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EDİTÖR`ün SÖZÜ

Ana hedefimiz  öncelikle Makedonya, Balkanlar, Türkiye ve Türk Dünyası’yla ilgili 
eğitim, dil, din, kültür, sanat, milli ve manevi değerler, toplumsal ve sosyal sorun lar, ekonomi, 
çevre, spor ve medya konularını içeren makale, inceleme ve kitap tahlillerini yayınlamak 
olan  dergimizin bu sayısında da edebiyat ağırlıklı ve misyonumuza uygun yazılarla karşınıza 
çıkmaktayız.

İlk makalemiz XVI. Yüzyılda yaşamış, Kanunî Sultan Süleyman, Sultan Selim ve Sultan 
Murad devirlerini görmüş, muhtemelen 1600 yılından sonra ölmüş ve oldukça hacimli bir 
Divanı  olan şairimiz  Ravzi”nin İştip, Üsküp ve Dukagin’e dair gözlemlerini konu almaktadır. 
Şairin gözlemleri, gezdiği yerlerin doğal yapısı ile orada yaşayan halkın etnik ve dinî yapısı ve 
içinde bulunduğu durum hakkında ilk elden bilgiler içermektedir.

Ardından Üsküp doğumlu ünlü şair ve bir seyahat çocuğu olan Yahya Kemal Beyatlının 
gerek çocukluk döneminde gerek sonradan Üsküp ve diğer Balkan şehirlerini ve bu yerlerde 
gördüğü insan tiplerini yazdığı şiirlerinin derlemesi yapılmıştır.

Rumeli şairleri bazı konularda öncülük ederek Klâsik Türk Şiirine önemli katkılar 
sağlamışlardır.

Klâsik Türk Şiiri içerisinde ayrı bir yerleri olan şairlerin büyük bir çoğunluğu Rumeli 
doğumludur. Tezkirelerde yer alan, edebiyatımızda şehrengîz yazma geleneğini başlatan, klâsik 
Türk şiirinde hece vezniyle şiir yazma eğilimini başlatan Rumeli şairlerinin Klâsik Türk Şiirine 
katkıları, örneklerle anlatılacaktır.

Ardından N.Ataç ve S.E.Siyavuşgil’in çevirerek Türkçemize kazandırdıkları Madam 
Bovary’deki ikilemeler ele alınıp incelenmekte ve bu konudaki gözlemlerimiz sunulmaktadır. 
Anlatım gücünü arttırmak, anlama güç katmak ve onu pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek 
(ve akıcılık katmak) amacıyla kullanılan ikilemeler, Türkçe’nin en önemli ve sık kullanılan 
özelliklerindendir.

Servet-i Fünun edebiyatının teşekkülü ve gelişmesi sürecinde, özellikle edebî tenkit 
usulleri hakkındaki düşünceleri göz ardı edilemeyecek kadar mühim olan Ahmet Reşit Rey hem 
Türk edebiyatı tarihi hem de Türk siyasî tarihi açısından kıymetli bir şahsiyettir. Bu makalenin 
amacı Ahmet Reşit’in edebî tenkit hakkındaki görüşlerinin neler olduğunu ve dönemin önde 
gelen edebiyatçılarının eserleri üzerinde uygulamasını tartışmak ve değerlendirmektir.

Devlet ve toplum arasındaki yönetsel ilişkide yerini alan çağdaş ‘siyasi-hukuki’ olgular, 
egemenliğin mutlak sahibi -“ulus (yurttaşlar)” ve bu ulusun/yurttaşların devleti-“ulus-
devlet”tir. Bu ikisinin varlığını zorunlu kılmayan çağdaş “sosyo-kültürel” olgu ise “millet”tir. 
Ulus-devlet ile ulusal/ırki/etnik gruplar arasındaki ilişki, bütünleştirme işlevi, “ulus-devleti” 
içinde çelişme/çatışma olasılıkları yaratan biyolojik ve/veya kültürel farklılıkları ve/veya 
farklılaşmaları ayrıntıyla araştırılmıştır.

Son makalemizde Türkler için bir yurt haline gelen  Balkanlarda özellikle Osmanlı 
idaresinin bölgeye ulaşması ile başlayan bu yurt ediniş bölgede başlayan hızlı imar çalışması 
ve süreç içerisinde meydana gelen sosyal değişim ile kendini iyice göstermiştir. Osmanlı arşiv 
kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan tahrir defterleri içerisinden bir icmal defter olan 217 
nolu tahrir defterine göre Kırçova şehrinin 1542 tarihindeki durumunu ortaya koyan bu çalışma 
ile bahsi geçen değişim ortaya konmaya çalışılmıştır.

Bir sonraki sayımızda sizlerle beraber oluncaya kadar sağlıklı ve neşe dolu günler 
dilerim.

Dr. Enis RECEP
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RAVZÎ’NİN RUMELİ İZLENİMLERİ

Yaşar AYDEMİR1*

ÖZET
Ravzî, XVI. Yüzyılda yaşamış, Kanunî Sultan Süleyman, Sultan Se-

lim ve Sultan Murad devirlerini görmüş, muhtemelen 1600 yılından sonra 
ölmüş bir şairimizdir. Elimizde oldukça hacimli bir Divanı vardır. Şiirlerin-
den, hayatının büyük bölümünü Balıkesir, Bursa civarında geçirmiş olduğu 
anlaşılan şairin, birçok şehre ait gözlemleri vardır. Birkaç Rumeli şehri de 
buna dahildir. 

Bildirimiz, Ravzî’nin İştip, Üsküp ve Dukagin’e dair gözlemlerini 
konu almaktadır. Şairin gözlemleri, gezdiği yerlerin doğal yapısı ile orada 
yaşayan halkın etnik ve dinî yapısı ve içinde bulunduğu durum hakkında 
ilk elden bilgiler içermektedir. Şairin verdiği bilgiler başka kaynaklarla da 
desteklenerek incelenecek ve metnine yer verilecektir.

Anahtar Kelimeler: 
Ravzî, Üsküp, İştib, Dukagin

ABSTRACT
Ravzi isa poet who lived in 16. century during Kanuni Sultan Sü-

leyman, Selim and Sultan Murad’s saltanat periot and most probably he 
died after 1600. We have a very extensive divan of him. From his poems, 
it is anderstood that he spent most of his life around Balıkesir and Bursa, 
thus he had some observation around these cties and some other Rumelian 
cities.

Our study is on Ravzi’s observations about Ştip, Skopje and Dukajini 
. His observations include information about the naturel appearance of the 
people living there and his situation over there. The information, given 
by Ravzi will be searched by using other researches and be mantioned his 
poem. 

Key Words:
Ravzî, Skopje, Ştip, Dukajini

1 *  Prof. Dr., Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi 
yasaraydemir@yahoo.com, aydemir@gazi.edu.tr

Bu metin, I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi: Balkanlar ve 
Türkler adlı kongrede tebliğ olarak sunulmuştur (6-8 Kasım 2007 Priştina-Kosova).
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Giriş
Yûnuszâde olarak bilinen Ravzî, Edinciklidir. Şair hakkında devri 

tezkirelerinde bilgi yoktur. Bugünkü bilgilerimize göre ondan ilk söz eden 
İsmail Hakkı Uzunçarşılı olmuştur (Uzunçarşılı 1999: 107). Nail Tuman da 
şairi, Tuhfe-i Nâilî’ye Karesi Meşâhiri’ni kaynak göstererek almış, oradaki 
beyitleri şiirlerine örnek göstermiştir (Tuman 2001: 1244). Şairin hayatı 
ve edebî kişiliğine dair bilgilerimiz onun divanındaki bilgi kırıntılarından 
hareketledir. Bu bilgilere göre ataları bey ve sipahidir. Şairin doğum tari-
hi, en geç XVI. asrın ikinci çeyreğidir. Düzenli olmasa da iyi bir eğitim 
görmüştür. Ravzî, muhtemelen evlenmiş ve çocuk sahibi olmuştur. Şair, 
Emir Sultan dergahının sekizinci postnişîni Nurbahşiyye veya Kübreviyye 
mensubu Lutfullah-ı Sânî (öl. 971/1563)’nin dervişidir. Şiirlerinden anla-
şıldığına göre 1600 yılından sonra ölmüştür (Aydemir 2007: 1-14). 

Ravzî’nin, içinde 736 manzume bulunan bir Divanı vardır. Şiirlerin-
de sade bir dil kullanmıştır. Mahallî unsurlara yer vermiş, atasözleri ve 
özellikle deyimlere sıklıkla başvurmuş, halk söyleyişlerini ustalıkla şiire 
taşımıştır. Fars şairlerinden Hâfız’ı, Türk şairlerinden de Hayretî ve Bâkî’yi 
kendisine örnek almıştır. Necâtî, Hayâlî, İshak Çelebi, Yahyâ Bey gibi, bir-
çoğu çağdaşı Türk şairlerini de önemsemiştir (Aydemir 2007: 17-66). 

Edebiyatımızda şehirleri konu alan şehrengiz ve biladiye türünde 
eserler kaleme alınmıştır. En yaygın olanı şehrengizlerdir. Ancak şehrengiz 
veya şehrâşub dediğimiz bu eserler daha çok şehrin esnafını konu alır ve 
oranın ticari hayatını yansıtır. Bunun yanında Lamiî’nin Bursa Şehrengizi 
ve Ravzî’nin Edincik Şehrengizi’nde olduğu gibi söz konusu şehrin tabii 
ve tarihî güzelliklerini veren şehrengizler de vardır (Akkuş 1987: 11-12; 
Aydemir 2007: 78-82; Çeltik 2004: 436-45). Bugünkü bilgilerimize göre 
edebiyatımızda şehrengiz geleneğini başlatan ilk şair Mesihî’dir ve şeh-
rengize konu olan şehirlerin çoğu da Balkan şehirleridir. Şehir veya belde 
isimlerinin tevriyeli kullanımı esasına dayanan biladiye türü de şehirlerin 
konu edildiği eserlerdir (Kurnaz 1997: 230-52) .

Adı, şehrengiz, şehrâşub veya biladiye olmamakla birlikte değişik 
vesilelerle şehirleri konu alan şiirlere de rastlanır. Buradaki anlatım, bağla-
mına göre şehrin soyso-kültürel yapısına, tabiat güzelliklerine veya şehirde 
yaşayan insanların sıkıntılarına yer verir, şairin psikolojisini yansıtır. Bu tür 
eserler kurgudan ziyade gözleme dayanır. Bir bakıma küçük birer şehren-
gizdir. Şeyhülislam Yahyâ’nın İstanbul’u (Kavruk 2001: 219), Ravzî’nin 
Edincik’i (Aydemir 2007: 78-82), Vücudî’nin Halep, Bursa, İstanbul ve 
Edirne’yi  medhi gibi (Aydemir 2007a: 180; Aydemir 2007b).
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Ravzî’nin Rumeli İzlenimleri
Ravzî, şiirlerinden anlaşıldığına göre çokça yer dolaşmıştır. Gittiği 

yerlerde resmî bir sıfatla bulunup bulunmadığını bilmiyoruz. Şair belki de 
sipahi ve bey dediği ailesi ile çocuk yaştan itibaren buralarda bulunmuştur. 
Hangi sebeple gitmiş olursa olsun, bize hem yaşadığı ve dolaştığı çevreyi 
hem de gezdiği yerlerin kendi dönemindeki görüntüsünü vermektedir. Bu 
bilgiler, şairin kendi psikolojisi ve döneminin tarihi yanında, toplumun sos-
yolojik, etnografik, iktisadi ve kültürel özelliklerini de yansıtır.

Divandan elde ettiğimiz bilgilere göre Ravzî’, İstanbul, Bursa, Miha-
liç, Gelibolu, Erdek, Dukagin, İştib ve Üsküp’te bulunmuştur. Gitmek ar-
zusunda olup da, gidip gitmediğinden emin olamadığımız Germiyan, Irak 
ve Horasan’ı da bunlara ilave etmek mümkündür (Aydemir 2007: 78-82). 

Ravzî’nin hangi sebeple gittiğini bilemediğimiz Rumeli’deki yerle-
şim yerlerinden birisi İştip’dir. İştip bugün Makedonya sınırları içerisinde 
yer alır. Ravzî, İştib’i çok güzel bulur. “Ey Ravzî! Rumelinde İştip şehri ne 
güzel bir şehirmiş, temaşa eyle” der:

Temâşâ eyle Ravzî Rûmilinde
Ne zîbâ şehr imiş bu şehr-i İştib
 G.113/5
Bunun dışında divanda İştip yer almamıştır. Şiirde “İştib” kelimesi-

nin geçtiği beyit sanki kafiyesi için tercih edilmiş gibidir.
Ravzî’nin Rumeli’de gezip gördüğü ve beğendiği bir başka yerleşim 

yeri Üsküp’tür. 1392 yılında Yıldırım Bayezid döneminde Türk yönetimine 
giren Üsküp, coğrafî konumu ve tarihî misyonu itibariyle Balkanlardaki 
büyük kültür merkezlerinden birisi olmuştur. Bu özelliğini Osmanlı’nın 
Balkanlardan çekilişinden sonra da sürdürmüştür. Tabii güzelliği ve üze-
rinde taşıdığı tarihî şehir kimliği ile hala önemini muhafaza etmektedir. 
Çok sayıda tarihî şahsiyeti yetiştirmiş olan Üsküp, bir o kadar da şair çıkar-
mıştır. Sadece tezkirelerde Üsküplü olduğu belirtilen 19 Divan şairi vardır 
(İsen 1997: 133). 

Bu güzel şehir, çok sayıda sanatçıya ilham kaynağı olmuş ve onla-
rın eserlerinde kendine yer bulmuştur. Birçok şairimiz şiirlerinde Üsküb’e; 
Üsküb’ün güzellerine ve güzelliklerine yer vermiştir (Çeltik 2000: 99-100). 
Bunların başında Üsküp Şehrengizi ile Üsküplü İshak Çelebi gelir. İshak 
Çelebi, hem şehrengizinde hem de iki ayrı şiirinde Üsküb’ün güzelleri ve 
güzelliklerini dile getirmiştir (Çavuşoğlu vd. 1990: 100-108). Üsküb’ün 
güzellikleriyle âşıkları öldüren güzelleri vardır:
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Bir yer var imiş dilberi âşık-küş olurmış
İshâk yüri gidelüm Üsküb olacakdur
 G. 48/5
İshak Çelebi, Üsküp hakkında bir de gazel yazmıştır. O, söz konusu 

gazelinde Üsküb’ü görmeyenlere acır ve hayatlarını boşa geçirmiş olarak 
görür: 

Âh ol kişiye kim geçüre rûzgârını
Görmek müyesser olmaya Üsküb diyârını 
 G.322/1
Üsküb’ün baharı çok hoştur; oranın baharını övmeye lâyık olsunlar 

diye bulutlar goncaların ağzını gülsuyuyla yıkar: 
Yusın sehâb goncanun ağzın gülâb ile 
Tâ lâyık ola öğmeğe anun bahârını
 G.322/3
Ravzî de Üsküb’ü görüp beğenen şairlerimizdendir. Ona göre Ru-

melinde sınırsız güzel vardır ama, sevgilinin güzelliği hepsinden üstündür. 
Rumillerinin kazı turnası çoktur; onları devrin pâdişahı himmet doğanıyla 
avlamalıdır:

Egerçi Rûmilidür bu güzeller bî-nihâyetdür
Baña hep cümlesinden yeğ gelür hüsnüñ temâşâsı

Şeh-i devrâna söyleñ bâz-ı himmetle şikâr itsün
Nihâyetsüz geçer Rûm illerinüñ kazı turnası

Hele Üsküb’ü seyr eyle, o ne güzelliktir! Üsküb’e Anadolu’nun Bur-
sası dense uygun düşer: 

Temâşâ eyle Üsküb’i ne zîbâ şehr olur ol kim
Münâsibdür eger dirsem aña Rûm’uñ Burusa’sı
 G.633/4-6
Üsküplü olan Yahya Kemâl de yaklaşık üç yüz yıl sonra “Kaybolan 

Şehir” ismini verdiği şiirinde Üsküp’ü Bursa’nın devamı görecektir:
Üsküp ki Şar Dağı’ında devamıydı Bursa’nın
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın
 Beyatlı 1989: 71-72.
Ravzî’nin üzerinde en fazla durduğu şehir bugün Kosova sınırları 

içerisinde bulunan Dukagin’dir. Dukagin, aslında Normandiya beylerinden 
birisinin adıdır. Bu bey, Bizans İmparatorluğunun zayıf düşmesi sonucun-
da İşkodra taraflarını zaptetmiştir. Onun nesli Arnavutlaşmış, Dukaginler 
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olarak tanınmıştır. Bunların en meşhuru Lek, yani Aleksandır Dukagin’dir. 
Aleksandır Dukagin, Arnavutlara “Lek Dukagin Kanunu” olarak bilinen 
kanunları getirmiştir. Daha sonra Karadağ tarafında bulunan Balsalar Du-
kaginlerin yaşadığı yerleri zabt etmişler, Dirin nehrinin güneyinde Duka-
gin denilen nahiye ile Mirdıta taraflarında kalmışlardır. İskender Bey bütün 
Arnavutluğun yönetim ve kumandanlığını ele aldığında Dukagin Beyi de 
İskender Beyin yönetimini kabul edip emrinde bulunmuştur. Arnavutluk 
Osmanlılar tarafından feth edildikten sonra Dukagin efradı hanedanı müs-
lüman olmuş, Osmanlı idaresinde önemli mevkilere gelmişlerdir  (Sami 
1996: III, 2181). XVI. asrın şöhretli şairi Yahya Bey (öl. 1582) de Duka-
ginzade olarak anılır. 

Şemseddin Sami’nin kendi döneminde bir nahiye olarak belirtti-
ği Dukagin’in XVI-XVII. yüzyıllarda birkaç nahiye ile birlikte Dukagin 
Sancağı oluşturulduğunu, XVIII. yüzyılda İşkodra sancağına bağlandığı-
nı, XIX. yüzyılda ise tamamen lağvedildiğini biliyoruz (Kaya 1985: 12). 
“Halk arasında Dukagin coğrafi bir terim olarak “Dirin’i besleyen akar-
suların çağlayanlar halinde köpük köpük aktığı sert ve yalçın kayaların bu-
lunduğu yöreye verilen genel bir ad olarak kullanılagelmiştir”(Kaya 1985: 
12). Bugün Kosova iki bölgeden oluşur: Birincisi Priştina şehrinin içinde 
bulunduğu Kosova, ikincisi de Prizren’in dahil olduğu Dukajin bölgesidir. 

Bu bilgilere rağmen Ravzî’nin yaşadığı dönemde Dukagin’in ne ka-
dar büyük bir yerleşim yeri olduğu konusunda kesin bir yargıya varmak 
zordur. 

Ravzî, İştib ve Üsküb’ün aksine Dukagin’i beğenmemiştir. Dukagin’e 
dair yazdığı 12 bend tutarındaki mütekerrir murabbaı: 

Saña bir söz diyeyin tut kulağın diñle hemîn
Sen de bir gaflet ile bencileyin varma sakın  
‘Âlemi geşt iderek derd ile gamgîn ü hazîn
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
dizeleriyle başlar. Buna göre şair Dukagin’e gitmesini gaflet olarak 

görür. Oranın halkı hep yalın ayak, başı çıplaktır; Arnavut kafiridir ve çok 
konuşkandır. Oraya kadı olan insan ahmaktır:

Halkı hep yalın ayak başı kabâ çıplakdur
Arnavud kâfiridür gâyet ile yañşakdur
O yire kâdî olur şol kişi kim ahmakdur
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Buradaki insanların kiminin adı Prenda, kimisinin Kecnûş’dur. Eri-

ğin adı kumbula, üzümün rûştur. Burada kadı olanın yanına gelenler eli boş 
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gelmezler: 
Kiminüñ adı Prendâ kimisinüñ Kecnûş
Erige kumbula dirler üzümüñ adına rûş
Hîç gelmez birisi kâdıya gelse eli boş 
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Ya sarımsak, ya soğan ya da peynir getirirler. Vişneye bakan yoktur, 

Hot poğaçasının da yüzüne bakan yoktur. Buranın inciri benzersizdir: 
Ya sarımsak getürür ya soğan ya peynir
Kim bakar vişneye bogaça-i Hod ya kim yir
Mîve kısmında ‘aceb bî-bedel olur incîr 
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
“Efendi” kelimesine karşılık “zod”, “berber”e karşılık “keştûd” der-

ler. Her birisi Nemrud’u hatırlatan ulu kafirleri vardır: 
Kadıya dirler efendi diyecek yirde zod
Türkî söz söyler iseñ berber nedür keştûd
Ulu kâfirleri var her birisi bir Nemrûd
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Köyde olan kadıya “cerevin” derler. Önünden Dirin nehri akar. Kadı-

sının adı Ronkagin’dir: 
Kâdı bir köyde olur adına dirler cerevin
Bir büyük su akar öñünde adı Dirin
Kâdısı Ronkagin ocağa yakmışlar evin 
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Dukagin’de Cafer, Hızır ve Burak adında dil bilen üç kişi vardır. Fa-

kat onlara bile yakın olan Hak’tan uzak olur:
Dil bilür anda hemân üç kişi vardur ancak
Biri Ca‘fer Krüzi biri Hızır biri Burak
Anlara dahı yakın olan olur Hak’dan ‘ırak
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Arpa unu kepeğiyle bulamaç yaparlar; ne tuzu ne yağı vardır. Aç itin 

önüne koysan yemez. Hiç birisi ömründe tutamaç yememiştir:  
Arpa unun kepegi ile iderler bulamaç
Ne tuzı var ne yağı it yemez olursa da aç
‘Ömri içre birisi hiç yimemişdür tutamaç
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Dukagin’in ne pirinci, ne yağı ne de balı bulunur. Halkı yokluk için-

dedir. Baştan başa ateşe verip yakılası bir yerdir: 
Ne pirinci bulınur ne yağı var ne balı 
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Halkınuñ fakr ile gâyet de mükedder hâli
Hâsılı ucdan uca âteş urup yakmalı
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Ravzî’nin yukarıdaki dizelerine paralel bir görüşü de XV. asır şair-

lerinden Cemâlî (öl. II. Bayezid dönemi) Arnavutluğun geneli için söyler. 
Cemâlî muhtemelen Fatih’in 1478 tarihinde düzenlediği Arnavutluk sefe-
rine katılmıştır. Cemâlî’ye göre de Arnavutluğun ekmeği az, olanın da tuzu 
yoktur. Şair kavununu görmemiş, zaten karpuzu da yoktur. Yağmur ile tu-
fanı tutunca yeli insanı öldürür:

Etmegi az anun dahi tuzı yok
Kavunın görmedük u karpuzı yok

Tutıcak yağmur ile tûfânı
Yilleri âlemi ider fânî (46-47)
 (Erimer 1973-74: 272)
Bir hisarı vardır, kabih adıyla Leş’tir. Öyle issilik olur, sanırsın ki 

yanar ateştir. Halkının bir kısmı kafir, bir kısmı Türkeş (müslüman)dir: 
Bir hisârı var anuñ ism-i kabîhi Leşdür
Şöyle issilik olur sanki yanar âteşdür
Halkınuñ kimisi kâfir kimisi Türkeşdür
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Dukagin’in boğazından asılası bir emini vardır. O yüzü karanın saka-

lı fısk ile ağarmıştır. Bir daha buraya gelmeye tevbeler olsun:
Bir boğazından asılası emîni var anuñ
Sakalı fısk ile ağarmış o yüzi karanuñ
Gidi götin sikeyin bir dahı anda varanuñ
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
Bütün dünyayı doşaşan; Çin, Mâçin, Isfahan ve Horasan’a kadar gi-

den insan Dukagin’in benzerini görmemiştir. Aden mülkü ile Yemen şehri 
bile hiçbir zaman buna benzemez:

Ravziyâ görmedi mislini cihân seyrin iden
Çîn ü Mâçîn u Sıfahân u Horasân giden
Beñzemez hergiz aña mülk-i ‘Aden şehr-i Yemen
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
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Sonuç
Ravzî XVI. yüzyılda yaşamış Edincikli bir divan şairidir. Değişik se-

beplerle imparatorluğun birçok yerini dolaşmış, gezip gördüğü yerlerdeki 
mahallî unsurları ve dolaştığı yerlere ait izlenimlerini şiirlerine yansıtmış-
tır. Edincik için yazdığı bir şehrengizi ve manzum mektubu da bulunan 
şairin şehirleri ve yaşanan canlı hayatı şiire aktarma yönünde belirgin bir 
gayreti vardır.

Dolaştığı bölgelerden birisi de Rumeli coğrafyasıdır. Şair bu bölgede 
İştip, Üsküp ve Dukagin’i dolaşmış, oradaki izlenimlerini şiirlerine yan-
sıtmıştır. Üsküp ve İştip için beğenisini ifade ederken Dukagin’e gelişi-
ne pişman olmuştur. Dukagin’in yoksulluğunu, halkının alışkanlıklarını, 
halk-kadı ilişkilerini, dinî, etnik ve coğrafî yapısını ve yönetilenle yönetici 
ilişkilerini şiir diliyle gözler önüne sermiştir. Bu bilgiler sosyal ve siyasî 
tarihe, sosyolojik, etnoğrafik ve demografik yapıya malzeme olabilecek 
özelliktedir. 
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Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Fe‘ûlün
Dil ü cân virüp oldum vasla tâlib
Didiler râygân olur menâsıb

Ahibbâñı ser-i zülfüñde bend it
Yaraşmaz gerden-i a‘dâda ol ip

Gamuñda niçe kez öldüm dirildüm
Saña cân virmedür gördüm münâsib

Olurdı âsitânuñ secdegâhum
Serâyuñda rakîbüñ olmasa düb
 
Temâşâ eyle Ravzî Rûmilinde
Ne zîbâ şehr imiş bu şehr-i İştib
 G.113

Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün/ Mefâ‘îlün
Rakîbüñ oldı ığvâsıyla ol şeh bendesin nâsı 
Mukarrer bâ‘is-i izlâl olur vesvâsı hannâsı 

Beni men‘ itme sûfî saykal-ı ‘ışk u mahabbetden 
Güzeller sevmeyince açılur mı göñlümüñ pası 

Dem-â-dem âh ile ‘ömri geçer ol kimsenüñ cânâ 
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Hevâ-yı kâkülüñle var ise başında sevdâsı 

Egerçi Rûmili’dür bu güzeller bî-nihâyetdür 
Baña hep cümlesinden yeg gelür hüsnüñ temâşâsı 

Şeh-i devrâna söyleñ bâz-ı himmetle şikâr itsüñ 
Nihâyetsüz geçer Rûm illerinüñ kazı turnası 

Temâşâ eyle Üsküb’i ne zîbâ şehr olur ol kim 
Münâsibdür eger dirsem aña Rûm’uñ Burusa’sı 

Sen ol pâkize gevhersin ki deryâ-yı melâhatde 
Dehânuñ bir sadefdür dişlerüñ lü’lû-yı lalâsı 

Leb-i dil-ber hayâliyle göñül hayrân olur ammâ 
Beni mest-i harâb eyler Hüseyn’üñ çeşm-i şehlâsı 

Hedef itdi dil ü cânum cefâ tîrine ey Ravzî 
Beni kurbân iden cânânumuñ ebrû-yı garrâsı 
 G. 633

Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilâtün/ Fe‘ilün
Saña bir söz diyeyin tut kulağın diñle hemîn
Sen de bir gaflet ile bencileyin varma sakın  
‘Âlemi geşt iderek derd ile gamgîn ü hazîn
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Halkı hep yalın ayak başı kabâ çıplakdur
Arnavud kâfiridür gâyet ile yañşakdur
O yire kâzî olur şol kişi kim ahmakdur
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Kiminüñ adı Prendâ kimisinüñ Kecnûş
Erige kumbula dirler üzümüñ adına rûş
Hîç gelmez birisi kâdıya gelse eli boş
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Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Ya sarımsak getürür ya soğan ya peynir
Kim bakar vişneye bogaça-i Hod2 ya kim yir
Mîve kısmında ‘aceb bî-bedel olur incîr
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Kazıya dirler efendi diyecek yirde zod3

Türki söz söyler iseñ berber nedür keştûd4

Ulu kâfirleri var her birisi bir Nemrûd
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Kadı bir köyde olur adına dirler cerevin5

Bir büyük su akar öñünde adı Dirin
Kadısı Ronkagin ocağa yakmışlar evin 
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Dil bilür anda hemân üç kişi vardur ancak
Biri Ca‘fer Krüzi6 biri Hızır biri Burak
Anlara dahı yakın olan olur Hak’dan ‘ırak
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Arpa unun kepegi ile iderler bulamaç
Ne tuzı var ne yağı it yemez olursa da aç
‘Ömri içre birisi hiç yimemişdür tutamaç
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Ne pirinci bulınur ne yağı var ne balı 
Halkınuñ fakr ile gâyet de mükedder hâli
Hâsılı ucdan uca âteş urup yakmalı
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

2   Bugün Arnavutlukta İşkodra’ya bağlı “Hot” isimli bir ilçenin adıdır. 
3   Kelime Arnavutçada “bey, sayın, beyefendi” anlamlarına gelir.
4   Kelime Arnavutçada bugün “qethtore” şeklinde yazılır ve hayvanları kırkan kimseye 

denir. 
5    Tarihî Arnavutçada “geveri” şeklinde yazılan kelime bir yerde hükümeti temsil eden kişi 
demektir.
6   Kelimenin aslı “Krüezi” şeklinde olup meşhur bir Arnavut aşiretinin adıdır.
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Bir hisârı var anuñ ism-i kabîhi Leş7dür
Şöyle issilik olur sanki yanar âteşdür
Halkınuñ kimisi kâfir kimisi Türkeşdür
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Bir boğazından asılası emîni var anuñ
Sakalı fısk ile ağarmış o yüzi karanuñ
Gidi götin sikeyin bir dahı anda varanuñ
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin

Ravziyâ görmedi mislini cihân seyrin iden
Çîn ü Mâçîn u Sıfahân u Horasân giden
Beñzemez hergiz aña mülk-i ‘Aden şehr-i Yemen
Bir yire vardı yolum adına dirler Dukagin
 Mr.113

7   Bugün Arnavutluk’ta “Leji” isminde bir şehir vardır. Kötü kokusundan dolayı “kötü 
kokan” anlamında bu ismi almıştır. 
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YAHYÂ KEMÂL’İN ŞİİRLERİNDE BALKANLAR 
VE BALKAN TÜRKLÜĞÜ

Dr. Ünal ŞENEL1

ÖZET
Kendisi de bir “serhat çocuğu”2 olan Yahyâ Kemâl Beyatlı (Üsküp 

1884 – İstanbul 1958), doğduğu toprakların maddî ve mânevî atmosferini 
derinden hissetmiş ve bu hislerini eserlerine aksettirmiştir. Şâir, Üsküp’te 
geçen çocukluk yılarının son derece hareketli, renkli, coşkulu ve hüzünlü 
günlerini hâtıralarında hasret yüklü cümlelerle nakleder.3(3) Hâtıralarında 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarında gezdiği diğer Balkan şehirlerini de aynı 
üslûpla anlatır. Bu yazılarında Yahyâ Kemâl, gördüğü insan tiplerini ka-
rakteristik özellikleriyle dile getirir. Gözümüzün önünde bıçkın ve kabada-
yı tiplerden, derviş ruhlu, ferâgat sâhibi insanlara, kültürlü ve zarif tarîkat 
şeyhlerine kadar çeşitli insan tiplerini canlandırır. Aynı şekilde Balkanla-
rın iklîmini, tabiî güzelliklerini ve bir hayli hareketli olan sosyal, kültürel 
siyâsî atmosferini de canlı tablolar hâlinde gözler önüne serer.

ABSTRACT
The civilisation/culture and life adventures have been important to-

pic in Turkish literature. Many poets have expressed the geography, cities, 
natural, historical, cultural beauties, romantic adventures and many social 
events in their works.

As a Journeyman himself, Yahya Kemal Beyatli who was born in Us-
kup 1884, has felt the atmosphere of his birthplace and reflected the same 
with deepest feeling into his works/poems. 

The famous poet reflects his childhood in Uskup as well as days spent 
in other Balkan cities during his journeys. In some works he both reflects 
the human types he had met and climate, natural beauties, social and cultu-
ral atmosphere of places in a very live and sincere way. 

1 Celal Bayar Üniversitesi
2  Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri, I, İstanbul, 1978, s.220.
3             Yahyâ Kemâl,Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsi Ve Edebi Hâtıralarım, İstanbul 
1976.



Haziran 2009

20  HİKMET

‘ Bir Türk gönlünde nehir varsa Tuna’dır, dağ varsa Balkan’dır  -

Türklerin Balkanlar coğrafyasında geliştirdiği medeniyet ve yaşadığı 
hayat macerâsı, Türk edebiyâtında önemli yer tutmaktadır. Birçok şâir ve ya-
zarımız bu coğrafyadaki târihî hâdiseleri, şehirleri, tabiî güzellikleri, kültür-
ler arasındaki münasebetleri zâferleri ve mağlûbiyetleri, gönül mâceralarını 
ve daha birçok sosyal ve beşerî konuyu eserlerinde işlemişlerdir.4

Kendisi de bir “serhat çocuğu”5olan Yahyâ Kemâl Beyatlı (Üsküp 
1884 – İstanbul 1958), doğduğu toprakların maddî ve mânevî atmosferini 
derinden hissetmiş ve bu hislerini eserlerine aksettirmiştir. Şâir, Üsküp’te 
geçen çocukluk yılarının son derece hareketli, renkli, coşkulu ve hüzün-
lü günlerini hâtıralarında hasret yüklü cümlelerle nakleder.6 Hâtıralarında 
çocukluk ve ilk gençlik yıllarında gezdiği diğer Balkan şehirlerini de aynı 
üslûpla anlatır. Bu yazılarında Yahyâ Kemâl, gördüğü insan tiplerini ka-
rakteristik özellikleriyle dile getirir. Gözümüzün önünde bıçkın ve kabada-
yı tiplerden, derviş ruhlu, ferâgat sâhibi insanlara, kültürlü ve zarif tarîkat 
şeyhlerine kadar çeşitli insan tiplerini canlandırır. Aynı şekilde Balkanla-
rın iklîmini, tabiî güzelliklerini ve bir hayli hareketli olan sosyal, kültürel 
siyâsî atmosferini de canlı tablolar hâlinde gözler önüne serer. Şahsiyeti-
nin teşekkülünde mühim yer tutan dînî hamâsî duygularla yoğrulmuş olan 
muhîti tasvir eder.

Eğil dağlar isimli kitabının bâzı bölümlerinde de Balkan 
muhâcceretiyle ilgili duygu ve düşüncelerini dile getirir.7

Bütün bunlar Yahyâ Kemâl’in Balkanlardaki Türk rûhunu bizzat 
içinde yaşamak sûretiyle çok iyi kavradığını görüyoruz. Onun, şiirlerinde 
Balkanların önemli bir yer tutmasında bu kavrayışın büyük tesiri vardır.

Fakat Yahyâ Kemâl’in Balkanları ele alması, sâdece çocukluk yılları-
nın bu topraklarda geçmiş olmasına bağlı değildir. Bunda Yahyâ Kemâl’in 

4 Konuyla ilgili bâzı edebî eserler şunlardır: Sâmiha Ayverdi, Ah Tuna Vah 
Tuna, Yeryüzünde Birkaç Adam, Hâtıralarla Başbaşa Ve Diğer Eserleri; Yavuz Bülent 
Bâkîler, Üsküp’ten Kosova’ya; Yahyâ Kemâl Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî 
Ve Edebî Hâtıralarım; Sevinç Çokum, Bizim Diyar; Safiye Erol, Ciğerdelen; Eski Zara 
Müftüsünün Hâtıraları; Evliya Çelebi, Seyahatnâme; Emine Işınsu, Çiçekler Büyür, 
Azap Toprakları; Osman Kılıç, Kader Kurbanı; Yaşar Nâbi Nayır, Değişen Dünyâmız; 
Bahâeddin Özkişi, Köse Kadı, Uçtaki Adam; Ömer Seyfettin, Hikâyeler; Arslan Tekin, 
Balkan Volkanı; Temeşvarlı Osman Ağa (haz. Hârun Tolasa).
5 Mehmet Kplan, Şiir Tahlilleri, I, İstanbul, 1978, s.220.
6            Yahyâ Kemâl,Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsi Ve Edebi Hâtıralarım,  
İstanbul 1976.
7 Yahyâ Kemâl, Eğil Dağlar, İstanbul,1975.



HİKMET  13

  HİKMET  21  

tarih ve vatan anlayışının da büyük rolü vardır. O, Fransa’dan döndükten 
sonra Türkiye’de, târihe ve coğrafyaya dayalı bir milliyetçilik anlayışını 
temsil etmiş ve böylece milletimizin üzerinde yaşadığı topraklara ve bu 
topraklar üzerinde yüzyıllar boyunca geliştirilen târihî mîrasa farklı bir 
gözle bakılmasına yol açmıştır.

“Yahyâ Kemâl’e göre: Vatan hiç bir zaman bir nazariye değil, bir 
toprak’tır. Sanâyi-i nefîse nâmına ne yapılmışsa, onun sergisidir........

Vatanı, meselâ şîrhârlar beşiği diye tanıtmak eksikdir. Vatanın adı-
nı söylemelidir: Vatan İstanbul’dur, Üsküp’tür, Trabzon’dur, Yozgat’dır, 
Ankara’dır ve bunların içinde sayılamıyacak kadar hâtıralar vatandır.8

Yahyâ Kemâl, bu anlayıştan yola çıkarak şiirlerinde daha çok İstanbul’u 
ele almıştır. Çünkü O’na göre İstanbul “Türklüğün muhassılası”dır; Türk 
medeniyetini bütün husûsiyetleriyle İstanbul’da görmek mümkündür. Bu 
fikrini şiirlerinde güçlü bir dil ve uslûpla işlenmiştir.9 

Yahyâ Kemâl’in şiirlerinde İstanbuldan sonra en çok üzerinde du-
rulan yer başta Üsküp olmak üzere diğer Balkan şehirleri ve bu bölgede 
yaşayan târihî hadîselerle hâtıralarıdır. “Her yaz şimâle doğru asırlarca bir 
koşu”nun sonunda Türkler, İstanbulun fethinden de önce Balkanlara yer-
leşmişler; bu yerleri Anadolu şehirleri gibi türkleştirmişler ve medenî bir 
hayat yaşamışlardır. Türklüğün târihî seyri içerisinde ulaştığı serhadlerden 
çekilmesi, Yahyâ Kemâl’i derinden sarsmış ve bu büyük “med-cezir”i şiir-
lerinde işlemesine yol açmıştır. O’nun gönlünde, Balkanlarda kaybedilen 
topraklar dâima “vatan” sınırları içinde yer almıştır. Bu hissini “Türkçenin 
çekilmediği yerler vatandır” cümlesiyle ifade etmiştir.

***

Bu fikilerinden dolayı Yahyâ Kemâl’in şiirlerinde Balkanların 
“husûsî” bir yeri vardır.

