu soruyla karşılaşıyoruz: Ülkede güç paylaşımı-mirasçıları kimlerdi?
Lijphart”ın teorisine göre, toplumsallaştırma demokrasisi çok uluslu
toplumların element ve ünitelere bölünmesi sonucu olarak kendi-kendini
yönetip kendi meselelerine kendilerinin çözüm bulabilmesini kolaylaştırmasıdır. İlginçtir ki bu tür demokrasi özerkliği savunuyor fakat ünitelerin
homojen olmasını istemiyor. Bu göz önünde bulundurmamız gereken en
önemli kıstasdır; çünkü eğer çoğul toplumu homojen ünitelere bölmüş olursak 4’üncü bölümde bahsettiğimiz bölgesel bölünme meselesine, yani bu
çalışmanın en önemli sorusuna dönmüş oluruz: Etnik guruplar arasındaki
ilişkiyi nasıl geliştirebiliriz?
Toplumsallaştırma demokrasisinin başka bir özelliği azınlıklar için
karşılıklı veto hakkıdır. Buna göre her ne kadar diğer topluluklar bunu onaylamasa da Arnavutların örneğin veto hakkı vardır ki bu da pek da çok uluslu
bir yaklaşım değildir. Anlaşmada diğer topluluklarla arasında onlara yapılan
muamele açısından bir asimetri var ve aynısının da yazı ve yayında tercihi ikimilletli ülke olarak geçiyor.
Ayrıca, önemli olan bir şey daha var; yerel özerklikte her ünite diğerleriyle nasıl bir çeşit hız direksiyonu fonksiyonu gibi bir iletişim kurabilir diye
düşünmeliyiz ki yerel ve devlet seviyesindekilerle bir bağlantı kurabilsin.
Guruplar içi konularını ortaya koymuş olmamızın sebebi etnik guruplar
içerisinde gereken ilişkilerin olmamasıdır. Bu da olmadığı sürece azınlık haklarının da gerçekleşmesi mümkün değil. Eğitim projesi için de aynı şey
geçerlidir.
Aslında 2001’ de onaylanan yerel özerk-yönetim kanunu merkezi
yönetimin anahtar meselesidir, çünkü yerel seviyedeki karar verme sürecini
hızlandırır. Diğer iyi bir yönü de toplumsal demokrasinin kendilerini herhangi
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bir etnik bazda ifade edemeyenlere karşı esnek davranılmasını sağlayabilmesidir.
Diğer bir konu da silah toplama eylemi önemliydi çünkü silahsızlaştırma anayasal değişiklikler süreciyle bağlantılıydı. ‘Makedonlar’ kelimesinin
anayasadan çıkartılması gerekiyordu; ve uzun görüşmelerden sonra
Makedonlar ve orada yaşayan milletler Arnavut, Türk, Sırp ve Ulahlar, olarak
kararlaştırıldı. Bu da çok eleştirilen bir karar oldu.
En sonunda da Makedonca özellikle uluslararası ilişkilerde resmi dil
olarak kabul edildi. Herhangi başka bir dilde de, eğer o dili konuşanların
nüfusu % 20’ye ulaşıyorsa şahsi belgeler, gayriresmi, ve hukuki belgeler gibi
bölgesel özerk kurumlarda ve onların merkezi yönetim ile aralarındaki
iletişimde kullanılabilir oldu. Aslında bu % 20 oranını tutturabilen sadece
Arnavut dili oldu. Fakat bu tanınmış haklar daha çok sunum belgeleri için
geçerli yoksa bu iki dil aynı statüde değiller.
Buna rağmen Türk toplumu için azınlık haklarının milli bazda anayasal
olarak korunmuş olduğunu söyleyebiliriz; mesela 8’inci makalede kamusal
alanda temsil sayısı adil olarak tüm etnik guruplara verilmiştir. 9’uncu
makalede de eşit iş dağılım hakları garantisi; din özgürlüğü 19’uncu
makalede; azınlık dilde eğitim görme hakkı 48’ inci makalede ve son olarak
da 78’ inci makalede etnik guruplar arasi ilişkiler heyeti oluşturulmuştur. Fakat
Türk toplumu için farklı olan durum bu kanunların her özerk yönetim
ünitesinde % 20 kriterine uymuyorsa ve/veya çoğunluk bölgesel dağılıma
göre değerlendirilen belediyelerde Türk toplumunun hali ne olacak sorusunu
ortaya koyuyor? Bu çalışmada diğer bir soru, batı ülkelerinin Makedonya gibi
ülkelere şartlar empoze etmesi ve baskı uygulaması veya uygulanması zor
olan anlaşmalara imza atmak durumunda bırakılması sorusudur. Makedonya
Cumhuriyeti kendini özgürce ifade etmekte ve egemenliğini teyid etmekte
zorlanıyor. Bu konuda uluslararası topluluklardan yardım istenebilir fakat yine
de en büyük görev (istisnasız tüm) kendi vatandaşlarına düşmektedir.