Yahyâ Kemâl’in Balkanlarla ilgili şiirlerinde en çok işlediği tema, 
Türkün bu topraklardaki kahramanlığıdır. Hakîkaten de Balkanlar, yüzyıl-
lar boyunca Türklerle avrupalı kavimlerin mücâdelelerine sahne olmuş bir 
serhaddimizdir. Bu coğrafyada yapılan savaşlar, zaferler ve mağlûbiyetler 
Yahyâ Kemâl’in coşkun mîzacıyla derinden idrâk edilerek mısrâlara dö-
8  Nihat Sâmi Banarlı, Yahyâ Kemâl Yaşarken, İstanbul,1959, ss.20-21.
9  Bkz. Ünal Şenel Banarlı, Yahyâ Kemâl’de İstanbul, D.E.Ü Buca Eğitim 
Fakültesi, Türk Dili ve Ed. Böl.,Mezûniyet Tezi, İzmir, 1984.
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külmüştür.
Yahyâ Kemâl’in içinde yetiştiği muhitle derin bir ruh berâberliği bu-

lunduğna işâret eden Sâmiha Ayverdi, “Bereketli ve ateşli bir Rumeli kanı 
taşıyan şâir, dünyâya gözünü açtığı anlı şanlı Üsküp’ün mahalli töreleri ile 
haşır neşir olarak iliklerine kadar tam bir Rumeli delikanlısı gibi yaşar.”10 

demektedir.
Bu “Rumeli delikanlısı”nın daha on üç yaşındayken, 1897 Türk-

Yunan savaşı esnâsında, bilinen ilk manzmûesini söylediğini görüyoruz: 

                                   “ Seyf-i adlî saldılar
                                    Tırnovâ’ya vardılar
                                    Turhala’yı aldılar
                                    Şanlı Türk askerleri“11

        Şâirin burada çocuk hassâsiyetiyle Türklerin Balkanlarda adâleti 
hâkim kılma mücâdelesi içerisinde olduklarını sezmesi önemli bir noktadır. 
Bu ifadede Yahyâ Kemâl’in Osmanlı’ya bakışının şuuraltındaki tezâhürünü 
görmek de mümkündür

     Yahyâ Kemâl, Açık Deniz isimli meşhur şiirinde12 Balkanların 
taşına toprağına sinen Türk kahramanlığını, rûhunun derinliklerinde hisset-
tiğini kuvvetli bir üslûpla dile getirir:

               “Balkan şehirlerinde geçerken çocukluğum;
                Her lâhza bir alev gibi hasretti duyduğum.
                Kalbimde vardı”Byron”u bedbaht eden melâl
                Gezdim o yaşta dağları, hulyâm içinde lâl,
                Aldım Rakofça kırlarının hür havâsını,

                Duydum akıncı cedlerimin ihtirâsını,
                Her yaz şimâle doğru asırlarca bir koşu,
               Bağrımda bir akis gibi kalmış uğultulu...’’
Şairin çocukluğunda “her lâhza bir alev gibi duydupu hasret”, her 

yaz şimâle doğru asırlarca fâtihâne akınlar düzenleyen “akıncı cedlerin” 
duydukları ile aynıdır. Bir noktada şâirin kendi rûhuyla millî ruh bütünleş-
mektedir. Yâhya Kemâl “vatanın yaslı olduğu günlerde” bile “seyf-i adlî” 
“ile yapılan bu fâtihânede akınlarda, rûhunun teskin edecek bir “sonsuzluk 
10  Sâmiha Ayverdi, “Yahyâ Kemâl Hakkında”, Ölümünün Yirmibeşinci Yılında 
Yahyâ Kemâl Beyatlı, Ankara, 1913, s.219. 
11 Yahyâ Kemâl, Bitmemiş Şiirler, İstanbul, 1976, s. 1.
12 Yahyâ Kemâl, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul, 1976, s. 1.
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ufku” bulmaktadır.
      Bu bakımdan, Yâhyâ Kemâl’e göre Balkanlara hâkim olan “fe-

tih rûhu” gelip geçici bir heyecan fırtınası değil, hâlihazırda bu millet için 
bir kuvvet kaynağıdır. Yâhya Kemâl bu kaynaktan beslenen şâirlerimizin 
başında gelir. O, birçok şiirinde Balkanlardaki Türk fütûhâtını âdeta kendi 
yaşadığı bir ferdî mâcera gibi terennüm eder. “Akıncı” şiiri 13 bunlardan en 
meşhur olanıdır:

“Bin atlı,akınlarda çocuklar gibi şendik;
 Bin atlı o gün dev bir orduyu yendik!
 Ak tolgalı beylerbeyi haykırdı: İlerle!
 Bir yaz günü geçtik Tuna’dan kâfilelerle...”

Şâirin millî ruhla bütünleşen ferdî rûhunun akislerini “Mohaç 
Türküsü”nde14 de görüyoruz:

    “ Bizdik o hücûmunun bütün aşkıyle kanatlı;
     Bizdik o sabâh ilk atılan safta yüz atlı.

     Uçtuk Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle,
     Canlandı o meşhur ova at kişnemesiyle!”

Kendisi de “evlad-ı fâtihân” dan olan Yâhya Kemâl, balkanlardaki bu 
fütûhât atmosferini “O Rüzgâr” isimli şiirinde15 şöyle dile getirir:

     “Böyle bir dersi alan rûha vatan dar görünür;
     Dâimâ başka sefer, başka ufuklar görünür.
     O nesil duymuş akın zevkini rüzgârda bile;
     Bu duyuş varmış akınlardaki atlarda bile;
...
   Yeni bir ülkede yem vermek için atlarına
    Nice bin atlı kapılmıştı fetih rüzgârına.”

Bütün bu mısrâlardan, Yahyâ Kemâl’in Balkanalardaki akıncıları ve 
fâtihleri, ilâhî bir emri ibâdet şevkiyle yerine getiren, cezbe hâlindeki mü-
minler gibi gördüğünü anlıyoruz. Zirâ bu kişiler akınlarda “çocuklar gibi 
şen”dirler; “Mohaç ufkunda görünmek hevesiyle uçarlar”; “fetih rüzgârına 
kapılan binlerce atlı, rüzgârda bile akın zevkini duymaktadır”; hattâ “bu 
duyuş atlarda bile vardır”. Öyle ki Balkanların taşına toprağına, havasına 
13  Kendi Gök Kubbemiz, s. 22-23
14 age., s. 24-25.
15 age., s. 42-43.
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sinen bu “fetih rûhu” nu hâlihazırda Süleymâniye Câmii’nde bir bayram 
sabahı, gönül ehli olanlar “hâtıralar rüzgârı” olarak dinlenmektedirler. 16 

 “Kadın erkek ve çocuk, gönlü dolanlar, yer yer,
 Dinliyor hepsi büyük hâtıralar rüzgârını,
 Çaldıran topları ardınca mohaç toplarını.”

Bayram sabâhı İstanbul’da atılan “bayram topları” şâire Balkanlarda-
ki zaferlerimizi hatırlatmaktadır.

      “Gökte top sesleri, bir bir, nerelerden geliyor?
      Mutlakâ her biri başka zaferden geliyor:
      Kosova’dan, niğbolu’dan, varna’dan, İstanbul’dan…
      Anıyor her biri bir vak’ayı heybetle bu an;
      Belgrad’dan mı? Budin, Eğri ve Uyvar’dan mı?
      Son hudutlarda yücelmiş sıra-dağlardan mı?

Yine aynı şekilde, Üsküb’ün anlatıldığı “kaybolan şehir” şiirinde17 de 
Balkanların fethi sırasında kullanılan kılıçların pırıltıları, bayram sabahları 
ağlayan insanların gözyaşlarında pırıldamaktadır:18

      “Üç şanlı harbin arşa asılmış silahları
      Parlardı yaşlı gözlerle bayram sabahları”
       
Hattâ cennetteki şehit akıncıların gözlerinin önünde “o kızıl hâtıra” 

güllerle  birlikte titreyip durmaktadır.
        “Cennette bugün gülleri açmış görürüzde,
        Hâlâ o kızıl hatıra titrer gözümüzde”

Bu ifadelerden, şâire göre fetih rûhunun ebedî olduğu anlaşılmak-
tadır. Yahyâ Kemâl’in fikriyâtında mühim yeri olan “devamlılık” anlayışı 
burada da karşımıza çıkmaktadır. Onun şiirlerinde dün, bugün ve yarın ayrı 
kategoriler içerisinde yer almazlar; şâir âdeta zaman ve mekân kayıtlarının 
dışında yaşamaktadır. “ben hicret edip zamânımızdan, yaşadım  İstanbul’u 
fethettiğimiz günlerde” diyen19 şâirin rûhu,zaman içerisinde sanki seyir 
hâlindedir ; bâzen Balkanları fetheden akıncılar arsında, bâzen “Mohaç uf-

16  age., s. 12.
17  age., s. 77-78
18  Fethedilen şehirlerdeki câmilerde, imamların Cuma ve bayram günleri 
ellerinde kılıç olduğu hâlde hutbe okudukları bilinmektedir. Şâir bu vâkıadan ilham 
almış olmalıdır.
19  Yahyâ Kemâl, Rubâîler, İstanbul. 1963, s. 10.
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kunda” ve bâzen de “cenneteki şehitler” arasındadır. 
Yahyâ Kemâl’e göre aynı devamlılık hâlihazırda kültür sâhasında da 

vardır. O, “Balkan’a Seyâhat” başlıklı bir yazısında20  , “Bir Türk gönünde 
nehir varsa Tuna’dir, dağ varsa Balkan’dır” diyerek mâşeri vicdâna işâret 
ettikten sonra şöyle devam etmektedir: “Türklük Avrupa’ya doğru cezr ü 
meddi biten deniz gibi o dağlardan çekilmiş, lâkin tuzunu bırakmış. Bütün 
o toprak Türklük kokuyor.”

Bütün bu ifâdelerden  Yahyâ Kemâl’in târihî hâdiseleri veya kül-
tür unsurlarını sâdece geçmişe âit değerler olarak görmediğini, onları 
bügünkü hayâtımızın tabiî bir parçası olarak idrâk ettiğini anlıyoruz ve 
Tanpınar’ın şu tespitine hak veriyoruz: “Yahyâ Kemâl, bugünkü mânâsiyle 
“historicide”nin ehemniyetini mâzi karşısında rûhî bir esârete düşmeden 
bizde ilk idrâk edendi”.21

***
   Yahyâ Kemâl’in şiirlerinde yer alan bir başka husus da Balkan-

ların Türkleşmesi – İslamlaşması ve medeniyetimizin bu coğrafyadaki 
tezâhürüdür.

   “1263 – 64 yıllarında İznik ve İzmit taraflarından 20 – 30 obalık bir 
Türkmen nüfûsu Rumeli’ne geçerek Dobruca’ya yerleşirler. Işte bu türk-
menlerin başında Sarı Saltuk bulunmaktadır.”22 Babadağı  civârında türbesi 
bulunan, aslen Buhâralı olan Sarı Saltuk rivâyete göre Ahmet Yesevî’nin 
halîfesi ve Hacı Bektaş Veli’nin muâsırıdır. 23

Yahyâ Kemâl, bu târihî vâkıayı “Mâverâda Söyleyiş” isimli şiirinde 
şöyle dile getirmektedir:24

“Geldikti bir zaman Sarı Saltık’la Asya’dan,
   Bir bir Diyâr-ı Rûm’a dağıldık Sakarya’dan.”
Bu mısrâlardan Yahyâ Kemâl’e göre Balkanların türkleşmesinin te-

melinde tasvvûfi fütûhat hareketinin mühim bir yeri olduğunu anlıyoruz. 
Hakîkaten de bu toprakların fethinde ve fetihten sonra ortaya çıkan kültür 
hayâtında tasavvuf düşüncesinin büyük tesiri olmuştur. Bizzat 

  Yahyâ Kemâl’in de çocukluk yılları, Üsküp’teki tasavvûf muhîtinde 
geçmiştir. 25 Hattâ şâirin daha sonra yazdığı şiirlerindeki tasavvûfî muhtevâ 

20  Yahyâ Kemâl, “Balkan’a Seyahat”, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebî 
Hâtıralarım, İstanbul, 1976, s. 146-147.
21  Ahmet Hamdi Tanpınar, Yahyâ Kemâl, İstanbul. 1990, s.447.
22  Türk Dili ve Edebiyâtı Ansiklopedisi, Cilt 7, İstanbul. 1990, s. 447.
23  İslâm Ansiklopedisi, Cilt: 10, İstanbul, 1967, s. 220 – 221.
24  Yahyâ Kemâl, Kendi Gök Kubbemiz, s. 119.
25  Yahyâ Kemâl, Çocukluğum, Gençliğim, Siyasi ve Edebi Hâtıralarım.
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bu kaynağa da bağlanabilir.26

Aynı hakîkati Yahyâ Kemâl, “Hasan Rızâ’ya Sesleniş” şiirinde de 
ifâde etmiştir:27

  “Ey Rûmeli’nin Hasan Rızâ’sı
   Yâdında mı Üsküb’ün fezâsı
   Yâhut Kalkandelen kazâsı
   Vardar ve uzakta karlı dağlar.

  Üsküp bir müslüman şehirdi
  Binbir türbesiyle müştehirdi.
  Vardar’sa önünde bir nehirdi
  Her an tekbirlerle çağlar.”
    Şâirin, Üsküp’ü türbeleriyle, tekbir getirerek aktığını tahayyül etti-

ği Vardar nehriyle hatırlaması ve ancak insanlar için kullanabilecek “müs-
lüman” kelimesini adı geçen şehir için kullanması dikkatle şâyandır. Böy-
lece şâir, Türk kültürünün özünün Üsküp’ün maddî ve manevî varlığına 
tam mânâsıyla sindiğini îma etmiştir. Yahyâ Kemâl, aynı fikri bir başka 
yerde de şöyle dile getirir: “Üsküp’de doğduğum için iftihar ederim. Çünkü 
Üsküp, Rumeli’de Türklüğün tekâsüf ettiği yerdir. O kadar Türktür ki her 
taşında milliyetimizin rûhu şekillenir. “28

Hasret  yüklü bir şiir olan “kaybolan şehir”de29 de aynı fikir, 
Anadolu’yla irtibatlandırarak ifâde edilir: türk – islâm mîmârisinin karak-
teristik çizgilerinden olan kubbeler Üskp’ün panoramasına hâkim durum-
dadır. Şehir, görünüşü ve “rûhuyla” tam bir Türk şehridir. Bursa’nın Bal-
kanlardaki bir devâmı gibidir:

      “Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır,
      Evlâd-ı Fâtihân’a onun yadigârıdır.
    Fîrûze kubbelerle bizim şehrimizdi o;
       Yanlız bizimdi, çehre ve rûhiyle bizidi o
             Üsküp ki Şardağı’nda devamıydı Bursa’nın,
           Bir lâle bahçesiydi dökülmüş temiz kanın.”
Balkanlarla Anadolu’daki kültür ve san’at değerlerinin aynı potada 

eridiğinin ifâde edildiği bir başka şiir de “Itrı” başlığını taşımaktadır:
               “Mûsıkîsinde bir taraftan dîn,

26  Bkz Mehmet Demirci, Yahyâ Kemâl ve Mehmet Akifte Tasavvuf, İzmir, 1993, 
s. 25-69.
27  Yahyâ Kemâl, Eski Şiirin Rüzgâriyle, istanbul, 1974, s. 26.
28  Nihat Sâmi Banarlı, Yahyâ Kemâl’in Hatıraları, İstanbul, 1974, s. 127.
29  Kendi Gök Kubbemiz, s. 77-78
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               Bir taraftan bütün hayât akmış;
               Her taraftan, Boğaz, o şehrâyîn,
               Mâvi Tunca’yla gür Fırât akmış.”30(27)

Şiirin diğer mısralarında ise Balkanların sâdece Anadolu’yla değil, 
bütün Osmanlı coğrafyasıyla ortak değerler geliştirdiği kaydedilmiştir. 
Böylece Balkanlar coğrafyasının medinî seviyesinin yüksekliği ve müşte-
rek Osmanlı medeniyetine olan katkısı da îmâ edilmiştir:

  “Tâ Budin’den Irâk’a, Mısır’a kadar,
               Fethedilmiş uzak diyarlardan,
               Vatan üstünde hür esen rüzgâr
   Ses götürmüş bütün baharlardan.”
Yahyâ Kemâl’e göre Türkler, Balkanlara hâkim olmakla, o topraklara 

götürmüşler ve oraları karanlıktan aydınlığa çıkarmışlardır. Mohaç meydan 
Muhârebesi’ni anlattığı bir şiirde31(28) bu fikrini, “Fethin daha bir ülkeyi 
parlattığı gündü” mısrâıyla dile getirmiştir. 

***
Fakat, herşeye rağmen Balkan toraklarının büyük bir kısmının elden 

çıkması, bütün milletle birlikte, Yahyâ Kemâl’i de derin bir üzüntüye gar-
kedilmiştir. Şair, rûhundaki bu büyük ıztırâbı da şiirlerinde dile getirmiş-
tir.

“Gâzi Selim Giray” başlıklı bitmemiş şiirinde32 kırım Hanı’nın 
“Beç’den kopup da Üsküb’e varmış” olan bozgunu durdurması anlatılmak-
tadır.

Aynı kitapta yer alan bir başka tasarıda33 da o yıllardaki Bulgar zulmü 
üstünde durulmuştur:

           “Zâbit, çavuş, nefer yatıyorlar pilevne’de
           Teslîm olunca öldürülenler çoluk çocuk
           Genç ihtiyar ve hasta........silâhsız halk
           Bulgar bıçaklarıyla.................”
Yahyâ Kemâl, mütâreke devrinin ağır şartları altındaki duygularını 

dile getirdiği “1918” adlı şiirinde34 ise, “vatan” topraklarının parçalan-
masını ve işgâl edilmesini görmenin derin ıztırâbını anlatır. Ölenlerin bu 
ıztırâba mâruz kalmadıklarını, onların gözünde vatan topraklarının bir bü-
tün hâlinde “bizim diyâr olarak tâ kıyamete dek” kaldığını söyler. (Aynı 
30  Kendi Gök Kubbemiz, s. 18.
31  Yahyâ Kemâl, “Mohaç Türküsü”, Kendi Gök Kubbemiz, s. 24-25.
32  Yahyâ Kemâl, Bitmemiş Şiirler, İstanbul, 1976, s. 9.
33  a.g.e., s. 7.
34  Kendi Gök Kubbemiz, s. 79.
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arzûnun kendi “gönlünde” de yer aldığını ileriki satırlarda göreceğiz.)
Aynı yıllardaki hüzünlü duygularını “Açık Deniz” şiirinde de görü-

yoruz:
           “Mağlûpken ordu, yaslı dururken bütün vatan,
           Rü’yâma girdi her gece bir fâtihâne zan.
           Hicretlerin bakıyyesi hicranlı duygular,
           Mahzun hudutların ötesinden akan sular,
           Gönlümde hep o zanla berâber çağıldadı,
           Bildim nedir ufuktaki sonsuzluğun tadı!”35(32)

Şâirin, Balkanlardaki mağlûbiyetlerin sonunda yaşayan göçler ve 
“mahzun hudutların ötesi”nde kalanlar karşısında duyduğu ıztırâbı, yukarı-
daki mısrâlar çok güçlü bir şekilde ifâde etmektedir. Ancak şâir  o ruh hâli 
içerisinde bile, daha önce de belirttiğimiz gibi fetih günlerini hatırlayarak 
gönlünü teskin edebilmektedir.

Dikkate değer olan bir nokta da “kendi kaderi ile târih arasındaki bağ-
lantıyı derinden hissetmiş”36(33) olan Yahyâ Kemâl’in, annesinin ölümüyle 
Üsküp’ün kaybedilmesini birlikte düşünmesidir. Daha önce işâret ettiği-
miz “ferdî ruh” ile “millî ruh” arasındaki bütünleşme “Kaybolan Şehir” 
şiirinde37(34) de karşımıza çıkmaktadır. Şiir boyunca “ben” ve “biz” zamirle-
rinin içiçe bulunması, bu durmla ilgilidir. Şiirin ikinci bölümü şöyledir:

            “Ben girmeden hayâtı şafaklandıran çağ,
             Bir son baharda annemi gömdük o toprağa.
     İsâ Bey’in fetihle açılmış mezarlığı
     Hulyâma âhiret gibi nakşetti varlığı
               Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin
               Üsküp bizim değil? Bunu duydum, için için.
              Kalbimde bir hayâli kalıp kaybolan şehir!
          Ayrılmanın bıraktığı hicran derindedir!
              Çok sürse ayrılık, aradan geçse çok sene,
               Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene”
Türk ve dünyâ edebiyâtında şehirlerin, zaman zaman anneye ve sev-

giliye benzetilmesi bilinen bir vâkıadır. Fakat burada benzetmenin de öte-
sinde, âdeta aynîleşme söz konusudur. Şiirin son iki mısrasında Üsküp için 
söylenenler, aynı zamanda şâirin annesi için de söyenmiş gibidir. Bunda, 
Yahyâ Kemâl’in çok sevdiği annesini ve doğduğu toprakları kaybetmesinin 
ve onlardan uzak olmasının tesîri büyüktür. Bu yüzdende Yahyâ Kemâl’de 
35 (32) Kendi Gök Kubbemiz, s. 14-15.
36 (33) Mehmet Kaplan, Şiir Tahlilleri 2, İstanbul, 1980, s.543.
37 (34) Kendi Gök Kubbemiz, s. 78.
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“gurbet” ve “hasret” temaları mühim yer tutar.38(35) Fakat şâir, “Biz sende 
olmasak bile, sen bizdesin gene” diyerek, zihnî bir berâberliğe sığınıyor ve 
bu berâberlikte tesellî buluyor. “Sen bizdesin gene” ifâdesinde aynı zaman-
da ferdî şuuraltıyla birlikte millî şuuraltı da ön plana çıkmakta ve “aradan 
çok sene geçse de” o topraklardan kopulamaycağı îmâ edilmektedir. Bu 
îmâ’yı, daha açık ve kararlı bir şekilde “ Süleymâniye’de Bayram Sabahı” 
şiirinde39(36) de görüyoruz. Şâir, bir bayram sabâhı Süleymâniye Câmii’nde 
gördüğü bir Mehmetçik’ten yola çıkarak şunları söylüyor:

             “Ta Malazgirt ovasından yürüyen Türkoğlu
               Bu nefermiydi? Derin gözleri yaşlarla dolu
  ....................
               Hem büyük yurdu kuran hem koruyan kudretimiz
               Her zaman varlığımız, hem kanımız hem etimiz;
              Vatanın hem yaşıyan vârisi hem sâhibi o,
            Görünür halka bu günlerde tesellî gibi o,
               Hem bu toprakta bugün, bizde kalan her yerde,
               Hem de çoktan beri kaybettiğimiz yerlerde.”
Yahyâ Kemâl’in doğup büyüdüğü Üsküp’ün, resmî vatan toprakları-

nın dışında kalması karşısında, “Biz sende olmasak bile, sen bizdesin gene” 
diyerek duyduğu pasif “tesellî” burada aktif ve kararlı bir tavra dönüşü-
yor. Bunun da müşühhas bir dayanağı vardır: Mehmetçik. O, Malazgirt 
Muharebesi’nden sonra “büyük yurt”u hem kurmuş hem de korumuştur. 
Bu yüzden Mehmetçik, hem bu toprakta, “hem de çoktan beri kaybettiği-
miz yerlerde” halk için, en zorlu günlerde bile tessellî kaynağıdır. “Kay-
bettiğimiz yerler”den kasıt da büyük ölçüde Balkanlar’dır. Şu hâlde Yahyâ 
Kemâl’in gönlünde, kaybedilen Balkan toprakları da “büyük yurt”un tabiî 
sınırları içerisinde yer alırlar. Buna dayanarak Yahyâ Kemâl’in gönlündeki 
“fetih rûhu” nun “devamlılık” arzettiğini söyleyebiliriz.

Şâirin annesine/ Üsküp’e duyduğu muhabbeti ve hasreti dile getirdiği 
bir başka beyit de “Ezân-ı Muhammedî” isimli şiirinde40(37) yer almakta-
dır:

          “Üsküp’de kabr-i mâdere olsun bu nev-gazel
            Bir tuhfe-i bedî ü beyân-ı Muhammedî”

38 (35) Bu konuda bkz. Bilge Ercilasun “Yahyâ Kemâl’in Şiirlerinde Yer ve Şahıs 
Adları”. Ölümünün Yirmibeşinci Yılında Yahyâ Kemâl Beyatlı, Ankara. 1983, s.129: 
Sabahattin Çağın, “Yahyâ Kemâl’in Şiirlerinde Gurbet Temi”, Türk Yahyâ Kemâl’in 
Edebiyâtı. Nr. 224, sığ. 41-43. Şubat, 1994.
39 (36) Kendi Gök Kubbemiz, s. 11-12.
40 (37) Yahyâ Kemâl, Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstanbul, 1974, s.44. 
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Yazdığı şiiri, annesinin Üsküp’teki kabrine bir “Muhammedî” hediye 
olarak gönderen şâir, böylece “Bizim Diyar” dediği toprakların fethinin 
anahtarını veya metodunu da göstermektedir.

Bütün incelemelerden sonra, Yahyâ Kemâl’in şiirlerinde Balkanların 
ve Balkan Türklüğünün nasıl yer aldığını şöylece özetleyebiliriz:

Yahyâ Kemâl, herşeyden önce Balkanların fethini ve buralardaki 
Türk kahramanlığını, şiirlerinde kendi yaşadığı bir mâcera gibi, duyarak 
işlemiştir. Fetihlerden sonra bu topraklarda gelişen ve kökleşen Türk kültür 
ve medeniyeti üstünde durmuştur. Bunlarla birlikte Türklüğün bu toprak-
larda gücünü kaybederek geri çekilmesi, yaşanan göçler ve ıztıraplar kar-
şısındaki hislerini de şiirlerinde etkili bir şekilde ifâde etmiştir. Ancak şâir, 
herşeye rağmen ümitsiz değildir. Çünkü, Türk milletindeki “fetih rûhu”nun 
canlılığını koruduğuna inanmaktadır.

Şâirin bu şiirlerini güçlü kılan en mühim husus, onlardaki samîmiyet 
kadar; zaman, mekân ve insan unsurlarını birbirlerine ustaca kaynaştırılmış 
olmasıdır.

Yahyâ Kemâl, Balkanlardaki şehirleri, dağları, ovavaları, nehirleri ve 
tabiî güzellikleri târihî, ferdî ve içtimâî değerlerle, hâtıralarla birleştirerek 
vermeyi bilmiştir.

Gerçektende Yahyâ Kemâl birçok yerde olduğu gibi bu şiirlerinde 
de “tevhitçi” bir tavır içerisindedir. Nasıl dün, bugün, yârın gibi bir ayırım 
yapmıyorsa; zamâna âit unsurlarla mekâna âit unsurları, insanı ve toplumu 
da birbirinden ayrı değerler olarak görmüyor; hattâ onları kendi dünyâsıyla 
birlikte yoğurarak cihanşümul bir söyleyişe ulaşıyor.

Bir başka deyişle Yahyâ Kemâl, bu şiirlerde “ferdî” olandan “millî” 
ve “insanî” olana doğru bir yolculuk içerisindedir.
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RUMELİ ŞAİRLERİNİN KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNE 
KATKILARI

Halil ÇELTİK1*

ÖZET
Rumeli şairlerinin Klâsik Türk Şiiri içerisinde ayrı bir yerleri vardır. 

Tezkirelerde yer alan şairlerin büyük bir çoğunluğu Rumeli doğumludur. 
Onlar bazı konularda öncülük ederek Klâsik Türk Şiirine önemli katkılar 
sağlamışlardır. 

Edebiyatımızda şehrengîz yazma geleneğini Rumeli şairleri başlat-
mışlardır.

Divan şairleri, aruz vezninin yanında hece vezniyle de şiirler yazmış-
lardır. Klâsik Türk Şiirinde hece vezniyle şiir yazma eğilimini başlatanlar 
Rumeli şairleridir.

Rumeli şairlerindeki sevgili ve âşık tipleri, diğer şairlerinkine göre 
daha gerçekçidir.

Burada, Rumeli şairlerinin Klâsik Türk Şiirine katkıları, örneklerle 
anlatılacaktır.

Anahtar Kelimeler: Klâsik Türk Şiiri, Rumeli/Balkanlar, Rumeli şa-
iri, şiir, şehrengîz, hece vezni.

Attributions of Rumelian Poets to Classical Turkish Literature

ABSTRACT
The Rumelian poets play an important role in Classical Turkish Lite-

rature. Many of the poets’ birth places that are mentioned in the biography 
(tezkire) are Rumelia. They leaded about some subjects and had attributi-
ons in Classical Turkish Literature.

Writing shehrengiz is started by Rumelian poets in our literature. 
Divan poets used syllabic meter together with aruz meter while they 

were writing their poems. Syllabic meter in Classical Turkish Literature is 
started by Rumelian poets. 

Rumelian poets mentioned real beloveds and lovers in their poems 

1 *   Dr., Gazi Üniversitesi, Türkiye (http://w3.gazi.edu.tr/web/hceltik)
(halilceltik@yahoo.com).
  Bu metin, I. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Kongresi: Balkanlar ve 
Türkler adlı kongrede tebliğ olarak sunulmuştur (6-8 Kasım 2007 Priştina-Kosova).
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more than the other poets. 
In this study, attributions of Rumelian poets to Classical Turkish Li-

terature will be mentioned by giving examples.
Key Words: Classical Turkish Literature, Rumelia, Rumelian poets, 

poem, shehrengiz, syllabic meter.

Rumeli
Osmanlı’nın Avrupa’da fethettiği Trakya’dan Balkanlara kadar uza-

nan bölge, Rumeli olarak bilinir. Rumeli’ye bazen Balkanlar da denilir 
(Şemseddin Sâmî 1996: III/2376; III/1632; IV/2852; Gökbilgin 1956: 247-
285; İnciciyan-Andreasyan 1974: 11-88; Pitcher 1999; Özbaran 2004). 
Fetih hareketlerine bağlı olarak Rumeli’nin sınırları sürekli değişir. XVII. 
yy.dan itibaren ise sınırlar daralmaya başlar ve Balkan Savaşlarından sonra 
Rumeli’deki topraklarımız, bugünkü sınırlara gelir.

XIV. yy.da başlayan Rumeli’nin fethi ve iskânıyla birlikte, Rumeli’de 
faaliyet gösteren akıncı Evrenosoğulları (İsen 1998: 80-86; Arslan 2001) 
ve mutasavvıf Abdullah İlâhî’nin (TDEA 1981: IV/358) de katkılarıyla 
burada kültür hayatı canlanır. Edirne, Gelibolu, Saraybosna, Siroz (Serez), 
Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır, Filibe, Selânik, Sofya ve Belgrad gibi 
şehirler, kısa sürede önemli birer kültür ve sanat merkezine dönüşür (Fa-
raoqhi 1998: 39-46). II. Bâyezid (1481-1512) döneminde bölgede şair-
ler yetişmeye başlar (İsen 1997e: 64-75). Tezkirelerde adı geçen şairle-
rin önemli bir bölümü Rumeli doğumludur (Bkz: İsen 1997: 13-14; İsen 
1997a: 512-537; İsen 1997c: 143-149; İsen 1997d: 131-142; İsen 1997e: 
64-76; Çeltik 2004: 9-110). 

Rumeli Şairleri
Bosnalı (Şabanovic 1973) ve Edirneli (Canım 1995) Rumeli şairleri-

nin biyografileri kitap olarak yayınlanmış, ayrıca divan sahibi Rumeli şa-
irlerinin biyografileri derlenerek şiirleri üzerinde genel bir genel inceleme 
yapılmış bulunmaktadır (Çeltik 2004).

Fuat Köprülü, bir değerlendirmesinde, “Bu serbest, rindâne aşk şi-
irlerinde, Hayâlî, İshâk Çelebi gibi Rumeli şairlerinde de gördüğümüz hu-
susiyetler vardır: Samimilik, kuvvetli ilham, lâubâlîlik, gurur ve istiğnâ, 
mahallî renklere îtina...” (Köprülü 1988: 554) diyerek Rumeli şairlerinin 
diğer şairlerden ayrılan bazı özelliklerine işaret eder. 

Mustafa İsen de Usûlî’yi tanıtırken benzer ifadelerle Rumeli şairleri-
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nin ortak özelliklerine vurgu yaparak şöyle der:
“Âlem-i tekliften bile âzâde tavırlar, samimi ve derinliği olan bir ruh, 

hep yükseklerde gezen ve kayıt tanımayan bir aldırmaz tavır, onların başlıca 
hususiyetleridir. Bu özellikleri isterseniz Hayâlî’ye, isterseniz Hayretî’ye, 
dilerseniz Usûlî’ye ait olarak düşünelim. Sonuçta bunların hepsi için ge-
çerli olduğu görülecektir.” (Usûlî 1990: 12).

Rumeli şairleri; yetiştikleri ortam, ele aldıkları konular, anlattıkları 
sosyal hayat, şiirlerinde kullandıkları motifler, hayal ve düşünce dünyaları, 
kelime dağarcıkları gibi değişik yönlerden genişçe incelenip değerlendiri-
lebilir. Bu incelemeler her şair için ayrı ayrı (Hayâlî (Kurnaz 1996), Mezâkî 
1991, Yahya (Kurnaz 1981), Ziyâî 2002) veya belli bölge şairleri üzerinde 
topluca değerlendirmeler (Çeltik 2004) şeklinde yapılmaktadır.

Rumeli Şairlerinin Edebiyatımıza Katkıları
Biz burada, Rumeli şairlerini ve şiirlerini, onların Türk edebiyatına 

katkıları, Türk edebiyatına getirdikleri yenilikler açısından inceleyeceğiz. 
Konuyu fazla uzatmadan birkaç örnekle onların edebiyatımıza katkı sağla-
dıkları yönlere değineceğiz.

Rumeli şairlerinin şiirleri incelendiğinde, onların bazı noktalarda ön-
cülük yaparak Türk edebiyatına yeni bir yön verdikleri ve edebiyatımıza 
önemli katkılar sağladıkları görülmektedir. 

Bu katkılar, Rumeli coğrafyasını işleme, şehrengîz türünü icat etme, 
hece vezniyle şiir yazmayı başlatma ile gerçek sevgili ve âşık tiplerini ele 
alma şeklinde özetlenebilir.

Yaşanan Coğrafya
Şairler şiirlerinde çeşitli coğrafî bölgelere verirler. Özellikle Çin, Ho-

ten, Mısır gibi yerlere her divan şairinde rastlanabilir. Şairler, belki de bura-
ları hiç görmemiş; geleneğin bir icabı olarak şiirde çeşitli sanatlarla birlikte 
buralardan bahsetmişlerdir. Rumeli şairleri de geleneğe uymakla birlikte, 
yaşadıkları gerçek coğrafyayı şiirlerinde genişçe işlemişlerdir.

Rumeli coğrafyası, Rumeli şairlerinin şiirlerinde Alman, Bulgar, Ef-
lak Boğdan, Frenk/Frengî, Hersek, Leh, Nemçe ve Yunan gibi ülke veya 
millet isimleriyle genel olarak yer alır. Belgrad, Saraybosna, Edirne, Eğri, 
Karaferye, Peç, Saray, Siroz (Serez), Uyvar, Üsküp, Yenice-i Vardar ve Zi-
getvar (Atasoy 2001) gibi şehir; Meriç, Tuna, Tunca, Vardar gibi nehir ad-
larıyla Rumeli şairlerine geniş bir ilham kaynağı olur (Çeltik 2004, 2007). 
Rumeli şairlerinin şiirlerindeki bu coğrafyanın tamamını burada tanıtmak, 
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çalışmanın sınırları bakımından mümkün değildir. Aşağıda bu konuya kısa-
ca değinilecek ve açıklayıcı bazı örneklere yer verilecektir.

Şehirler
Rumeli şairlerinin şiirlerinde Rumeli şehirlerinin ayrı bir yeri ve öne-

mi vardır. Bu şehirler onların doğup büyüdükleri yerlerdir. Onlar, şiirlerin-
de bu şehirlerden söz ederken içinde yaşadıkları coğrafyayı şiire taşıyarak 
kendi memleketlerini tanıtırlar. Onların en fazla işledikleri Rumeli şehirle-
rinin başında Üsküp gelir. 

Üsküp
İshâk Çelebi, altı beyitlik bir gazelinde memleketi Üsküp’ü tanıtır. 

Ona göre, Üsküp’ü görmeyenlerin ömrü boşa geçmiştir. Üsküp’ün ortasın-
dan akıp giden Vardar, cennetin yüzü suyudur. Üsküp’ün baharı çok hoştur; 
bulutlar goncaların ağzını yağmurla yıkar. Fırsatı değerlendiren kişi yarini 
şimdiden bulup yarını beklememelidir. Karadağ’da Akpınar’ı vardır; onu 
andıkça gözyaşı gece gündüz akar. Şiirin matlaı şöyledir:

Âh ol kişiye kim geçüre rûzgârını
Görmek müyesser olmaya Üsküb diyârını (İshâk G 322/1)

Manastırlı Zuhûrî, ey efendim, ölmeden önce bir de Üsküp’ü gör; 
buranın güzellerini başka yerde bulamazsın, der:

Gerçi bir yirde bulınmaz bu diyârun hûbı
Hele ölmezsen efendi göresin Üsküb’i (Âşık Çelebi 1994: 908)

Üsküp’ün servi boylu, gümüş tenli dilberleri vardır:
Kanı İshâk ki ana gösterelüm yerlerini
Üsküb’ün şol güzelüm serv-i semen-berlerini
Bir yere cem’ idelüm Rûmili dilberlerini
Mest-i lâ-ya’kıl olalum yakalar çâk idelüm (İshâk Mr 3/7)

Üsküp’ün güzelleri, güzellikleriyle şehirde meleğe yer bırakmamış-
tır. Beyitteki gör e, gör e söyleyişi Rumeli şairlerinde fazlaca karşımıza 
çıkan bir hitap biçimidir (Çeltik 2004: 136-209).

Gör e İshâk gör e Üsküb’i virmez feleğe
Meleğe yer komadı şehrümüzün oğlanı (İshâk G 282/7)

Üsküp’te yeni yetişen bir güzel, bütün Üsküp halkını saçlarının zin-
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cirine dizip hepsini kendisine kul/âşık etmiştir. Onun etrafında toplananlar 
kıyamet gibi bir kalabalık oluşmuştur. Gerçek sözcüğü, hem gerçekten işit-
tim, hem de yalan veya hayalî değil, gerçek bir güzel anlamını ifade eder:

İşitdüm yine bir gerçek kıyâmet dil-rübâ kopmış
Saçı zencîrine dizmiş kul itmiş cümle Üsküb’i (İshâk 308/290-4)

Rumeli’de seyahat eden Ravzî, Üsküp’ü Bursa’ya benzetir (Aydemir 
2007: G 633/3-5):

Temâşâ eyle Üsküb’i ne zîbâ şehr olur ol kim 
Münâsibdür eğer dirsem ana Rûm’un Burusa’sı

Yenice
Vardar Yeniceli Usûlî, sade bir dille yazdığı dört bentlik bir koşma-

sında, Yenice’den esen seher yeliyle dertleşir:
Yenice’den esen seher yelleri
Bana Sultân Mustafâ’dan haber vir
Unutdı mı gurbetdeki kulları
Bana Sultân Mustafâ’dan haber vir (Usûlî Koşma 10/1)

Bosna
Bosna’nın güzelleri doğuştan birer avcı kuştur. Beyitteki “doğan” 

aynı zamanda şehbaz denilen kuşun Türkçe ismidir:
Cân u dil murgın niçün sayd eyledün didüm didi
Bosna’dur bunda kim anadan toğan şehbâz olur (Mesîhî G 71/3)

Rumeli şairlerinin şiirlerindeki şehirler şüphesiz bunlardan ibaret de-
ğildir. Ayrıca, belirgin özelliklerine değinilmeden, fetih vb. sebeplerle ismi 
anılan şehirler de vardır (Çeltik 2004, 2007). 

Eğri (Âşık K 13/16), Erdel (Mezâkî K 12/62), Kamaniçe (Mezâkî K 
9/23), Karadağ (İshâk G 322/5), (Hayâlî G 187/130/5), Karaferye (Vasfî K 
7/42), Karatova (Âşık K 13/38), Novigrad (Mezâkî K 14/70), Peç (Âşık K 
13/19), Saraybosna (Mesîhî G 71/2), Serez (Vasfî Kt 1/4), Uyvar (Mezâkî 
Tr 1/5), Vardar (Hayâlî G 292/45/5), Zigetvar (Âşık K 13/17).

Nehirler
Rumeli şairleri, şehirler yanında, gözyaşının bir benzetileni olarak 

Rumeli’deki “Tuna, Tunca, Vardar” gibi bu coğrafyadaki nehirlerden de 
fazlaca bahsederler.
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Arda
Arda nehri, daha çok “ard a” biçiminde, bilâdiye” (Kurnaz 1995: 

299-316) türündeki gibi diğer nehir adlarıyla ihâm-ı tenâsüp oluşturacak 
biçimde kullanılmıştır. Mesîhî; Meriç nehri gibi gözyaşı döksen de güzel-
lerden bir tanesi bile kolunu senin boynuna artmaz, derken Arda’ya da işa-
ret eder:

Gözün yaşı Merîç olsa nazarda
Ne mümkin biri kol boynuna ard a (Mesîhî Şehrengîz B 68)

Mesîhî’nin şu beytinde de benzer bir ifade yer alır:
İki gözüm Meriç ü Tunca gibi her yana akma
Kolunı boynuma ard a yeter salındun ellerle (Mesîhî G 232/2)

Mesîhî’nin bu beytinin bir benzeri, Bosnalı Sâbit’in divanında “sav 
a” ilâvesiyle yer alır. Sâbit’in şiiri, Mesihî’nin yukarıdaki beytiyle intihâl 
derecesinde aynıdır (Çeltik 2004: 129-135, Çeltik 2006: 100-104):

İki gözüm Meriç Tunca gibi bir yana meyl itme
Kolunı boynuma ard a sav a yanundan ağyârı (Sâbit B 56)

Tuna
Rumeli şairleri, Tuna nehrine ayrı bir yer vermişlerdir. Tuna, en fazla 

Âşık Çelebi’nin şiirlerinde karşımıza çıkar. Âşık Çelebi, Tuna’yı yakından 
görmüş, etrafında dolaşmıştır. Böylece şiirlerinde Tuna’yla ilgili değişik 
gözlemlerini anlatmıştır. Şair, kanlı gözyaşını baharda coşkun bir biçimde 
boz bulanık akan Tuna’ya benzetir.:

N’ola kanlu yaşumdan deşt ü sahrâ lâlezâr olsa
Bahâr oldı yine Tuna aka başladı bulanık (Âşık G 77/3)

Bunu başka bir beyitte de tekrar eden Âşık Çelebi (G 103/2), Tuna’da 
yelkenli küçük gemi ve kayıklarla çeşitli şenlikler düzenlendiğini belirtir:

Yelkenlilerle şayka tonat Tuna seyrin it
Göster bu bahr-i ahzara yelken toru nedür (Âşık G 103/3)

Âşık Çelebi, Tuna nehrine şiirlerinin bazı beyitlerinde yer vermekle 
kalmaz; onun Meşâirü’ş-Şuarâ (Âşık Çelebi 1994: 91) isimli tezkiresinde, 
Tuna redifli bir kasidesi vardır (Kılıç 1999: 32-48). Şiir şu matla ile baş-
lar:
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Gâh gönlüm gibi cûşân u hurûşândur Tuna
Gâh göğsüm gibi nâlân u girîvândur Tuna

Âşık Çelebi’ye göre, Tuna, Rumeli’nin ve diğer suların yüzü suyudur 
(Âşık Çelebi 1994: 91):

Rûmili’nün âb-ı rûyıdur Tuna
Sularun hod yüzi suyıdur Tuna
Hayâlî (G 99/5/2) ve Mezâkî (K 9/14) de Tuna’yı gözyaşının benze-

tileni olarak kullanır.

Tunca
Rumeli şairlerinden Mesîhî, (Şehrengîz b 63, G 232/2) ve Hayâlî Bey 

(G 202/17/5), Tuna gibi Tunca nehrine de gözyaşının benzetileni olarak 
şiirde yer vermişlerdir. 

Vardar
Vardar Yenicesi’nde doğan Hayretî, gözyaşını her zaman gördüğü 

“Vardar”a benzetir. O, anlamca birbirine yakın üç beytinde, sevgiliye gözü-
mün yaşını Vardar gibi akıtma, diye yalvarır. Ölmeden önce acaba Vardar’ı 
bir daha görebilecek miyim, diye sorar (Hayretî G 402/5, G 458/7):

Hayretî’nün başına Üsküp şehrin tar idüp
Gözleri yaşını Vardar itme lutf it gitme gel (Hayretî G 245/5)

Hayretî, başka bir beytinde Vardar’ı gözyaşına benzetirken (G 415/5) 
Üsküplü İshâk Çelebi de Vardar’a, cennet nehirlerinin yüzü suyu olarak 
bakar:

Enhâr-ı cennetün yüzi suyı degül midür
Farzâ ki öğmedün tutalum Vardar’ını (İshâk G 322/2)

Rumeli şairleri divan şiiri estetiği içerisinde, geleneğe uyarak Mısır, 
Çin vb. şiirde ortak kullanılan coğrafyalardan bahsederler. Ancak bu ortak 
coğrafya yanında, kendi memleketleri olan Rumeli coğrafyasına da geniş 
bir yer verirler. İçinde yaşadıkları bu coğrafyayı değişik yönleriyle şiir-
de dile getirirler. Böylece şiirin malzemesini hayalî coğrafyalardan değil, 
bizzat içinde bulundukları coğrafyadan seçmeye gayret ederler. Onlar, bu 
coğrafyayı işlerken aynı zamanda şiirde mahallî özelliklere yer verirler. 
Bu yönleriyle Rumeli şairlerine, daha sonra en fazla Nedim’de görülen 
mahallîleşmenin ilk temsilcileri olarak da bakabiliriz. 
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Rumeli Şairlerinin İcadı: Şehrengîz
Rumeli şairleri, içinde yaşadıkları coğrafyayı sadece bazı şiirlerinin 

birkaç beytinde dile getirmezler; onlar Rumeli şehirleri adına müstakil şi-
irler de kaleme alırlar. 

Bir şehir adına yazılıp o şehrin güzellerini anlatan eserlere, edebî bir 
terim olarak “şehrengîz” denilmektedir (Şehrengîzler hakkında bir kitap 
yayımlanmıştır: Levend 1958. Çok sayıda makale de vardır: Çavuşoğlu 
1969: 73-108; Çavuşoğlu 1974: 325-356; Çavuşoğlu 1976: 81-100; İsen-
Burmaoğlu 1988: 57-105; Abdulkadiroğlu 1988: 31-49; Kırkkılıç 1994: 
94-101; Aksoyak 1996: 157-176; Aydemir 1999: 446-475; Mermer 2000; 
Aydemir 2001: 31-56 Aydemir 2001a: 167-174).

Türk edebiyatında ilk şehrengîzi Rumeli şairlerinden Priştine-
li Mesîhî’nin yazdığı bilinmektedir. Ondan sonra şehrengîz yazan şairler 
de bu türü Mesihî’nin başlattığını belirtmişlerdir (Aydemir 2001: 31-56). 
Şehrengîz türünde Mesîhî’yi takip edenler, öncelikle Rumeli şairleridir. 

“Rumeli şairlerinin özelliklerinin başında, birçoğunun şehrengîz 
sahibi olması gelir. Mesîhî, Taşlıcalı Yahyâ, Hayretî, İshâk Çelebi, Usûlî, 
Kerîmî, Firdevsî, Feyzî Ali veya Tabiî, Âlî, İntizâmî, Vechî, Kâtip, Hacı 
Derviş, Neşâtî ve Hâdî, Rumelili olup da şehrengîzi bulunan şairlerdir.” 
(Aydemir 2000: 106).

Mesîhî’nin şiiri, “Şehrengîz der-Medh-i Cüvânân-ı Edirne” başlığını 
taşır. 178 beyitlik mesnevî biçimindeki şiirin sonunda beşer beyitlik iki 
de gazel yer alır (Mesîhî 1995: 89-109). Ayrıca sekiz mahbubu tanıttığı 
dokuz beyitlik bir gazeli de şehrengîz türüne dâhil edilebilir (Mesîhî 1995: 
129/23).

Şehrengîz’inden
Birisi iğnecilerde Alî’dür 
Miyânı sanasın iğne telidür

Anun bir iğnesini eylemiş cer
Ki İdrîs’e vire İsâ Peyâmber
…
Birisi dahi şol bir derzi Seydî
Libâs-ı hüsni dikdi kendü giydi

Temâşâ itsen ol ruhsâr rengi 
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Sanursın al atlasdur firengî (Mesîhî, Şehrengiz, 78-79, 138-139)

Hayretî’nin iki şehrengîzi vardır. Birincisi “der-Ta’rîf-i Beligrad 
ve Dilberân-ı an-Şehr” başlıklıdır ve 12 bentlik murabba biçimindedir 
(Hayretî 1981: 123/33). İkinci şehrengîzi ise Yenice adına 261 beyitlik bir 
mesnevîdir (Çavuşoğlu 1974: 325-356).

Yeniceli Usûlî’nin 190 beyitlik “Şehrengîz-i Yenice”si mesnevîdir 
(Usûlî 1990: 44-56).

Üsküplü İshâk Çelebi, biri memleketi Üsküp ve biri de Bursa hak-
kında iki şehrengîz yazmıştır. Bazı güzelleri gazel biçimimdeki bölümler-
de tanıttığı “Şehrengîz-i Mahbûbân-ı Vilâyet-i Üsküb” (İshâk 1990: 100-
108) başlıklı şiir, 105 beyitlik mesnevîdir. Bursa şehrengîzi ise 117 beyitlik 
mesnevîdir (İshâk 1990: 87-99). 

Şehrengîzlerde genellikle şehirden ziyade şehrin güzelleri ele alınır. 
Şehrengîzde doğrudan şehir ele alınmamış olsa da, şehrengîzin bir şehir 
adına yazılmış olması, dolaylı bir biçimde de olsa ilgili şehri tanıtır. 

Sonuç olarak ilk şehrengîzin yazarı Rumelili bir şairdir. Onu yine 
Rumeli şairleri izlemiştir. Şehrengîz, Rumeli şairlerinin bir icadıdır. Türk 
edebiyatına şehrengîz türünü kazandıranlar Rumeli şairleri olmuştur. So-
nuç böyle olunca, şehrengîz türündeki eserlerin büyük bir çoğunluğu Ru-
meli şehirleri için yazılmıştır. Daha sonraki dönemlerde başka şehirler için 
de şehrengîzler oluşturulmuştur.

Rumeli şairleri, diğer özellikleri bir tarafa, Türk edebiyatına kazan-
dırdıkları şehrengîz türüyle edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinmiş-
lerdir.

Klâsik Türk Şiirinde Hece Vezniyle Yazanlar
Türk edebiyatının iki önemli kolunu meydana getiren halk edebiyatı 

ile divan edebiyatı (Klâsik Türk Edebiyatı) şairleri, kendi edebî gelenekleri 
dairesinde eserler vermişlerdir. Bu iki geleneğin şairleri, çeşitli yönlerden 
birbirlerini etkilemiş; tür ve şekilce ortak eserler de üretmişlerdir (Kurnaz 
1997; Kurnaz 2004). Halk şairleri aruz vezniyle şiirler oluştururken, divan 
şairleri de hece vezniyle şiirler kaleme almışlardır (Örnekler için bkz.: Er-
gun 1941: 5/11; Kolcu 1990: 69/163; Kolcu 1993: 5-13; Kurnaz 1997b: 
139-215; Kurnaz 2004a: 64-115; İsen 1997d: 385-421).

“XVI. yy.dan başlayarak birçok divan şairinin hece vezniyle şiir yaz-
dığını biliyoruz. Meâlî (ö. 1535), Usûlî (ö. 1538), Zaîfî (ö. 1555), Âşık Çe-
lebi (ö. 1571), Fevrî (ö. 1571), III. Murad (ö. 1595), Himmet (ö. 1684), 
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Feyzî, IV. Murad, Afife Sultan, Mahtumî, Nahifî, Nedim (ö. 1730), III. 
Ahmed, Şeyh Gâlib (1757-1799), Vahid Mahtûmî (ö. 1732), İzzet Molla 
(1785-1829), Hızırağazâde Said (ö. 1837), Âkif Paşa (1787-1845), Edhem 
Pertev Paşa (1824-1872), Âdile Sultan (1825-1898), Münif Paşa (1828-
1910) hece vezniyle şiir yazan şairlerdendir. Bu şiirler genellikle koşma 
nazım şekliyle yazılmıştır.” (Kurnaz 1997b: 139-140; Kurnaz 2004a: 64).

Divan şairleri XVI.yy.dan başlayarak hece vezniyle şiirler yazmış-
lardır. Hece vezniyle şiirler yazan divan şairleri incelendiğinde, bunların 
büyük bir çoğunluğunun Rumelili olduğu görülmektedir. Şimdiki tespitlere 
göre, divanında heceyle yazılmış şiiri bulunan ilk şair, İstanbul doğumlu 
Meâlî’dir. Kendisi Sofya ve Filibe kadılıkları dolayısıyla Rumeli’de bulun-
muştur. 1511’deki Şahkulu isyanını anlatan destanı vardır (Ambros 1982: 
189-192; Kut 1984: 311-332). XVI. yy.da hece vezniyle şiirler yazan Usûlî, 
Vardar Yenicelidir; Zaîfî, Üsküplüdür; Âşık Çelebi, Prizrenlidir ve Fevrî 
ise Draçlıdır. Bu sonuca göre, Rumeli şairleri, divan şiirinde heceyle şiir 
yazma konusunda öncülük etmişlerdir. Aruz vezniyle yazılmış şiirlerinde 
de çok sade bir söyleyiş tercih eden bu şairler, hece vezniyle yazdıkları şi-
irleriyle halk ve divan şiiri geleneğini bir arada devam ettirmiş ve iki edebî 
gelenek arasında bir köprü oluşturmuşlardır.

Usûlî’nin hece vezniyle yazdığı 11 koşması bilinmektedir. Onun hece 
vezniyle şiir yazmasında, halk şiiri zevkinin yoğun şekilde yaşandığı tekke 
çevrelerinde bulunmasının rolü vardır (Kurnaz 1997b: 145-164; Kurnaz 
2004a: 68-80; İsen 1997b: 391-405). 

Zaîfî, hece vezniyle yazdığı şiirlerini, divanının sonunda “Fi’t-
Türkiyyât” başlıklı altında toplamıştır. Şairin 8 koşması vardır (Akarsu 
1989: 281-285; Akarsu 1993: 11). Şiirlerin başında yer alan der-makâm-ı 
râst, der-makâm-ı hüseynî gibi ifadeler, bunların bestelendiğini veya beste-
lenmek için yazıldığını göstermektedir. 

Âşık Çelebi, hece vezniyle yazdığı şiirini, Manav Seydi adında biri-
sini hicvetmek için onun ağzından kaleme alır (Atâyî 1989: 152-154; Meh-
med Süreyya 1311: III/121). 

Fevrî’nin hece vezniyle yazdığı şiir ise, diğer şairlerinkinden farklı 
olarak koşma değil, gazeldir (Kalpaklı 1991).

Bunlara bir örnek olarak Usûlî’nin şu koşmasını kaydediyoruz:
Bana kıya kıya bakan
Kormuyın seni kormuyın
Bakışı yüreğim yakan
Kormuyın seni kormuyın
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Behey güzellerün hânı
Âşıkun dîni îmânı
Yolına vireyin cânı
Kormuyın seni kormuyın

Terk idüp cânı cihânı
Yıkdun vîrân itdün beni
Böyle garîb kodun beni
Kormuyın seni kormuyın

Beni ışk odına salan
Derd ile ser-gerdân kılan
Eliyle gönlümi alan
Kormuyın seni kormuyın

Ölüm yilleri esmezse
Ömür ekinin biçmezse
Ecel leşkeri basmazsa
Kormuyın seni kormuyın

Nice bir yil gibi yilem
Işk odında toprak olam
Meğer ecel gele ölem
Kormuyın seni kormuyın

Usûlî ayrılmaz senden
Hiç cân ayrılur mı tenden
Ya’ni kaçma gel e benden
Kormuyın seni kormuyın (Usûlî G -koşma- 112)

Şiirde Gerçek Aşk
Rumeli şairlerinin şiirlerindeki sevgili ve âşık tipleri, genel olarak 

klâsik Türk edebiyatında işlenen sevgili ve âşık tipiyle aynı özelliklere sa-
hiptir. Sevgili zalimdir, cefası çoktur, vefası yoktur; âşıklara uzaktır, ra-
kiplere yakındır... Klasik Türk şiirinde âşıkların sevgiliyi görmesi çok zor-
dur. Hele onunla oturup konuşması, bir yerlere gidip gezmesi neredeyse 
imkânsızdır. Bunun yanında Rumeli şairlerinin şiirlerinde, klâsik sevgili ve 
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âşık tipine uymayan, gerçek hayattaki tiplere yakın örnekler de az değildir 
(Bilkan 1984: 43-45; Kurnaz 1997a: 457-470; Çeltik 1999: 520-534). Gü-
zeller bazen âşıklara merhamet eder, onlarla mektuplaşır, âşığı için gözyaşı 
döker, hattâ hasta düşen âşığı ziyaret eder bazen de âşıkla birlikte meyha-
neye gidip içki içerler.

Hasret Çektirmeyen Güzeller
Sevgiliyle âşıklar yüz yüze görüşüp konuşurlar. Örneklerde görüle-

ceği gibi, âşıkla sevgili arasındaki ayrılık bazen bir gün, bir hafta (İshâk G 
61/3), on beş gün (İshâk 224/164-1), bir ay sürer (İshâk G 72/8). En uzun 
ayrılık süresi ise bir yıldır (İshâk G 321/1):

Görmedüm ol şem’-i bezm-ârâyı bir gün bir gece
Âh u yaşum gitdiler arayı bir gün bir gece (İshâk G 241/1)

Bir iki gündür görinmez oldı gerçi ol perî
Bilmezem kendüm unutdum Hak bilür dünden beri (İshâk G /336/1)

Görmeyelden iki ay oldı kaşun mihrâbın
Ol geçen vakt namâzını kazâ eyleyelüm (İshâk G 182/4)

Âşıkla görüşüp konuşan sevgili, onunla birlikte içki içer:
Gice mey sohbetinde Hayretî yâr ile yâr oldum
Elinde bir dolu sâgar didi bî-çâre aşk olsun (Hayretî 373/385-5)

İshâk sevgiliyle meyhaneye gider. Beyitteki farz etmek ile kazâ söz-
leri anlamca namazla da ilgilidir:

İshâk varsa yâr ile mey-hâneye ne var
Bir gün namâza varmadı farz it kazâ ile (İshâk 295/270-7)

Divan şiirindeki ideal örneklere göre âşıklar sevgiliyi göremezken şu 
örnekteki güzel, kapıları kapatıp âşıkla gizlice eğlenir:

Yine âşıklar ile ayş-ı nihân itmek içün
Eyledi hatt-ı lebün kapuyı dîvâr beğüm (İshâk 229/172-3)

Mesîhî, Rumeli’yi anlattığı bir gazelinde buradaki ince belli, gonca 
dudaklı sevgililerin âşıklarla kucaklaşıp öpüşmelerinin âdet olduğunu söy-
ler:

Bu şehrün şimdiki dilberlerine âdet olmışdur
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Öpüşmek gonca-leblerle kuçuşmak ince bellerle (Mesîhî G 232/3)

Hayretî de Mesîhî gibi Rumeli’den bahsettiği bir gazelinde, buradaki 
güzellerin âşıklarla birlikte içki içip öpüşerek âşıkların canına can kattık-
larını söyler:

Be bu Rûmilleri’dür bunda suhandânlar olur
Bu İrem gülşenidür murg-ı hoş-elhânlar olur
…
Cân katar câna tolu içüp öpüşdükçe müdâm
Bu da bir gûşe durur bunda güzel cânlar olur (Hayretî G 88/1-4)

Normalde âşığına hiç yüz vermeyen klasik sevgili tipi yerine, şu ör-
neklerdeki çizgi dışı sevgililer âşıklara bûse dağıtırlar.

Bûseye yok dimedün ey lebi gonca var ol
Yüri ey serv-i sehî çok yaşa ber-hordâr ol (İshâk G 158/1)

Nev’î de şu beytinde diyâr-ı Rûm’un açık meşrep güzellerinin 
âşıklarla çekinmeden öpüştüklerini söyler:

Bezm-i rûyunda lebünden içilür göz göre câm
Ne açuk meşreb olur halkı diyâr-ı Rûm’un (Tulum 1997: G 254/2)

Mesîhî, güzelin dudağını emdiğini söyler:
Lebün emdükçe kalmaz dilde hafvum
Komaz mey kişinün gönlinde korhu (Mesîhî G 200/3)

Şu gazelde tanıtılan güzeller, klasik Türk edebiyatındaki örneklerden 
çok farklıdır. Onların âşıklarla birlikte gezip dolaşmaları, hele âşıklara du-
daklarını, dillerini emdirmeleri belki de sadece Rumeli şairlerinde görüle-
bilen bir durumdur:

Be bu yirlerde ne hoş şûh-ı cihânlar var imiş
Cân virür âşıka çok rûh-ı revânlar var imiş

Dindürür söylese bülbüllerinün sıklığını
Ne güşâde gül-i gülzâr-ı cinânlar var imiş

Deldiler gamze okıyle niçe yirde ciğerüm
Oh niçe fitnesi çok kaşı kemânlar var imiş
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Emdürür hastasına gâh dilin gâh dudağın
Âşıka cân yidürür bunda ne cânlar var imiş

Bu sipâhî bu beğ oğlı dime düş ayağına
Kuçulur bunda fülân ibn-i fülânlar var imiş

Hûblar ma’denidür dirler idi gerçek imiş
Gör ne kâbilce ne gevherce cuvânlar var imiş

Salınur bile hevâdârı ile âr itmez
Hayretî bunda aceb serv-i revânlar var imiş (Hayretî G 161)

Elâ Gözlü Güzeller
Rumeli şairleri, divan şiirinde idealize edilen siyah gözlü sevgiliyle 

birlikte, şiirlerinde, günlük hayatta gördükleri “ala/elâ gözlü” gerçek gü-
zellere de yer verirler.

Elâ gözlü kara kaşlı Rumeli dilberleri İshâk’ın aklını başından alır:
Aklını İshâk’un almış Rumili dilberleri
Rûz u şeb fikr ü enîsi ala gözdür kara kaş (İshâk G 116/5)

Hayretî (G 359/1, G 434/2, Trc 3/1-1), İshâk Çelebi (G 86/3), Hayâlî 
Bey de (G 242/440/5, G 99/5/5, G 334/73/3) elâ gözlü güzellerden bahse-
derler.

Sarışın Güzeller
Divan şiiri estetiğinde sevgilinin saçları siyahtır. Fakat, şu örnekteki 

güzelin saçları “sarı”dır:
Her kaçan kim yüzine ol saru kâküller düşer
Mülket-i İslâm’a san cünd-i benî asfer düşer (Ziyâî G 150/1)

Sâbit’in tanıttığı şu güzelin ise kaşları sarıdır:
Zerd olsa n’ola kaşlarun ey ruhları gülgûn
Ser-sûreleri Mushaf’un ekser olur altun (Sâbit B 62)

Çok Naz Âşık Usandırır: Tahammülsüz Âşıklar
Rumeli şairleri, sevgilinin naz ve sitemlerine katlanmayan, kendine 

başka sevgililer bulan, bazen sevgiliye meydan okuyan sıra dışı âşık tiple-
rini de şiirlerinde bolca işlerler.
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Âşık kendisiyle konuşup ilgilenmeyen, bir selâm verip merhaba bile 
demeyen güzellerden elini çeker, onların peşinde koşmaz:

Merhabâsuz yârdan el çek Ziyâî fâriğ ol
Devlet el virince sabr it bunda hikmet var durur (Ziyâî G 104/5)

İshâk Çelebi, sevgilinin cefalarına tahammül etmez, ondan bıkan 
âşık, sevgiliden vazgeçer:

Vaz gelsem bana ayb eyleme cânânumdan
Gâh olur şöyle ki bîzâr olurum cânumdan (İshâk G 196/1)

İshâk Çelebi nasıl ve ne kadar sabredeyim, günüm ayrılıkla geçti; 
böyle bayram mı olur dedikten sonra sevgiliye seslenip onu terk ettiğini 
belirterek şöyle der:

Bu ne sabr u bu ne tâkat bu ne ârâm olsun
Günümüz hecr ile geçdi bu ne bayrâm olsun

Her kimi ister isen var ana yâr ol diyesin
Seni mi var yüri ey serv-i gül-endâm olsun (İshâk G 203/1-2)

Sevgili fakir âşıkların yüzüne bakmaz, onlarla ilgilenmez. Aşkına 
karşılık bulamayan çaresiz âşık ise vefasız güzelden vazgeçip başka sevgi-
liler bulur. Buradaki âşık tipi klasik şiirin âşık tipiyle hiç örtüşmez:

Ey yüzi gülzâr senden vaz geldüm sevmezin
Ey gül-i pür-hâr senden vaz geldüm sevmezin

Çünki yokdur âşık-ı bî-zerle bâzârun senün
Ben olup bîzâr senden vaz geldüm sevmezin
…
Çünki yok mihr ü vefâ vü lutf u ihsânun bana
Dostum nâçâr senden vaz geldüm sevmezin
…
Hayretî’yi sâye gibi hâk ile yeksân iden
Mihri yok dildâr senden vaz geldüm sevmezin (Hayretî G 355)

Sâbit, sadakatle kulluk ettiği hâlde sevgiliden karşılık bulamadığın-
dan yakınır. Sevgiliye, eğer sen başkalarını bulduysan, ben de yeni bir sev-
gili buldum, bilmiş ol; bundan sonra kimi seversen sev, ben seni terk ettim, 
diyerek ona meydan okur:
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Bilmedün gitdün hulûs-ı çâker-i dîrîneni
Çok arar bulmazsın ey âşûb-ı devrân bilmiş ol

Tâze hem-demler yeni üftâdeler buldunsa sen
Biz de peydâ eyledük bir tâze cânân bilmiş ol

Her kime mihr ü vefâ eylersen it şimden girü
Fâriğ oldı Sâbit-i âşüfte-sâmân bilmiş ol (Sâbit G 241/3-5)

Rumeli şairleri, klasik Türk edebiyatında idealize edilen örnekler ya-
nında, şiirlerinde günlük hayatta karşılaşılabilecek gerçek sevgili ve âşık 
tiplerine de yer vermişlerdir. Onların şiirlerindeki sevgili âşığa merhamet 
eder, âşığın ziyaretine gider, âşıkla öpüşür, birlikte meyhaneye gidip içki 
içer… vs. Rumeli şairleri, şiirlerinde ideal kabul edilenle örtüşmeyen sıra 
dışı sevgili âşık tiplerine yer vererek aşkı anlatmakta daha gerçekçi dav-
ranmışlardır. Onlar böylece, daha sonra 18. yy.da Nedim’de görülecek şiir 
tarzına da öncülük yapmışlardır, denilebilir.

Sonuç
Rumeli şairleri ve şiirleri çok değişik açılardan etraflı bir biçimde ele 

alınıp incelenmeye değer. Bu incelemeler onların edebiyat tarihimizdeki 
yerlerini ortaya koymak ve bu şiirleri anlamak bakımından önemlidir.

Klâsik Türk Şiirinde hece vezniyle ilk şiirleri yazanlar, Rumeli şair-
leridir.

Rumeli şairleri, şiirlerinde, yaşadıkları coğrafyaya, günlük hayatta 
karşılaşılması mümkün olan sevgili ve âşık tiplerine, diğer şairlere göre, 
daha fazla yer vermişlerdir. Onlar, Türk edebiyatında şehrengîz türünü baş-
latmışlardır. Böylece başta Rumeli şehirleri olmak üzere, pek çok şehir adı-
na şehrengîz kaleme alınmıştır. 

Böylece Rumeli şairleri, Klâsik Türk Şiiri’ne getirdikleri yenilik ve 
yaptıkları katkılarla edebiyat tarihimizde önemli bir yer edinmişlerdir.
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NURULLAH ATAÇ-SABRİ ESAT SİYAVUŞGİL’İN 
MADAME BOVARY ÇEVİRİSİNDEKİ İKİLEMELER 

ÜZERİNE

     Y.Doç.Dr.Perihan YALÇIN1*

ÖZET

Anlatım gücünü arttırmak,anlama güç katmak ve onu pekiştirmek, 
kavramı zenginleştirmek (ve akıcılık katmak) amacıyla kullanılan ikileme-
ler, Türkçe’nin en önemli ve sık kullanılan özelliklerindendir. Bu çalışmada 
N.Ataç ve S.E.Siyavuşgil’in çevirerek Türkçemize kazandırdıkları Madam 
Bovary’deki ikilemeler ele alınıp incelenmekte ve bu konudaki gözlemle-
rimiz sunulmaktadır.

ABSTRACT

The reduplications are important characteristics of Turkish Langu-
age and they are frequently used  to increase the power of expression, to 
strengthen the meaning, to reinforce it and add  richness to the concept and  
fluency to the translation. This study focuses on the reduplications in the 
translation of Madame Bovary translated into Turkish Language by Nu-
rullah Ataç and  S.E.Siyavuşgil. In this study, our observations on the this 
subject are emphasized by means of examples.

Key Words: Reduplications, translation, power of expression, flu-
ency, Turkish Language

Anahtar Kelimeler: İkilemeler, çeviri, anlatım gücü, akıcılık, Türk 
Dili.

1  Ankara Gazi Ünv. Gazi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi.
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GİRİŞ

 Türkçede  yaygın bir kullanımı olan ikilemeler Türkçenin özgün, 
ilginç ve sevimli bir yönünü meydana getirir ve anlama güç katmak ama-
cıyla birbirlerinin yinelenmesi, aralarında benzerlik bulunan birimlerin ar-
darda kullanılmasıyla oluşurlar.

 İkileme (Korkmaz, 1992:82), aynı yakın ya da zıt anlamlı iki veya 
daha çok kelimenin bir tek kelime gibi anlam göstermek üzere yanyana 
gelmesi:birer birer, delik deşik, köşe bucak, yalvarıp yakarmak, yorgun ar-
gın, düğün dernek, hısım akraba, boy pos v.b.

İkilemeler cümlede anlamı güçlendirmek üzere kullanılırlar ve çeşitli 
kelime gruplarına girerler.

 Hatipoğlu (1981:9) ise, ikilemeleri anlatım gücünü arttırmak, anla-
mı pekiştirmek, kavramı zenginleştirmek amacıyla, aynı sözcüğün tekrar 
edilmesi veya anlamları birbirine yakın yahut karşıt olan ya da sesleri bir-
birini andıran iki sözcüğün yanyana kullanılması olarak tanımlamaktadır. 
Bunlar kapsadıkları kelimelerin anlamını kuvvetlendirme, renklendirme, 
tasvir, çeşitlendirme gibi özellikler kazanmışlardır. 

Banguoğlu (1974:512) ikilemeleri şöyle gruplandırmaktadır:
1-yansımalar: pat pat, zırt vırt, harıl harıl, zangır zangır
2-ünlemler: hay huy!, vah vah!
3-belirtme sıfatları: iri iri, bakır bakır
4-üleme sıfatları: üçer üçer, teker teker
5-belirtme zarfları: az az düzeltmek, yavaş yavaş ilerlemek
6-hal zarffiilleri: döve döve söyletmek, baka baka yazmak
7-koşma takım (birleşik isim) karı koca, öte beri, kaba saba
8-koşma takım (ön ses değişmesi) ev mev, at mat, az maz
 Gencan’a (1972:377) göre tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka 

arkaya getirilmesi ile meydana gelen kelime gruplarıdır. Tekrarı meydana 
getiren iki kelimenin tekrara  iştiraki tamamıyla birbirine eşittir. Fonksi-
yonları da, şekilleri de, vurguları da birbirinden farksızdır. Bu kelime gru-
bunun yapısının temelini kelimelerin arka arkaya tekrarlanması teşkil eder. 
Türkçede hemen hemen her çeşit kelimeden tekrar yapılabilir. Fakat tek-
rara en elverişli kelime çeşitleri isimler, sıfatlar, zarflar ve fiillerdir. Fiil 
tekrarlarında tekrardan çok bir arka arkaya gelme durumu vardır denebilir.

 Gencan (1972:377) tekrarların başlıca üç fonksiyonunun varoldu-
ğunu öne sürmektedir:

1-kuvvetlendirme
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2-çokluk
3-devamlılık
Bir tekrar o tekrarı meydana getiren kelimenin ya manasını kuvvet-

lendirmekiçin (ör:kara kara gözler) ya da bir çeşit çokluğunu ifade için 
(ör:kapı kapı dolaştım) veya devamlılığını belirtmek için (ör:koşa koşa) 
yapılır.

 İkilemeler cümlede değişik görevlerde bulunurlar. Anlatımda  iki-
leme kullanılmasının temel  amacı söze güç katmaktır. Ayrı ayrı yazilip 
aralarına noktalama işareti konmaz. İkilemeler cümlede öğe olarak :

-Özne olur : “çoluk çocuk gitti”
-Yüklem olur :” deli divane oldu”
-Zarf tümleci olur :” uzun uzun düşündü”
-Nesne olur :” çoluk çocuğu seferber ettiniz” (belirtili nesne)
                     “ kitap fuarına gitti ama kitap mitap almadı” (belirtisiz 

nesne)
 Türkçede ikilemelerin başlıca türleri şunlardır:
a)Aynı kelimenin tekrarı ile kurulanlar: bunlar bir kelimenin arka ar-

kaya iki defa aynen tekrarlanması ile yapılan ikilemeler. Bu tür ikilemeler 
birçok kelime çeşidinden yapılan ve bol bol kullanılanlardır: adım adım, 
göz göz, birer birer, dura dura, bekleye bekleye v.b.

b)Eş veya yakın anlamlı kelimelerle kurulanlar: bunlar aynı anlama 
gelen veya çok yakın anlamlı iki ayrı kelimenin meydana getirdiği ikile-
melerdir: delik deşik, ev bark, köşe bucak, açık saçık, toz toprak, deli dolu, 
yalan yanlış, soy sop v.b.

c)Zıt anlamlı kelimelerle kurulanlar: bunlar birbirinin zıddı olan iki 
kelimenin meydana getirdiği tekrarlardır: iyi kötü, büyük küçük, alt üst, 
bata çıka, düşe kalka, içli dışlı v.b.

d)Aynı kelimenin önsesinin değiştirilerek tekrarlanması ile kurulan-
lar: bunlar kelime başına ilave bir unsur getirmek suretiyle yapılan tekrar-
lardır: ayak mayak, güzel müzel, deniz meniz, sandık mandık v.b.

 İkilemelerin çeşitli tanımlarını ve türlerini inceledikten sonra, çalış-
manın bu bölümünde,  Nurullah Ataç ve Sabri Esat Siyavuşgil’in birlikte 
çevirdikleri Madame Bovary’deki ikilemeleri ele alıp incelemek, gruplan-
dırmak ve bu konudaki gözlemlerimizi sunmak istiyoruz.

 Tanınmış Fransız romancılarından Gustave Flaubert ünlü eseri Ma-
dame Bovary’de gözünün önünden geçen hayatı, yaşayan tipleri tespite ça-
lışmış ve kendini içinde yaşadığı çevreden üstün gören kocasıyla geçirdiği 
silik hayattan nefret edip daha ince bir yaşama isteğine kendini kaptıran 
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bir kadının hikayesini çok güzel bir uslupla anlatmıştır. Bu ünlü eser son 
derece güzel uslupla ünlü ustad çevirmen Nurullah Ataç ve onun ölümün-
den sonra kalan kısmı da Sabri Esat Siyavuşgil tarafından çevrilerek Türk-
çemize kazandırılmıştır. Cümlelerin adeta işlendiği, kelimelerin ahenginin 
sezinlendiği bu güzel çeviri yapıtta çok sayıda (1000 civarında) ikileme 
kullanılmıştır. İkilemelerin kurulmasında en önemli etken ses benzerliğidir. 
Bu benzerlik daha çok önses veye sonseste olmaktadır. Anlatımı güçlendir-
mek için ya aynı sesi veren aynı sözcük tekrarlanmış ya da sesleri birbirine 
yakın olan, birbirini andıran kelimeler yanyana kullanılmıştır.

 Türkçenin en önemli özelliklerinden biri olan ikilemeler, Türkçenin 
zenginliği ve yaratma gücünün bir göstergesidir. Öğrenme ve öğretmeyi 
kolaylaştıran ve pekiştiren yöntemlerden birisi de yinelemelerdir. Vurgula-
mak ve sağlam ve güçlü bir anlatım elde etmek için anlaşılmasını istediği-
miz bir konu veya sözcük birkaç kez yinelenir. Çevirmenlerin çeviri yapıtta 
bu denli çok ikileme kullanmasının, ikilemelerin bu özelliklerinden  ileri 
geldiğini söyleyebiliriz.

 Bu bölümde çeviri yapıtta kullanılan ikilemeler yapı ve kuruluş ba-
kımından incelenecektir. Hatiboğlu ikilemelerin sözdizimine göre kullanı-
lırken ya ad kök veya gövdelerinden ya da eylem kök veya gövdelerinden 
kurulduklarından sözeder. Bu nedenle çeviri yapıttaki ikilemeleri 

1- Ad kök veya gövdelerinden kurulan ikilemeler
2- Eylem kök veya gövdelerinden kurulan ikilemeler olarak iki baş-

lık altında ele alacağız.

I- A) AD KÖK VEYA  GÖVDELERİNDEN KURULAN İKİLEME-
LER

a)Ad kök veya gövdelerinden türetilen sözcükler ile yansımalardan 
kurulan ikilemeler 

N. Ataç              G. Flaubert            N. Ataç               G. Flaubert 
26gürülgürül 
yanıyordu

14 flambait ungrand 
feu 

32 takır takır 18 dure

48 şapur şupur 
(öper)

32 gros baisers 61 çıtır 
çıtırsesçıkardı

43 craquit 
doucement

71 tırıs tırıs 
gidiyordu

51 trottait  l’amble 72 küt küt 
vuruyordu

51grandscoups 
régulier
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75 pırılpırıl 
yanıyordu

54 miroitait 78 pöh pöhlü 57 
extraordinaire

80 gurk gurk 58 gloussement 83 pırıl pırıl 61 éclairés
95 pırıl pırıl 70 bien cirés 128pırılpırıl 

yanıyord
97 en faisant 
scintiller

117 pleura 156 gıtgıtlayan                                   118 
gloussaient

198 tir tir 
titreyerek

149 tremblante 201 fıkır fıkır 152 

215 harıl harıl 
öğrenip

163 étudiait 220 küt 
kütvuruyordu

167 frappait

223 bar bar 
bağırıyordu

170 vociferait 236ter ter 
tepiniyordu

180 trépignait

281 tir tir titredi 215 eût  tremblé 320ışıl ışıl 
parlıyordu

245 reluisaient

320 fıkır 
fıkırgülüyordu

246riaitd’un 
riresonore

322 horul horul 247 
bourdonnait

344 takırdata 
takırdata

264 faisant claquer 362 tıkır tıkır 
yerdi

278 croquait

367 pısır pısır 
ediyordu

281 susurrait

b) Yalın durumdaki aynı sözcüklerin yinelenmesi ile kurulan iki-
lemeler (Ad, Sıfat)

N. Ataç        G. Flaubert          N. Ataç                     G. Flaubert
13 iri iri                         3 forts 18 kadeh kadeh                                 7 grands coups
18 avare avare 7 vagabondait                                         20 tekrar tekrar 

öğütl.
9 mille 
recommanda.

22 yavaş yavaş 10 peu à peu 24 bol bol 12 bonnes
26 iri iri 13 gros 26 rahat rahat 13 

tranquillement
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26 çeşit çeşit 14 abondante 27 türlü türlü 14 toutes sortes
27 parça parça 14 en morceaux 27 kuru kuru 14 un peu sèche
27 yumuşak 
yumuşak

14 molles 28 dalga dalga 15 ondé

28 pembe 
pembe

15 roses 30 birer birer 17 une à une

32 uzun uzun 18 longues 33 parça parça 19 brin à brin
33 çöp çöp 19 miette à 

miette
34 geniş geniş 20 tout en large

35 hemen 
hemen

21 presque 36 saf saf 22 naif

37 kanlı kanlı 22 saignants 37 al al 23 rouges
38 için için 23 doucement 40 çetele çetele 25 en diagonale
42 koca koca 27 grands 44 sessiz sessiz 29 

silencieusement
47 kat kat 31 couches 49 yer yer 33 ça et là
51 uzun uzun 34 longs 58 hafif hafif 40 petit
61 ağır ağır 42 avec lenteur 62 iri iri 43 superbes
62 öbek öbek 44 bouquets 64 kırmızı kırmızı 45 rouges
64 kat kat 
yükseliyor.

45 s’étageaient 66 hafif hafif 47 doucement

66 grup grup 47 groupes 66 kâkül kâkül 47 chevelures
66 salkım 
salkım

47 en grappes 66 dal dal 47 en rameaux

67 uslu uslu 47 pacifiques 67 rahat rahat 48 à l’aise
69 şişe şişe 
şarap

49 beaucoup de 
(vins)

71 diken diken 51 hérissées

74 kat kat 53 plus 74 büklüm büklüm 53 boucles
75 kısım kısım 54 par parties 76 büyük büyük 55 grands
76 budala 
budala

55 imbéciles 79 bol bol 57 largement

83 üçer üçer 60 trois par trois 83 tatlı tatlı 61 doux
85 kolay kolay 62 facilement 85 garip garip 62 singulières
89 bol bol 66 beaucoup 90 parıl parıl 66 brillent
91 hemen 
hemen

67 environ 93 alaz alaz 
yanıyord.