ÖZET
Makedonya Türklerinin halk yaratıcılığında, düğün türküleri önemli bir
yer kapsa-maktadır. Söylendikleri yerlerine ve görevlerine göre, sünnet ve
evlenmeyle ilgili olmak üzere onları genelde iki kümede toplayabiliriz. Sünnet
düğünüyle ilgili olanlar genelde, sünnet olacak çocuğu psikolojikmen hazırlamayı amaçlamaktadır. Evlilikle ilgili olanlar da, evlilikten önce, evlilik sırasında ve evlendikten sonra olmak üzere, üç kümede toplanabilirler. Bunlar,
evlenecek olan kızın kendisiyle ve velileriyle ilgili övgü ve eleştiri mahiyetinde
birtakım bilgilerin yanında, onun evlenip gideceği yeni evindeki farklı ortama
uyum sağlayabilmesi konusundaki yaklaşım ve becerileri hakkında önemli
bilgiler içermektedir.
Sözkonusu olan makalemizde bu tür bilgi ve duygular üzerinde durulacaktır.
CONCLUSION
The creativity of the Turkish people in Macedonia can be mainly
noticed in the songs of various ceremonies that can be divided into two. The
ceremony of “sunnet” (which is a religious ceremony where little boys are
made a small operation to become healthy men in their future) is one of the
most important; and the wedding ceremonies. The former is compositions of
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words that will enable the boy to relax and make him feel more confident.
Whereas the other group of songs is related to marriage. This is also divided
into three groups; that is, before, during and after the wedding. It is sang to
the young woman going to be married where there are some praises, and little critics about her, about her family; and there are also some tips about
what she has to do or how to behave in her husbands home.
You will be able to find more detailed information in the article itself.
ÖZET
Zamanın ünlü meydan şairi Kıbrıs’lı Âşik Kenzi (1795-1839) yarım
yüzyılı bile doldurmayan ömrünün çoğunu Rumeli topraklarında geçirmiştir.
10-12 yaşlarında baba ocağından ayrıldığı sanılan Kenzi, bektaşi
tekkelerinde yetişmiş, güney ve batı Anadolu’nun bazı yerlerini dolaştıktan
sonra Edirne’ye yerleşip kalmıştır. Askerliğini Mağrip’te yapmış, Kıbrıs’tan
Mağrib’e dönerken bindiği geminin fırtınaya tutulup Mısır’a sığınması, bu
ülkeyi de yakından tanımasına vesile olmuştur.
Şiirlerinden hareketle, orduya katılarak Rumeli’nin çoğu yerlerini gezip
görme fırsatı bulduğu, bazı kentlerini de kendi olanaklarıyla dolaştığı söylemek mümkündür. Nereye gitmişse o yerlerin olaylarını, olgularını dile getirmiş
bir vesileyle önemli yer, bina ve kişi adlarını saymıştır. Bu bakımdan Kenzi’nin
şiirlerinde Rumeli coğrafyası ayrı bir yer tutar.
CONCLUSION
The famous poet of the time Kibrisli Asik Kenzi (1795-18 independed
39) who hadn’t accomplished even half of the century had spent his life in
Rumelia. He was considered as independant because he had left his family
in an early age and was actually educated in the ‘Bektasi tekkes’ (religious
schools), and after going round the south and west Anatolian parts finally settled in Edirne. He had also served the army in ‘Magrib’ (the west). While he
was going back to Magrib from Kibris (Cyprus) in a boat the tough storm
threw him to Egypt, where he had had a chance to experince this country,
too.
Actually, derived from his poems, we can understand that by joining the
army he had had the chance to travel and visit many of the Rumelian places,
and he had even gone to some other towns by his own means.
Moreover, it is obvious that Rumelia has a special place and importance in Kenzi’s poems as he has mentioned the events and peoples of the
places he has been by giving names of people and even buildings.