69 flambait
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105 avare avare 79 
nonchalamment

110 tembel tembel 82 paresseuse

117 fena fena 88 terribles 117 hızlı hızlı 88 rapidement
120 dal dal 90 toufffu 121 birer birer 91 

intégralement
124 sert sert 93 brutalement 126 uslu uslu 95 

tranquillement
128 kararsız 
kararsız

97 indécis 138 katmer katmer 104 plis 
abondants

138 sarı sarı 104 jaunes 138 şaşkın şaşkın 105 tout étonné
141 ağır ağır 107 à pas lourds 142 dalga dalga 107 avec des 

ondulati.
143 yavaş 
yavaş

108 par degrés 143 türlü türlü 109 quantité

147 tekrar 
tekrar

111 plusieurs 
reprises

147 hafif hafif 111 doucement

153 perde perde 116 par degrés 155 dalgın dalgın 117 vague
158 sakin sakin 120 tout 

tranquilleme.
163 adım adım 123 à pas 

marqués
163 ayrı ayrı 123 à part 163 renk renk 123 couleurs
169 sakin sakin 128 paisibles 169 lime lime 128 en haillons
181 çizik çizik 
yayıla.

137 s’irradiant 185 ürkek ürkek 140 craintif

186 kırış kırış 140 plissé de 
rides

193 azar azar 146 
insensiblement

195 zaman 
zaman

147 par moments 198 gevşek gevşek 150 mollement

192 yumuşak 
yumuşa.

145 mollement 212 bir bir 161 

215 aptal aptal 163 stupides 220 acı acı 167 avec 
amertume

224 tıklım 
tıklım

170 pleine de 
monde

237 acele acele 180 à la hâte

234 azar azar 178 peu à peu 240 yığın yığın 185 des tas
240 demet 
demet

183 bouquets 243 ışıl ışıl 185 lumineuses
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246 benek 
benek

187 gouttelettes 247 avuç avuç 188 à poignée

250 aheste 
aheste

191 
tranquillement

250 zom zom 
basarak

191 marchant à 
grand.

250 şaşkın 
şaşkın

191 d’un oeil 
hagard

257 adım adım 196 pas à pas

257 öbek öbek 196 grands 262 yavaş yavaş 200 
insensiblement

272 baygın 
baygın

208 
langoureusement

275 kesik kesik 210 par 
saccades

276 kızgın 
kızgın

211 bourru 277 çabuk çabuk 212 rapides

279 avaz avaz 213 à pleine 
gosier

279 yudum yudum 213 à petit 
coups

288 kıvır kıvır 
oluyor.

221 se 
recourbaient

289 kesik kesik 222 petits

300 tıklım 
tıklım

230 plein 316 ters ters 242 avec 
aigreur

318 basamak 
basamak

244 tout en 
amphithé.

318 değişik değişik 244 
inégalement

320 cilveli 
cilveli

246 chatteries 323 serseri serseri 248 
vagabondant

323 aptal aptal 248 idiot 325 baygın baygın 250 langoureux
340 çakmak 
çakmak

261 enflammés 340 ciddî ciddî 261 
sérieusement

340 korkunç 
korkunç

261 terrible 384 kaba kaba 267 avec 
brutalité

359 aptal aptal 276 bêtement 363 fıldır fıldır 
döndü.

278 tout en 
roulant

367 nazik nazik 281 délicatement 367 şaşkın şaşkın 282 stupéfait
368 kana kana 283 

abondamment
369 püskül püskül 283 aigrette

371 buram 
buram kok.

285 embaumaient 373 damla damla 286goutte-à-
goutte

373 sıra sıra 287 à la file 374 acı acı 287 amèrement
382 bulanık 
bulanık

294 vaguement 385 şaşkın şaşkın
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385 erken erken 295 bonne heure 407 sarsak sarsak 313 chancelant
413 parça parça 318 pièce à pièce 418 için için 

kemiriyor.
321 rongeait

                                    

c-)Yalın durumdaki ayrı sözcüklerle kurulan ikilemeler

16 ara sıra 5 de temps à 
autre

17 kul köle 6 mille servilités

18 eşsiz dostsuz 7 l’isolement 20 eski püskü 9 vieux
20 akıllı uslu 9 bien 18 bitmez 

tükenmez
7 sans fin

29 tatsız tuzsuz 16pauvres 
occupations

31 kavga dövüş 18 dispute

31 avurt zavurt 18 fla-fla 32 kış yaz 18 toute saison
33 saçma sapan 19 sottises 37 ekim biçim 22 culture
41 gelin güvey 26 mariés 42 açık saçık 27 gaudrioles
45 aşağı yukarı 30 presque 46 öte beri 30 choses
48 çeki düzen 
vermek

32 faire sa toilette 52 uçsuz bucaksız 35 immensité

58 çar çur 
ediliyordu

40 filaient 61 gam tasa 42 chagrins

75 hay huy 54 tumulte 77 delik deşik 55 trous
78 cicili bicili 57 breloques 79 soy sop 58 parents
93 çalı çırpı 69 bourrée 104 sarmaş dolaş 78 s’élançant
109 ufak tefek 81 anodines 109 tuz buz 82 en mille 

morceaux
110 yorgun 
argın

82 fatiguées 119 halim selim 90 douce

129 düzen tertip 98 ordre 143 belli belirsiz 108 
insensiblement

162 ara sıra 122 quelquefois 163 sarı sırma 124 d’or
168 çayır çimen 127 herbe 191 zar zor 141 à peine
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228 belli 
belirsiz

174 vaguement 230 boy pos 175 taille

237 ipsiz sapsız 180 sans suite 241 uçsuz bucaksız 183 infini
260 ufak tefek 198 minimes 262 kap kacak 200 quancaillerie
264 kem küm 202 balbutiait 266 süslü püslü 203 orné
267 açık saçık 204 gaillard 281deli dolu 215 folâtre
302 tıka basa 232 goberger 317 allak bullak 243 troubler
344 haşır neşir 264 occupée 344 ufak tefek 64 chétive
377 ıvır zıvır 289 breloques 419 yırtık pırtık 322 sordides

    

B-)YÖNELME DURUMUNDAKİ İKİLEMELER

a-)Aynı sözcüklerin yinelenmesi ile kuru lan yönelmeli ikilemeler

42 ağız ağıza 27 jusqu’à bord 47 arka arkaya 31 de suite
47 baş başa 31 tête-à-tête 62 karşı karşıya 44 parallèles
106 yan yana 79 l’un après 

l’autre
114 yan yana 86 côte-à-côte

141 karşı karşıya 106 face à face 173 yarı yarıya 131 à demi
180 hınca hınç 136 monde 194 baş başa 146 seuls
196 peş peşe 148 succession 201 bütün bütüne 152 tout entier
201 karşı karşıya 152 l’un contre 

l’autre
202 nefes nefese 153 essouflée

220 nefes nefese 167 haletant 213 arka arkaya 162 
consécutivement

240 üst üste 185 en pyramides 244 baş başa 190 ensemble
283 uzun uzadıya 216 beaucoup 287 yarı yarıya 220 à demi
316 arka arkaya 242 suivies 338 üst üste 

konmuş
259toutes 
couchées en 
pillile

368 baş başa 282 toutes les 
deux

371 uç uca 285 bout à 
bout
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390 hınca hınç 300 regorgeait 391 sıkı sıkıya 300 fortement
405 üst üste 311 l’un sur 

l’autre
418 sere serpe 
yaşıyordu

321 s’étalait

16 boyuna posuna 6 sa tournure 220 sağa sola 167 tournant 
sa tête

C-) ÇIKMALI  İKİLEMELER

103 boydan boya 77 entières 111 baştan aşağı 83 d’un bout à 
l’autre

159 yukarıdan 
aşağıya

120 de haut en 
bas

175 ağızdan ağı-
za

132 l’un à 
l’autre

177 baştan başa 134 toute 192 baştan başa 145 tout entier
199 şurada bura-
da

150 çà et là 265 baştan başa 202 d’un bout à 
l’autre

267 açıktan açığa 203 ouvertement 308 açıktan açığa 236 en terme 
assez net

D-) İYELİK EKİ İLE KURULAN İKİLEMELER

16 ufağını tefeğini 5 ses petites 
affaires

23 pılıyı pırtıyı 11 bagage

57 yüzüne gözüne 40 sur la figure 57 kendi 
kendinden

40 de lui-même

62 boyunu posunu 43 taille 77 kendi kendine 56 toute seule
84 dinine 
diyanetine

62 religion 109çoluğunu 
çocuğunu

81 sa famille

 124 içi içini yerdi 93 se torturait 167 sağına soluna 126de droit et 
de gauchee
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E-) YAPIM EKLERİ İLE KURULAN İKİLEMELER
 
 –li yapım eki ile kurulan ikilemeler

24 terbiyeli 
terbiyeli

12 délicatement 26 çekili düzenli 13 de bonne 
apparence

26 keyifli keyifli 14 gai 62 irili ufaklı 44 inégales
60 boylu boyunca 41 le long 74 düşünceli 

düşünceli
53 pensive

120 içli dışlı 90 intimité 121 alaylı alaylı 91 d’un oeil 
narquois

136 girintili 
çıkıntılı

103 sinuosités 140 boylu 
boyunca

106 large

157 düşünceli 
düşünceli

119 tout réflechi 169 boylu 
boyunca

128 toute la 
longueur

203 endişeli 
endişeli

154 inquiets 219 neşeli neşeli 
dans

166 danses 
bachiques

219 telaşlı telaşlı 167 tout effarée 230 düşünceli 
düşünceli

175 d’un ton 
médiatif

268 öfkeli öfkeli 204 si farouches 312 gürültülü 
patırtılı

239 tout le 
tremblement

344 terbiyeli 
terbiyeli

264 poliment 360 keyifli 
keyifli

277 heureux

F-)  -m’ li  İKİLEMELER

62 hayal meyal 44 distinguait à 
travers..

84 nasihat masihat 62 conseils

152 hayal meyal 115 confusément 155 siniri miniri 117 se fourre
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II-) EYLEM  KÖK VEYA GÖVDELERİYLE EYLEMDEN TÜ-
RETİLMİŞ SIFATLARDAN KURULAN İKİLEMELER

15 sıkıla sıkıla 5 timidement 16 özene özene 5 en conscience
21 vura vura 9 tout en battant 21 tüte tüte 10 fumaient
24 titreye titreye 12 en grelottant 37 (canı) çeke 

çeke
22 volontiers

39 sarsıla sarsıla 24 secoués 42 özene bezene 27 soigné
42 tıka basa 27 gorgés 48 çarpa çarpa 32 battant
49 yaşaya yaşaya 33 vivant 52 titreye titreye 35 frémissait
53 özene bezene 36 du premier 

coup
59 çekine çekine 41 timidement

64 örtü örtmüş 45 portant 65 akıta akıta 46 laissant tomber
67 somurta 
somurta

47 à figure 
renforgée

69 
değdiredeğdire

49 refraichissaient

73 gidip gidip 52 passant et 
revenant

81 bitmez 
tükenmez

59 infini

84 bitmez 
tükenmez

61 à n’en plus 
finir 

98 sarsıla sarsıla 73 en cahotant

108 seve seve 81 volontiers 110 eğilip 
bükülen

83 flexible

113 parıl parıl 
yanan

85 reluisaient 122 sürte sürte 92 en tirant

127 bitip 
tükenmeyen

96 éternelle 142 sendeliye 
sendeliye

107 qui chancelait

172 itişe kakışa 130 poussa pêle-
mêle

173 topallaya 
topallaya

131 tout en 
boitant

186 düşe kalka 141 fréquentation 186açılıp saçılan 141 épanouis
187 dolup taşan 141 se répandit 189gerine gerine 

esneyer
143 bâillat 
considérablem

201 koşa koşa 152 promptement 202 saça saça 153 exalant
202 kırpa kırpa 153 en clignant 212 döne döne 161 tournoyant
208 tuta tuta 157 en retanant 217 tıka basa 165 beaucoup
231 ister istemez 176 bien entendu 244 döner 

dönmez
187 à peine arrivé

246 baka baka 187àforce de 
considererr

246canlandıra 
canlandıraa

188 à force 
d’évoquer
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254  koşa koşa 193 cours 257 sürükleye 
sürükleye

196 en traînant

258 ezile büzüle 197 d’un air 
embarassé

260 vura vura 186 frappaient

260 görür görmez 198 vue seule 261 tadını cıkara 
çıkara

199 savourant le 
plaisir

265 çıkar çıkmaz 202 en sortant 266 gider gitmez 204 dès qu’il fut 
parti

281 düşe kalka 215 au contact 288 evirip 
çevirerek

220 maniant

283 bitmez 
tükenmez

217 éternelles 298 bocalaya 
bocalaya

228 balottée

299 oturur 
oturmaz

229 à peine 
assise

299 gerine gerine 229 se tenait

303 ayıra ayıra 232 en séparant 304 sindire 
sindire

233 avec 
ménagement

306 ıkına sıkına 234 péniblement 309 girer girmez 236 en entrant
314 ağlaya ağlaya 241 tout en 

pleurant
319 sürtüne 
sürtüne

225 frôlant

319 sallana 
sallana

245 tremblait 334 hıçkıra 
hıçkıra

256 sanglotait

324 döner 
dönmez

249 à peine 
rentrée

328 varır varmaz 252 sitôt qu’il 
arriverait

348 ezile büzüle 267 timidement 372 bakına 
bakına

286 tout en 
roulant

379 koşa koşa 291 en courant 379 yoklaya 
yoklaya

291 tâtant

383 kekeleye 
kekeleye

294 balbutiait 385 geri geri 
çekilerek

296 en se reculant

403 titreye titreye 309 en palpitant 419 dala dala 322 en méditant

 Çeviri yapıtta en çok “yalın durumdaki aynı sözcüklerin  yinelen-
mesi ile kurulan ikilemelere” yer verildiğini, onu takiben “yalın durumun-
daki ayrı sözcüklerle kurulan ikilemeler” ve “ yansımalarla kurulan ikile-
melerin kullanıldığını görmekteyiz.

 Yukarıdaki tüm örneklerde görüldüğü gibi çevirmenler anlamı be-
lirtmek (daha belirgin hale getirmek)  güçlendirmek ve pekiştirmek ama-
cıyla çok değişik türden birçok ikileme kullanmışlardır. Çeviri yapıtta  çok 
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fazla ikileme kullanılması çeviri yapıta bir akıcılık kazandırmıştır. Türkçe-
nin önemli özelliklerinden ikilemelerin kullanımı yapıta güçlü bir anlatım 
sağlamıştır.

 Türkçedeki ikilemelerin özünde bir şiirsellik, bir ezgi gücü sözko-
nusudur. Bunların aktarılabilmesi de dil yetisi ve yanısıra bir sezgi duyar-
lığı, belli bir yaratma gücü ve de kendi anadilindeki zenginlikleri bulmaya 
yönelik bir çalışma gerektirir. Bunları da çeviri yapıtta gözlemlemekteyiz.

Sonuç:

Türkçede yaygın kullanımı olan ikilemelerin çok ve çeşitli olması 
dilimize anlam ve anlatım zenginliği kazandırmıştır. Anlatımda açıklık, so-
mutluk, akıcılık gibi özelliklerin sağlanmasında ikilemelerin büyük rölü 
vardır. İncelemiş olduğumuz ve çok sayıda ikilemelerin kullanıldığı ve 
N.Ataç ve S.E.Siyavuşgil’in çevirdikleri Madame Bovary’de bu sözkonusu 
özellikleri görmemiz mümkündür.
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AHMET REŞİT REY; EDEBÎ FAALİYETİ, TENKİT 
DÜŞÜNCESİ VE TENKİTLERİ

Recai Özcan1*

        ÖZET
Ahmet Reşit Rey hem Türk edebiyatı tarihi hem de Türk siyasî tari-

hi açısından kıymetli; ancak kıymeti derecesinde değerlendirilememiş bir 
şahsiyettir. Servet-i Fünun edebiyatının teşekkülü ve gelişmesi sürecinde 
Ahmet Reşit’in payı,  özellikle edebî tenkit usulleri hakkındaki düşünce-
leri göz ardı edilemeyecek kadar mühimdir. Bu düşünceleri aynı zamanda 
Servet-i Fünun topluluğunun “tenkit” fikrinin gelişmesinde belirgin bir et-
kiye sahiptir. Bu makalenin amacı Ahmet Reşit’in edebî tenkit hakkındaki 
görüşlerinin neler olduğunu ve dönemin önde gelen edebiyatçılarının eser-
leri üzerinde uygulamasını tartışmak ve değerlendirmektir. 

Anahtar Kelimeler: Ahmet Reşit Rey, Servet-i Fünun Dönemi, Edebî 
Tenkit.

        
ABSTRACT

Ahmet Reşit Rey is a important author for Turkish literature history 
and Turkish political history. However, he could not been evaluated ac-
cording to his degree of importance. Ahmet Reşit has an important role on 
formation and development of Servet-i Fünun literature, especially his tho-
ughts about techniques of criticism has great importance that can not be ig-
nored. These thoughts of him has a clear impact on ideas of Servet-i Fünun 
society about development of critism. Aim of this article is to demonstrate 
thoughts of Ahmet Reşit about literary criticism, to discuss and evaluate 
applications of these thoughts on the works of other authors.

Keywords: Ahmet Reşit Rey, Servet-i Fünun Literature, Literary cri-
ticism.

1 Dr., Üsküp Aziz Kiril ve Metodi Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 
Makedonya.
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Ahmet Reşit Rey 1870 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Baba-
sı Çankırı mutasarrıflığı sırasında vefat eden Abdullah Şefik Bey, anne-
si Kastamonu defterdarı iken ölen Mollacıkzâde Bâki Efendi’nin kızı 
Atiye Hûriye Hanım’dır.2 İlk tahsilini Çankırı’da yapmıştır.3 1879’da 
annesi Atiye Hûriye Hanım, bir yıl sonra da babası Abdullah Şefik Bey 
vefat eder. Abdullah Şefik Bey’in cenazesi Çankırı’ya defnedilir.4Ahmet 
Reşit’in Hayriye isminde bir ablası, Aziz Mahmut (Paşa) ve Mustafa adlı 
iki ağabeyi vardır.5 Ağabeyleri daha sonra Yalaz soyadını almışlardır.6 
1880 yılında babasının vefatı sebebiyle İstanbul’a gelerek Soğukçeşme 
Askeri Rüşdiyesi’nde orta, Mülkiyenin idâdi kısmında lise tahsilini ta-
mamlar. Mülkiyenin yüksek kısmını iyi derece ile bitirir. Mülkiye müdürü 
Abdurrahman Şeref Bey’in isteği ile Mekteb-i Mülkiye-i Şâhâne Hikmet-i 
Tabîiye Muâllim Muavinliğine getirilir (13 Eylül 1889-12 Ekim 1890). Bu 
görevi bir yıl sürdürür. Numûne-i Terakkî Mektebi’nde de muâllim olarak 
görev yaptıktan sonra yine Abdurrahman Şeref Bey vasıtasıyla Mâbeyn-i 
Hümâyun 3. Kâtipliğine getirilir (Şubat 1892).7

1896 yılında, İbrahim Edhem Paşa’nın torunu Fethiye Hanım ile 
İstanbul’da evlenir. Fethiye Hanım ile yaptığı bu evlilik hayatında önemli 
değişikliklere sebep olur. Fethiye Hanım sarayda yetişmiş, tahsilli bir Os-
manlı hanımefendisidir. Oğlu Cemal Reşit Rey’in hatıralarından öğrendi-
ğimize göre İbrahim Edhem Paşa’nın yalısı, devrin mühim şahsiyetlerinin 
toplandığı bir sanat ortamıdır.8 Ahmet Reşit’in çocukluğundan evliliğine 
kadar sanata ve özellikle şiire duyduğu merak; Fethiye Hanım’ın Osman 
Hamdi gibi Türk sanat tarihinde mühim bir yeri olan şahsiyetin konağında 
büyümesi ve sanat terbiyesi ile yetişmesi; Rey ailesi mensuplarının da sana-
ta, özellikle mûsikiye yönelmelerine vesile olmuştur.9 Fethiye Hanım Ah-
met Reşit Bey ile bu yalıda tanışır ve ailenin ileri gelenlerinin de teşviki ile 

2  Ali Birinci, Tarihin Gölgesinde, Dergah Yayınları, sf.146, İstanbul, 2000.

3  Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 3. Cilt, sf.328, Ankara, 1954.

4  a.g.e.sh.328.

5  Cemal Reşit Rey, “Anılarım”, Orkestra, sayı 166, Haziran 1987.

6  Cemal Reşit Rey, Evin İlyasoğlu, sh.51, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.

7  Ali Çankaya, Mülkiye Tarihi ve Mülkiyeliler, 3. Cilt, sf.328, Ankara, 1954.

8  Cemal Reşit Rey, Evin İlyasoğlu, sh.15, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.

9  “Anılarım” Cemal Reşit Rey, Orkestra, sayı 166, Haziran 1987.
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iki genç evlenir.10 Ahmet Reşit Rey’in Fethiye Hanım’la evliliğinden, Fat-
ma Samine Said (1898-1968), Ekrem Reşit Rey(1900-1956), Cemal Reşit 
Rey (1904-1985) ve Emine Semine Argeşo(1908-1965) dünyaya gelir.11

Ahmet Reşit Rey hem Türk edebiyatı tarihi hem de Türk siyasî tari-
hi açısından kıymetli; ancak kıymeti derecesinde değerlendirilememiş bir 
şahsiyettir. Onun şairliği, Serveti Fünun dönemi ve sonrası münekkitleri 
tarafından kısmen değerlendirilmiş, şiirde pek parlak bir yere sahip olma-
dığı; ancak edebî tenkit ve üslûp hakkındaki görüşlerinin, Türk edebiyatı 
tarihinde kayda değer olduğu düşüncesi ağırlıklı olarak ifade edilmiştir. 
Siyasî görüşleri ve ifa ettiği görevler ile Türk siyasî tarihi açısından önem-
li bir şahsiyet olan Ahmet Reşit, İttihat ve Terakki Fırkası’nın muhalefet 
ve iktidar dönemlerinde hep karşısında yer almıştır. Bu fırkanın üyelerinin 
Osmanlı toplumunun gerçeklerinden tamamen uzak olduklarını savunur. 
Muhalif görüşlerini, “Şehrâh”, “Rehber”, “Alemdar” ve “Yeni Gazete” 
adlı, dönemin siyasî gazetelerinde yazdığı yazılarla dile getirmiştir. Sadece 
muhalif olmakla kalmamış; muhalif düşüncelerini belli bir disiplin için-
de nazariyattan tatbikata aktarabilmek için siyasî bir yapının gerekliliğine 
inanmış ve bu gerekliliğe istinaden Hürriyet ve İtilâf Fırkası’nın fikri kuru-
cuları arasında yer almıştır. 

Siyasi hayatı boyunca Kudüs Mutasarrıflığı, Manastır Valiliği, Halep 
Valiliği, İzmir Valiliği ve Dahiliye Nazırlığı gibi görevlerde bulunan Ahmet 
Reşit Rey’in edebî faaliyetlerine bakıldığında edebiyatın birçok sahasında 
eser verdiği görülür.

Edebî Faaliyeti

Ahmet Reşit Rey’in edebiyatla, özellikle şiirle alâkası on beş yaşların-
da başlar. İlk şiirleri, 1885’te ‘Gülşen’ mecmuasında yayınlanmıştır. Yayın-
lanan ilk şiirinin ismi ‘Nevha’dır.12 Bu şiirlerde Mülkiye Mektebi’nin idâdî 
kısmından hocası Recâizâde Mahmud Ekrem’in ve Abdülhâk Hâmid’in 
tesiri altındadır.13 Daha sonra, şiirleri ‘Mekteb’ mecmuasında(1895) yayın-
lanmaya başlar.14 Şiiri Servet-i Fünun mecmuasında yazdığı dönemlerde 
olgunlaşır. Servet-i Fünun’da,  tenkit, edebiyat tarihi, şiir ve hikâye türle-

10  a.g.e.sh.18.

11  Evin İlyasoğlu, Cemal Reşit Rey , sh.53, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 1997.

12  Gülşen, Nevha (Şiir), 31 Kanun-ı Sânî 1301, 1, 3.

13  Kenan Akyüz, Batı Tesirinde Türk Şiiri Antolojisi, sh.351,Ankara, 1958.

14  İbnülemin Mahmud Kemal İnal, Son Asır Türk Şairleri, sh.1463-1467, İstanbul, 1940.
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rinde eserler verir. Ahmet Reşit Rey’in edebiyatçı tarafı bütün cepheleriyle 
Servet-i Fünun mecmuasında ortaya çıkar. Ahmet Reşit’in Servet-i Fünun 
topluluğuna dahil olmasında ve şiirlerinin Servet-i Fünun mecmuasında 
yayınlanmasında Namık Kemâl’in oğlu Ali Ekrem Bey ile dostluğunun 
mühim bir payı vardır.15 Ali Ekrem ile Ahmet Reşit’in dostlukları uzun 
müddet sürdüğü gibi isimleri de Servet-i Fünun ve Mâlûmât mecmuasında 
yazdıkları sürece birlikte anılmaya devam eder. Ahmet Reşit, Servet-i Fü-
nun mecmuasında yazı hayatının başlamasını şöyle anlatır: 

“Bir gün (Ali Ekrem) A. Nâdir ismiyle Servet-i Fünun’a eser gön-
derdiğini söyleyerek beni imtisâle dâvet etti; muvaffakat ettim. Halit Ziya, 
Cenap Şahâbeddin, Süleyman Nazif, Fâik Ali, Hüseyin Dâniş, Suat, Câhit, 
Ahmet Hikmet, Saffet-i Ziyâ, Celâl Sahir Beylerle Servet-i Fünun matbaa-
sında tanıştım. İsmail Safâ ile de daha evvel görüşmüş; Rıza Tevfik, Süley-
man Nesip (Sâmi) ve Sîret’le henüz mektepte iken muârefe peydâ etmiştik. 
İlk mülâkatımızda bile ne mübâheseye, ne müzâkereye lüzum hâsıl olmadı; 
her birimizin zihninde bir anda gibi tevellüt eden edebiyat idealine zaten 
sarılmıştık. Kâh  takdiren, kâh tezyifen Servet-i Fünun Edebiyatı denilen 
edebî mesleği, yazdığımız eserlerle meydana koyduk”16

Servet-i Fünun’da H. Nâzım imzasıyla yazan Ahmet Reşit’e bu müs-
tear, mecmuanın sahibi Ahmed İhsan tarafından verilmiştir.17 

Ahmet Reşit, Servet-i Fünun edebî topluluğunun yapmak istediklerini 
eserleri ile göstermeleri gerektiğine inanır. Servet-i Fünun edebî topluluğu 
mensupları edebiyata getirdikleri yeni yorum neticesinde yoğun eleştirilere 
maruz kalmışlardır. Bu eleştirilerin halk nezdinde yanlış anlaşılmasına en-
gel olmak için Servet-i Fünun mecmuasında “Musâhabe-i Edebiyye” sütu-
nu açılır. Yazarlar orada öncelikle “muarızlara cevap” değil, “halkı tenvîr 
etmek” için yazılar yazmaya başlarlar. Bu cümleden olmak üzere Servet-i 
Fünun’un 18 Şubat 1314 tarihli nüshası ona tahsis edilir ve o da bu nüs-
hanın ‘Musâhabe-i Edebiyye’ kısmında Servet-i Fünun edebî mesleğinin 
nazariyâtı hakkında okuyucuya ayrıntılı olarak bilgi verir. 

Servet-i Fünun hareketine ve bu hareketin temsil ettiği “yeni ede-
biyat anlayışına”  hücumlar zamanla artar. Ahmet Mithat, topluluğu 
“Dekadanlık”la suçlar. Cenab Şahabeddin bu suçlamalara karşı bir yazı 
yazarak topluluğun, Fransız edebiyatında görülen “tereddî” hareketine ve-
rilen isim olarak “Dekadanlık”la ilgisinin olmadığını ispatlamaya çalışır. 

15  Ahmet Reşit Rey, Canlı Tarihler,sh.41, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1946.

16  a.g.e.sh.51.

17  a.g.e.sh.319.
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18 Ahmet Reşit, Ali Ekrem, Tevfik Fikret gibi isimler de bu tartışmada yer 
alırlar. Servet-i Fünun yazarlarının bu düşünceye topluca karşı çıkmaları 
neticesinde Ahmet Mithat onların haklı olduğuna kanaat eder. Servet-i Fü-
nun topluluğu böylece kendisini edebiyat âleminde kabul ettirmiş olur.19

Ahmet Reşit yazılarıyla Servet-i Fünun topluluğuna dışarıdan ge-
len tenkitlere karşı durur, gerekli cevapları verir; ancak müdafaa ettikleri 
düşüncenin Servet-i Fünun camiâsı içerisinde öz eleştiriye açık olmasını 
ister.20 Buna karşılık topluluğun önde gelen simalarından Tevfik Fikret, 
buna tahammül edebilecek bir yapıda değildir. Bu düşüncelerindeki ısrar-
larıyla, Ahmet Reşit ve Ali Ekrem topluluk içerisinde muhalif duruma dü-
şerler. Ahmet Reşit Servet-i Fünun topluluğuyla esas üzerinde anlaşırken 
“teferruatta” onlardan ayrılır. Bizzat Cenab Şahabeddin ona edebî tenkit 
yazması konusunda telkinde bulunur, o da bunu yapar; ancak diğerlerinin 
yaptığı gibi tenkitte taraf tutmaz. Ona göre yanlış her yerde yanlıştır ve 
yanlışın düzeltilmesi gerekir.21

Bilge Ercilasun, Ahmet Reşit ve Ali Ekrem’in Tanzimat’ta Ziya Paşa 
ile ortaya çıkan ‘düalist’ tenkit usulünü devam ettirdiklerini bu anlayışın 
Servet-i Fünun topluluğunun tenkitte eserin “üslubuna değil bütünlüğüne 
dikkat etme” fikrine ters düştüğünü ifade eder.22 Farklı görüşlerin ortaya 
çıkması topluluğun dağılmasına zemin hazırlar. İlk çözülüş Ali Ekrem’in 
“Şiirimiz” adlı makâlesi yüzünden ortaya çıkar. Mensubu olduğu edebi-
yat topluluğunu tenkide tabi tuttuğu bu yazı, Tevfik Fikret tarafından bazı 
bölümleri çıkarılarak yayımlanınca Ali Ekrem, Fikret’e ağır bir mektupla 
karşılık vermiş ve Fikret’i “tahakkümle” suçlamıştır.23

Ahmet Reşit hatıralarında, Ali Ekrem’in, edebiyat ile ilgili yazıla-
rını “nakâyis-i ulviye”den görmek gibi bir zaafı olduğunu; yine böyle bir 
yazısını “tenkit veya tahrif veyâhut tashih” etmiş olması sebebi ile Tevfik 
Fikret ile anlaşmazlığa düştüğünü ve bu  yüzden Tevfik Fikret’e gücenip, 
kendisine geldiğini, Servet-i Fünun topluluğundan ayrılmaları gerektiğini 
söylediğini anlatır. O, kendilerinin bu topluluktan ayrılmalarının, topluluğa 
zarar getirmeyeceğini; ancak isterse Tevfik Fikret ile aralarını bulabileceği-
ni, kendisinin topluluktan ayrılmak istemediğini söyler. Ali Ekrem bu tekli-

18  Cenab Şahabeddin, Dekadizm Nedir, Servet-i Fünun Mecmuası, 2 Teşrîn-i Evvel 1313, 344, s.82.

19  Bilge Ercilasun, Ahmet İhsan Tokgöz,  sh.60, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara,1996.

20  a.g.e.sh. 61.

21  Ahmet Reşit Rey, Canlı Tarihler, sh.59, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1946.

22  Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, sh.246, MEB.Yayınları, İstanbul, 1998.

23  Hüseyin Cahid Yalçın,Edebiyat Anıları, sh.154, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 1999.
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fi kabul etmez ve bu hakaretin aslında ona da edildiğini söyler. Ali Ekrem’e 
göre Fikret’in kendilerine tahakküm etme isteği, onları hor gören tavırları, 
ikisinin de ‘mabeyn kâtibi’ olmalarından kaynaklanmaktadır; bugün kendi-
sine yapılan yanlış hareket yarın Ahmet Reşit’e de yapılabilir. Bu yüzden 
onun da Servet-i Fünun’dan ayrılarak kendisine destek vermesini ister.24

Ahmet Reşit bu suçlamaları kabul etmemekle beraber, Tevfik 
Fikret’in,  kendilerinin sarayda kâtip oluşlarını “tamamıyla affı imkânsız 
bir suç” saydığını ve zaman zaman ağır sözler söylediğini ve kendilerini 
küçük düşürdüğünü belirtir.25 Ona göre Fikret mağrur ve bir konu hakkında 
diğerlerinin fikirlerini önemsemeden karar verebilen bir kişidir.26 Ali Ek-
rem ve Tevfik Fikret’in bu özelliklerini de göz önünde bulundurarak Ali 
Ekrem lehine kararını verir. Ancak o dönemde Servet-i Fünun topluluğu-
nun tamamen karşısında yer alan ve bu topluluk tarafından pek sevilmeyen 
Baba Tahir’in Mâlûmât adlı mecmuasında yazı yazmayı Baba Tahir’le mü-
nasebetinin “Mâlûmât’a yazı göndermenin ötesine geçmeyeceği” şartıyla 
kabul eder. Servet-i Fünun topluluğundan ayrılma kararı şaşkınlıkla kar-
şılanır. Ayrılan arkadaşlarının özellikle Mâlûmât’ta yazmaya başlamaları 
Servet-i Fünun topluluğu mensuplarını kızdırır. Halid Ziya “Kırk Yıl”da bu 
ayrılığın nedeninin Tevfik Fikret’in kız kardeşinin ölümünden sonra yaşa-
dığı sarsıntıya bağlı olarak topluluk mensuplarına karşı takındığı sert tavır 
olduğunu söyler.27 Servet-i Fünun’un önemli kalemlerinden Hüseyin Cahid 
de Ahmet Reşit ve Ali Ekrem’in topluluktan ayrılışlarını, o dönemin şart-
ları altında sağlıklı değerlendiremediklerini itiraf eder. Tevfik Fikret toplu-
luğun o derece saygı ve güvenini kazanmıştır ki onun yanlış bir fiilde bulu-
nacağı kimsenin aklının ucundan bile geçmez. Hem Fikret hatalı dahi olsa 
arkadaşlarının Servet-i Fünun’u bırakıp düşman bildikleri Baba Tahir’in 
“Mâlûmat”ında yazmaya başlamaları affedilir suç değildir.28

Ahmet Reşit’in yazıları Mâlûmat’ta  “Tenkid Tecrübeleri” başlığı al-
tında yayınlanır. Yazılarında ‘Tenkidin mahiyeti’ üzerine düşüncelerini ak-
tarır. Servet-i Fünun topluluğu mensupları daha yoğun olmak üzere döne-
min belli başlı yazarlarının eserlerini tenkit eder. Tenkitleri Servet-i Fünun 
çevresinde rahatsızlık yaratır; Mehmet Rauf vasıtası ile bu tenkitlere kar-
şılık verirler. Bütün bunlara rağmen Ahmet Reşit Servet-i Fünun topluluğu 

24  Ahmet Reşit Rey, Canlı Tarihler, sh.59, Türkiye Yayınevi, İstanbul, ,1946.

25  a.g.e.sh.331.

26  a.g.e.sh.59.

27  Halid Ziya Uşaklıgil, Kırk Yıl, sh.604, İnkılap Kitabevi, İstanbul,1987.

28  Hüseyin Cahid Yalçın, Edebiyat Anıları, sh.152, Türkiye İş Bankası Yay., İstanbul 1999.
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ile aralarında kurulmuş olan kalbî bağın yok olmadığını belirtir.29

Servet-i Fünun edebiyatının teşekkülü ve gelişmesi sürecinde Ahmet 
Reşit’in payı,  özellikle edebî tenkit usulleri hakkındaki düşünceleri göz 
ardı edilemeyecek kadar mühimdir. Bu düşünceleri aynı zamanda Servet-i 
Fünun topluluğunun “tenkit” fikrinin gelişmesinde belirgin bir etkiye sa-
hiptir. Ahmet Reşit, tıpkı siyasette veya hususî hayatında olduğu gibi, yer-
leşik bazı önemli kuralların yaşatılmasından yana iken; aynı ölçüde dö-
nemin yeniliklerine de açıktır. Ahmet Reşit’e göre tenkitin olduğu yerde 
gerçek edebiyat vardır. Hayata ve kâinata tenkitçi bir gözle bakan Ahmet 
Reşit’in bu tenkitçi tavrı hayatının her safhasında görülmektedir. 

Memuriyet hayatı ve görevleri Ahmet Reşit’in edebî hayatında zaman 
zaman yönlendirici, bazen de kısıtlayıcı bir işlev görmüştür. Osmanlı dev-
letinin muhataralı günlerinde, kendisine verilen devlet görevlerine sırt çe-
virmemiş; görevini lâyıkıyla yapmaya çalışmıştır. Edebî faaliyetlere uzun-
ca bir dönem ara verişini devlet adamlığı sorumluluğuna sahip olmasına 
bağlamak mümkündür. Padişah II. Abdülhamid’in uyarısıyla “matbuattan 
elini çekişi” de bu sorumluluğunun göstergesi olarak değerlendirilebilir.30 

Ahmet Reşit, her ne kadar “matbuattan” elini çektiğini söylese de 
daha sonraları, siyasî konularda yazı yazmayı sürdürmüştür; siyasî yazıla-
rını özellikle II. Meşrutiyet döneminde, İttihat ve Terakki’ye muhalif ya-
yınlarda, Yeni Gazete, Rehber, Alemdar ve Şehrah’ta yayınlamıştır. 

Edebî Tenkit Hakkındaki Düşünceleri

Servet-i Fünun mensuplarının tenkit nazariyelerinin temeli Fransız 
tenkit düşüncesine dayanır.31 Bilhassa Hippolyte Tain’in “ırk, muhit, za-
man” şeklinde biçimlendirdiği tenkit hakkındaki görüşleri, topluluğun da 
düşüncelerinin esasını oluşturur. Tanzimat dönemi edebiyatçılarının, aslî 
kaynaklarına yeteri kadar başvuramadıkları Batılı tenkit yazarlarını, Serveti 
Fünun dönemi edebiyatçıları daha yoğun tetkik ve tahlil etmişlerdir. Ahmet 
Reşit de bu bilgi birikimine sahip edebiyatçılardandır. Tenkit hakkındaki 
ilk yazılarını Servet-i Fünun’da yayınlayan Ahmet Reşit’in Mâlûmat’ta 
tenkidî yazılarına hız verdiği görülür. Servet-i Fünun mecmuasında tenkit-
ten ziyade içinde bulunduğu topluluğun sanat felsefesini ve edebî görüşünü 

29  Ahmet Reşit Rey, Canlı Tarihler,  sh.59, Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1946.

30  a.g.e.sh.60.

31  Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Bilge Ercilasun, sh.71, MEB Yayınları, İstanbul, 1998.
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yansıtan yazılar yazmıştır. 
 Ahmet Reşit’e göre münekkit bir eseri tenkit etmeden önce birçok 

tesir altında kalabilir. Bu tesirin olumlu veya olumsuz yönde olması müm-
kündür. Olumsuz tesir altında kalan münekkit sanat eserini yanlış yorum-
lar; yorumlarından yanlış hükümler çıkarabilir. Bu yüzden bir münekkit 
eseri tahlile yönelirken, eser hakkındaki olumlu veya olumsuz ön yargıları 
elinden geldiği kadar azaltmalıdır. Bir edebî eseri inceleyen kişi, o eser 
hakkında genel bir hüküm vermeden önce tekrar tekrar düşünmeli, eseri 
birçok yönden incelemeli ve daha sonra hüküm vermelidir.

Bunun yanında münekkidin tenkit edeceği edebî eser karşısında ta-
rafsızlığı da yeterli değildir. Ona göre münekkidin gerçek bir tenkit ya-
pabilmesi için: dil, edebiyat tarihi, edebiyat teorisi ve yabancı edebiyatlar 
hakkında bilgi sahibi olması; özellikle Fransız edebiyatında tenkit ile ilgili 
eserleri okumuş olması gerekir. Bunun yanında münekkit, ilim ve fen ko-
nularında da bilgili olmalı yaşadığı dönemin edebî gelişiminden habersiz 
olmamalıdır. 

Batı edebiyatında münekkitlik, edebiyatın ayrı bir mesleği olarak te-
şekkül etmiştir. Ahmet Reşit’e göre de münekkitlik mesleği Türk edebi-
yatında önemsenmelidir. Bununla birlikte gerçek bir münekkit olabilmek, 
bazılarının zannettiği kadar kolay değildir. Ahmet Reşit bu fikriyle Cenab 
Şahâbeddin’in tenkit hakkındaki görüşlerine yaklaşmaktadır.32 

Ahmet Reşit münekkidin vasıfları üzerinde durduktan sonra, tenki-
din nasıl olması gerektiği hakkında düşüncelerini aktarır. Ona göre tenkit, 
kişilerin keyfine ve şahsî görüşlerine göre yapılamaz. Sanat eseri için ten-
kidin manası güzeli ve çirkini ayırmaktır. Güzellik ve çirkinlik her şahsa 
göre farklılık arz ediyorsa; tenkidin de kişiden kişiye farklılık arz etme-
si normaldir.33 Ancak edebî tenkidin bir ölçüsü olması gereklidir. Ahmet 
Reşit’e göre güzel ve çirkin hakkında fikir verecek olan kişinin; farklı za-
man ve mekânlarda, farklı güzellikleri ve çirkinlikleri görmüş olması ve 
zihninde güzellik ve çirkinlik hakkında genel bir tasavvurun oluşmuş ol-
ması gereklidir. Tabiatta görülen güzellikle sanat eserindeki güzellik ara-
sında fark vardır. Tabiatta çirkin olan bir şey, sanat eseri içinde tasvir olun-
duğunda güzel olabilir; ya da tabiatta güzel olan bir eşya sanat eserinde 
çirkin tasvir edilmiş olabilir.34

Sanat eserinin değeri zaman ve mekâna göre değişmez. Münekkit ön-

32  a.g.e.sh.72.

33  Servet-i Fünun, nr.370, 2 Nisan 1314/14 Nisan 1898 sh.323.

34  a.g.m.sh.324.
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celikle sanatın ve sanatkârın hangi şartlara tâbi olduğunu belirlemeli daha 
sonra bu belirlenen şartlarla edebî eseri tenkit etmelidir. Ahmet Reşit de 
dönemin birçok edebiyatçısı gibi, Hippolite Taine’in edebiyat nazariyesi 
hakkındaki fikirlerinin takipçisidir. Taine, sanat eserini ortaya koyarken sa-
natçının bir takım kaidelere riayet etmesi gerektiğini belirtir. Sanatın mak-
sadı konunun asıl unsurlarını bulup çıkarmak ve o suretle tasvir etmektir. 
Ona göre bir sanat eserini, bir edebî eseri tenkit etmenin, belli usül ve sı-
nırları vardır. Yani tenkidin ölçüleri bellidir. Münekkidin işi bu ölçüleri öğ-
renmek ve eserine bilgilerini uygulamaktan ibarettir.35 Ahmet Reşit roman 
tenkidinde de diğer edebî eserlerde olduğu gibi belli ölçülerin varlığından 
söz eder:

“Bir roman tenkidinde vak’anın tabiatta maddeten, aklen ve âdeten 
yaşanıp yaşanamayacağını düşündüğümüz bir gerçektir. Bir romanda me-
sela birkaç genç kızın, kendilerine uzaktan uzağa karâbeti olan bir deli-
kanlı ile beraber bulunduklarından, oynadıklarından lâubaliyâne şakalaş-
tıklarından bahsedilmiş olursa böyle bir vak’anın memleketimizde vukûu 
âdeten mümkün olmadığını bildiğimiz için bu eserin daha ilk şerâit-i sana-
ta muvâfık olmadığına hükmederiz.”36

Özellikle romanda, vaka incelemesinden sonra vakanın ortaya çıkış 
şekli üzerinde durulması gereklidir. Olaylar gelişirken aralarında belli bir 
bağlantının olup olmadığı da münekkidin romanda arayacağı önemli özel-
liklerden birisidir.37 Bunun yanı sıra vakanın takdimiyle yani üslûp ile ilgili 
tenkit de gereklidir. Güzel sanatların amacı, konunun aslını, unsurlarını en 
güzel ve ayrıntılı bir şekilde göstermektir. Sanatkârın ortaya çıkardığı tabir-
ler ve mecazlar birleştiğinde eserin bütünü oluşur. Eğer bu tabirler ve me-
cazlar arasında birlik ve bütünlük olmazsa, okuyanlar anlama konusunda 
farklı yollar takip edecek ve eserin gerçek manası ortaya çıkmayacaktır. 

Bir edebî eserin konusu ile resmin konusu aynıdır; edebiyatta boya-
lar yerine kelimeler ve mecaz sanatları kullanılır; resmin çizgileri edebi-
yat eserinin kelimeleri demektir.  Bir ressam insan resmi yaparken resmini 
yaptığı insanın bütün uzuvlarını, gerçekte olduğu gibi göstermek zorun-
dadır: “Kulak yerine dairevi bir şekil” çizemez. Aynı şekilde yazar ve şair 
de kelimeleri kullanırken dilinin özelliklerini göz önünde bulundurmalı-
dır. Bir ressam kendi sanatını farklı kılmak için insan tasvirinde kullandığı 
renkleri de keyfi seçemez. Gerçeklere uygun seçim yapmalıdır. Buna göre 

35  a.g.m.sh.325.

36  Mâlûmât, nr. 284, sh.883, 19 Nisan 1317/ 12 Muharrem 1319.

37  a.g.m.sh.884.
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edebiyatçı da istiâre ve teşbihlerini bu şekilde kullanmak zorundadır. Teş-
bihin, mecâzın ve diğer edebî sanatların kendine has kuralları vardır.38 Öte 
yandan tenkidin belli kuralları olduğu fikrine dönemin önemli isimlerinden 
Hüseyin Câhid karşı çıkmış ve Ahmet Reşit’i mutlak güzelliğin varlığını 
savunduğu için cehâletle itham etmiştir.39

Hüseyin Câhid aynı zamanda Ahmet Reşit’i Taine’in felsefesini yan-
lış anlamakla suçlar. Tenkidin belli ölçülere dayanarak hüküm vermek de-
ğil görüş bildirmek ya da şerh etmek demek olduğunu savunur. 40 Ahmet 
Reşit tenkidin ölçülerinin bilinmesine ve bir edebî eser tenkit edilirken bu 
ölçülerden faydalanılmasına rağmen neden farklı yorumlar ve ihtilaflar çık-
maktadır sorusuna şu cevabı verir:

“Yalnız, evvelâ bir şeyin bir hadisenin hassa-i esâsiyesini ve manâ-
yı asliyesini görmekte şahsa ve zaman ve mekâna nisbetle tehâlüf hâsıl 
olur; rûh-ı eşyâyı herkes aynı nüfûz-ı nazarla tedkik edemez; bugünkü 
insâniyetin nazar-ı tedkiki bundan meselâ bin sene evveline nisbetle pek 
ziyâde nâfizdir. İşte insanlar arasındaki bu nüfûz-ı nazar tefâvütü kimin 
dâhi kimin hünerver, kimin âdi bir muharrir addedilmesine sebep olur.”41

Tabiat sadece dağlardan denizlerden ibaret değildir. Bütün varlıkların 
hareket ve durgunluğu, insanlık âleminin durumu gibi şeyler de tabiatın un-
surlarıdır. Bu unsurlar zaman ve mekâna göre değişir. İşte bu farklılıklara 
bağlı olarak edebiyatlar da değişiklikler gösterir. Bununla birlikte tenkit 
de zamandan mekâna farklı hususiyetler gösterebilir. Değişik zaman ve 
mekânlarda yaşayan insanların tetkik ettikleri tabiat kendine has hususi-
yetlere sahiptir. Bazen aynı tabiatı tedkik ederler; ancak yorumlar farklı 
olabilir. Ahmet Reşit bu tespitinde de Hippolite Taine’in edebî görüşleri-
ne dayanarak; Taine’in savunduğu :“Her edebî eser; okuyucuda husûsi ve 
bedîi bir heyecan uyandırır. Tahlilcinin birinci vazifesi bu heyecanın ta-
biat ve husûsiyetini tesbit etmek, ikinci vazifesi bu heyecanı uyandırmak 
için kullanılan muhtelif vasıtaları tâyin etmektir.”42görüşünü destekleyici 
örnekler verir. Münekkit için mesleğin, şahsın önemi yoktur. Tetkik etti-
ği eser edebî anlayışına ister uygun, ister muhalif olsun esere bu yönden 
bakmamalıdır. Onun için ortada bir eser, genel olarak sınırları çizilmiş bir 

38  a.g.m.sh.870.

39  Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, Bilge Ercilasun, sh. 80, MEB Yayınları, İstanbul, 1998.

40  a.g.e.sh.81.

41  Mâlûmât, nr. 284, sh.883, 19 Nisan 1317/ 12 Muharrem 1319.

42  Bilge Ercilasun, Servet-i Fünun’da Edebî Tenkit, sh. 89, MEB Yayınları, İstanbul, 1998.
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‘ölçü’ olmalıdır.43

Bütün bu dikkatlerle birlikte düşünüldüğünde Ahmet Reşit,  tenkidin 
en az eser vermek kadar zor olduğunu, tenkit ederken bilerek veya bil-
meyerek yapılacak bir yanlışın eseri ve okuyucuyu önemli derecede et-
kileyeceğini belirtir. Bunun yanında münekkidin esere ne kadar tarafsız 
yaklaşırsa yaklaşsın belli noktalarda tarafsızlığını yitirdiğini de vurgular. 
Ahmet Reşit’e göre bilmeden yapılan tenkitten hasıl olan yanlışları ortadan 
kaldırmak yine münekkidin kendi elindedir. Münekkit eseri çok iyi incele-
meli, hüküm vermeden önce kendisini tenkide tâbi tutmalıdır.44

Ahmet Reşit, edebiyatımızda ‘tenkit’ anlayışının henüz yerleşmemiş 
olduğunu görmüştür. Edebiyatçılarımız tenkidi, bir eseri küçük düşürmek 
veya o eserin yazarına hakaret etmek gayesiyle kullanırlar. Bir sanat eseri 
hakkında yapılacak ilk tenkit o eserin ifade şekli ile ilgili olmalıdır. Daha 
sonra eserin üslûbu ve sonra da eserin konusu üzerinde durulması gerekir. 
Bunun yanında bir tenkit daha vardır ki bu tenkit sıradan insanlar tarafın-
dan yapılamaz; “Taine” gibi büyük mütefekkirler bu tenkidi yapabilirler. 
Böyle büyük münekkitler edebî eserlerde güzel ile çirkini ayırt etmekle 
meşgul olmazlar. Büyük sanatkârların eserlerindeki sanat güzelliklerini ya-
zarının şahsiyetine ve yazarının etkilendiği unsurlarla ilgili bağlantılarına 
bakarak tespit etmeye çalışırlar.45

Nazarî edebiyatın teşekkülünün gerekli olduğu görüşünü devamlı su-
rette vurgulayan Ahmet Reşit’in özellikle tenkit üzerinde durması Batı ede-
biyatını iyi anladığının bir göstergesidir. Bununla birlikte sanatkâr, düşün-
celerini nazariyattan tatbikata da aktarmış; dönemin önemli yazarlarının ve 
şairlerinin eserlerini tenkit ederek tenkitte ‘ölçü’ kavramını nasıl anladığını 
yazılarıyla göstermiştir.

Tenkit Yazıları

Ahmet Reşit’in ilk tenkit yazısı Mâlûmât mecmuasının 285 numa-
ralı nüshasında  neşrolunan, Halid Ziyâ’nın ‘Aşk-ı Memnû’ adlı romanı 
üzerine yazdığı tenkididir. Makalesinin giriş bölümünde roman yazmak 
için şairlik vasıflarının yeterli olmadığını, şiirden evvel bir mantık, fikir ve 
bakış açısının olması gerektiğini söyler. Roman yazarı bilgi ve görgü ba-

43  Mâlûmât, nr. 284,  19 Nisan 1317/ 12 Muharrem 1319.

44  a.g.m.sh.884.

45  a.g.m.sh.884
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kımından yeterli olmalıdır. Romancı olayları sıradan insanların bakış açısı 
ile değerlendirmemelidir:46 Romanda konu kurgudan önce gelir. Vakanın 
bütün kısımları birbiri ile irtibatlandırılmalıdır. Olay şahıslarının maddî ve 
manevî özellikleri, romandaki mevkilerine göre belirlenmeli, vaka tertibi 
şahısların hususiyetlerine bağlı olarak gelişmeli ve sonuçlanmalıdır. Oku-
yucunun zihni yavaş yavaş hikâyenin gayesine doğru yönlendirilmelidir. 
Bu uyumu sağlamak için bütün roman şahıslarının her türlü hareketi yaza-
rı tarafından kontrol edilmelidir. İşte bütün bunlardan sonra ‘tasvir’ gelir; 
‘şiiriyet’, ‘münşiyânelik’ burada gereklidir. Tenkit hususundaki bu esasları 
hülâsa ettikten sonra Halid Ziya’nın ‘Aşk-ı Memnû’ adlı eserini özetler, 
romanın karakterlerini tanıtır; müellifin romanda ‘Nihal’e olması gerekti-
ğinden çok fazla yer verdiğini söyler:47 Romanda gördüğü bir eksiklik de 
bazı sahnelerin romanda sık sık tekrarlanmasıdır:

“saatlerce çocukların ders odasında vakit geçiriyoruz. Birçok zaman 
Matmazel de Courton’le ne konuştuklarını dinliyoruz. Bülent’in duvarla-
ra yaptığı resmin tafsilâtını öğreniyoruz; yatak odalarına bile gidiyoruz; 
lâkin çocukların şu tezad hasletlerine bir sebep bulabilmekten daima âciz 
kalıyoruz.”48

Mâlûmât’ın 287 numaralı nüshasında ise Halid Ziya’nın Aşk-ı Memnû 
adlı romanını üslûp açısından tenkide tâbi tutar. Aşk-ı Memnû’yu yüzey-
sel olarak okuyanlar[bunların çoğunluğu halktan insanlardır] bu romanda-
ki tasvirler ve süslemelere bakarak romandan zevk alırlar. Çünkü sıradan 
insanlar için önemli olan budur. Cümlelerin düzeni, kelimelerin mantığı 
onlar için o kadar önemli ve göz önünde tutulan değerler değildir. Roman-
daki ‘şiiriyet’ romanın kusurlarını bir ölçüde kapatmaktadır. Bu yönleriyle 
Aşk-ı Memnû romanı üzeri ziynet eşyasıyla dolu bir kadın gibidir. Bu ben-
zetmeye göre paha biçilemez ziynet eşyası taşıyan insanın kimliği, kişiliği; 
arka plânda kalır ve o kişinin gerçek yüzü anlaşılamaz. Fakat bu tavır bir 
münekkidin isabetsiz hükümler vermesine yol açabilir.49 

Aşk-ı Memnû’da üslûbun süsü isim ve sıfatlar vasıtasıyla sağlanmış-
tır. Ahmet Reşit romanda isim ve sıfatlara verilen önemin diğer unsurlara 
gösterilmediğini belirtir. Romanın bütününde fiiller yeterince işlenmemiş-
tir. Oysa Ahmet Reşit’e göre fiil ‘dilin ruhudur’. Ancak bu romanda fiiller 
geçmiş zaman kipinde kullanılmış. Gelecek zamanda anlatılması gereken 

46  Mâlûmât, nr.285, sh.884, 19 Nisan 1317/12 Muharrem 1319.

47  a.g.m.sh.885.

48  a.g.m.sh.887.

49  Mâlûmât, nr.287, sh.919, 26 Nisan 1317/4 Safer 1319.
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fiilleri müellif yanlış kullanmış ve eserin ruhuna darbe vurmuştur.
Romanda kelimelerin itina ile seçilmeyişi, cümlelerin tertibine dikkat 

edilmeyişi başka bir kusurdur. Buna bağlı olarak, romanda, bahsedilen dik-
katsizliklerin çok fazla olmasından dolayı romancı ‘şivesizlik’le malüldür. 
Halid Ziya şairlik yönü olan bir yazardır. Ancak edebiyatımıza, edebiyat 
tarihimize uzak kalmıştır. Edebiyatı genel olarak Fransız edebiyatçılarının 
eserlerinden öğrenmiştir; ancak uygulamalarında pek de başarılı olduğu 
söylenemez. 50

Mâlûmât’ta yazdığı tenkitlerine Tevfik Fikret’in ‘Rübâb-ı Şikeste’ 
adlı eseri hakkındaki yazısı ile devam eder. Bu yazısı Ahmet Reşit’in şiir 
hakkındaki düşüncelerini göstermesi bakımından önemlidir. Kendisinin 
Tevfik Fikret’in yazmış olduğu şiirleri beğenerek okuduğunu ve Fikret’in 
iyi bir şair olduğunu belirttikten sonra şiirin de bütün sanat eserleri gibi 
tabiatla bağlantılı olduğunu söyler. Tabiatta bulunan madenlerden insan-
ların istifade etmesi için o madenlerin bazı işlemlerden geçmesi gerekir. 
Şiir de tabiatta işlenmemiş hâlde bulunur, asıl cevheri ortaya çıkarmak için 
şiirin üzerindeki yabancı maddelerin yok edilmesi gereklidir. Bu cevhe-
rin bulunup ortaya çıkarılmasında ‘şairlik’ vasıflarına sahip olanlara bü-
yük iş düştüğünü söyler. Şiirde asıl olarak bir ‘mevzû’, bir ‘üslûb’ bir de 
‘tavr-ı ifâde’ vardır. Bu unsurlar şiir tenkidinde göz önünde bulundurulacak 
noktalardır.51

Ahmet Reşit için kitabın ilk bölümündeki şiirler, “La Dans Serpantin”, 
“Süs”, “Şehidlikte”, “Yarın”, “Verin Zavallılara” adlı şiirlerin özellikle “La 
Dans Serpantin”in mevzûu kusursuz, üslûbu da mevzua en yakışacak şe-
kilde ortaya konmuş, “münevver, mütelevvin, lâtif, tavr-ı ifâdesi de üslûbu 
gibi şûh, oynak, hafif; kelimeler güzel, terkibler parlak, vezin muvaffak, 
âhenk cûş-â-cûştur.”52 “Süs” adlı şiir hakkında şu yorumu yapar: “Mevzû, 
velev ayrı ayrı aksâmı itibarıyla olsun zihn-i şâirde vuzûh ile mevcûd ki 
ezhân-ı kâriine de öylece intikâl ediyor. Bu şiirde “La Dans Serpantin” 
de gördüğümüz temâdi-i hayâl yok. Şair bir hayâlden başka bir hayâle 
sıçrıyor.”53 Ahmet Reşit yukarıda zikredilen şiirleri Rübâb-ı Şikeste’nin 
en güzel şiirleri olarak tavsif eder. Tevfik Fikret’in şiirlerinin en cazip ya-
nının üslubu olduğunu, şiirlerindeki üslubun tazeliğinin ruhu okşadığını 
belirtir. Ancak Haluk’un Defteri’ndeki şiirler hakkında farklı şeyler söyler. 

50  a.g.m.sh.920.

51  Mâlûmât, nr.292, sh.999, 7 Haziran 1317/ 2 Rebiülevvel 1319.

52  a.g.m.sh.1000.

53  a.g.m.sh.1000-1001.
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Ona göre bu şiirler: “Tevfik Fikret’in iç ve dış tesirler ve teessürlerle tör-
pülenmiş ruhunun mahsulüdür.”54 Ahmet Reşit’in şiir hakkındaki nazarî 
düşüncelerini ‘Nazariyyât-ı Edebiyye’ adlı eserinde daha ayrıntılı olarak 
görmek mümkündür.    

Sonuç
Ahmet Reşit Rey özellikle Servet-i Fünûn mecmuasında yazdığı yıl-

larda kendine özgü, doğru bildiğini her zaman ve mekânda söyleyebilecek 
cesarete sahip bir kişiliktir. Tenkidin gerekliliği fikrini hayatının her alanın-
da benimsemiş ve uygulamaya çalışmıştır. Tenkit olmadan edebiyatın geli-
şemeyeceğini, yeni ve nitelikli ürünler verilemeyeceğini savunmuştur. Her 
türlü tenkidin usûlüne uygun yapılması gerektiğini belirtirken, münekkidin 
tenkit edeceği şeyin, karşısındaki eser olduğunu, bu nedenledir ki tenkit 
ederken yazar ile eser tenkidinin karıştırılmaması gerektiğini özellikle vur-
gulamıştır.

Ahmet Reşit Rey Tevfik Fikret ve Halid Ziya gibi Servet-i Fünûn top-
luluğunun önde gelen şahsiyetlerin eserlerini gerek Servet-i Fünûn mecmu-
asında gerekse Malûmat’ta kendisini kayıt ve şart altına almadan, dönemin 
yazarlarından alacağı tepkiyi önemsemeden tenkit ederken daha vasıflı, sa-
nat kaidelerine uygun, savunulan değerlerle çelişmeyen eserler verilmesini 
arzu etmiştir. 

Siyasî duruşu, nazari edebiyat alanındaki faaliyetleri ve edebî ten-
kitleriyle Türk siyasî ve edebî hayatında mühim bir yeri olan Ahmet Reşit 
Rey ile ilgili olarak farklı bakış açıları sunan çalışmaların yapılması Türk 
edebiyatı tarihinin aydınlanmasına katkıda bulunacaktır.    

54  Ahmet Reşit Rey, Canlı Tarihler, sh.321,  Türkiye Yayınevi, İstanbul, 1946.
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ULUS-DEVLET İLE ULUSAL/IRKİ/ETNİK 
GRUPLAR ARASINDAKİ İLİŞKİ ÖRÜNTÜLERİNİN 

BÜTÜNLEŞTİRME İŞLEVLERİ ÜZERİNE

Yrd.Doç.Dr. Halim ÇAVUŞOĞLU*

ÖZET
Devlet ve toplum arasındaki yönetsel ilişkide yerini alan çağdaş 

‘siyasi-hukuki’ olgular, (egemenliğin mutlak sahibi) “ulus (yurttaşlar)” ve 
(ulusun/yurttaşların devleti) “ulus-devlet”tir. Varlığı, bu ikisinin varlığı-
nı zorunlu kılmayan çağdaş “sosyo-kültürel” olgu ise “millet”tir. Kişiler 
ve gruplar, “ulus-devlet” çerçevesinde (yurttaşları olarak) bir’den fazla 
“ulus”a “siyasi-hukuki”, ancak (aidiyet bilinci taşıyanları olarak) sadece 
bir “millet”e “sosyo-kültürel”  üye olabilmektedir. Her “ulus-devlet”, “ulu-
su” içinde çelişme/çatışma olasılıkları yaratan biyolojik ve/veya kültürel 
farklılıkları ve/veya farklılaşmaları gidermek eğilimindedir. Bu amaçla 
da ulusal/ırki/etnik gruplarla çeşitli ilişki örüntüleri kurmaktadır. Bunla-
rın, çoğulculuktan kültürleşmeye, uyumlaş(tır)madan amalgamasyona ve 
erime potasına uzanan başlıcaları, ilgili grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile 
bütünleş(tiril)mesi yönünde işlev göstermektedir. Ancak bu işlevi zorla 
asimilasyona yükleyen veya  ödüllendirme  tekniğine indirgeyen, hatta bu 
yolda çatışmaya ve/veya tecrite umut bağlayan yada bunlardan biri veya 
ikisi aracılığıyla bütünleş(tir)me karşıtı tutum takınan “ulus-devlet”ler de 
görülmüş ve görülmektedir. Oysa bu ikincilerin tümü (neredeyse olanak-
sız) ‘tam başarı’yı sağlayamadıkları takdirde, ilgili grupların ‘grup sosyal 
bünyesi’ ile bütünleşmelerine ve zamanla olası bölücü/ayrılmacı eylem-
lerine yol açabilmekte ve “ulus”la (sahip olanlar bakımından “millet”le) 
birlikte “ulus-devlet”i parçalanmaya sürükleyebilmektedir.

Anahtar sözcükler: Ulus, ulus-devlet, millet, çatışma, tecrit, sömü-
rü, çoğulculuk, uyumlaş(tır)ma, kültürleş(tir)me, asimilasyon, amalgamas-
yon, erime potası. 

    ABSTRACT
The contemporary “political-legal” incidents which took place in ad-

ministrative relations among state and society are the (unconditionally ow-
ner of absolute sovereignty) “nation (citizens)” and the (state of nation/ci-
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tizens)” “nation-state. At the same time the contemporary “social-cultural” 
incident, which his existence not needs the obligatory presence of them,  
is the “ethnos”. Persons and groups can be a “political-legal”  member (as 
citizens of them) of many “nation”,  but they can be a “social-cultural”  
member (as consciousness to it) only of one “ethnos”. Each “nation-state”, 
tends to eradicate the biological and/or the cultural differences and/or the 
differentiations in it’s “nation”, whose causes to arise conflict probability. 
And  to get this goal, they establishes various relations patterns by national/
racial/ethnic groups. The principal of them, whose extent as far as accultu-
ration from pluralism, amalgamation and melting-pot from accomodation 
are presents functions toward integration of relevant groups by  the “whole 
social body”. Howevar, as have seen in the past, yet there are “nation-
state”s, which tries to put on to by force assimilation this function, or redu-
ce this to reward techniques, moreover hope to conflict and/or segregation 
in this way, or  assume attitude against integration  through of one or two 
of them. Whereas all of latter, can leads to integration of relevant groups 
by the “group’s social bodies” and to dividing/separating actions of them 
and to drag on collapse the “nation-state”  by the “nation” (and the “eth-
nos” which have it) too, if the event that, they can’t guarantee (the nearly 
impossible) definite success. 

Key words: Nation, nation-state, ethnos, conflict, segregation, exp-
loitation, pluralism, accomodation, acculturation, assimilation, amalgama-
tion, melting-pot.
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1. Giriş
Fransız ‘ulusal’ ihtilaliyle başlayan ve ‘sanayi’ devrimiyle gelişen 

“modernleşme” süreci; “ulusçuluk” (nationalism) ve “milliyetçilik” (eth-
nicism) akımlarını harekete geçirmiştir.1 Şiddetten kaçınmayan ve içiçe 
geçebilen ilki “siyasi-hukuki”, diğeri “sosyo-kültürel” nitelikli iki akım, 
bu niteliklerine uygun amaçlarına ulaşmış ve başlıca çağdaş olguları or-
taya koymuştur. Açıkça “ulusçuluk”, belli “siyasi-hukuki” reformların 
gerçekleştirilmesiyle “ulus”un ve “ulus-devlet”in, “milliyetçilik” ise 
“sosyo-kültürel” ortaklığın ayırdına varılmasıyla “millet”in yerini alması-
nı sağlamıştır. İki akım; son işlevlerini, bu defa mevcut olanları parçalamak 
suretiyle Balkanlar’da ve eski Doğu Bloku ülkelerinde yerine getirmiştir. 
Türkiye’nin üzerinde bulunduğu coğrafya başta, diğer coğrafyalarda pek 
çok “ulus” ve “ulus-devlet” (ve sahip olanları bakımından “millet”) de; 
kısmen yanlış ilişki örüntülerinin katkısıyla, “millet” bilincine yakınlaşan 
içlerindeki ulusal/ırki/etnik grupların “ulusçuluk” ve “milliyetçilik” be-
lirtileriyle çoktan sınanmaya başlanmıştır.

1 * Hacettepe Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Öğr. 
Üyesi (cavus@hacettepe.edu.tr).
 Biz “Ulus-devlet” çerçevesinde yerini alan “Ulus” ile bu ikisinin varlığını zorunlu kılmayan 

“Millet” olguları/kavramları arasında ayrım yapıyoruz. Devlet ve toplum arasındaki 
yönetsel (siyasi-hukuki) ilişkide yerini alan “ulus” (taşıdıkları kültür ve/veya aidiyet 
bilinci hangileri olursa-olsun) “bir ulus-devlet ile arasında vatandaşlık bağı (siyasi-
hukuki bağ) bulunan insanlar (vatandaşlar) bütünü”, “ulus-devlet” ise “haklar 
ve yükümlülükler bakımından aralarında eşitlik bulunan ve egemenliğin kayıtsız-
şartsız sahibi olan insanlar (vatandaşlar) bütününün (ulus’un) devleti” olarak 
tanımlanmaktadır. Buna göre, “ulus’un varlığı ulus-devlet’in varlığına, ‘ulus-devlet’in 
varlığı da ulus’un varlığına”  bağlıdır. Bu itibarla, bir “ulus-devlet” olan “T.C.devleti”nin 
varlığına bağlı “ulus” olgusu, sadece “T.C. vatandaşları”nı içermektedir. Ve bu “ulus” 
içinde T.C. vatandaşı olmayan Kıbrıs, Balkanlar, Kırım ve Kafkasya ile Ortadoğu başta, 
herhangi bir ülkedeki “Türk” etnik grupları yeralmamaktadır. Ancak bu gruplar elbette 
ki, ulusal hale de gelen milli “Türk” adı altında, tarihin/akrabalığın ve/veya kültürün 
ortaklığına dayanan “bilinç” (veya sadece “bilinç”) itibarıyla Türktürler. O halde, 
Türkiye açısından içinde bulundukları konum (ulus ve ulus-devlet bakımından olduğu 
gibi “siyasi-hukuki” değil) “sosyo-kültürel” bir olguya karşılık gelmektedir. İşte bu olgu 
“millet”tir. Biz,  karışıklığı gidermek amacıyla “ulus” ve “millet” olguları/kavramları 
arasında ayrım yapıyor (“ulus-devlet” çerçevesindeki) “siyasi-hukuki” olguyu ifade 
etmek üzere “ulus”,  “sosyo-kültürel” olguyu ifade etmek üzere de “millet” kavramına 
itibar ediyoruz. Kısaca, varlığı “ulus-devlet” T.C. devletinin varlığına bağlı olan “Türk 
ulusu” olgusunu (taşıdıkları kültür ve/veya aidiyet bilinci hangileri olursa-olsun) 
“ulus-devlet T.C. devleti ile arasında vatandaşlık bağı (siyasi-hukuki bağ) bulunan 
insanlar (vatandaşlar) bütünü”, “Türk milleti” olgusunu ise “kısmen T.C. devleti 
vatandaşı olan, kısmen Türkiye’de, çevre (ve varsa başka) ülkelerde yaşayan Türk 
kültürü ve/veya “Türk” bilinci  taşıyan insanlar bütünü” olarak dikkate alıyoruz.
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  “Ulus-devlet” çerçevesinde “ulus”un ve [bu ikisinin varlığını 
zorunlu kılmayan yada bu ikisine sahip ol(a)mayan] “millet”in yerini al-
masıyla, kişilerin ve grupların; (egemenlik ve diğer siyasi-medeni hakla-
rı ile yükümlülüklerini taşımak suretiyle) bir veya bir’den fazla “ulus”a 
“siyasi-hukuki”, (kültürünü ve/veya ona aidiyet bilincini taşımak suretiyle 
de) sadece bir “millet”e “sosyo-kültürel” üyeliği başlamıştır.2 Örneğin, 
Avrupa Parlamentosu üyesi Cem Özdemir, Alman vatandaşı olması itiba-
rıyla “siyasi-hukuki” olarak “Alman ulusu”nun (T.C. vatandaşı ise aynı 

2  Burada (benzer ülkelerde görülmekle birlikte) Andrews’in; Türkiye’ye özgü 
gösterdiği ve Cumhuriyet’in ‘değiştirilmesi gereken bir yanlışı’ imasıyla eleştirdiği 
bir uygulamayı irdelemekte yarar vardır. Andrews şöyle diyor (Kavramlar, kitabının 
Türkçe çevirisine göre kullanılmıştır H.Ç.): “…Biz etniklikten (ethnicity), etnik 
(ethnic) grupları karakterize eden kavramları, duygu-düşünceleri ve hareketleri 
anlıyoruz.…Etnik gruplar, kültürel olarak kendilerini tanımlamada, geçmişten 
seçilmiş ortak gelenekleri ölçüt olarak alan, genellikle içevlilik gruplarıdır…Bu 
çerçevede etniklik (ethnicity), millilik (nationality) ile karıştırılmamalıdır…Daha 
ilk yıllarından itibaren, Cumhuriyet’in temel ilkeleri; “Türk” kelimesinin “etnik” 
(ethnic) anlamda kullanımı ile “milli” (national) anlamda kullanımını birleştirmiş, 
bunların arasına açık bir ayrım koymayıp bu belirsizlikten doğan yanlış anlamaları 
görmezlikten gelmiştir.…” (Andrews, 1989:17-18). Kavramları yerinde kullanmak 
gerekirse, Cumhuriyet’in “Türk” kelimesinin “milli” (etnik) ve “ulusal” (national) 
kullanımları arasına açık bir ayrım koymadığı doğrudur. Anlaşılan odur ki; Andrews, 
buradan hareketle Türkiye’de vatandaşlar bütününe [benzer ülkelerdekileri (“Yunan 
ulusu” gibi) gizlemek suretiyle] olan “Türk ulusu” değil,  [benzemeyen ülkelerdekileri 
(“Kanada ulusu” gibi) işaret etmek suretiyle] olmayan “Türkiye ulusu”  denmesini 
istemektedir. Oysa Türkiye, (“millet” olgusu bulunmadığından) “coğrafya” adına 
kurulan (“Kanadalılar” adına Kanada gibi) değil,  (“millet” olgusu bulunduğundan) 
“millet” adına kurulan (“Yunan milleti” adına Yunanistan gibi) bir devlettir. Ve bu 
tutarlı tercihiyle uluslararası alanda ilk ve tek değildir. Benzer ülkelerin de hiçbiri, kendi 
(Yunan, Arnavut, Alman, Bulgar, Ermeni…) kelimelerinin “milli” (etnik) ve “ulusal” 
(national) kullanımları arasına açık bir ayrım koymuş değildir. Gerçekte işin doğrusu, 
“siyasi-hukuki” statü olan vatandaşlığın, tüm ülkelerde (hakim ve kurucu unsurun 
“etnik” adına göre değil), “devletin/ülkenin” adına  göre ifade edilmesi gerektiğidir: 
“T.C. ulusu/T.C.vatandaşı”, “Y.C. ulusu/Y.C.vatandaşı” veya “Türkiye ulusu/
Türkiye vatandaşı”, Yunanistan ulusu/Yunanistan vatandaşı” gibi. Bu örnekten de 
anlaşıldığı gibi Türkiye bu alanda benzerlerine kıyasla, gereğinden fazla adım atmış 
bulunmaktadır. Çünkü vatandaşlar bütünü “Türk ulusu” olarak ifade edilmektedir, ancak 
bireyler için çoktan “T.C. vatandaşı” ifadesi kullanılmaktadır. Oysa benzer ülkelerde 
vatandaşlar bütününün yanısıra (“Yunan, Arnavut, Alman, Bulgar, Ermeni….
ulusu” gibi) bireyler de “Yunan, Arnavut, Bulgar, Ermeni…vatandaşı” olarak ifade 
edilmektedir. Kanaatimizce Türkiye, ilgili olumlu adımı özellikle günümüzde ‘aleyhine’ 
kullanıldığı ve çok daha demokratik nitelenen benzer hiçbir ülke aynı adımı atmadığı 
için, “T.C. vatandaşı” ifadesine son vermeli  ve (onlar gibi) “Türk vatandaşı” ifadesini 
kullanmaya başlamalıdır.
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zamanda “Türk ulusu”nun), Türk kültürünü ve/veya ona aidiyet bilinci 
taşıyorsa “sosyo-kültürel” olarak “Türk milleti”nin üyesidir. “Sakarya 
Arnavutları Derneği”nin üyeleri, T.C. yurttaşı olmaları itibarıyla “Türk 
ulusu”nun, derneğin adıyla ortaya konan bilinçleri itibarıyla “Arnavut 
milleti”nin üyeleridir.3 Batı Trakya’daki Türk azınlığı, Yunan vatandaş-
larından4 oluşması itibarıyla “Yunan ulusu”nun, kültürleri ve bilinçleri 
3  İnsan haklarına da uygun olarak vatandaşlar; oluşturdukları, ait oldukları yada 

tercih ettikleri “millet”in kültürünü ve/veya ona aidiyet bilincini taşıma ve bunu açığa 
vurma hak ve özgürlüğüne sahiptirler. Bu hak ve özgürlük,  hiç kuşkusuz Cumhuriyet’in 
Sakarya’daki vatandaşları için de geçerlidir. Ancak, Türkiye’ye 1934’ten sonra gelen 
göçmenlerin (ve Sakarya’daki göçmen kesiminin) özgürce taşıyabilecekleri ve 
açığa vurabilecekleri (“Türk” dışındaki) bir “millet” kültürünü ve/veya ona aidiyet 
bilincini, “siyasi-hukuki” tanıma yorumlanabilecek  (dernek gibi) “resmi” ad altında 
ortaya koymaları ve kamunun (yönetimin) bu doğrultuda onay vermek suretiyle işlem 
yapması, kanaatimizce göçmenlerle (ve Sakarya’daki göçmen kesimiyle) göçten 
önce yapılan “sözleşme”ye ve dürüstlük kuralına aykırı, hakkın kötüye kullanılması 
ve kanuna karşı hiledir. Açıkça, “Sakarya Arnavutları Derneği”nin kurucuları ve 
üyeleri, Türkiye’ye 1934’ten sonra gelen göçmenlerden oluşuyorsa, ortada (“sözleşme” 
niteliğindeki) 1934/2510 sayılı Göçmen Kanunu’nun 3. maddesini ihlal, bu ihlal 
dolayısıyla dürüstlük kuralına aykırılık, bu aykırılıklar dolayısıyla da hakkın kötüye 
kullanılması ve kanuna karşı hile sözkonusudur. Çünkü; göçmenler (ve Sakarya’daki 
göçmen kesimi) ilgili Kanun’un 3. maddesinde belirtilen “...ancak Türk soyundan 
olan veya Türk kültürüne bağlı bulunan kimselerin göçmen olarak yurdumuza kabul 
edilebileceği…” koşuluna/hükmüne uygun olduklarını (göçten önce, bölgedeki Türk 
temsilciliklerine bu doğrultuda yerel makamlardan aldıkları etnik (milli) kökenlerini 
belirten belge  teslim etmek, form doldurmak, söz söylemek ve tutum sergilemek 
suretiyle) belge ve formlarıyla, imzalarıyla, sözleriyle ve eylemleriyle iddia, ispat ve 
ikna ettikleri için T.C. Devleti  tarafından “Türk”ün eşanlamlısı “soydaş göçmen” 
olarak kabul edilmişlerdir.