ÖZET
Türk şiirinin ilk örnekleri islamiyet öncesinde dini bir karakter taşımaktadır. Mistik ve dini konular islamiyetten sonrada işlenmeye devam etmiştir.
Türk şiirine metafizik bir görünüm getiren ve Divan şiiri olarak da adlandırılan
Klasik Türk şiiri dini ve mistik bir bir görünüm arz eder. Batılılaşma hareketi
olarak ortaya çıkan Tanzimat döneminde ise şiirimizde metafizik görünüm
değişiklik göstermeye başlar. Böylece Türk şiirinde yeni konular işlenmeye
başlar. Bu makale metafiziğe dayalı dini ve mistik içeriğin Türk şiirine
Cumhuriyet dönemine kadar nasıl yansıdığı ile ilgili bir çalışmadır.
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ABSTRACT
The first examples of Turkish poetry before the advent of Islam have
religious characteristics. Mystical and religious subjects continued to nurrish
Turkish poetry after the conversion to Islam. Religious and mystical aspects
of classical Turkish poetry known as Divan poetry brought a metaphysical
dimension to Turkish poetry. Movements of westernisation that appeared in
the Tanzimat period changed the metaphysical aspect of our poetry. Thus,
Turkish poetry gained new subjects and concepts. This article studies how
metaphysical subjects, such as religion and mysticism, reflected on Turkish
poetry until the republic.
ÖZET
Çocuk edebiyatının sorunları oldukça pek çoktur. Bu sorunların
bazılarına değinilmiş, değişik yönden yorumlar yapılmış, tartışılmış olmasına
rağmen bu işle uğraşanların bir araya gelip tek bir noktada uzlaşmaları
oldukça zor olmuştur. Bu çalısmamızda, değişik örneklerle ve bilimsel açıklamalarla çocuk edebiyatı sorunlarının ne olduğunu ve olabileceğini ve yapılan
araştırma ve incelemelerle bu sorunların giderilmesinin mümkün olabileceğini vurgulamaktayız.
ABSTRACT
Theere are many problems in the Turkish literature for children in
Macedonia. literature for children has many problems. Although some of
them have been discussed in many ways there has never resulted in a compromise at a certain point by those who deal with it. In this resurch we will be
looking at some important points by giving examples, making comments, and
showing the posibilities of solutions for certain problems.
ÖZET
Makedonya’da Türk ve Makedon dili biliminin temel taşı, baş mimarı ve
efsanevi otoritesi Akademik Olivera Yaşar-Nasteva’dır. Özelikle Makedonya
ve Balkanlar’da kullanılan dillerin Türk dili ile ilişkilerini ve de Türk dilinin onlar
üzerindeki etki ve katkıları konusunda efsanevi bir kaynak ve otoritedir.
ABSTRACT
The gemstone, founder, and its legendary authority of the Turkish and
the Macedonian grammar in Macedonia is Olivera Yaşar-Nasteva. She is a
resourse and the authority especially for the Turkish language spoken in
Macedonia and the Balkans; and its effects and contributions over the other
Balkan languages.
ÖZET
Makedon ve Türk ulusları arasında günübirlik iletişim özellikle halk edebiyatı ve halk müziğine yansımıştır. Makedon halk şarkıları bir dönemde
yaşayan hayatın aynasıdır. Özellikle lirik şarkılar yoğun duygularla ilgiyi çekiyorlar. Bu şarkılarda doğum, sevgi, düğün, ölüm, gurbetçilik, ayrılık, darılma,
barışma, flört, eğlenme gibi konular işleniyor. Bu şarkılarda bu konularla ilgili
duygular, sevinç, neşe, mutluluk, korku, şüphe, hüzün, acı, coşku, hayranlık… çok şiddetli ve etkileyicidir.
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Halk şarkılarında işlenen birçok konu o döneme, tarihe aittir, fakat lirik
şarkılarda işlenen olay ve duygular zamanını aşıp bugün de yaşanıyor. Özellikle aşk halk şarkıları güncelliğini kaybetmiyorlar. Bugün de beş altı asır önce
de bu aşk duygusu aynı şiddetle doğup yaşanıyordu, aynı sorunlarla
karşılaşıyordu. Sorunlar özellikle ayrı dine ait olan âşıklar arasında görülür.
Bu sorunlar ilk önce gençlerin ailelerinde, sonra çevrelerinde, daha sonra da
onların arasında çekişmeye yol açar. Fakat bu ilişkinin başarılı olup olmadığı
en çok o ilişkide bulunan gençlerin hayat, farklı din ve kültür anlayışına ve tolerans derecesine bağlıdır. Bu sebeple bu tür ilişkiler hakkında çok farklı
görüşler, anlayışlar ve tecrübeler vardır. Böyle bir durumla değişik dinlere
mensup olan âşıklar hakkında söylenen halk şarkılarında da karşılaşıyoruz.
ABSTRACT
The daily interaction between the Macedonian and Turkish people has
reflexes in the literature and folk music. Macedonian folk songs are a reflexion of their own lives. Especially the lyrical songs are full of strong emotions.
In this lyrics birth, love, death, fights, getting together, m arriage are the main
topics. Many written songs belong to the past period of history but in the lyrical songs the events and feelings have survived over the time to the present.
Especially love in the lyrics is always actual. The love between two young
people has the same problems today as in five or six hundred years ago. The
problems are more expressed among people of different religion. They start
from the families, environment and end up is disagreement. The success of
such a relationship however depends of the lifestyles, cultures, religions and
tolerance of the young lovers. There are many different views, thoughts and
experiences about this kind of relationships.
SONUÇ
1945-90 yılları arasında, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti
çatısı altında, yumuşak sosyalizm olarak nitelendirebileceğimiz bir yönetim ile
yönetilen Makedonya 90’lı yıllarda çok ciddi ekonomik sorunlarla yüzleşmişti,
2001 krizinden sonra da çok ciddi bir reform süreci yaşamaya devam etmektedir. Günümüzde Makedonya’da, ekonomik geçiş henüz tamamlanmış
değil, sanayi üretimi, hizmetler ve istihdam 1990 öncesi düzeyinde kalmıştır.
Temmuz genel seçimlerle gelen yeni hükümetin gerçekleştirmeyi
amaçladığı sürekli yüksek büyüme oranı ve istihdam artışı, gelecek 10-12
yılda yaşam standardının ikiye katlanması hedefleri uluslararası kurumlardan
da destek görmektedir. Ekonominin 2006 yılı için konulan hedeflerin genelini
tuttturacağı konusunda hemfikir olan uluslarası kurumların ilerideki yıllar için
de makroekonomik istikrarın sürdürülmesi konusunda devamlılığın kaçınılmaz olduğu vurgulanmaktadır
CONCLUSION
AB’nin ekonomik sistemi ve onun kurumsal yapısının ideal pazar
ekonomisi sistemi olduğu varsayımı altında yapılan karşılaştırma sonucunda,
Makedonya’nın Avrupa Birliği ile bütünleşmesinin uzun bir zaman alacağı
ortaya çıkmıştır.
Republic of Macedonia who between the years 1945 and 1990 was
under the Socialist Federative Republic of Yugoslavia (former Yugoslavia);
and was governed by some sort of ‘light’ Socialism was facing real econom194
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ical problems in the 90’s. While in the crises in the year 2001 it started a reformation process which is still on. In fact, nowadays the economical development has not been accomplished, yet. The industrial productivity, public
services, and unemployment are in the position of the before 90’s.
Therefore, the objectives of the new government that was successful
in the elections in July were constant developmental growth rate and finding
jobs for the unemployed; doubling the living standards for after 10 or 12
years, etc are objectives also encouraged by the international institutions.
These institutions are positive about the objectives determined in 2006 that
they will be achieved, and are predicting that the continuity of a stable macroeconomy for the coming years is inevitable.
As a result of the comparison of the United Nations’ economical system and the market economy system of its institutional construction
Macedonia has proved to be ‘not ready’ for their unity.
ÖZET
"AB tarafından Makedonya’ya adaylik statüsu verilmesi Makedonya’da
üçüncü en büyük etnik gurubu oluşturan Türk topluluğu'nun konumu acisindan degişik firsatlar sunmaktadir. Türk topluluğu Makedonya'nın AB entegrasyonu sürecindeki rolu nedir ve üstlenmesi gereken görev ne olmalıdır
sorusuna cevap arayan makale, ozellikle iki unsur (AB üyeliği – Türk topluluğun konumu) arasındaki etkileşimi araştırmaktadir."
ABSTRACT
"Awarding a candidate status to Macedonia has brought new opportunities to the Turkish community, which is contituting the third largest ethnic
community in the country. The paper by looking into the role of the turkish
community in the process of the EU integration of Macedonia, provides an
analysis of the interlinkages between the two facts, EU membership and the
position of Turkish community".