4  “Millet” adına karşılık gelen “tek-uluslu” tüm ulus-devletlerde olduğu gibi, 
Yunanistan’da da ulus’a üyelik (alanında tek olan Türkiye’deki “T.C. vatandaşı”  
gibi, kısaca “Y.C. vatandaşı” olarak değil) açıkça “Yunan vatandaşı” olarak ifade 
edilmektedir. Uygulama bununla da sınırlı değildir. Bu “siyasi-hukuki” statü, bir çok 
yerde [“vatandaşlık” (ypikootita) kavramı yerine]; (“kişinin millete sosyo-kültürel 
aidiyeti”ni de içerecek anlamda) “ethnikotita” (milliyet) ve hatta (uluslararası 
vatandaşlık hukukunda bir kimsenin anasına-babasına kanbağı (nesep) dolayısıyla 
vatandaş olmasına ilişkin “kanbağı ilkesi” (jus sanguinis) istismar edilerek “kişinin 
millete kanbağı aidiyeti”ni de içerecek anlamda) “ithageneia”  (jus sanguinis)  
kavramına yer verilmektedir. Bu ülkenin, 1955’teki gibi 2004’te kabul edilen yeni 
vatandaşlık kanunu “Yunan Jus Sanguinis Kanunu” (Kodikas Ellinikis Ithageneias) 
adını taşımaktadır. Bu çerçevede, zaten kendi “etnik” (milli) adlarını içeren dernek 
v.b. örgütler kurmalarına izin verilmeyen, açıkça etnik varlıkları reddedilen Makedon, 
Türk, Arnavut ve Ulah azınlık üyelerinin ilgili Yunan resmi belgelerine, “siyasi-
hukuki” statülerini ifade etmek üzere, bizzat kendi elleriyle de (“Vatandaşlığı: Yunan” 
yazmalarının yanısıra) “Milliyeti: Yunan”  ve “Jus Sanguinis’i (Kan bağı): Yunan”  
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itibarıyla da “Türk milleti”nin parçasıdır. 
Öte yandan, “ulus” ve “ulus-devlet” ile “millet” olgularının ortaya 

çıkış sürecinde (“millet”le bağlantılı olarak) oldukça eski olmakla birlikte 
“ırk” (race) kavramı da yeniden tartışmaya açılmış, yakın tarihe damgasını 
vuran acı tecrübelerden sonra da olsa, bu kavram, “biyolojik” olandan ba-
ğımsız “sosyolojik” anlamıyla bilim dünyasındaki yerini almıştır.

2. KAVRAMSAL VE KURAMSAL ÇERÇEVE
Bu çalışmanın konusuyla doğrudan ilgili olan ve halen güncelliğini 

koruyan başlıca kavramların, Türkiye bağlamında öncelikle açıklığa ka-
vuşturulması gerekmektedir. 

2.1. Ulus, Ulus-Devlet ve Ulusal Grup
McDonagh ve Richards’ın da vurguladıkları gibi “ulus”; ‘ortak bir 

hükümetin (siyasal erkin) hakkaniyet (jurisdiction) sınırları içindeki 
“ulus-devlet”le arasında siyasi-hukuki bağ (vatandaşlık bağı-citizenship) 
bulunan insanlar (vatandaşlar-citizens) bütünü’dür (McDonagh ve Ric-
hards, 1953:4). Buna göre “ulus” ve “ulus-devlet”in, devlet-toplum ara-
sındaki yönetsel (siyasi-hukuki) ilişki çerçevesinde ortaya çıktıkları ve 
çağdaş “siyasi-hukuki” olguları ifade ettikleri açıktır. Kısaca bu ilişkide, 
hakların ve yükümlülüklerin dağılımı bakımından önceki “eşitsiz teba” 
olarak [özgürler-köleler, siyahlar-beyazlar, kral-kilise-feodal beyler-
serf, müslümanlar-zımmiler ile her biri içinde kadın-erkek gibi ayrımla-
ra dayanan] tabakalı düzenlemelerin yerini, ‘eşit vatandaşlar’ olarak taba-
kasız düzenleme “ulus” ve buna paralel olarak “feodal, monark, despot 
devlet”in yerini (egemenliğin kayıtsız-şartsız sahibi olan ulus’un devleti 
olarak) “ulus-devlet” almıştır.5 

yazmaları sağlanmaktadır. Üyesi olduğu Batı Trakya’daki azınlığı “Türk” nitelediği 
için yargılanan rahmetli Dr. Sadık AHMET, mahkemede kimlik bilgilerini ifade ettiği ve 
“Yunan vatandaşıyım” dediği sırada araya giren hakimin (alaycı bir tebessümle), “Size 
onu değil, İthageneia’nızı soruyorum, İthageneia’nız  nedir ?” sorusunu yöneltmesinin 
temelinde,  sadece çok daha büyük ve ağır bir insan hakları ihlali değil, çok daha vahim 
bir insan hakları dramı yatmaktaydı. Halen devam eden bu dram, uluslararası kuruluşlar 
gibi, çok daha küçük ve bireysel konularda bile adeta hasım tutumu takınarak Türkiye’yi 
kendince hizaya getirmeye çalışan Yunanistan’ın üyesi bulunduğu A.B. tarafından da 
görmezden, duymazdan ve bilmezden gelinmektedir.     

5   T.C.’nin kuruluşuna giden süreçte, “ulus”u (eşit vatandaşlar bütününü) ve “ulus-
devlet”i (eşit vatandaşların devletini) ortaya koyacak “ulusçuluk” ile “millet”i ortaya 
koyacak “milliyetçilik” akımı içiçe yürümüştür. Ancak her iki akım da “milliyetçilik” 
kavramı altında dile getirilmiştir. Gerçekte, bu “sosyo-kültürel” kavramın “siyasi-
hukuki” anlamda da kullanılması, yer-yer tartışmalara yolaçmıştır. Örneğin, (ulus 
anlamında) “vatandaşlardan oluşan bütünlüğü”  kastetmek isteyen, ancak bu yeni siyasi-
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“Ulusal grup” (national group) ise, kendisini oluşturan ulus ve ulus-
devlet sayısının bir’den fazla olduğu “çok-uluslu” (multi-national) federal 
veya konfederal yönetim biçimine sahip bir “ulus-devlet”de görülen ve bu 
“ulus-devlet”in kuruluşuna genellikle başlangıçta katılan, dolayısıyla da bu 
statüye “resmi” olarak sahip bulunan gruptur. Açıkça, bir ulus-devlet’de 
herhangi bir grubun “ulusal grup” nitelendirilebilmesi için, o grubun, fe-
deral ve/veya federe ulus-devletin anayasalarında ve/veya kurucu belgele-
rinde “ulusal grup” olarak belirtilmiş olması gerekmektedir. Bu açıdan ba-
kınca, Türkiye gibi “tekçi” (monist) yönetim biçimine sahip (bir’den fazla 
ulus ve ulus-devlet’ten oluşmayan) her ulus-devlet, sadece “tek-uluslu” 
(mono-national) olup, devlet de bu tek ulusun devletidir. Türkiye’de bu tek 
ulus (ırki/etnik kökenleri, taşıdıkları kültür ve/veya aidiyet bilinçleri han-
gisi olursa-olsun) “Türk ulusu”dur.6 Dolayısıyla, benzer ülkelerdeki gibi 

hukuki olguyu “millet”  kavramına itibar ederek Türkiye’de yaşayanları “Türk milleti” 
niteleyen (böylece dolaylı olarak, Türkiye dışında  Türk bulunmadığı izlenimi yaratan) 
çevreler, Ziya Gökalp’in şimşeklerini üzerine çeker. “Millet” kavramını, “sosyo-kültürel” 
anlamıyla dikkate aldığı anlaşılan Gökalp, sözkonusu çevreleri “coğrafi Türkçülük” 
yapmakla suçlar. Şöyle der: “…Coğrafi Türkçülere göre, millet, aynı ülkede oturan 
ahalilerin mecmuu demektir. Mesela onlara göre bir İran milleti, bir İsviçre milleti, 
bir Belçika milleti…vardır. Halbuki İran’da Farisi, Kürt ve Türk’ten ibaret olmak 
üzere üç millet, İsviçre’de Alman, Fransız, İtalyan’dan ibaret olmak üzere yine üç 
millet…mevcuttur. Bu muhtelif cemiyetlerin lisanları ve harsları biri birinden ayrı 
olduğu için, heyet-i mecmualarına millet adını vermek doğru değildir. Bazen bir 
ülkede müteaddit milletler olduğu gibi, bazen de bir millet müteaddit ülkelere dağılmış 
bulunur. Mesela Oğuz Türklerine bugün Türkiye’de, Azerbaycan’da, Harezm 
ülkesinde tesadüf ederiz. Bu zümrelerin lisanları ve harsları müşterek olduğu halde, 
bunları ayrı milletler telakki etmek doğru olabilir mi?” (Gökalp, 1986:15).

6  Türkiye’de tek “ulus” ve tek “ulus-devlet” olgularının ifadesi ve güvencesi 
olarak, Anayasa’nın 3. Maddesi; “Türkiye Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir 
bütündür....”, 6. Maddesi; “Egemenlik, kayıtsız şartsız Milletindir. Türk Milleti, 
egemenliğini, Anayasanın koyduğu esaslara göre, yetkili organları eliyle kullanır....”, 
66. Maddesi de “Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Türk 
babanın veya Türk ananın çocuğu Türktür....” der. T.C. Anayasası ve İnsan Hakları, 
Yetkin Yayınları, Ankara: 2004, s. 33-34, 73. Hemen ifade edelim ki “Türk Milleti”  
kavramı, “sosyo-kültürel”  bir kavramdır, ancak Anayasa’da “siyasi-hukuki” anlamda, 
yani “Türk ulusu” anlamında kullanılmıştır. Çünkü, “ulus” tanımına uygun olarak 
Türkiye’de egemenlik ve diğer siyasi-medeni haklar ile yükümlülükler, T.C. devleti ile 
arasında “siyasi-hukuki” bağ bulunan bireylerden, açıkça vatandaşlardan oluşan bütüne 
aittir. Yoksa, başka uluslar içinde ve ulus-devletler üzerinde o devletlerin vatandaşları 
olarak o ülkelerde egemenlik ve diğer siyasi-medeni haklar ile yükümlülüklere sahip 
bulunan ve sadece “sosyo-kültürel”  bir olgu olan “Türk Milleti” içinde yeralan 
“Türk”  etnik gruplarına değil. Hatırlatmak gerekirse, her ulus-devlet gibi, T.C. 
devleti de uluslararası alanda [haklarında taraf olduğu anlaşmalardan ve akrabalıktan 
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Türkiye’de de, “siyasi-hukuki” ‘tek kimlik/tek ulus’ olarak “Türk ulusu” 
dışında bir ulusal grup yoktur.7 Bu arada (eski Yugoslavya’da olduğu gibi) 
“çoğulcu” (pluralist) yönetim biçimine sahip (bir’den fazla ulus ve ulus-
devlet’ten oluşan) “çok-uluslu” her “ulus-devlet”, uluslararası ilişkilerde, 
içerdiği tüm ulusları kapsayan “siyasi-hukuki” ‘tek üst kimlik/tek üst ulus’ 
olarak sadece bir ulusa (Yugoslav ulusu), bir ulus-devlete (Yugoslavya 
ulus-devleti) ve bir başkente (Belgrad), ulusal ilişkilerinde ise kendisini 
oluşturan ulus ve ulus-devlet sayısı kadar ulusa, ulus-devlete ve başkente 
sahiptir. Nitekim, eski Yugoslavya döneminde kendilerine ulus-devlet atfe-
dilen Sırplar, Hırvatlar, Slovenler, Makedonlar, Karadağlılar ve (1971’den 
sonra Boşnaklar’a izafeten) Müslümanlar, resmi anlamda “uluslar” (nati-
ons), diğer tüm etnik gruplar (Arnavutlar, Romlar, Macarlar, Türkler…vd) 
ise “ulusallıklar” (nationals) olarak tanınmış ve gerek “uluslar”ın, gerek  
“ulusallıklar”ın bu statüleri ile hak ve yükümlülükleri federal ve federe 
devlet anayasalarında belirtilmiştir (Poulton, 1993:11,15,49,68). Geçmişte 
kalan “çok-uluslu” bir başka devlet, eski Sovyetler Birliği, günümüzde ise 
kısmen bu topraklar üzerinde yerini alan Rusya Federasyonu’dur. Bunlar-
dan ilkinde, adlarına cumhuriyet (ulus-devlet) kurulan uluslara yönelik ola-
rak 1944’te; “savaştan sonra yürütülecek politikada izlenmesi düşünülen 
yöntemin bir parçası” olarak, (1931 tarihli) Sovyet Anayasası’na “cum-
huriyet statüsündeki birimlere, ulusal silahlı kuvvetler kurma yetkisi veren 
özel bir madde” de eklemişti. Ancak sadece kağıt üzerinde kalan bu yetki, 
daha sonra (1977 tarihli) Sovyet Anayasası’ndan çıkarılmıştır (Matuszews-
ki 1988:139). Anmaya değer bir başka “çok-uluslu” devlet, ABD’dir. Bu 
ülkede eyalet devletçiklerinin kendileri, birer ulus-devlet ve her birindeki 
vatandaşlar bütünü de birer ulus sayılmakla birlikte, bunlar (yukarıdakiler-
deki gibi ‘millet’ yada ‘milli’ adlara değil) ABD’nin kendisi gibi ‘coğrafya’ 
adlarına karşılık gelmektedir. Adlarına ulus-devlet atfedilmeyen Almanlar, 
Fransızlar, İtalyanlar, Çinliler, Japonlar, Meksikalılar, Birleşik Devletler 
Kızılderilileri, Meksika Kızılderilileri ve Kanada Kızılderilileri gibi etnik 

(milletdaşlıktan-Anavatan olmaktan) kaynaklanan müdahale edici ve sorgulayıcı 
konumları hariç] Türkiye dışındaki “T.C. yurttaşları olmayan Türk etnik gruplarını/Türk 
milletinin Türk ulusu dışındaki kesimini” değil, “T.C. vatandaşlarından oluşan bütünü/
Türk ulusunu ve Türk milletinin (aidiyet bilinci taşıyanları itibarıyla) bunun içindeki 
kesimini” temsilen vardır ve onlar adına hareket etmektedir.

7  Tek-uluslu devletlerde (“sosyo-kültürel” anlamdakinin aksine) “siyasi-hukuki” 
anlamda üst veya alt kimlikten /üst veya alt ulustan sözedilemez. Çünkü bu anlamda bir/
tek kimlik/ulus vardır ve bunun altı-üstü yoktur.  Bu itibarla, Türkiye’de “siyasi-hukuki” 
anlama gelmek üzere “Türk üst kimliği/Türk üst ulusu”  şeklindeki kullanımlar 
yanlıştır. 
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gruplar ise, yönetsel açıdan “Birleşik Devletler’in ulusallıkları” (as na-
tionals of the United States) şeklinde “ulusallık”  grupları olarak dikkate 
alınmaktadır (McDonagh ve Richards, 1953: 4).

 2.2. Millet ve Milli Grup 
“Millet”; “ulus”un ve “ulus-devlet”in varlığına bağlı olmayan, ancak 

bazı coğrafyalarda (özellikle Balkanlar’da ve Türkiye’de), bu ikisinin var-
lığı kendi varlığına bağlı olan “sosyo-kültürel” bir olgudur.8 Çok sayıda, 
küçük ölçekte ve dışa kapalı nitelikte geleneksel örgütlenme birimleri olan 
ve her biri ‘hakim üst kimlik’ olarak kendi kanbağına dayanan “kabileler/
aşiretler”in ve din/mezhep/tarikat ortaklığına dayanan “ümmet”in yerini 
alan “millet”i şöyle tanımlayabiliriz: ‘Bir veya bir’den fazla ulus içinde 
ve ulus-devlet üzerinde yayılan, aralarında tarih/akrabalık ve/veya kültür 
ortaklaşalığı bulunan ve bu ortaklaşalıktan kaynaklanan ‘aidiyet bilincini’ 
(istisna olarak ortaklaşalığı bulunmadığı ve buna dayanmadığı halde olu-
şan ‘aidiyet bilincini’) ‘hakim üst kimlik’ olarak, hakim üst etnik unsurun  
tarihsel adı altında paylaşan insanlar bütünü’dür.9 Aidiyet bilinci olarak 

8  Ulus ve ulus-devletin ancak birlikte varolabileceği çok açıktır. Vatandaşlar 
(Ulus) varsa/yoksa ulus-devlet vardır/yoktur, ulus-devlet varsa/yoksa vatandaşlar 
(ulus) vardır/yoktur. “Millet”in, ulusun ve ulus-devletin varlığına bağlı olmadığı da 
çok açıktır. Kavrayabilmek bakımından çekinmeden yazabiliriz: Türkiye 3. güç/güçler 
tarafından işgal edilse “siyasi-hukuki” olgular ulus ve ulus-devletin varlığı son bulur, 
hükümleri düşer. Ancak esaret altında da olsa “Türk bilinci”  taşıyanlardan oluşan 
“Türk milleti”  (imha ve asimile edilemedikçe) varlığını devan ettirir. Kaldı ki “Türk 
milleti”nin önemli bir kesimi, öteden beri başka milletlere atfen  kurulmuş başka uluslar 
içinde ve ulus-devletler üzerinde yaşamaktadır. Balkanlar’da ve Türkiye’de ulus ve ulus-
devletin varlığının,  “millet”in varlığına bağlı olduğuna gelince, bu da oldukça açıktır. 
Okyanüsötesi coğrafyalardan farklı olarak, tümü esasen Yunan, Bulgar, Sırp, Arnavut… 
ve nihayet Türk milleti adına ve bunlara atfen kurulmuştur. Kaldı ki, sadece uluslararası 
alanda değil, her biri içindeki farklı etnik unsurların bakışı ve değerlendirmesi de bu 
yöndedir. Dolayısıyla da, bu  ulus ve ulus-devletlerin varlığı,  milletlerinin doğrudan  
varlığına bağlıdır.

9     “Sosyo-kültürel” bir kavram olarak “hakim üst kimlik”,  bir “millet”in 
kapsadığı alt kimliklerin üzerindeki kimlik, onları örten/içeren büyük kimlik anlamına 
gelmektedir. Türkiye’de (olasılıkla çok küçük kesimleri itibarıyla Kürtler, Rum-
Ortodokslar ve Ermeniler hariç) Andrews’in kitabında geçen etnik grupların hemen 
tamamı nezdinde hakim üst kimlik “Türk”tür. Bu çerçevede (“siyasi-hukuki” olandakinin 
aksine)  “sosyo-kültürel” anlamda Türkiye’de “Türk üst kimliği”  şeklindeki bir ifade 
doğrudur. Ancak, “Türk üst milleti” şeklindeki bir ifade yanlıştır. Çünkü Türkiye’de 
(alt kimlikleri kapsayan) bir/tek “Türk milleti” dışında, onun altında, üstünde veya 
yanında başka millet/milletler (ethnos/ethnoslar) değil, önceki cümlede geçen ve başka 
bir millete aidiyet bilinci taşıyan/milletin uzantılarını oluşturan milli (ethnic) gruplar 
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‘hakim üst kimlik’, bütünde ve gruplarda “millet bilinci”,  bireylerde ise 
“milli bilinç” olarak yer etmektedir. Türkiye, Kıbrıs, Balkanlar ve çevre 
ülkelerdekiler ortaklaşalığa dayanan aidiyet bilinci, Belçika’nın Faymon-
ville köyü sakinleri ise ortaklaşalığa dayanmayan aidiyet bilinci itibarıyla 
‘hakim üst kimlik’ olarak Türk’türler.10 O halde “Türk milleti”; T.C. va-
tandaşı olanları ve olmayanları, Türk ulusu içinde yeralanları ve yeralma-
yanları ve ulus-devletin ülkesi Türkiye’de yaşayanları ve yaşamayanları 
itibarıyla (açıkça vatandaşlıkları, ulusları, ulus-devletleri ve ülkeleri han-
gisi olursa-olsun), ana kütle Türkiye’de ve çevre ülkelerde olmak üzere 
yeryüzünde  bulunan, bütünlük ve grupları itibarıyla “millet” bilincini, bi-
reyleri itibarıyla “milli” bilinci ‘hakim üst kimlik’ olarak “Türk” ortak adı 
altında paylaşan insanların tamamıdır. Gerek “millet” olgusunun ortaya 
çıkışında, gerek bir “milletin parçası/üyesi” olmada, belirtilen ortaklaşa-
lığın önemli, ancak asıl belirleyicinin “millet bilinci” ve “milli bilinç” ol-
duğu gözardı edilmemelidir.11 

“Milli grup” (ethnic group) ise, yukarıdaki bilgilerden de anlaşıla-
cağı üzere, tarih/akrabalık ve/veya kültür ortaklaşalığı çerçevesinde yerini 
alan “millet bilinci” esasında, kendini bir millete ait/ilişkin gören ve başka-
larınca böyle görülen grup olmaktadır. 12

vardır.   
10     MİLLİYET gazetesi, “Orada bir köy var uzakta”, “Belçikalı Türkler festivali”, 

1 Mart 2006 Çarşamba, s. 1, 3.  “… Asırlardır kendilerini ‘Türk’ diye adlandıran 
Faymonville halkı, festivalde Türk bayrağı taşıyıp Türk giysileri giyiyor. Köyün 
futbol takımının adı da ‘Turkania’. ‘Turkania’ her maçına Türk bayrakları eşliğinde 
çıkıyor.…” 

11         Farklı boyutta bir benzetme de olsa Karl Marx, belirttiği tüm ortaklaşalıkları 
paylaşmalarına rağmen, nasıl ki bir insan kategorisinin “sınıf” olabilmesi için “sınıf 
bilinci”nin şart olduğunu vurguluyorsa, biz de yukarıda belirtilen aralarındaki tüm 
ortaklaşalığa rağmen, “millet bilinci”  bulunmayan bir kitlenin “millet”, “milli bilinç” 
taşımayan bir grubun/kişinin de “milletin parçası/üyesi” sayılamayacağını vurguluyoruz. 
“Millet” öncesi durum [“kabileler/aşiretler” ve “ümmet”] zaten budur.

12     Burada, “Ethnos”un sıfat şekli “ethnic” kavramına uygun olarak, bu türden 
gruplara atfedilen “etnik grup” nitelemesinin, başka hangi gruplara atfedilebildiği 
tartışmasına girmeyeceğiz. Şu kadarını belirtelim ki, “etnik grup” nitelemesinin, 
kullanılabileceği-kullanılamayacağı gruplar konusunda henüz tam bir görüş ve 
uygulama birliği bulunmamaktadır. Bu niteleme, Makedonya’daki Türk etnik grubu, 
Yunanistan’daki Makedon etnik grubu gibi (bizce) tutarlı kullanımının yanısıra, 
“ethnos” olgusu bulunmayan,  hatta aynı “ethnos” içinde yeralan bir alt ve/veya 
karşı kültür grubunu ifade etmek üzere de kullanılabilmektedir. Bu hususta en iyi 
örnek, Andrews’in ilgili kitabıdır. Andrews’in Türkiye’de “etnik grup” olarak ifade 
ettiklerinden birkaçı (olasılıkla küçük kesimleri itibarıyla Kürtler, Rum-Ortodokslar 
ve Ermeniler) hariç, tamamı Türk ethnos’u (milleti) içindeki alt kültür gruplarıdır. 
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2.3. Ulus, Ulus-Devlet ve Ülke Adları ve Nitelikleri ile (millet varsa) 
“MİLLET”, (millet yoksa) “COĞRAFYA” Adı ve Nitelikleri Arasındaki 
Tutarlı İlişki

Bir “ulus”, “ulus-devlet” ve bunların mekanı olarak “ülke” adları ve 
nitelikleri ile (millet varsa) “millet”, (millet yoksa) “coğrafya” adları ve 
nitelikleri arasında tutarlı bir ilişki bulunmaktadır. Açıkça, “uluslaşma ve 
ulus-devletleşme” süreçlerine paralel olarak “milletleşme” sürecini yürü-
ten toplumlar bakımından ulus, ulus-devlet ve ülke adları ve nitelikleri; bu 
süreçleri başarıya ulaştıran, dolayısıyla “millet” olgusuna ulaşan hakim üst 
etnik unsurun, açıkça kendisinin/oluşturduğu “MİLLET”in adı ve nitelik-
leridir: Türk ulusu, Türkiye ulus-devleti, Türkiye ülkesi, Türk milleti 
gibi.13 Bu kavramların sadece kendileri veya kökleri değil, ifade ettikleri 
olguların nitelikleri de önce “milli” (etnik), sonra (ulus ve ulus-devlet’in 
kurulmasıyla) “ulusal” (national)dır. Aynı durum, Yunanistan (Ellas), Al-
manya (Germenya), Arnavutluk (Albania), Rusya (Russia), Macaristan 
(Hungary), Bulgaristan (Bulgaria)…bakımından da geçerlidir. Hatırlat-
mak gerekirse, Andrews’in gizlemeye çalıştığı gibi ilgili “kurucu” millet 
adının “milli” (etnik) ve “ulusal” (national) kullanımları arasına herhangi 

Örneğin, göçten önce bulundukları ülkelerde Türk “etnik grubu” olarak bilinen 
Türkiye’deki göçmen grupları, Türk ethnos’unun içine göç etmekle hangi ethnos’a 
ait/ilişkin anlamda “etnik grup” nitelenebilirler ki ? Burada şunu da eklemekte 
yarar vardır. Grupların kendilerine içten (emic) ve başkaları tarafından dıştan (etik) 
bakışlar arasında her zaman bir paralellik (simetri)  de bulunmayabilmektedir. Açıkça 
kendini “dini” gören bir grup, diğer grup/gruplar tarafından “etnik” yada “ırki” grup 
olarak görülebilmektedir. Grupların nitelendirilmesinde gözlenen karışıklığın önemli 
nedenlerinden biri de budur. 

13  Burada, ilk adımları Osmanlı (Tanzimat) döneminde sezinlenen, ancak belirgin 
ve cesaretli adımları Cumhuriyet döneminde atılan ve layık olduğu sıfata bu dönemde 
ulaşan “Türk devrimi”nin, iki yönlü olduğunu vurgulamakta yarar vardır: Milli 
(Ethnical)  ve Ulusal (National). Türklerin tarihini, kültürünü, uygarlığa katkısını 
ortaya koymaya, bunlara ve (bazıları yeni oluşturulan) değerlerine, sembollerine, 
armalarına, sancaklarına, bayraklarına, marşlarına, mitlerine, kutsallarına, 
kahramanlarına, zaferlerine, sıfatlarına, isimlerine, önderlerine yönelik ilgiyi ve sevgiyi 
geliştirmeye, bunlarla gurur ve bunlara aidiyet bilinci oluşturmaya ve böylece çevre 
ülkelerdekiler dahil, Türkiye’deki Türkler’de ve Türkler’le bütünleşme sürecindeki 
gruplarda (kısaca hedeflenen “millet” kapsamında) Türk bilinci yaratmaya, açıkça 
“Türk milleti” olgusunu ortaya koymaya ilişkin  sosyo-kültürel reformlarıyla “milli 
(ethnical)”. Dil, din, ırki/etnik köken, cinsiyet, sınıf v.b. farklılıklar ne olursa-olsun, 
(haklar ve yükümlülükler bakımından)  ‘eşit vatandaşlar’ ve ‘eşit vatandaşların devleti’ 
esasında (kısaca hedeflenen “ulus” ve “ulus-devlet kapsamında) çağdaş “ulus/ulus-
devlet” ilişkileri kurmaya/oluşturmaya ilişkin siyasi-hukuki reformlarıyla da “ulusal 
(national)”.
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bir ayrım koymayan tek ülke Türkiye değildir. Yanıltarak benzetmeye ça-
lıştığı “coğrafya” adı esasına göre kurulan Okyanüsötesi ülkelerle Türkiye 
(ve yukarıdakiler) arasında da benzerlik bulunmamaktadır. Açıkça, bun-
ların hemen tümü, tarih/akrabalık ve/veya kültür ortaklaşalığına dayanan 
bilincin eşlik ettiği “sosyo-kültürel”  “millet” (ethnos) olgusuna sahip 
olan, dolayısıyla “uluslaşma, ulus-devletleşme ve milletleşme” süreçlerini 
birlikte yürüten, bunları kendi milletleri ve milli adları altında oluşturmaya 
adanan, tümüne milli ve ulusal anlamda atalarının tarihinden, kültürel mi-
rasından (bazıları yeni oluşturulan) değerler, semboller, armalar, sancaklar, 
bayraklar, marşlar, mitler, kutsallar, kahramanlar, zaferler, sıfatlar, isimler, 
önderler atfeden milletlerin/milli grupların hakim olduğu uluslar ve ulus-
devletlerdir. Örneğin, bir değer olarak Türk adı (Amerikan adı gibi coğ-
rafyadan alınarak ulusa, ulus-devlete ve ülkeye atfedilen “coğrafya” adı 
değil) coğrafyaya/ülkeye, ulusa, ulus-devlete ve millete atfedilen “millet” 
adıdır. Yine Türk bayrağı…Atatürk (Amerikan bayrağı…George Was-
hington  gibi ulus ve ulus-devlet kapsamında ve bunların ömrünce sadece 
“ulusal” sembol ve önder değil) ulus, ulus-devlet ve millet kapsamında ve 
fakat ulus ve ulus-devlet’ten çok, millet’in ömrünce “milli” ve “ulusal” 
sembol ve önder’dir. Bunlarla ilgili olarak şu gerçeği de eklemekte yarar 
vardır: Her birinin “ulus”, “ulus-devlet” ve “millet” öncesindeki ataları iti-
barıyla bazı kesimleri, biyolojik ve/veya kültürel olarak başkaları içinde 
asimile olup (Balkanlar’da Kuman-Kıpçaklar’ın ve Peçenekler’in çoğun-
luğu gibi) onlarla bütünleşmişken,  başkalarına ait bazı kesimler de (Türk-
ler içinde Arnavutlar ve Boşnaklar, Yunanlılar içinde Arnavutlar ve Slavlar 
gibi) kendi içlerinde elbette ki asimile olmuş, kendileriyle bütünleşmiştir.14 
İki yönlü olguya ilişkin bu süreç, günümüzde de sadece ulus-devlet üze-
rinde ve ulus kapsamında değil, millet kapsamında devam etmektedir ve 
“değişme” gerçeğine uygun olarak, bir noktadan sonra öngöremediğimiz 
meçhulde yeni olgulara doğru devam edip gidecektir.15  
14   Nitekim Gökalp’e göre de; “cemiyetler, kablettarih (tarih öncesi) zamanlarda 

bile, kavmiyetçe halis değildirler.” Yine ona göre, çok yerinde bir tesbitle,  savaşlarda 
esir alma, kız kaçırma, suçluların kendi topraklarından kaçarak başka bir topluma 
girmesi, evlenmeler, göçler, başkalarına benzeme ve başkalarını kendine benzetme 
gibi olaylar, onları birbirine az yada çok karıştırmıştır. “Kavmi Türkçüler”e yönelik 
eleştirilerinde Gökalp ardından şu soruyu sorar: “…Kablettarih zamanlarda bile saf 
bir kavim bulunmazsa, tarihi devirlerdeki kavmi herc-ü merclerden (karışmalardan) 
sonra, artık saf bir kavmiyet aramak ayıp olmaz  mı?...” (Gökalp, 1986:13-14).

15  Bu açıdan bakınca, özellikle Balkanlar’da “Türk” bilinci taşıyan gruplara veya 
kesimlerine atfen kullanılan “Soydaşlarımız” kavramının terk edilmeye başlanması, 
oldukça kaygı vericidir. Çünkü bu  kavram, ilgili gruplar tarafından da “Türk” olmakla 
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Öte yandan, ele alınan nitelikte “millet” olgusuna sahip olmayan, 
özellikle Okyanüsötesi coğrafyalarda ulus, ulus-devlet ve ülke adları ve 
nitelikleri; (olmayan “millet”e değil) zorunlu olarak üzerinde bulunulan 
“COĞRAFYA”ya karşılık gelmektedir. Bunların vatandaşlar bütünü Ame-
rikan, Arjantin, Kanada, Brezilya, Avustralya…ulusu, ulus-devletleri 
A.B.D., Arjantin, Kanada, Brezilya, Avustralya…ulus-devleti ve üzerin-
de yeraldıkları coğrafi mekanlar da Amerika, Arjantin, Kanada, Brezilya, 
Avustralya...ülkesi olarak adlandırılmaktadır. Tümünün adları ve nitelikle-
ri (millet ve milli değil), zorunlu olarak coğrafya ve coğrafi’dir. Hiçbirinde, 
yukarıdakilere benzer öneme ve işlevlere sahip bir millet/milli grup yoktur. 
Açıkça ne gücü, ne baskın nüfusu ne de diğer nitelikleriyle, (Türk, Yunan, 
Alman, Arnavut, Bulgar, Hungar (Macar)…gibi) tarihsel ve kandaş dö-
nem adı altında varlığını devam ettiren, atalarının tarihinden, kültüründen 
(tümü yeni oluşturulan ve tümü “ulusal” olanlar dışında) değerler, sembol-
ler, armalar, sancaklar, bayraklar, marşlar, mitler, kutsallar, kahramanlar, 
zaferler, sıfatlar, isimler, önderler atfederek ulusa, ulus-devlete ve ülkeye 
“milli” nitelik kazandıran bir hakim üst “etnik” (milli) unsur yoktur. Yine, 
bu ülkelerin (ulusun ve ulus-devletin varlığından bağımsız olarak) ulus-
devletin sınırlarını aşan (“coğrafya” adı altında bile olsa) “sosyo-kültürel” 

eşanlamlı kabul edilmekte ve bulundukları devletlerin üzerlerindeki haksız iddialarını  
bertaraf edici işlev göstermektedir. Açıkça bu kavram, kendilerine atfedilen veya 
kendilerinin kullandığı ad ve sıfatlar (Pomak, Torbeş, Goran, Rom, Arnavut ve Boşnak 
gibi), bulundukları devletlerin haklarındaki iddialar (zorla Müslümanlaştırılan Bulgar, 
Yunan, Arnavut, Slav oldukları gibi) ne olursa olsun,  Türkiye’nin,“Türk” bilinci 
taşıyan tüm gruplara veya kesimlerine koruyucu akraba devlet (milletdaş/Anavatan) 
olarak sahip çıkmasını, asimile veya yok olmaktan kurtarmak gerektiğinde göçmen 
olarak kabul etmesini, uluslararası hukuk kadar insani açıdan da hem haklı kılmış, hem 
de kolaylaştırmıştır. Nitekim bu kavramla tutarlılık taşıyan Türkiye’nin 1934/2510 sayılı 
Göçmen Kanunu’nun 3. maddesi de, “...Türk soyundan olan veya Türk kültürüne 
bağlı bulunan kimselerin göçmen olarak yurdumuza kabul edilebileceği…”ni 
öngörmüştür (Dışişleri Bakanlığı, 1969:645). Bir yandan “Soydaşlarımız” kavramının  
terk edilmeye, öte yandan Türkiye’ye göç etmiş “Soydaşlarımız” olgusundan (ilgili 
Kanun’a ve diğer düzenlemelere rağmen) “siyasi-hukuki” tanınmaya götürebilecek 
(dernek gibi) “resmi”  ad altında “etnik” gruplar yaratılmaya çalışılması, kanaatimizce 
Türk devriminin “milli” (ethnical) yönüne, açıkça “Türk Milleti” olgusunun içeriğine 
ve niteliğine  gelmiş geçmiş en ağır, açık ve ilk çifte meydan okuma oluşturmaktadır. 
Anlaşılan odur ki ; Balkanlar’da bilinçlerine bakılmaksızın “Türk” dışında ad veya sıfat 
taşıyan grupları, artık “Türk”ten veya eşanlamlısı “Soydaş”dan saymaya, dolayısıyla da 
Cumhuriyet’in üzerlerindeki koruyucu akraba devlet (milletdaş/Anavatan) işlevine son 
verilmektedir. İkinci olarak, ilgili Kanun’a ve “Soydaşlarımız” olgusunun içeriğine ve 
niteliğine rağmen, Türkiye’deki “Soydaşlarımız”dan bir kesiminin “Türk” olmadığı 
“resmi” olarak kabul ettirilmeye çalışılmaktadır.
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bir olguya sahip olmalarını düşünebilmek olası değildir. Bu gerçek, sınır-
ları içindeki durum bakımından da geçerlidir. Açıkça, “sosyo-kültürel” 
olarak ne sınırları içinde, ne sınırları dışında uzanan bir “Amerikan, Ar-
jantin, Kanada, Brezilya, Avustralya...milleti” varlığından sözedilemez. 
Açıkça, milletlerinin birer parçası olarak Makedonya’da Türk etnik grubu, 
Arnavutluk’ta Yunan etnik grubu, Yunanistan’da ve Bulgaristan’da Make-
don etnik grupları, Yunanistan’da ve eski Yugoslavya topraklarında Arna-
vut etnik grupları, İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde Alman etnik grubu 
gibi, Peru’da bir Amerikan etnik grubunun yada Brezilya’da bir Kanada 
etnik grubunun varlığı düşünülemez. Ancak, uyguladıkları “biyolojik ve/
veya sosyo-kültürel” bütünleş(tir)me modellerinin başarısına bağlı olarak 
(sadece ulus-devletleri üzerinde ve ulus’ları kapsamında) bütünleşmiş birer 
“sosyo-kültürel” olgu yaratabilirler. Ancak bu olgu, bir “milli (etnik)” ada 
karşılık getirilemeyeceğinden yine de “millet” nitelenemeyecek ve adı da  
(ulusun, ulus-devletin ve ülkenin adları gibi) “coğrafya” adından başka bir 
ada karşılık gelemeyecektir. 

Yukarıdaki ulus-devletlerden birincilerde; ulus’un, vatandaş’ın, 
ulus-devlet’in, ülke’nin veya bunlardan birinin veya birkaçının adının ve 
niteliklerinin “millet”ten “coğrafya” adına ve niteliklerine dönüştürül-
mesi, bunlar arasındaki tutarlılığı, eşdeyişle sistemi parçalar, ulus’un ve 
ulus-devlet’in varlığını ve niteliklerini sarsar, millet’i tehlikeye düşürür. 
Açıkça, ulus ve vatandaş hakkında [“Türk, Yunan…ulusu” ve “Türk, Yu-
nan…vatandaşı” yerine] “Türkiye, Yunanistan…ulusu” ve “Türkiyeli, 
Yunanistanlı…”, ulus-devlet ve ülke hakkında da [“Türkiye, Yunanis-
tan…cumhuriyeti” ve “Türkiye, Yunanistan…ülkesi” yerine] “Anadolu, 
Rumeli…cumhuriyeti” ve “Anadolu, Rumeli…ülkesi” biçimindeki bir 
“siyasi-hukuki” dönüşüm, “sosyo-kültürel” niteliği itibarıyla kararla de-
ğiştirilme olasılığı bulunmayan Türk, Yunan… milleti olgusunu yadsı-
manın, rencide ve tahrik etmenin ötesinde, millet’in dışarıdaki uzantılarını 
da akraba/doğal koruyucu (Anavatan) devletin gözetiminden alıkoyma sü-
recini başlatır, anlaşmalardan kaynaklanan durumlarını sorgulama hakkını 
sekteye uğratır, tamamen içinde yaşadıkları “ulus”un ve “ulus-devlet”in in-
safına terketmiş, kaderleriyle baş başa bırakmış olur. Durum bununla sınırlı 
kalmaz, çevre ve diğer ulus-devletler ile uluslararası kuruluşlar, böylece 
etnik yönleri öne çıkarılacak gruplar üzerinde “azınlık” yada “azınlıkları” 
oldukları iddiasıyla söz hakkı ve olasılıkla da içişlerine müdahale gerekçesi 
kazanır. Kanaatimizce, örneğin sırf “Sakarya Arnavutları Derneği”nin 
varlığı bile, sadece Arnavutluk’a değil, uluslararası kuruluşlara da böyle bir 
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hakkı/gerekçeyi çoktan sağlamış görünmektedir. 
  İkinci gruptaki ulus-devletler bakımından da durum pek fark-

lı değildir. Bunlarda da belirtilen unsurların adlarının ve nitelikleri-
nin “coğrafya”dan [örneğin ABD’de sırasıyla İngiliz (veya WASP)16 
ulusu-İngiliz  (veya WASP) vatandaşı-İngiltere  (veya WASP) Birleşik 
Devletleri-İngiltere (veya WASP) ülkesi, Latin Amerika ülkelerinden bi-
rinde İspanyol ulusu-İspanyol vatandaşı-İspanya Cumhuriyeti-İspanya 
ülkesi gibi] “millet” adına ve niteliklerine dönüştürülmesi de sözkonusu 
tutarlılığı ve sistemi parçalar, ulus’un ve ulus-devlet’in varlığını ve nite-
liklerini sarsar, (milletlerinin uzantıları olarak) bu ülkelerdeki etnik grup-
ların (göçmen gruplarının) akraba/doğal koruyucu (Anavatan) devletleri-
nin duruma ve içişlerine müdahalesine, olasılıkla da savaşa yada savaşlara 
yolaçar.17 

2.4. Irk ve Irki Grup
  “Irk” (Race) kavramı, başlangıçta özellikle hayvanlar hakkın-

da aynı atadan gelen döller için kullanılmıştır. 17. yüzyıldan itibaren ise 
Fox’un “Book of Martyrs” (1750) adlı eserinde geçen “…the race of 
Abraham…” ifadesinden de anlaşıldığı gibi, insanlar hakkında fizyolojik 
anlamda kullanılmaya başlanmıştır. Ve bu tarihten sonra “ırk” kavramı, 
içinden çıkılamayan bulanık bir anlam kazanmıştır. Kısaca bu kavrama; 
tür, ırk, soy, millet, zümre, meslekdaş gibi birçok anlam yüklenmiştir. Ala-
addin Şenel’e göre; “ırk” kavramının bu kadar çeşitli anlamlar kazanma-
sının sorumlusu “ırkçı düşünür ve yazarlar”dır (Şenel, 1993:53-55). Me-
sela Arthur de Gobineau’ya (Fransız) göre üstün ve aşağı ırklar vardır ve 
uygarlıklar, sadece üstün ırkların eseridir. En yaratıcı olan ise beyaz ırkın 
“Arya” koludur (Kösemihal, 1968:62 ; Sorokin, 1994a:195). Bu çerçevede 
bir toplumdaki sosyal sınıf ayrılıklarını da “ırk” temeline dayandıran ve 
“Arya” kolunun her toplumda üst sınıfları oluşturduğunu öne süren, bilim-
sel zeminden yoksun görüş Otto Ammon (Alman) ve diğer ırkçılar olarak 
Houston Steward Chamberlain (İngiliz), Francis Galton (İngiliz), Karl Pe-
arson (İngiliz) ve Vacher de Lapouge (Fransız) tarafından desteklenmiştir 
(Sencer, 1974:17-18 ; Hançerlioğlu, 1986:182). Irkçı düşünce ABD’nde de 

16   “White Anglo-Saxon Protestant=Beyaz Anglo-Sakson Protestan”.
17  Anlatılanlardan çıkarılması gereken bir sonuç da şudur: İlk gruptakilerin ulusları 

ve ulus-devletleri “milli”,  ikinci   gruptakilerin ise (milli değil) “coğrafi”  niteliklidir. 
Bu itibarla, “ulus”  ve “millet” kavramlarını eşanlamlı kabul edenlerin ilk gruptakilerin 
ulusları için (ulus yerine) “millet”, devletleri için (ulus-devlet yerine) “milli devlet”  
nitelemesinde bulunmaları kısmen doğrudur, ancak aynı nitelemeyi ikinci gruptakilerin 
ulusları ve ulus-devletleri için yapmaları tamamen yanlıştır.  
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sadece “zenci-beyaz” ayrımı ile sınırlı kalmamıştır. Kızılderililer’e karşı 
savaşın gerekçesini “bütün yüksek efendi ırklar savaşan ırklardır” gö-
rüşüyle ortaya koyan Theodore Roosevelt (1858-1919) gibi devlet baş-
kanları, Fransızlar’ın “sefih”, İspanyollar’ın ve İtalyanlar’ın “geri zekalı” 
olduklarını ileri süren David Star Jordan (1851-1931) gibi akademisyenler 
bu ülkede yeralmıştır (Şenel, 1993:104).