ÖZET
Makedonya Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından biri olan Fahri
Kaya 1930 yılında Kumanova’da1 doğdu. İlkokulunu doğduğu yerde, öğretmen okulunu ise İştip’te bütünledi. Yüksek öğretimini, Belgrad Üniversitesinin
Felsefe Fakültesinde tamamladı.
Yazar, şair, çevirmen, gazeteci Fahri Kaya hikaye, şiir, çeviri yanı- sıra
denemeler de yazdı. Kırkbeş yıllık edebi yaratıcılığı sırasında değerli antolojiler hazırladı, birçok kitap, gazete ve dergi için edebiyat alanında bilimsel nitelikli metinler yazdı. Ayrıca bu topraklarda yaşayan Türk halkının eğitimiyle iç
içe olan yazarımız, Türkçe okuyan çocuklarımız için olağanüstü önem
taşıyan okuma kitaplarını da hazırladı. Birçok hikaye ve şiiri yabancı dillere
çevrildi.
ABSTRACT
Fahri Kaya who was born in Kumanovo in 1930 is one of the most
important Turkish writers in Macedonia. He finished the primery school there,
and the school for teachers in Stip, and finaly graduated from the faculty of
Phylosophy in Belgrade.
He as a writer, poet, translator, and a journalist has also written some
HÝKMET

195

EKÝM 2007

stories, poems, important translations and some journals. During his 45 years
of literal creativity he wrote valuable anthologies, number of books, some scientific texts and articles about literature for various newspapers and magazines. Moreover, he was also involved in the developments of the Turkish
people in Macedonia as he prepared the textbooks for the schoolchildren
which was really very impotant for the education of the Turkish people in this
region. He also translated many stories and poems into foreign languages.
HİKMET (SAYI 9)
Makalelerin Özetleri
ABSTRACT
Turkish Republic is a secular state, and 95% of the population is
Muslim. Religious education in Turkey where religious education has been
continuing from the establishment of the new state has been run by the three
governmental institutions: The Ministry of National Education, the Higher
Educational Council, and the Directory of Religious Affairs. The Ministry of
National Education administers religious education at Imam-Hatip High
Schoolss in which majority of the lessons are related to religion. Additionally,
in secondary and high schools, religious education is given in one module
named Religious Culture and Ethical Knowledge. The Higher Educational
Council organises and administers the Faculties of Theology. The Qur'anic
Courses are run by the Directo-rate of Religious Affairs.
This essay focuses on religious education given by these three governmental institutions in Turkey from a historical perspective.
ÖZET
Türkiye Cumhuriyeti Laik bir devlettir ve nüfusunun %95’i Müslüman’dır. Türkiye’de Din Eğitimi cumhuriyetin kuruluşundan bu yana devlet
tarafından, üç ayrı kurum vasıtası ile verilmektedir. Bunlar; Milli Eğitim
Bakanlığı, Yüksek Öğretim Kurumu ve Diyanet İşleri Başkanlığı’dır. Derslerin
çoğunluğu din eğitimi olan İmam-Hatip Liseleri Milli Eğitim Bakanlığı’na
bağlıdır. Bunun yanında diğer lise ve ilköğretim okulları programında olan
‘Din kültürü ve Ahlak Bilgisi’ dersi de Anayasal zorunlulukla yine aynı bakanlığın sorumluluğu altındadır. Yüksek Öğretim Kurumu İlahiyat Fakültelerini
programlamakta ve yönetmektedir. Diyanet İşleri Başkanlığı ise Kur’an
Kurslarını, cami içi vaaz ve sohbetlerle, halka açık konferanslar düzenlemektedir.
Bu çalışma tarihi bir bakış açısı ile Türkiye’de bu üç kurum tarafından
verilen Din Eğitimini ele almaktadır.
ABSTRACT
Fahri Kaya is one of the most modern and important writers of the
Macedonian-Turkish Culture and Literature. Moreover, he is considered as
one of the founders of the new age of the Turkish Culture in Rumelia.
Furthermore, he is more than a writer; a poet, a prose and article writer, and
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a state representative for culture and language who has applied it in practice.
ÖZET
Yörük: (Yörümek) fiilinden yapılma, Orta Asya bozkırlarından, önce
Anadolu’ ya yerleşen, daha sonraları ordan Rumeli’ ye gelip yurt tutan,
göçebe Oğuz boylarını (Türkmenleri) ifade eden bir kelimedir. Yörüklerin
Rumeli’ ye geçmeleri Osmanlıların Balkan Yarımadası fethi ve yerleşmeleriyle başlar. Bu topraklarda ilk defa 14. yüzyılın sonlarına doğru
görülmüşlerdir.
Yörükler, Makedonya Cumhuriyeti’ nin doğu ve güneydoğusunda,
Doyran, Valandova, Ustrumca, Radoviş, Negotino ve İştip yörelerinin genellikle dağlık köylerinde yaşamaktadırlar. 1953 yılından bu yana, göç sebebiyle
günden güne sayıları azalmış, dolayısyla eskiden yaşadıkları birçok köy
bugün haritadan silinmiştir.
Yörükler geleneksel âdetlerini, folklorik değerlerini ve dilsel özelliklerini
bütün zorluklara rağmen, nesilden nesile aktararak bugüne kadar ulaştırmaya başarmışlardır.
ABSTRACT
The word „Yörük” originates from the verb „Yörümek”, the name of the
Ogus tribes (Turcman) who moved from middle Asia to Anatolia. There are
also premises about the Yoruks migration to the Balkan Peninsula. According
to some authors the immigration is connected to the ruling of Sultan Murat I
(1324 – 1389), for others the migration happened after the period of Bajezit I
(1389 – 1402). However, the truth is that the immigration of the Yoruks in
Rumelia started right after the first conquests of the early Ottoman Empire on
the Balkan Peninsula.
One of the territories which was mostly inhabited was the Kustendil
sanjak, a belt that spreads from Lake Dojran in the south through Strumica
and Radovish to Ovche Pole, in the northwest. Inhabiting Macedonia, the
Yoruk nomads mainly stayed in the the southeastern parts in the area called
„Jurukluk” or „Juruklana” but they could also be found in Western Macedonia
(village „Kodjadjik” in Debar).
The biggest change to the ValandovoYoruk population that
hapenned in this century was the process of emigration to R.Turkey, a
process which is especially intensive in the period between 1953 and 1961.
As a result to this the ethnographic map of R. Macedonia totally changed.
Yoruks are mainly patriarchal. They look after their tradition very carefully and they proudly announce that they are Yoruks. Their folklore and their
wedding customs are very rich.
ÖZET
Balkanların dolayısıyla Makedonya’nın Türklerle tanışması IV. yüzyılda
Hun Türklerinin buralara gelişlerine dayanır.
Özelikle Osmanlı’nın bu bölgeyi fethinden sonra Türkleşen bölge,
Osmanlı’nın bu bölgeden çekilmesiyle beraber ortaya yeni devlet ve uluslar
türemiştir.Ulusal devletlerin ulusalcı siyasi eğilimleri neticesinde birçok millet
egemen güç tarafından haksızlıklara maruz kalmıştır.
Bu tutumun bariz örneklerinden biri de Makedonya’daki Türkbaşlara
karşı sergilenen tutumdur. Avarlar’ın torunları olarak bilinen “Pomaklar”
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Makedonya’da farklı tasnif edilmektedir. Türkbaşlar olarak bilinen bu boy,
Makedonlar tarafından “Müslüman Makedonlar” veya “Torbeşler” olarak nitelendirilmesi savunulan bu tezin göstergesi niteliğindedir.Burada aranan
cevap IV. yüzyıldan günümüze kadar bu Türk kavminin nasıl bir yozlaşma
sürecinden geçtiği ve bu tutum neticesinde etkilerin hangi boyutta ulaştığı,
makalenin esasını oluşturmaktadır.
ABSTRACT
Balkans consequently Macedonians acquaintance with Turkish, is
based on Hun Turkish’s coming in these places in the fourth century.
Especially after Ottomans conquest and Turkicized these places, than
(together) with the retiring of Ottomans from these places have produce new
states and nations. Like result (consequence) of national states nationally
political tendency many nations had been exposed in injustice by the dominant power. This attitude’s one of obvious example is the manner of behaving which is exhibited contra Turkbashs in Macedonia. ”Pomaks” which are
known like Avar’s grandchilds (descendants), in Macedonia are different
classified. This group which are knew like Turkbashs, by Macedonian are
called (characterized) like “Macedonian Muslims”or ”Torbeshs”
which
defends this thesis.
Here the searched answer is , how the Turkish ethnic group from fourth
(IV) century until nowadays passed in degenerating process and in which
dimension are arrived the effects in conclusion of these attitudes, also is constituting the base of this article.