“Irk”; coğrafi etkilerle ve biyolojik kalıtım sonucu, belli yada ayır-
dedici fiziki özellikler kazanmış bulunan insan kategorisidir ve başlıca ırk 
grupları (bazen “Avrupalı” olarak da ifade edilen) “Kokazoid yada Beyaz-
lar”, “Negroid yada Siyahlar(Zenciler)” ve “Mongoloid yada Sarılar”dan 
oluşmaktadır (Wells, 1984:33-35). Güvenç’in de vurguladığı gibi ırklar, as-
lında aynı türün aralarında değer yada derece sıralaması bulunmayan alt 
gruplarıdır. Irk, gerçekten de (yukarıda geçen ve diğer) ırkçıların savun-
dukları gibi, kültürel farklılıkları belirleyen bir etmen olsa, aynı ırk için-
de yeralan toplumların ve grupların yüzlerce hatta binlerce kültüre sahip 
olmaları nasıl açıklanacaktır ? Kısaca; kültürel farklılıklar ırk farklarıyla 
açıklanamayacağı gibi, ırk yoğunlaşmalarını da sadece kültürel farklarla 
açıklama olanağı yoktur (Güvenç, 1994:41, 62-63). 

Yukarıdaki “ırk” tanımı, gerçekte fizik antropologları yada genetik 
bilimciler açısından önem taşımakta ve belirtilen özellikleri itibarıyla da 
sadece onları ilgilendirmektedir. Sosyolojik açıdan ise “ırk”ın bizzat ken-
disinin değil, insanların ve toplumların (içinde bulundukları kültür tarafın-
dan belirlenen/yüklenen) “ırk görüşü”nün ne ve nasıl olduğu önem taşı-
maktadır. Bu açıdan bakınca “ırk” yada “ırki grup” (racial group); fıtri 
(doğal, doğuştan, yaradılıştan) ve sabit (değişmez yada çok yavaş değişir) 
fiziki özellikleriyle kendini diğer gruplardan farklı tanımlayan ve/veya di-
ğer gruplar tarafından farklı tanımlanan grup olarak karşımıza çıkmaktadır. 
Başka bir ifadeyle “ırk”; gruplarca fiziki/biyolojik ölçüt temelinde belir-
lenen, ancak sosyolojik olarak tanımlanan grup olmaktadır (Goodman ve 
Marx, 1978:291). Irki kategoriler, gerçekten de zaman-mekan boyutuna ve 
kültüre bağlı olarak, karşımıza birbirinden farklılık gösteren sosyolojik ta-
nımlama olguları olarak çıkabilmektedir. Kısaca, toplumların ırk görüşleri 
birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Örneğin, Burundi’deki Tutsiler ve 
Hutular arasında yakın geçmişin henüz hafızalardan silinmeyen kanlı sa-
vaşı, (sanabileceğimizin aksine) iki “ırk” grubu arasındaki savaştır. Açık-
ça, sözkonusu gruplar birbirlerini, ayrı “ırk” grupları olarak algılamakta-
dır. Oysa zenci ve benzer yüz hatlarına rağmen aralarındaki tek farklılık, 
Tutsiler’in uzun, Hutular’ın kısa boylu olmalarıdır.  Bu durum bize, sos-
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yolojik anlamda “ırk” ve “ırki grup” tanımlarının ve sınıflandırmalarının  
toplumdan-topluma, kültürden-kültüre değişik, göreli olabildiğini ve hiçbir 
tanımın yada sınıflandırmanın bir diğerinden daha fazla öneme sahip olma-
dığını göstermektedir. Bununla birlikte, her tanımlama ve sınıflandırma, 
sosyal ve kültürel unsurlar tarafından tayin edilmekte ve bunların her biri 
kendine özgü sonuçlar doğurmaktadır (Gelles ve Levine, 1995:288). 

2.5. Amaç: Biyolojik ve/veya Kültürel Bütünleş(tir)me. Neden ?
“Ulus-devlet”de vatandaşlar olarak “ulus”u birbirine bağlayan başlı-

ca ortak unsurların; dil, din, gelenekler ve  töreler ile ülke ve siyasal yapı 
olduğu açıktır. Bunlar arasında “ulus-devlet”in anlamını, somut mekanı-
nı ve niteliğini belirleyen “ulus” (ile sahip olanlar bakımından “millet”), 
“ülke” ve “siyasal yapı” unsurlarının varlığı, istikrarı ve sürekliliği; tüm 
toplumu birbirine bağlayan bu ve diğer unsurlar üzerindeki “uzlaşma ve 
bütünleşme” düzeyinin yüksekliğine bağlıdır. Çünkü; bu düzeyin yüksek-
liği ölçüsünde, birlikte duyma-düşünme-davranma yönündeki “toplum bi-
linci” de yüksek düzeyde seyredecek ve bu durum “ulus”un ve (ülkesi ve 
siyasal yapısı ile birlikte) “ulus-devlet”in (ve varsa “millet”in) varlığını ve 
sürekliliğini güçlü ve daimi kılacaktır (Gönlübol, 1993:336-337). 

  “Ulus-devlet”ler bakımından; “ulus” içinde kültürün aynı türden 
(özellikle dil ve din gibi) unsurlarını sayıca aza, olasıysa bir’e indirgeme, 
tüm toplumu birbirine bağlayan ağlar işlevi gören kültür unsurlarını sayıca 
çoğaltma, bunlar üzerinde “uzlaşma ve bütünleşme” düzeyini yükseltme, 
kısaca sosyolojik olarak türdeş bir “sosyo-kültürel yapı” oluşturma yönün-
deki çabalar (aksi yöndeki çabalara kıyasla) yaygın eğilimi oluşturmuş ve 
oluşturmaktadır. Bunu, günümüzde gözlenen hakim Batı uygarlığı bakı-
mından “uluslararasılaşma/küreselleşme”nin değerleriyle uyuştuğu ölçü-
de işbirliğine giden, uyuşmadığı ölçüde reddeden bir ulus-devlet’te hakim 
kültür bakımından “ulus(al)laşma” nitelemek yanlış olmaz. Kişiden mal 
ve hizmetlere, emek ve sermayeden bilgiye ve bilimadamına, felsefi dü-
şünceden dini inançlara, modadan damak tadına, propagandadan yönetim 
anlayışına…öngördüğü serbest dolaşım, yerleşme, istihdam, demokrasi, 
insan hakları gibi değerler ve ilişki örüntüleri itibarıyla AB’nin yöneldiği 
sonul “entegrasyon” amacının da “bölge(sel)leşme” olduğu açıktır. Yine 
Almanya’nın zaman-zaman bir “sorun” olarak dile getirdiği “Türk göç-
menlerin entegrasyonu” gibi, hemen tüm Batı ülkelerinde gündemde olan 
“yabancıların/göçmenlerin entegrasyonu” konusu da aynı amacın ve kay-
gının ifadesinden başka bir şey değildir. Demek istediğimiz çok-uluslu/ırk-
lı/etnikli, açıkça çok-kültürlü ulus-devletlerde türdeş bir “sosyo-kültürel 
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yapı” oluşturma yönündeki çabalar esastır ve bu çabaların ilk ve öncelikli 
hedefi, hakim olandan farklı “ulusal/ırki/etnik gruplar” olmuş ve olmakta-
dır. Bununla birlikte, amaç-araç tutarlılığı çerçevesinde bu grupları başarılı 
bir şekilde ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleştirebilen ülke sayısı sınırlıdır. 
Bazı ülkeler, bu tutarsızlığının somut bir göstergesi olarak “bütünleş(tir)
me”yi, sözkonusu grupları sosyolojik anlamda “ast” ve/veya “azınlık” sta-
tüsüne tabi kılmak suretiyle sağlamaya çalışırken, bazıları aynı amaç uğru-
na yine bu statüler temelinde (sürgün, yurtdışına çıkarma, zorla ad ve/veya 
din ve/veya milliyet değiştirme, ülkeye girişini yasaklama, vatandaşlıktan 
atma veya vatandaşlığını kaybettirme gibi) kısmi cezalandırma ya da (adını 
ve/veya dinini ve/veya milliyetini değiştirenlere mali, ayni yardım gibi) 
kısmi ödüllendirme tekniklerine başvurmuştur. Tarihi düşmanlık nedeniyle 
ya da özel çıkarlara dayanan ilişki örüntülerini korumak amacıyla, bu tür-
den gruplarla bütünleşme karşıtı politika izleyen yada sözkonusu grupları 
tamamen ortadan kaldırmaya girişen ülkeler de eksik olmamıştır. Geçmi-
şin Güney Afrika Cumhuriyeti’nde “apartheid”, İsrail’de “siyonizm” ve 
Nazi Almanyası’nda Yahudiler’e ve Çingeneler’e uygulanan “soykırım” 
gibi. Bunlara ek olarak, bir ulus-devlet’te ulusal/ırki/etnik grupların doğal 
nitelikleri hakkındaki hakim inançların; “ekonomik tabakalaşma”ya etki 
edebildiğini, bu grupların ‘bizzat varlıklarının’ sosyal fırsatlara eşitçe sahip 
olmalarını ve siyasal ve sosyo-kültürel yaşama tam katılımlarını reddetme-
yi mazur göstermek için de kullanılabildiğini vurgulamak gerekmektedir 
(Goodman ve Marx, 1978:308). Söylemek istediğimiz şudur: Başarılı veya 
başarısız yöntemlere ve/veya tekniklere dayansın, tüm sosyal bünye ile 
“bütünleştirme” yada “bütünleştirmeme” amacı gütsün, hemen tüm ulus-
devletler; “ulus”un ve “ulus-devlet”in varlığını korumak, güçlü ve daimi 
kılmak amacıyla, aralarındaki farklılıkların ve/veya farklılaşmaların çeliş-
me/çatışma olasılığı yarattığı gerçeğinden hareketle, çok-uluslu/ırklı/etnik-
li, açıkça çok-kültürlü yapıdan kurtulmak, türdeş bir yapı oluşturmak iste-
mektedirler. Nitekim, S. Enders Wimbush’un da işaret ettiği gibi, bu türden 
yapılara sahip ulus-devletler, büyük birleştirici gücü ve duygusal çekiciliği 
yüzünden, ilgili gruplarda olası milliyetçilik oluşumlarına ve akımlarına 
karşı zaman-zaman özel bir sistem geliştirmek zorunda da kalmaktadırlar 
(Wimbush, 1988a:23). 

Norman Goodman, bir ülkede ulusal/ırki/etnik gruplarla kurulan 
ilişki örüntülerinin, hakim/üst (çoğunluk) - tabi/ast (azınlık) statüleri ya-
ratacak şekilde soykırım ve “apartheid” den, uyumlaş(tır)maya ve asimi-
lasyona dek uzadığını belirtmektedir. Ona göre bir ülkede ulusal/ırki/etnik 
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tabakalaşmaya ilişkin sosyal düzeni destekleyenler; hakim/üst “çoğunluk” 
grubun tutumları ve davranış örüntüleridir : Fiziki baskı uygulamak, araya 
sosyal mesafe koymak, peşin hükümlü olmak ve ayrımcılık yapmak gibi. 
Bunun dışında bireysel tutumlar da kuramsal ayrımın ve kurumlaşan ırk-
çılığın yolaçtığı marifetler olarak kullanılan sistematik araçlar arasında 
yeralmaktadır. Robert E. Park, ABD’nde Anglo-Sakson Amerikanlar ile 
diğer gruplar arasında gözlediği ilişki örüntüleri hakkında bir teorem ge-
liştirmiştir : Temas, rekabet, uyumlaş(tır)ma ve asimilasyon (Goodman ve 
Marx 1978: 308). Berry ve Tischler ise ABD tarihinde sözkonusu gruplarla 
hakim grup arasındaki ilişki örüntülerini başlıca görüşler olarak şu şekilde 
ortaya koymaktadır : Irkçılar, Kritikçiler, Stratejistler, Asimilasyonistler, 
Çoğulcular ve Diğer Görüşler (Berry ve Tischler, 1978:6-15).

3. Ulus-Devlet ile Ulusal/Irki/Etnik Gruplar Arasındaki İlişki Örün-
tülerinin 

Bütünleştirme İşlevleri Üzerine

Bu başlık altında, ulus-devlet ile ulusal/ırki/etnik gruplar arasındaki 
başlıca ilişki örüntüleri; sözkonusu grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile veya 
‘grubun sosyal bünyesi’ ile bütünleş(tiril)meleri yönünde gösterdikleri iş-
levler bakımından  gözden geçirilecektir. 

3.1. Çatışma
Bir “ulus-devlet”de, ulusal/ırki/etnik gruplarla “çatışma” (conflict) 

örüntüsü, bazen tarihi nedenlerle, bazen bu gruplardaki aşırı “kültür ben-
cilliği” nedeniyle, bazen de bu grupların sosyolojik anlamda (“ulusal/ırki/
etnik tabakalaşma sistemi” çerçevesinde) “ast” statüye, dolayısıyla da 
(“azınlık-çoğunluk ilişki örüntüleri” çerçevesinde) “azınlık”  statüsü-
ne tabi olmaları nedeniyle; bu gruplar tarafından başlatılabilmekte ve kıt 
kaynaklara daha fazla sahip olma amacından çok, kendilerine ait toprak 
(ülke) elde etme amacı doğrultusunda (yasadışı yollara başvurmaları şek-
linde) ortaya çıkmaktadır (Gelles ve Levine, 1995:293). Wimbush’a göre, 
eski SSCB’nin; Rus asıllı olmayan etnik gruplar üyesi erlerin büyük bir 
çoğunluğunu, kendi yurtlarından uzak bölgelerde görevlendirme yoluna 
başvurmasında amaç, bir güvenlik önlemi olup, yerel bir isyanın/çatış-
manın çıkması halinde, onların buna  ellerindeki silahlarla katılmalarını 
önlemekti (Wimbush, 1988a:25). Çatışma, siyasi iktidar tarafından tüm 
sosyal bünye ile bütünleş(tiril)meleri yönünde uygun modeller uygulansın-
uygulanmasın; ilgili gruplar tarafından kendilerinin “ayrı ırk veya ayrı 
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millet bilincine varmaları” ve buna dayanarak ayrı devlet istemeleri sebe-
biyle de başlatılabilmektedir. Çünkü, “ırkçılık” ya da “milliyetçilik” adlı 
“toplum bilinci”nin sonul amacı “ırk” ya da “millet” esasına dayanan ayrı 
bir “devlet”in kurulmasıdır. Avusturya-Macaristan ve Osmanlı imparator-
luklarının toprakları ile eski SSCB ve eski Yugoslavya toprakları üzerinde 
“etnik” (milli) karakterli ayrı ve bağımsız ulus-devletlerin ortaya çıkışın-
da; “tabakalaşma”nın, dolayısıyla “üst-ast” statülerinin, açıkça “çoğunluk-
azınlık” ilişki örüntülerinin yanısıra (bunların yolaçtığı bir sonuç olarak) 
sözkonusu gruplarda oluşan ve güçlenen “ayrı ırk veya ayrı millet” bilinci, 
açıkça bu olgulara yolaçan “ırkçılık” veya “milliyetçilik” akımları yeral-
mıştır. 

“Ulus-devlet” tarafından “çatışma” örüntüsünün kurulması ise; ba-
zen sözkonusu grupları ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleştirmek değil, onları 
ve bu sorunu “katliam” ya da “soykırım” yöntemiyle tamamen ortadan kal-
dırmak, bazen de şiddete dayanan bütünleştirme çabası çerçevesinde etkili 
bir yöntem olarak “sınırlı katliam” ya da “sınırlı soykırım” uygulamak şek-
linde ortaya çıkmaktadır. Soykırıma, en iyi örnek olarak II. Dünya Savaşı 
yıllarında Nazi Almanyası’nın başvurduğu bilinmektedir. Bu soykırımda 
6 milyondan fazla Yahudi yokedilmiştir (Chinoy, 1967:212-213). Sınırlı 
katliama ise, 1972 yılında Bulgar Ordusu’nun; “zorla asimilasyona” dire-
nen Rodoplar’daki Pomak Türkleri’ne uyguladığı katliamı örnek göstere-
biliriz. Bulgar Ordusu, sadece birkaç gün süren bu operasyonda 2 binden 
fazla Pomak Türkü’nü katletmiştir (Çavuşoğlu, 1993:118-119). “Çatış-
ma”; yakın geçmişte örneğin Almanya’da Neo-Nazi grupların göçmen-
lere ve mültecilere yönelik saldırıları gibi “nefret suçları”, Hindistan’ın 
Pakistan’la arasında müzminleşen bir sorun haline gelen Keşmir eyaletinde 
Müslümanlar ile hükümet birlikleri arasındaki çatışmalar gibi “kargaşa-
lıklar”, Londra’da İrlanda Cumhuriyet Ordusu’nun resmi binalara yöne-
lik bombalama eylemleri gibi “terörist saldırılar”, 1987’de İsrail’in Batı 
Yakası’nı işgalinden sonra Filistinliler tarafından başlatılan “intifada” gibi 
“ayaklanmalar” ya da “iç savaş” halini alabilmektedir. Bu sonuncusuna, 
1993’te Orta Afrika ülkesi Burundi’de birbirlerini ayrı “ırk grupları” olarak 
algılayan iki kabile Hutular ve Tutsiler arasındaki kanlı çatışmaları ekle-
yebiliriz. Genelde çifti olan Hutular, ülke nüfusunun yüzde 85’ini oluştur-
malarına rağmen, ülkenin bağımsızlığını kazanmasından sonra hükümetin 
ve ordunun kontrolü Tutsiler’in elinde idi. Çatışma, 1993’te halkın ilk defa 
Devlet Başkanı olarak seçtiği bir Hutu üyesinin seçimden yaklaşık dört ay 
sonra Tutsi birlikleri tarafından düzenlenen darbe ile öldürülmesi üzerine 
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başgösterdi. Başkanı öldürmeyi başarmalarına rağmen, aynı başarıyı hü-
kümeti devirmekte gösteremeyen Tutsi askerleri, Hutular’a yöneldiler ve 
katliam uygulamaya başladılar. Tutsi askerlerinden oluşan gruplara, çok 
geçmeden sivil Tutsiler de katıldı. Bu çatışmalarda kesin ölü sayısı bilinmi-
yor, ancak, ölüm korkusuyla bir milyondan fazla Hutu mensubunun açlık, 
hastalık ve sefalet içerisinde Ruanda ve Zaire gibi komşu ülkelere sığınmış 
olduğu biliniyor. Bunun gibi, eski Yugoslavya toprakları üzerinde de Bos-
nalı Sırplar, Müslüman Boşnaklar’a bir etnik ve dini temizlik operasyonu 
uygulamışlardır. Bununla yetinmeyip bir kitlesel ırza geçme politikasına 
da başvuran Sırplar, pekçok Müslüman Boşnak kızına ve kadınına onların 
kendi evlerinde ve hatta ailelerinin gözleri önünde tecavüz ederken, bir 
kısmını da otellere ve kamplara götürmek suretiyle buralardaki silah arka-
daşlarına sunmuşlardır (Gelles ve Levine, 1995:293-294). 

İster ulusal/ırki/etnik gruplar tarafından, ister ulus-devlet tarafın-
dan kaynaklansın, bunlar arasında “çatışma” örüntüsü; bu grupların ‘tüm 
sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)mesi yönünde, iyimserlik yaratamayacak 
düzeyde çok zayıf ve (diğer tüm ilişki örüntülerine kıyasla) en az sonuç 
verecek (belki de hiç vermeyecek) bir işleve sahiptir. Sözkonusu gruplar 
bakımından “çatışma”nın açık işlevi “şiddet” iken, gizil işlevi bunları ‘gru-
bun sosyal bünyesi’ ile bütünleştirmesi, “ayrı ırk veya millet” bilincini ge-
liştirmesi ve çoğu defa “ayrı devlet” kurma amacı üzerinde fikirbirliğini 
güçlendirmesidir. Bu grupların, sosyolojik anlamda “azınlık” statülerine 
tabi olmaları halinde ise sözkonusu “olgu”, “bilinç” ve “fikirbirliği”ne iliş-
kin süreçler daha da kısalabilmektedir. Bu nedenle, “çatışma”; ulusal/ırki/
etnik grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)mesinde işlevsel bir 
ilişki örüntüsü olarak görülemez.

 3.2. Tecrit 
“Tecrit” (Segregation) kavramı, sosyolojik anlamda “çoğunluk-

azınlık” ilişkileri bakımından ulusal/ırki/etnik grupları izole etme, ayırma 
yönündeki çabaları ifade etmekte ve iki şekilde görülmektedir : “hukuki” 
(de jure) tecrit ve “fiili” (de facto) tecrit. Hukuki tecrit; tecrit uygulaması-
nın kanunla, hukuk kural ve kararlarıyla desteklenmesi anlamına gelmek-
tedir. Fiili tecrit ise, böyle bir desteği zorunlu kılmayan “gerçek” (fiilen 
mevcut) tecrit anlamını ifade etmektedir. Güney Afrika Cumhuriyeti’nin 
yıllarca (1948-1994) uyguladığı “apartheid” politikası bir “hukuki” tecrit 
örneğidir. Bu politika çerçevesinde sayıca azınlık olan Beyazlar, sosyolo-
jik anlamda “çoğunluk” statüsüne sahip olmuş, bu çerçevede sayıca üstün-
lüklerine rağmen “azınlık” statüsüne mahkum edilen Afrikalı (Africans), 
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Renkli derili (mixed race-coloured) ve Asyalı (Asians) grupların üyelerine, 
çalışma ve yaşama hakkına sahip olacakları alan, kırsal rezervasyonlarla 
(homelands) sınırlı tutulmuştur. Her farklı “ırk” grubu için, hukuk tarafın-
dan ayrı eğitim sistemleri, taşımacılık ve halk hizmetleri öngörülmüştür 
(Hess, Markson ve Stein, 1988:247). Örneğin, 1970’li yıllar itibarıyla 18.5 
milyon civarındaki “azınlık” üyesinin yaşayabileceği ve çalışabileceği re-
zervasyonlar 65 bin mil kare olarak belirlenirken, 4.2 milyon “çoğunluk” 
Beyazlar için bu alan 406 bin mil kare olarak öngörülmüştür. Bu uygula-
manın dayanağını “1950 Grup Bölgeleri Kanunu” (Group Areas Act of 
1950) oluşturmuştur. Diğer başlıca kanuni düzenlemelerden; ırklar arasın-
da evliliği suç kapsamına alan ve cezalandırılmasını öngören “1949 Karma 
Evliliklerin Yasaklanması Kanunu” (The Prohibition of Mixed Marriage 
Act of 1949), Afrikalıları, Renkli derilileri ve Asyalıları (Africans, Colou-
reds and Asians) Beyaz bölgelerdeki resmi binalar ile olanak ve vasıtaları 
kullanmaktan alıkoyan “1953 Müstakil Huzur Rezervasyonları Kanu-
nu” (The Reservation of Separate Amenities Act of 1953), Afrikalılar’ın 
protesto amaçlı gösteri yürüyüşlerini yasaklayan “1953 Bantu Çalışma 
Kanunu” (The Bantu Labour Act of 1953), Afrikalı işçilerin aralarında 
sendikalaşmasını ve gösteri yapmasını yasaklayan “1953 Yerel Çalışma 
Kanunu” (The Native Labour Act of 1953) ve ırklar arasında karma sen-
dikalar kurmayı yasaklayan “1956 Endüstriyel Uzlaştırma/Yatıştırma 
Kanunu”nu (The Industrial Conciliation Act of 1956) anmak yeterlidir. 
GAC’ndeki bu uygulamaların kaynağını oluşturan, ilk olarak 1948’de ikti-
dara gelen Ulusal Parti’nin (National Party) yürürlüğe koyduğu “aparthe-
id” politikası, Birleşmiş Milletler tarafından bir “insanlık suçu” olarak de-
ğerlendirilmiş ve Genel Kurul’un 30 Kasım 1973 tarih ve 3068 (XXVIII) 
sayılı kararıyla “Apartheid Suçunun Kaldırılması ve Cezalandırılmasına 
İlişkin Uluslararası Konvansiyon” kabul edilmiştir (Ataöv, 1982b:36-39). 
Chinoy’un da işaret ettiği gibi bu ülke; bir yanda “Siyahlar” (Blacks), öte 
yanda “Asyalılar” (Asians), [18. yy’da beyazlar ile Hottentolar’ın kitle-
sel olarak birbirine karışmasından ortaya çıkan] “Ümit Burnu Renklileri” 
(Cape Colored) ve [“Felemenkçe konuşanlar” (Afrikaaners) ile “İngilizce 
konuşanlar” (English)’dan oluşan] “Beyazlar” (Whites)’a ve göreli olarak 
daha küçük sayıdaki “Yahudiler” (Jews)’e yayılan tam bir ırki ve etnik par-
çalanma görüntüsü taşımaktadır (Chinoy, 1967: 209-214). En yaygın örnek 
olmakla birlikte, ulusal/ırki/etnik gruplara “tecrit” uygulamasına başvuran 
ülke, GAC ile sınırlı değildir. ABD de dahil, birçok ülke zaman-zaman 
bu uygulamaya itibar ederek sözkonusu grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile 
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bütünleş(tiril)mesini engellemiş, hizmet tahsisinde hukuk dışı ayrımlar 
yapmıştır (Chinoy, 1967:214). Günümüzde, bazı siyasi kazanımlarına rağ-
men ABD’nde Siyahlar; Beyazlar karşısında halen eğitim ve gelir düzeyi, 
saygın iş/meslek sahipliği, konut kalitesi ve genel yaşam şartları itibarıy-
la eşit olmayan konumda kalmaya devam etmektedir (Goodman ve Marx, 
1978:308).  Nitekim ABD tarihinde etkili ve önemli bir isim olan Abraham 
Lincoln de ırkçı görüşleriyle ortaya çıkarak “zenci”lerin (negro), devletin 
ve Amerikan toplumunun dışında bırakılmasını, açıkça “tecrit” edilmesini 
savunmuştur. Lincoln, 1958’de yaptığı bir konuşmada, “beyaz” ve “zenci” 
ırklar arasında sosyal ve siyasi eşitliğe, “zenci”lerin seçmen ve jüri üyesi 
olmalarına, onların “beyaz” insanlarla evlenmelerine karşı olduğunu söyle-
miş ve bu iki ırk arasındaki fiziki/biyolojik farklılıkların, iki grubu, sosyal 
ve siyasi eşitlik kavramları üzerinde birlikte yaşamaya karşı koruyacağını 
vurgulamıştır (Berry ve Tischler, 1978:6). Yine, Amerikan Kongresi’nin 
bazı kararları ile Yüce Mahkeme’nin bazı kanunları, zenciler ve benzer-
leri aleyhine konmuş olan kısıtlamaları kaldırmamaktadır. Yalnız ABD’de 
değil, tüm Kuzey ve Güney Amerika ülkelerinde ve ayrıca Avustralya’da 
ve Kuzey Avrupa’nın bazı bölgelerinde yerli halklar, diğerlerinden daha 
az haklara sahiptirler. Yine Batı Avrupa başta olmak üzere, birçok ülkede 
Türkler gibi göçmen işçilere, Ataöv’ün ifadesiyle, sırf farklı bir “ırk”tan 
sayıldıkları için, ayrı muamele yapıldığı bir gerçektir (Ataöv, 1982a:viii). 

Anlaşılmış olacağı gibi, bu ilişki örüntüsünde, tüm toplum; hakim/
üst (çoğunluk) ulusal/ırki/etnik bir grubun yararı/çıkarı adına çalışmak-
tadır. Grupların birlikte varlığına, ancak “eşitsizlik zemininde” izin veril-
mektedir. Ve hakim grup, sözkonusu ilişki örüntüsü içinde bulunduğu ast/
alt (azınlık) grupların kendisiyle artık rekabette yeri olmadığına ve bunla-
rın ülkeden çıkarılmaları gerektiğine karar verdiğinde, onları en gerideki 
sona taşımaktan da kaçınmayabilmektedir. Böyle bir sona, Almanya’da 
1933-1945 döneminde Yahudiler’in boğazlanması ve Uganda’da 1973’te 
Hintliler’in kovulması şeklinde teşebbüs edilmiştir (Horton ve Hunt, 1976: 
343). Gerçekte ilgili grupların, sosyolojik anlamda “azınlık” statülerinde 
tutulduğuna kanıt oluşturan “tecrit”; genellikle “çatışma”da görülebilen 
açımasız uygulamaları içermemekle birlikte, ondan çok fazla sayılabile-
cek ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tir)me işlevine sahip değildir. Kaldı 
ki “tecrit”e yaygın olarak bu değil (yukarıda da anlatıldığı gibi), tam tersi 
işleve sahip olduğu için başvurulmaktadır. Nitekim, Emerson’un da belirt-
tiği gibi yıllarca uygulanan Güney Afrika’nın “apartheid” doktrini, dev-
let otoritesinin kapsadığı halklardan (tüm ulusal/ırki/etnik gruplardan) tek 
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bir ulusal (national) birlik ortaya koyma düşüncesini ve kavramını açık-
ça reddetmekte idi (Emerson, 1965:121). Bununla birlikte, bir istisna da 
olsa “tecrit”e, bir ulusal/ırki/etnik grubu dolaylı olarak ve baskı esasında 
‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleştirme modeli olarak itibar eden ülkeler de 
olmuştur. Örneğin Bulgaristan ve Yunanistan, ülkelerindeki Türk etnik 
gruplarının bünyesinde yeralan (Rodop dağlarında yoğunlaşan) Pomak 
Türkleri’ne karşı yıllarca “tecrit” politikası uygulamış, bu grubun uzun 
dönemli olarak hristiyanlaşarak Bulgarlaşmasını/Yunanlılaşmasını um-
muşlardır. Yunanistan, yasal düzenlemeyle 1953’te “Yasak Bölge” olarak 
somutlaşan “tecrit”e; Pomak Türkleri’nin bölge dışındaki Türk kesimiyle 
bütünleşmesini önleyecek, birbirine yabancılaştıracak, bölge içinde do-
laşımı ikamet bölgeleri ekseninde 30 km ile sınırlandırmak (tecrit içinde 
tecrit bölgeleri oluşturmak) suretiyle de, bölge yerleşim birimleri arasında-
ki bütünleşmeyi önleyecek, birbirine yabancılaştıracak işlevler yüklemiş,  
buna paralel olarak (kendilerinin zorla Müslümanlaştırılan Yunanlılar ol-
duğu yönündeki) yoğun psikolojik baskı ve propaganda telkinleriyle bu 
insanların Yunan bilinci kazanmalarını hedeflemiş, bu olmayınca da yasak 
bölge uygulamasını kaldırmış, ancak günümüz itibarıyla da bu insanların 
“Pomak” kimliği altında “Türk”ten ayrı bir etnik grup olarak ortaya çık-
malarını başarmaya yönelmiştir. Böyle olunca, bir akraba/doğal koruyucu 
devletten (Türkiye’den) mahrum kalacak olan Pomak Türkleri üzerindeki 
(yukarıda geçen) asli ve sonul amacını gerçekleştirmenin çok daha kolay 
ve rahat olacağını hesaplamaktadır. Benzer politika geçmişte Makedonya 
Federe Sosyalist Cumhuriyeti’nde izlendiği gibi, günümüzde de bağımsız 
Makedonya devleti tarafından, ülkesindeki Türk toplumunun bir parçasını 
oluşturan Torbeş Türkleri’ne karşı izlenmektedir. 

Açıktır ki “tecrit” uygulaması bir ulusal/ırki/etnik grupta içedönük 
“biz” duygusunu geliştirmekte ve ulusal/ırki/etnik bilincin pekişmesini 
sağlamaktadır. Kısaca, grubun, ‘tüm sosyal bünye’ ile değil, ‘grubun sos-
yal bünyesi’ ile bütünleşmesine götüren bir işlev sunmaktadır. 

3.3. Sömürü
Tecrit gibi tek taraflı bir ilişki örüntüsü olarak “sömürü” (exploi-

tation) de, ilgili ulusal/ırki/etnik grubun “azınlık” statüsünde bulunduğu-
na kanıt oluşturmaktadır. Bu ilişki örüntüsünde grubun bu niteliği (ulu-
sal/ırki/etnik niteliği), üyelerine yönelik sömürüyü rasyonalize etmek için 
kullanılmaktadır. Sömürü; kolonizasyon, izolasyon ya da tecrit ve kölelik 
gibi çeşitli formlarda ortaya çıkabilmektedir. Kolonizasyon, bir toprağın 
ya da bir ülkenin kolonizasyonu ile yerli insanların topraklarını kendine 
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mal etmek ve onları arazilerde ve madenlerde çalışmaya ya da köle ol-
maya zorlamak şeklinde belirmiştir. Yukarıda da gördüğümüz gibi, bazen 
tek başına bir ilişki örüntüsü, bazen de içeriği “sömürü” olan ilişki örün-
tüsünün bir formu olarak izolasyon ya da tecrit ise, azınlık gruplarını di-
ğerlerinden ayırmak veya başka ülkelerden işçiler veya köleler getirmek 
suretiyle ayrı tutmak esasına dayanmıştır. Bu sayede sömürüyle karşılaşan 
azınlık grupları, doğal bir sonuç olarak aşağı (alt/ast) statüde görülmüş ve 
sistemli bir şekilde çeşitli haklardan ve fırsatlardan yoksun bırakılmıştır. 
Sömürünün en aşırı formunu oluşturan kölelik, çok sayıda insan organi-
zasyonu tarafından uygulanmıştır. Vikingler’in daha 9. ve 10. yüzyıllar-
da doğu Avrupa halklarından esirler alarak kendilerine köle yaptıkları bi-
linmektedir. Hatta “köle” anlamına gelen “Slav” isminin buradan çıktığı, 
bunun doğu Avrupalılar’ı ya da Slavlar’ı ifade ettiği de öne sürülmüştür 
(Gelles ve Levine, 1995:292-293). Bize göre de “Slav(e)” ismi Vikinglerin 
kendilerine köle yaptıkları “Sklavenler”e atfedilen bir sıfat olarak ortaya 
çıkmış ve bu kavram daha sonra bölgedeki bütün gruplara atfedilmiştir. 
Nitekim “köle” ya da “Slav(e)” isminin Yunanca’daki karşılığı “Sklav(os)” 
tur. Çeşitli kavimlerin tümüne birden atfedilen “Slav” ismi ise Yunanca 
“Slavos” kavramı ile karşılanmaktadır. Kanaatimizce, “köle” anlamındaki 
“Sklavos” ismi; “yayılma” sonucunda Batı’da “k” harfi düşürülmek sure-
tiyle “Slav(e)” olarak iktibas edilmiş ve bölgede bütün kavimlere “Slav” 
adının verilmesiyle sonuçlanmıştır. Buna rağmen yeryüzünde, Amerika’ya 
getirilen Afrikalılar’ın çektiğinden daha fazla hiçbir grubun kölelikten çek-
mediği hemen herkes tarafından kabul edilmektedir. Bu insanlar ve torun-
ları Amerika’da 300 yıldan uzun bir süre taşınır eşya gibi satılmış, satın 
alınmış, kullanılmış ve aşağılanmıştır. Zorla ve ölesiye çalıştırılmaları bir 
yana, Afrika’dan Amerika’ya getirilen kölelerin sayısı sadece 1560’da 100 
bine ulaşmıştır (Sander, 1989:53). Sömürü, günümüzde farklı içeriklere 
bürünmüş bulunmaktadır. Geçmişteki gibi, zorunlu silahlı ya da fiziki güce 
gerek kalmamıştır. Günümüzde Meksika, Çin ya da başka ülkelerden ve 
genellikle de kanundışı yollardan ABD’ne gelen göçmenler ve vasıfsız iş-
çiler, çiftliklerde ve sanayi tesislerinde, kendi ana ülkelerinde olduğundan 
daha uzun saat çalışmaya istekli olmaktadırlar. Öte yandan, bu insanlar açı-
sından kent ekonomisi içindeki ücret ve çalışma koşulları da çiftliklerde 
çalışanlarınkinden daha iyi değildir (Gelles ve Levine, 1995:293). 

Kolonizasyon, izolasyon ya da tecrit ve kölelik gibi çeşitli formlarda 
ortaya çıkan ve ilgili ulusal/ırki/etnik grubun “azınlık” statüsünde bulundu-
ğuna kanıt oluşturan “sömürü”; sözkonusu grupların ‘tüm sosyal bünye’ 
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ile bütünleş(tiril)mesi bakımından ancak çok zayıf bir işlev sunabilmek-
tedir. Kaldı ki “sömürü”ye genellikle (öncekiler gibi) bu değil, bu grup-
larla tek taraflı çıkarlara dayalı ilişki örüntüsü kurmak ve devam ettirmek 
amacıyla başvurulmaktadır. Öncekilerde olduğu gibi, “sömürü” de esasen, 
ilgili gruplarda “biz” duygusunu geliştiren, ayrı/farklı ulusal/ırki/etnik bi-
linci pekiştiren, ‘grup sosyal bünyesi’ ile bütünleşme düzeyini yükselten 
bir işlev sunmakta, bu işlev, şartlara göre ulusal/ırki/etnik temelde “dev-
let” kurma fikrinde uzlaşma yaratarak sözkonusu grupları ulus-devlet’le 
“çatışma”ya sürükleyebilmektedir. Bu itibarla, “sömürü” de ulusal/ırki/
etnik grupların ‘tüm sosyal  bünye’ ile bütünleş(tiril)mesinde işlevsel bir 
model olarak kabul edilemez.