ÖZET
1965-2001 yılları arasında Makedonya Türk Edebiyatı alanında önemli bir yere sahip olan Sesler-Kültür ve Sanat Dergisi’nde, deneme, şiir, hikaye,
halk edebiyatı, eski Türk edebiyatı, sosyo-kültürel konuları yanısıra o
dönemde bu topraklarda yaşayan yazar ve araştırmacıların yazılarına yer
verilmiştir. Üsküp Halklar Tiyatrosu’nda sahnelenen oyunlar yakından takip
edilip kaleme alınan eleştirilerin bazıları oyunu tanıtıp bir yandan tiyatronun
karşılaştığı problemleri dile getirirkken bazıları da oyundan ziyade sahnelenen metinle alakalıdır. Tiyatro eleştirisinde ciddi anlamda yenilik oluşturan
“Asiye Nasıl Kurtulur” tenkid yazısının ise Sesler dergisinin son yıllarına denk
gelmesi belki de bu geleneğin devam ettirilmesine engel olmuştur. Fakat
derginin tiyatro eleştirisi alanında 80’li yıllarda ciddi adımların atılmasına
vesile olduğunun da belirtilmesi gerekmektedir.
ABSTRACT
The Cultur and Art Magazin “Sesler” published between 1965-2001
with specific place for Macedonian Turkish Literature contained various material such as poems, folklore, stories, Divan Literature, socio-culturel articles
as well as articles written by writers and researchers who lived in this land.
While some of the critical esseys written about plays (dramas) in the “Halklar
Tiyatrosu” is targetting the problems occuring in the theater in that period, the
others are reffering to the plays text only. New moment in the theater critisim
brought the critical article published in the last years of the magazin “Asiye
Nasil Kurtulur” which doesn’t continue after that. But we have to point out that
the magazin especially in the 80’s of 20 century has a special place for
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developmentof the theater criticism in turkish litarature in Macedonia.
ÖZET
Sayışmalar Sözlü Halk edebiyatı ürünüdür. İlk örneklerine daha 11.yy
Kaşgarlı Mahmut’un ünlü eseri olan Divan-i Lugat-it Türk’te rastlıyoruz.
Türkiyede Sayışmalara ebe derler, Makedonya Türk çocukları ise
Ebe’nin yerine “loce” kelimsini kullanırlar(genellikle çocuk oyunlarında baş
olan veya takıma karşı tek başına oynayan çocuk) seçmek için bu yola baş
vurulur. Örnek: “Pite pite kol pite, kimi tutaciz oni vuraciz” Aralarında sayışma
yapıldıktan sonra “loce’nin” kimde kalacağını yani takıma karşı tek başına
oynayan çocuk belirlenir.
Eğer yukarıda ki sayışma örneğine bakılırsa, “ağızda yuvarlanan
söz...Saçma sapan söz... Eşsesli kelimelerle kurulu konuşma...” bütün bu
sözler sayışma anlamına gelmektedir.
Tanım olarak, Çocuklarda hoşça vakit geçirmek, konuşma kabiliyeti
kazanmak, oyunlarda eş ve ebe denilmektedir.
Sayışmalar, çocuğun dinleme, konuşma ve dilin anlam yapılarının,
cümlelerin, dilin özelliklerini, sık sık yapılan tekrarlarla ezber alışkanlığını
kazandırarak çocuğun psikomotor becerilerinin gelişmesine katkıda bulunur.
ABSTRACT
‘Drillls’ are a kind of products of spoken national literature that we come
accross even in the 11th century in Kaşgarlı Mahmut’s Divan-i Lugat-it Türk
(the 1st Turkish dictionary). In Turkey these drills are called ‘ebe’ whereas the
Macedonian Turkish children use the word ‘loce’. (it is a name that the children say to the one that is playing against the others, or the head of the
group; and they determine the next person being the head by counting or
drilling).
As a definition for this it can be said that drills aim to have the children
spend a good time together also help them improve their fluency in language,
etc. These can be words like idioms, tongue twisters, or simply non-sense
words. These drills develope their listening, speaking, their ability to memorize and psychomotor capabilities; as well as the acquisition of syntax and
semantics, and overall understanding of the language.
ÖZET
Osmanlı Dıvan şiirinin yüzyıllar boyunca çok geniş bir coğrfayaya
yayıldığı, engin ve zengin bir maziye sahip olduğu herkesçe malumdur. Başta
devletin payitahtı Istanbul olmak suretiyle, Bursa, Edirne, Konya, Diyarbakır,
Bağdat, Bosna, Vardar Yenice, Üsküp, Manastır, Selanik, Sofya ve Belgrad
gibi önemli vilayet ve kazalarda yetişen şairlerimiz genel manada osmanlı
Divan şiirinin taşıyıcıları ve bu şiir çevresindeki edebi akımlara yön veren
ender ve meşhur şairler olarak karşımıza çıkıyorlar.
Bu çerçevede, tebliğimizin asıl konusu olan Rumeli coğrafyası sınırları
çerçevesinde yetişen ve şair olma vasfına nail olan ile bu mertebeye yetişip
eser veren onlarca şaire tezkirelerde rastlıyoruz. Rumeli coğrafyasında eser
vermiş olan Divan şairleriyle ilgili yayınlanan bir sürü makale ve eserde bu
şairlerin bazıları mevcut olmakla beraber, Rumeli coğrafyası çok büyük bir
alanı kapsadığı için Arnavutluk sınırları içerisinde yetişmiş olan şairlere
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gereken ilgi, hassasiyet ve rağbetin gösterilmediği kanaatindeyiz.
Ecnebi araştırmacılarının yanısıra, yerli araştırmacılar da bu şairlere
hakettikleri dikkati göstermedikleri göze çarpmaktadır. Bu araştırmada kapsanan 20 ve kapsanmayan da bir o kadar şairin, Osmanlı Divan şiiri tarihi
açısından önemi olmasından ziyade, Arnavut edebiyat tarihi açısından öneminin daha çok olduğunu vurgulamak istiyorum.
Bundan hareketle ileride yapılacak olan araştırmalarda, ortak Osmanlı
edebiyatı tarihi ile barışarak, bu konulara gereken önemin verilmesi ve bu
konulara eğlim gösterilmesi ile araştırılması aslında, zengin Osmanlı kültür
mirasının bir parçası ve varisi olmanın yegane yolu olduğu kanaatindeyiz.
Abstract
It is well known that the Ottoman Divan poetry that has a deep and rich
history has been spread worldwide for centuries. Beginning with the central
rule of the empire Istanbul, regions like Bursa, Edirne, Konya, Diyarbakir,
Bagdat, Bosna, Vardar Yenice, Uskup, Manastir, Selanik, Sofya and Belgrad,
were the places where Divan writers existed; and they are the ones who have
inherited the Ottoman Divan and in general meaning they drew the direction
of the literature of the time.
In this context our topic is the poets of the Rumelian geography who
have produced many writings and numerous works. Although there are many
articles about the poets of this region the poets of Divan in the Albanian borders haven’t been noticed, the attention needed has not been paid and their
importance wasn’t realized.
The reason for this lack of attention might be the wideness of the
Rumelian geography. Apart from the foreign researchers also the local ones
didn’t give importance to these writers. The 20 and more poets that are not
included here are really important for the history of the Ottoman Divan poetry, but also for the history of the Albanian literature as well; and maybe more
than the previous.
Therefore in the future researches the analyses should be done together with full reconciliation with the common history of the Ottoman Literature.
As a result, pointing out to these kinds of topics actually means to accept the
fact of being an heir and part of the rich Ottoman cultural heritage.
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DERGİNİN YAYIN İLKE VE PRENSİPLERİ:
-ADEKSAM'ın İlmi Araştırmalar Dergisi HİKMET, öncelikle Makedonya,
Balkanlar, Türkiye ve Türk Dünyası'yla ilgili eğitim, dil, din, kültür, sanaî, milli ve
manevi değerler, toplumsal ve sosyal sorunlar, ekonomi, çevre, spor ve medya
konularını içeren makale, inceleme ve kitap tahlillerini yayınlar.
-Dergide yayınlanacak yazılar öncelikle özgün, orjinal, analitik ve ilmi objektiviteyi kendinde taşımalıdır.
- Dergiye gönderilen yazılar dipnotları ve kaynakçası ilmi standartta olması
gerekir.
- Yazılarla birlikte yazarın özgeçmişi ve makalenin kısa bir özeti Türkçe ve
Ingilizce gönderilmelidir.
- Yazılar bilgisayarda yazılıp hem kağıda dökülmüş olarak, hem de disket veya
e-posta halinde gönderilmelidir.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusu ve hakkı
HİKMET'e aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. Bunlar, her
zaman ADEKSAM'ın genel düşünce ve görüşlerini yansıtan metinler olarak
mütalaa edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla
İktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergi hakemli dergidir.
- Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dİr.
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