3.4. Çoğulculuk
“Çoğulculuk” (pluralism), bir ülkedeki ulusal/ırki/etnik grupların 

sahip oldukları dil, din, ulusal, ırki, etnik bilinç ile örf-adetlerini kısaca 
kendi kültürlerini koruyabilmelerini ve serbestçe uygulayabilmelerini ifa-
de etmektedir. Çoğulculuk’ta tüm bu gruplar ve üyeleri, esas olarak “ara-
larındaki” ilişkilerden çok “içlerindeki” ilişkilerle sosyalleşmektedir. Her 
grup kendi ayrı kimliğini sürdürmekte, savunmakta ve tümü aynı siyasi 
ve ekonomik sisteme katılmaktadır. Ancak bu, tüm grupların birbirlerini 
mutlaka “eşit” algıladıkları ve kabul ettikleri anlamına gelmemektedir. Ço-
ğulcu bir toplumda gruplararası ilişkiler uyumlu, barışçı ve eşitliğe dayalı 
olabileceği gibi uyumsuz, düşmanca ve eşitsizliğe dayalı da olabilmektedir 
(Gelles ve Levine, 1995:291). Eşitliğe dayalı çoğulculuğun klasik örne-
ği İsviçre’de yeralmaktadır, ki bu ülkede dört ayrı grup [Schwyzerdütsch, 
Fransız (French), İtalyanlar (Italians) ve Romanşça konuşanlar (Romansh)] 
eşitçe beraber yaşamaktadır. Her biri kendi kültürel mirasını devam ettir-
mekte, hiç bir grup diğerleri üzerinde egemenlik kurmamakta/kuramamak-
tadır. Başka örnekler olarak Belçika, Brezilya ve Hawai gösterilebilir (Gel-
les ve Levine, 1995:291). Tüm bunlara rağmen, dikkatlice incelendiğinde, 
“çoğulculuk” örüntüsünün yeraldığı ülkelerin ve toplumların, bunun dışın-
da fazlaca bir seçeneklerinin olmadığı anlaşılmaktadır. Çünkü “ulus”un ve 
“ulus-devlet”in oluşumunda neredeyse eşit çaba, katkı ve kayıpları olan ve 
az-çok kendi içlerinde “bütünleşmiş” bulunan ulusal/ırki/etnik gruplar ara-
sında farklı bir ilişki örüntüsü kurmak sözkonusu olamadığı gibi, bu yön-
deki çabalar da çoğu kez ulus-devletin yıkılması ve ulusun dağılmasıyla 
sonuçlanabilmektedir. Görünen odur ki “çoğulculuk” örüntüsü genellikle 
ulus-devletin kuruluşu öncesinde ve/veya sırasında, güçbirliği ve fikirbirliği 
yapan ulusal/ırki/etnik grupların; “ülke devletinde ve toplumunda çoğulcu 
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ilişki örüntüsünün” esas olacağına ilişkin kabul ettikleri “somut” anlaş-
maya/uzlaşmaya dayanan bir zorunluluk olarak belirmektedir. Aynı köken-
den (Slav) olmalarına rağmen, farklı/ayrı milli kimliklere (ethnic identity) 
sahip Sırp, Hırvat ve Sloven grupların temsilcileri arasında Korfu’da yapı-
lan anlaşmaya dayalı olarak 1918’de kurulan “Sırp-Hırvat-Sloven Kral-
lığı” bu hususta iyi bir örnektir. Buna daha sonra diğer cumhuriyetler ile 
birlikte ayrı/farklı gruplar da katılmış, bununla birlikte zamanla “Sırplar” 
dışındaki tüm grupların “azınlık” statüsüne tabi olduklarını gösteren “etnik 
tabakalaşma” olgusunun önüne geçilememiştir. Kısaca eski Yugoslavya’da 
“çoğulculuk” örüntüsü “Sırplaştırma” yolunda bir kavşak olarak görü-
lürken, aynı bakış açısı Bulgaristan ve eski SSCB dahil “sosyalizm” ile 
yönetilen (çok-uluslu ve çok-etnikli) hemen tüm ülke devletlerinde izlen-
miştir. Kısaca, bu ülkelerde biri dışındaki tüm ulusal/ırki/etnik grupların 
“azınlık” statüsüne tabi tutuldukları, sosyal yapıda gözlenen “tabakalaş-
ma” ile suyüzüne çıkmıştır (Armaoğlu, 1983:182; Ekinci, 1993:251-252; 
Poulton, 1993:16; Gürbüz, 1982:206; Kardelj, 1979:11). Eski SSCB’nin, 
1908’de başlayan uygulamanın bir devamı olarak 1950’li yıllarda binlerce 
Slav kökenli yurttaşını Orta Asya Cumhuriyetlerine (Özbekistan, Kırgızis-
tan, Tacikistan ve Türkmenistan) yerleştirmesinin temelinde, “Rus” etnik 
kimliğinde birleşme/bütünleşme amacı yeralmıştır. Bu hususta çok sonra-
ları itiraf edilen “etnik strateji”; farklı etnik grupların “biraraya gelmeleri” 
anlamındaki “sblizhenie” ve onların biyolojik asimilasyonu dahil yutulma-
sını (içte kaybolmasını) ifade eden “sliianie” politikalarının izlenmesiyle 
ortaya konmuştur. Asya üzerindeki “sliianie” politikasının başarısızlığı 
üzerine ise, bu politikaya bir ek olarak tüm ulusların (nations) proleterle-
rinin weltanshauung’unu tanımlamak üzere “enternasyonalizm” kavramı 
getirilmiştir. Kısaca verdiği mesaj “sliianie”nin karşıtı olmuştur (Bennig-
sen ve Wimbush, 1978:173-174; Henze, 1988:35-36). Yani Sovyet ulusları 
birleşmeyecek, ayrı kalacaktır. Ancak bu, bir açık işlevdir. Gizil işlev ise 
“sliianie” resmen terkedilmediği için yine “Ruslaştırma” dır.

Bu arada ABD’nde de içeriği “çoğulculuk” olduğu kuşku götür-
meyen ancak, Kızılderililer’in ve Zenciler’in durumu ile kısaca “WASP” 
olarak bilinen (Beyaz Anglo-Sakson Protestan) grubun durumu gözönüne 
alındığında, bu örüntünün, birincileri sosyolojik anlamda “azınlık”, diğe-
rini ise “çoğunluk” statüsüne oturtan “uyumsuz, düşmanca ve eşitsizliğe 
dayalı” olduğu açıkça ortaya çıkmaktadır. Dolayısıyla bu ülkede de “ço-
ğulculuk” sadece kuramsal olarak vardır (açık işlev) ve gizil işlevi gerçek 
“ulusal/ırki/etnik tabakalaşmayı” gizlemektir. Yine bu ilişki örüntüsünün 
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ikinci bir gizil işlevi de öteden beri izlenen ‘tüm sosyal bünye’ ile bü-
tünleştirme modelleri çerçevesinde, coğrafi bir ada karşılık gelen kimlik 
olarak “Amerikalılaş(tır)ma” aracılığıyla, zorlama bir etnik kimlik olan 
“Amerikanlaş(tır)ma”yı sağlamaktır. Her halukarda, sanılanın aksine, 
çok-uluslu/ırklı/etnikli toplum yapılarında gözlenen “çoğulculuk” örüntü-
sü; ülke devletlerinin ve gruplarının bir hedefi değil, tarihi bir mirası olarak 
ortaya çıkmakta ve hemen her ulus-devlet isabetli veya isabetsiz yöntem-
lere başvurmak suretiyle tek bir etnik (mili) yada coğrafi kimlikte bütün-
leşmiş türdeş bir sosyo-kültürel yapıya ulaşmak istemektedir (Türkdoğan, 
1996:54-55). 

İçeriği uyumlu, barışçı ve eşitliğe dayalı ilişki örüntüsü olarak “ço-
ğulculuk”, pek çok nedenden dolayı da bir istisnadır. Çoğulcu bir toplum-
daki gruplar arasındaki ilişkiler, daha çok gerginlik ve çatışma ile karak-
terize edilmektedir. Eşitlikçi olmayan çoğulcu bir devlette hakim grup, 
genellikle hükümeti ve ekonomiyi denetimi altında tutmakta, diğer grup-
ların üyeleri adeta vatandaş değil teba olarak algılanmaktadır. Eski SSCB 
90’dan (bazılarına göre 140’dan) fazla etnik gruptan oluşan çoğulcu bir 
toplumdu. Ancak Ruslar, merkezi hükümeti ve onun aracılığıyla ekono-
miyi olduğu kadar, Komünist Parti’yi ve orduyu da kontrolleri altında tu-
tuyorlardı. Ordunun Slav (Rus, Ukrain, Beyaz Rus) kökenli üyeleri, hava 
kuvvetleri, donanma ve füze birliklerinin % 95’ini temsil ediyor, Slav kö-
kenli olmayan ordu üyeleri ile boykot edilmiş bir avuç Slav’ın % 80-90 
civarına ulaşan temsil yeri ise onarım birlikleri oluyordu. Sovyet subay 
kadrosunun tamamını Slav ve Rus kökenliler oluşturuyor, kadronun % 80’i 
Ruslar’a, % 20’si de güvenilir nitelikteki Beyaz Ruslar’a ve Ukrainler’e 
tahsis ediliyordu. Yapılan araştırmalar Slav kökenli olmayan gruplar üyesi 
Sovyet subay sayısının parmakla sayılacak kadar az olduğunu göstermiştir 
(Wimbush, 1988b:336-338). Yine eğitim ve hükümet işleri Rus dilinde yü-
rütülüyor ve Rus memurlar tarafından gözetiliyordu. Oysa Rusça dışında 
bu topraklar üzerinde 100’den fazla edebi dil mevcuttu. Etnik aktiviteler ve 
milliyetçi hareketler bastırılıyordu. Apartheid politikası ile yönetilen GAC 
de aynı zamanda ekonomisi siyahlara, beyazlara, Hintlilere ve melezlere 
dayanan çoğulcu bir toplum sayılabilirdi. Fakat, bu gruplar; sayı olarak 
azınlık ancak sosyolojik olarak “çoğunluk” statüsünde bulunan beyazların 
korunan ve gözetilen zenginliği, gücü ve ayrıcalığı karşısında, kesinlikle 
ayrı tutuyorlardı (Gelles ve Levine, 1995: 292; Bennigsen ve Wimbush, 
1978:174). 

“Çoğulculuk”ta, ulusal/ırki/etnik gruplar, aralarından çok, içlerinde 
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bütünleşmektedir. Açıkça bu yapıda, bir yanda küçük kalmaya mahkum 
‘tüm sosyal bünye’ yeralmakta, öte yanda her biri kendilerine ait ‘gru-
bun sosyal bünyesi’ ile bütünleşen, bütünleştikçe de aralarında çelişme/
çatışma olasılığı yükselen çok sayıda grup yan-yana bekleşmektedir. Bu 
itibarla, “ulus-devlet”in kuruluşu öncesinde veya sırasındaki anlaşma/uz-
laşma uyarınca bir “zorunluluk” olarak belirmedikçe (ki yine de dağılmaya 
götürebildiği Yugoslavya ve SSCB örnekleriyle sabittir) oldukça temkinli 
karşılanmalıdır. Hele Türkiye gibi “milli” niteliği bulunan bir ulus-devlette, 
kurucu unsurun ırki nitelik taşımayan ‘üst hakim kimlik’ olarak “Türk” 
adı altındaki bütünleşme sürecinin iyimser bir aşamasında tercih etmek, 
“ulus-devletin ve ulusun kuruluş felsefesini ve bunların kendileriyle uyum-
lu “milli” niteliğini ortadan kaldırmaya ve mevcut sistemi değiştirmeye ka-
rar vermek”le eşanlamlıdır. Açıkça, biyolojik ve/veya kültürel bütünleşme 
sürecinin ulaştığı belli bir aşamadan sonra “çoğulculuk” yönünde atılacak 
her adım,  sistemle  zıtlaşma oluşturabilecek, zıtlaşmanın büyüklüğü  ölçü-
sünde de tahrik ve tehlike o denli büyük olabilecektir.

3.5. Uyumlaş(tır)ma
“Uyumlaş(tır)ma” (accomodation); ulusal/irki/etnik grup üyeleri-

nin, içinde yeraldıkları ülkedeki geniş kültürün normlarından ve değerle-
rinden haberdar hale geldikleri ancak, sahip oldukları kendi norm ve değer-
lerini henüz zorunlu olarak değiştirmedikleri bir aşamadır. Grup üyeleri; 
grubu ve kendilerini, ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleşmeye götürecek süre-
cin ilk adımını oluşturan bu aşamada, içine tam olarak katılmaksızın geniş 
kültüre uyum sağlamakta/adapte olmaktadırlar (Hess, Markson ve Stein, 
1988:248). Diğer bir ifadeyle uyumlaş(tır)ma, bir ülkedeki ilgili gruplar 
tarafından yerine getirilmiş, ulaşılmış bir aşamadır. Günümüzde  pek çok 
ülkedeki ulusal/ırki/etnik grup üyeleri, geniş kültürün normlarını ve değer-
lerini bilmekte, yolda, kahvede, işyerinde geniş grubun üyelerine onların 
kültür, değer ve normlarıyla davranmakta, kendi grubunda ise kendi gru-
bunun kültür, değer ve normlarına itibar etmektedir. Balkan ülkelerinden 
Türkiye’ye gelen göçmen gruplarının; yemeğe başlamadan önce de “afiyet 
olsun” dendiğini, kaşığı bardağın üzerine yatırmadıkça  misafirin boşalan 
çay bardağının teklif etmeksizin doldurulduğunu öğrendikten bir süre son-
ra, bunlara uyum sağlayarak/adapte olarak Türkiyelilere uygulamalarını 
buna örnek gösterebiliriz.

Uyumlaş(tır)ma; bir ülkede ulusal/ırki/etnik grupların yanısıra, böy-
le olmayan alt grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)mesi yönün-
de sonuç doğurabilecek sürecin ilk adımının atılması, başlatılması işlevi-
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ne sahiptir, adeta bu işlevin kendisidir. Bununla birlikte, bir aşama olarak 
uyumlaş(tır)maya; ayrı ve farklı ulusal/ırki/etnik gruplardan çok, böyle 
olmayan alt gruplar bakımından daha çabuk ulaşılabileceği unutulmama-
lıdır.

3.6. Kültürleş(tir)me
Bir ilişki örüntüsü olarak “kültürleş(tir)me” (acculturation), bir 

ülkedeki ulusal/ırki/etnik grubun üyeleri, geniş toplumun normlarını ve 
değerlerini benimsedikleri/kabul ettikleri, ancak kendilerinin geniş toplu-
ma girişleri henüz bu norm ve değerler tarafından kabul edilmediği, buna 
olanak tanınmadığı zaman yeralmaktadır. Bazen “kültürel asimilasyon” 
(cultural assimilation) olarak da adlandırılan kültürleşme; ulusal/ırki/etnik 
grup içindeki insanların geniş toplumun normlarını, değerlerini ve davranış 
örüntülerini kendikiler gibi benimsedikleri/kabul ettikleri halde, bu toplu-
mun gruplarına henüz daha fazla girmelerine müsaade edilmediği zaman 
meydana gelmektedir. Açıkça, söz konusu gruplar geniş toplumun norm-
larını, değerlerini ve davranış örüntülerini, kendi grubununkilerle kaynaş-
tırmakta ve geniş topluma bu surette girmeyi amaçlamaktadır. Örneğin, 
ABD’nde şirket yöneticisi olan Yahudilerin, WASP olarak bilinen Beyaz 
Anglo-Sakson Protestan iş patronlarına ait seçkin kulüplere üye olmaya na-
diren davet edildikleri bilinmektedir (Hess, Markson ve Stein, 1988:248). 

Uyumlaş(tır)ma gibi, daha ziyade mevcut değerler ve normlar nede-
niyle ulusal/ırki/etnik grubun tercih ettiği bir ilişki örüntüsü olarak kültürleş-
me; bu gruplar kadar, alt grupların da ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)
mesine götüren süreçte ikinci önemli adımın atılması işlevine sahiptir ya 
da işlevin kendisidir. Yine uyumlaş(tır)mada olduğu gibi “kültürleşme”de 
de, işlevin ulusal/ırki/etnik gruplardan ziyade, alt gruplar bakımından daha 
kolay ve rahat gerçekleşeceği unutulmamalıdır.

3.7. Asimilasyon
Ulusal/ırki/etnik grupları ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleştirme mode-

li olarak “asimilasyon” (assimilation); sözkonusu grupların geniş kültür 
tarafından soğurulduğu ve aradaki farklılıkların unutulduğu ya da yok ol-
duğu zaman meydana gelmiş olmaktadır (Gelles ve Levine, 1995:291).

Kültürleşmeden ya da kültürel asimilasyondan ayırmak için asimi-
lasyona, bazen “yapısal asimilasyon” (structural assimilation) adı veril-
mektedir. Asimilasyon, arkadaşlık ve diğer kapalı birlikler vasıtasıyla ge-
niş topluma girişi anlatmaktadır. Farklı ulusal/ırki/etnik grupların asimile 
olma derecesi, onların (cilt rengi gibi) fiziksel farklılıklarının derecesine 
ve hangi kültürel özelliklerinin geniş ve ideal olarak görülenden ayrı/farklı 
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olduğuna göre değişmektedir. Hess, Markson ve Stein’e göre; ABD’nde İn-
gilizce konuşanların, koyu renklilerden ya da İngilizce konuşmayanlardan 
önce asimile edilmesi buna örnektir. Yine onlara göre İrlandalı Amerikan-
lar (Irish-Amerikans) gibi güçlü bir etnik kimliği koruduklarını düşünenler 
varsa da, bir çok grubun geniş kültür içinde eritilerek birleştirilmiş olması 
çok daha büyük bir gerçekliktir (Hess, Markson ve Stein, 1988:249). Berry 
ve Tischler, ABD’nde asimilasyonu savunanların; ülkedeki ırki ve etnik 
gruplar sorununa, tek çözümün, çeşitli unsurların karıştırılmasında, har-
man ve terkip edilmesinde yattığına inandıklarını belirtir. Onlara göre “eri-
me potası” (melting pot) olarak öngörülen Amerika felsefesi çerçevesin-
de asimilasyon programlarına verilen destek, bu tutumun yansımalarıdır. 
Asimilasyon görüşünden yana olanlar; ulusal/ırki/etnik grup sorunlarının, 
bu grup üyelerinin geniş toplum ve geniş kültür içinde yeralmalarına iliş-
kin fırsatların düzeltilmesiyle ortadan kalkacağını addederler. Onlara göre 
piyasada kuralları iyi belirlenecek bir rekabet aracılığıyla, bu gruplar orta-
sınıf statüsünü elde edebileceklerdir (Berry ve Tischler, 1978:12). 

Asimilasyon; gönüllü ya da gönülsüz, kısmi ya da bütünsel olabil-
mektedir. ABD’ne ulaşan Avrupalı göçmenler, çeşitli asimilasyon aşama-
larından geçmişlerdir. Bunlardan ilki olan “kültürel asimilasyon” (geniş 
grubun beslenme, giyim-kuşam, adetler ve dilinin kabul edilmesi/benimse-
tilmesi) kendi ırki/etnik topluluklarını kurma eğiliminde olan ilk göçmen 
kuşağı arasında kısmi sonuç vermiştir. Tam bir “kültürel asimilasyon”, daha 
çok eğitim ve kitle iletişim araçları sayesinde, geniş kültürle karşı karşıya 
gelmiş olan ikinci kuşakta yeralmıştır (Gelles ve Levine, 1995:291). Berry 
ve Tischler, ABD’ne kitlesel göçlerin gerçekleştiği dönemlerde, okulların; 
gençleri Amerikanlaştırmada (Americanization) başlıca vasıtayı oluştur-
duklarını belirtir. Bu dönemlerde birçok okulda, çocukların, kendi anadil-
lerinden bir kelimeyi bile ağızlarına almaları şiddetle yasaklanmış, çocuk-
lar ebeveynlerinin kültürünü unutur noktaya gelmişlerdir. Bu çocuklar için 
asimilasyon; biri diğerine karşı baskıda bulunan iki çevrenin (aile ve okul) 
etki etme rekabeti arasında bir dizi çatışmalar yaşamalarından oluşmuştur 
(Berry ve Tischler, 1978:12). Kültürel asimilasyon, yapısal asimilasyon için 
önceden gerekli bir kural halini almıştır. Göçmenlerin, ABD’nde büyük iş 
sahipleri olmaları ve meslekleşmeleri bir yapısal asimilasyondur. Ancak 
yine de, iş/meslek üzerindeki karşılıklı etkileşimin “birincil asimilasyon”a 
götürmesi zorunlu değildir. Birincil asimilasyon; göçmenlerin, yerleştikle-
ri yerdeki gruplarla aralarında evlilik bağları kurmaları, çeşitli kulüplere, 
arkadaşlık gruplarına, kliklere, nihayet diğer ailelere katılmalarıyla gerçek-
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leşmektedir. Bununla birlikte, bu sayede etnikliğin ortadan kaybolacağı ka-
naatine varmak da her zaman doğru değildir. Sembolik etniklik (symbolic 
ethnicity) ya da bir etnik grup ile kendini özdeşleştirme, üçüncü ve dördün-
cü kuşaklarda kendi kimliklerini oluşturma arayışını geliştirebilmektedir 
(Gelles ve Levine, 1995:291). 

Sonuç olarak, “birincil-kültürel-yapısal” aşamalarını izlemek sure-
tiyle asimilasyon; ulusal/ırki/etnik grupların yanısıra, böyle olmayan alt 
grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)mesinde olumlu sonuç veren 
işlevlere sahiptir. 

3.8. Amalgamasyon ve Erime Potası
Ulusal/ırki/etnik gruplarla son bir ilişki örüntüsü, “amalgamasyon”u 

(amalgamation) ve buna bitişik “erime-potası” (melting-pot) teşekkülü-
nü içermektedir. Buna göre farklı ulusal/ırki/etnik gruplar; toplumu, birbi-
rinin karışımından oluşan bir bütün haline getirmekte ve yeni ve kendine 
özgü bir genetik ve kültürel harman ortaya koymaktadır (Gelles ve Levine, 
1995:291). Hess, Markson ve Stein’e göre de amalgamasyon, söz konu-
su grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)mesi sürecinin son ilişki 
örüntüsünü oluşturmaktadır. Onlara göre, erime potasına son derece yakın, 
bitişik bir ilişki örüntüsü olarak amalgamasyon; ulusal/ırki/etnik gruplar 
ile geniş toplumun diğer grupları arasında evlilik bağları kurmak suretiyle 
karışmalarını ifade etmektedir. Amalgamasyon; ırkların ya da kültürlerin 
yeni ırki ya da kültürel tipler oluşturmak üzere birbirlerine karıştıkları za-
man ortaya çıkmaktadır. Başlıca amalgamasyon vasıtası karşılıklı evlilikler 
olduğu halde, ABD’nde ırk grupları arasındaki evlilikler, toplam evlilikler 
içinde sadece %3-5 arası bir düzeyde kalmakta, etnik ve dini gruplar ara-
sındaki durum ise 1940’lardan itibaren sürekli yükselen bir eğri izlemekte-
dir (Hess, Markson ve Stein, 1988:248-249). Asimilasyon, daha çok farklı 
kültürlerin karışmasına işaret ederken, amalgamasyon; ayrı/farklı fiziksel 
görünüme sahip grupların tek bir bütün haline gelinceye kadar (until they 
become one stock), aralarında biyolojik olarak birleşmelerini içermekte-
dir. İngiltere, tarihte amalgamasyonu geniş ölçekte tecrübe etmiştir. Kısaca 
6. yy’daki Saxon istilasıyla ortaya çıkan karışım, 11. yy’da Normanlar’la 
karışmış ve ortaya Anglo-Saxon tipi çıkmıştır. Günümüz Hawaii toplumu; 
geniş sayıdaki Kafkasyalı yerleşimciler, Çinliler, Japonlar, Filipinliler ve 
Koreliler ile adaların yerli halkının karışımından ortaya çıkan torunlarını 
içermektedir (Horton ve Hunt, 1976:343). Gelles ve Levine, Brezilya’nın 
bir amalgamasyon örneği oluşturduğunu, buradaki yerli aileler ve Por-
tekizli işgalciler ile onlarla birlikte yerleşenlerin ve kölelerin, Kuzey 
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Amerika’da olduğundan çok daha kolay  karıştıklarını, Brezilya nüfusu ve 
kültürünün, dört asırdan uzun bir süre önce başlayan bu çarprazlama karı-
şımı yansıttığını belirtmektedir. Onlara göre, Afrikalı Amerikan kültürü-
nü (African American culture) de bir amalgamasyon ürünü olarak görmek 
olasıdır. Afrikalı Amerikanlar (African Americans), esaret altında koruduk-
ları kültürel unsurların Beyazların kurumlarına girmesinin reddi üzerine, 
yeni ve eşsiz kültürel formlar yaratmışlardır. Örneğin caz (jazz), Afrika 
ritimleri ve armonileri ile Hristiyan ilahileri ve halk müziğinin bir amal-
gamasyonu olarak ortaya çıkmıştır (Gelles ve Levine, 1995:291). Chinoy 
ise Brezilya’nın durumunu bir ırki erime potası olarak ortaya koymaktadır. 
Ona göre Brezilya nüfusu; Beyazlar’ı, Siyahlar’ı ve her halde en büyük 
grup olarak da ırki soyların karışımı olanları, diğer bir ifadeyle Melezler’i 
içermektedir. Brezilya resmi istatistikleri dört ırk kategorisine yer vermek-
tedir: Beyaz (White-Branco), Esmer (Brown-Pardo), Siyah (Black-Preto) 
ve Sarı (Yellow-Amarelo). Bazen bu kategoriler de kendi içlerinde bölüne-
bilmektedir. Bu ülkede, ırki özellikler umursanmakta, ancak bu özellikler 
tek başına bireyin statüsünü veya sınıfını belirlemede yeterli olmamaktadır. 
Hatta çoğu kez, ırki tanımlama ile sınıfsal konum arasında bir uyumsuz-
luk/tutarsızlık da gözlenebilmektedir. Donald Pierson, bir bölge hakkında 
“ortaklaşa ifade...zengin zenci beyaz adamdır ve fakir beyaz zencidir...” 
demekte ve Bahia kasabasında 500 kişi üzerinde yaptığı bir araştırmada 
bunların tümünün resmi istatistiklere Beyaz (Branco) olarak kayıtlı oldu-
ğunu, bununla birlikte yaklaşık 1/4’ünün zenci (siyah) özellikleri taşıdığını 
vurgulamaktadır (Chinoy, 1967:216). ABD’nde çok sayıda grubun ve bire-
yin, ulusal/ırki/etnik ve diğer farklılıkların olumsuz etkileri nedeniyle, ayır-
dedici kültürel özelliklerin yeni bir bütün oluşturmak üzere birleştiği (dahil 
olduğu, yutulduğu, içinde kaybolduğu) “erime potası”na olumlu baktığını 
belirten Chinoy, bu kavramın 1906 yılında Israel Zangwill tarafından orta-
ya atıldığını eklemektedir (Chinoy, 1967:215).

Kısaca; “amalgamasyon” ve ona bitişik bir olgu ve ilişki örüntü-
sü olarak “erime potası”, ulusal/ırki/etnik grupların yanısıra, bu nitelikte 
olmayan alt grupların ‘tüm sosyal bünye’ ile bütünleş(tiril)mesi sonucunu 
doğuran işlevlere sahiptir. Hele “millet” (ethnos) olgusu bulunmayan ve 
dolayısıyla da “coğrafya” temelli bir  kimlik (geographic identity) ve buna 
uygun bir ulus (nation) yaratma dışında fazla seçenekleri olmayan Okyanü-
sötesi ülkeler bakımından bu ilişki örüntüsü, oldukça etkilidir. Ancak, “ulu-
sal/ırki/etnik” tabakalaşmadan uzak durmak şarttır. Çünkü, Emerson’un da 
belirttiği gibi, daha yıllar önce Fransa’nın üzerlerinde uyguladığı “sömürü” 



HİKMET  13

  HİKMET  115  

politikası bile bir “tabakalaşma” yaratmaya yettiği ve bu nedenle sosyolojik 
anlamda “ast” ve “azınlık” statüsüne tabi oldukları için sonuç vermeyeceği 
ortada iken Hint-Çini, Tunus, Fas, Gine ve Cezayir toplumlarını “kendi kül-
türünde eritme” amacı, bu toplumlarda bugün de gözlenen hasarlar dışın-
da, iyimser olumlu sonuç vermemiştir. Fransa’nın bu amacıyla, sözkonusu 
toplumlara “hürriyet, eşitlik, kardeşlik” vaadi büyük ölçüde sözde kalmış, 
örneğin, Cezayirli Müslümanlar, burada yerleşmiş Avrupalılar’dan sayıca 
dokuz kat fazla oldukları halde, her iki gruba da Dördüncü Cumhuriyet 
döneminde Fransız Ulusal Meclisi’nde aynı sayıda temsilci bulundurma 
hakkı verilmesini, Müslümanların “eşitlik” olarak algılayacağı sanılmıştır. 
Tabi bu uygulamayla, 1792’de yayınlanan bildiride geçen, “Fransız sö-
mürgelerinde yaşayan bütün insanlar, ırk ayrımı gözetilmeksizin Fransız 
yurttaşıdırlar ve Anayasa’nın tanıdığı bütün haklara sahiptirler” ifadesi 
anlamsız kalmıştır (Emerson 1965:71-73).

Sonuç
Sonuç ve son söz olarak, ulus-devlet ile ulusal/ırki/etnik gruplar ara-

sındaki ilişki örüntülerini; bu grupları ‘tüm sosyal bünye’ ile veya ‘grubun 
sosyal bünyesi’ ile bütünleştirme işlevleri bakımından, grafik üzerinde gös-
termekle yetiniyor ve şu kanaatimizi ortaya koyuyoruz: Türkiye ve Türk-
ler bakımından; (T.C. vatandaşları olmadıkları için, dış Türkler’i kapsa-
mayan) “siyasi-hukuki” olgular “Türk ulusu” ile “T.C. ulus-devleti”nin 
ve  (T.C. vatandaşları olmadıkları halde, dış Türkler’i kapsayan) “sosyo-
kültürel” olgu “Türk milleti”nin varlığı ve geleceği, iki şarta bağlıdır : 1) 
Cumhuriyet’le belirlenen ulus, ulus-devlet, ülke ve millet adları ve nitelik-
leri arasındaki tutarlı ve anlamlı ilişkiyi, eşdeyişle sistemi zedelememek, 2) 
Kısmen Cumhuriyet’in çabalarıyla, kısmen de kendiliğinden, Türkiye’de 
ve dış Türkler coğrafyalarında iyimser bir aşamaya ulaş(tırıl)an ‘hakim 
“Türk” üst kimliği’nde bütünleş(tir)me sürecini engellememek, yönünü 
saptırmamak ve yanlış ilişki örüntülerine itibar etmemek.



Haziran 2009

116  HİKMET

Grafik 1: Ulus-Devlet ile Ulusal/Irki/Etnik Gruplar Arasındaki İlişki 
Örüntülerinin Bütünleştirme İşlevleri 
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16. YÜZYILIN İLK YARISINDA OSMANLI 
HÂKİMİYETİNDE KIRÇOVA (KİCEVO)

Galip Çağ1*

ÖZET
Balkanlar çok eski çağlardan itibaren Türkler için önemli bir mer-

kez dahası zamanla bir yurt haline gelmiştir. Özellikle Osmanlı idaresinin 
bölgeye ulaşması ile başlayan bu yurt ediniş bölgede başlayan hızlı imar 
çalışması ve süreç içerisinde meydana gelen sosyal değişim ile kendini iyi-
ce göstermiştir. Bu çalışma Osmanlı idaresi ile başlayan değişimin orta-
ya konması amacıyla hazırlanmış bir tahrir çalışmasıdır. Osmanlı arşiv 
kaynakları içerisinde önemli bir yer tutan tahrir defterleri içerisinden bir 
icmal defter olan 217 nolu tahrir defterine göre Kırçova şehrinin 1542 
tarihindeki durumunu ortaya koyan bu çalışma ile bahsi geçen değişim 
ortaya konmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Kırçova, Osmanlı, Tahrir, Makedonya, Karye, 
Tımar Sistemi 

ABSTRACT
Since Prehistoric Period, The Balkans have been very important 

lands for The Türks. Moreover These lands have been home for they. In 
particular, starting with the Ottoman administration to reach the region get 
this country started rapid development in the region work with social chan-
ge and processes that occur within the show itself was good. This study 
started with Ottoman rule changes intended to put in the middle of a work 
Tahrir. Ottoman archives resources within which holds an important place 
in Tahrirs with a 217 İcmal allocated according to the Tahrir Kırçova cities 
in the history of the 1542 cases revealed by this study mentioned change 
was to put in place.

Key Words: Kicevo, Ottomans, Tahrir, Macedonia, Village, Tımar 
system.

1  Doktora Öğr.,Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilim. Enst., Tarih Anabilimdalı, 
gcag@sakarya.edu.tr 



Haziran 2009

120  HİKMET

Giriş
Bu çalışma Osmanlı sancak çalışmalarının en önemli kaynaklarından 

olan tahrir defterlerinden yola çıkılarak hazırlanmıştır. Çalışmamızın kay-
nağı olan defter, Başbakanlık Osmanlı Arşivi’nde (BOA), 981 Nolu “Tapu 
Tahrir Defterleri Fihristi”nde, “Paşa Sancağı’na tabi Üsküb Kalkandelen, 
Kırçova, Manastır, Pirlepe, Köprülü nahiyelerinde bulunan ve Üsküb, Kır-
çova, Pirlepe kal’aları mustahfızlarına aid tımarların icmal defteri” tanı-
tımı ve 217 sıra numarası ile kaydedilmiştir. Defterin tarihi H. 949 (1542) 
olarak belirtilmiştir2.

Defterimiz icmal bir defterdir. İcmal defterlerin önemi, hazırlandığı 
yıllarda Osmanlı devletinin ana çekirdeğini oluşturan ve tımar sisteminin 
uygulandığı Anadolu ve Rumeli’nin genel bir tablosunu vermesinde yat-
maktadır. Bu defterlerde bir sancak ve kazadaki dirlikler, padişah hasları, 
beylerbeyi hasları, sancakbeyi hasları, kale merdi tımarları, tımar ve zea-
metler, evkaf ve emlâk şeklinde toplu olarak yazılmakta ve her bir kate-
goride yer alan yerleşim birimlerinin nüfusu hane, mücerred vs. şeklinde 
toplam rakam olarak verilmektedir. Bir kazanın yazımı bittikten sonra ora-
da bulunan toplam kasaba, cami, köy, mezraa, zaviye vs. sayısı ile muaf 
kişiler ve vergiye tabi nüfus özet olarak verilmektedir. Bu işlem sancak 
ve eyalet düzeyleri içinde yapılır ve dolayısıyla bütüncül veriler kolayca 
görülebilirdi. 

Ancak bu tür defterlerdeki verilerin kaydı sırasında bazı yanlışlık-
lar yapılabilirdi. Dolayısıyla, genel tablolar çizmek açısından çok elverişli 
olan bu “muhasebe icmalleri”nin gerek neşrinde, gerekse kullanımında, ait 
bulundukları yörelerin varsa mufassal defterleriyle karşılaştırılması zaruri-
dir3. Bu hususlar hatırda tutulmak kaydıyla, bu defterler sayesinde Osmanlı 
İmparatorluğu’nun nüfus potansiyeli; tımar sistemi içindeki vergi gelirleri 
tahminleri; köy, mezraa vb. sayısı ve dağılımı; gelirlerin çeşitli kategoriler 
arasındaki dağılım oranları; kale, cami, zaviye, medrese, vb. kuruluşların 
sayıları gibi çok değişik hususları sayısal olarak tahlil etmek mümkündür.

2  Budin’in 25 Ağustos 1541’de teslim alınarak buranın yeni bir 
idari taksimata tabi tutulduğunu göz önünde tutarsak defterimizin bu tarihte 
hazırlanması ile bir irtibatı olduğu düşünülebilir. Zira bu tarihten sonra Budin 
eyalete dönüştürülmüş ve sancaklara ayrılarak buralara yeni sancak beyleri 
atanmıştır.
3  Mehmet Öz, “Tahrir Defterlerindeki Sayısal Veriler”, Osmanlılarda 
Bilgi ve İstatistik, Ed.H. İnalcık-Ş. Pamuk, DİE Yayını, Ankara, 2000, s.20.
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Yukarıda genel hatları ile hazırlanış amaçlarını saydığımız icmal def-
terleri ihtiva ettiği hususiyetler çerçevesinde Evkaf, Tımar, Askeriye gibi 
tasniflere tabi tutulmaktadır4. 

Defterimizin giriş kısmında Arapça bir mukaddime bölümü yer al-
maktadır5. Bu giriş kısmından hemen sonra Üsküp nahiyesinin has sahip-
leri, zaimleri, tımar sahipleri ve kale merdi tımarları zikredilmektedir. Son 
olarak kale merdi tımarları verildikten sonra bu işlem aynı düzen dâhilinde 
Nahiye-i Kalkandelen, Nahiye-i Kırçova, Nahiye-i Manastır, Nahiye-i Pir-
lepe ve Nahiye-i Köprülü içinde uygulanmıştır. Mustahfız tımarları sadece 
Üsküp, Kırçova ve Pirlepe nahiyeleri için kaydedilmiştir. 

Has, zeamet ve tımar sahipleri ve gelirleri kaydedilirken “Hasha-i 
---”, “ Zeamet-i ---”, “Tımar-ı ----” terkipleri kullanılmış; tımar sahibi 
kaydedildikten sonra sırası ile gelirinin tamamına ya da bir kısmına sahip 
olduğu karyeler sıralanmıştır. Bu sıralama bittikten sonra “yekûn” belirtile-
rek kayıt tamamlanmış ve bir sonraki tımar sahibine geçilmiştir. 

Şekli manada defterimize baktığımızda; toplam 156 varaktan oluş-
maktadır. Âdet olduğu üzere bir nahiyede diğerine geçilirken boş varak-
lar bırakılmıştır6. Bu manada beş adet boş bırakılan varak bulunmaktadır. 
Bunun dışında arşivde muhafaza edilmek üzere orijinalinden kopyalanma 
işleminde 57. varak’ın son kısmı büyük ihtimalle atlanmış, daha sonra bir 
sonraki sayfaya “57/1” ile ifadesi eklenmiştir. Bu durum defterin varak 
sayısını bir sayfa arttırmıştır. 

Bazı varaklar üzerinde tarih belirtilerek derkenarlar düşülmüştür. 
Bunlar 31., 71., 111., 137. ve 140. varaklarda olmak üzere sekiz tanedir.

* * *
Kırçova’nın Kısa Tarihçesi
Kırçova Uskana adı verilen antik bir kent üzerine kurulmuştur. Şehir 

kaynaklarda ilk olarak, Bizans imparatoru II. Basil döneminde (11. yüzyıl) 
Kitsavis adıyla zikredilir. 1257-1259 tarihlerinde Sırp Krallığı tarafından 
işgal edilmişse de kısa sürede yeniden Bizans hâkimiyetine girmiştir. Sırp 
kralı Milutin 1282 ve 1297’de Kırçova’yı yeniden fethetmiş, bu tarihten 
sonra burası Osmanlı hâkimiyetine kadar Sırpların elinde kalmıştır. Sırp 
hâkimiyetinin son döneminde bir süreliğine Pirlepe merkezli Kraljevic 
Makro Prensliği’nin bir parçası olmuştur. Bu dönemlerde bir süre şehir Ka-

4  Başbakanlık Osmanlı Arşivi Rehberi, II. Baskı, İstanbul 2000, s.90.
5  Bakınız Ek 1
6  Halil İnalcık, Hicri 835 Tarihli Suret-İ Defter-İ Sancak-I Arnavid, Giriş 
Kısmı, Ankara 1987, s. XII.
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tin Grad adı ile anılır7.
Osmanlı kaynakları Kırçova’nın 1385’te Lala Şahin Paşa tarafından 

fethedildiğini kaydeder. Sırp kaynakları ise fethin 1395’te gerçekleştiğini 
ifade eder. Kırçova’nın fethinden sonra Osmanlılar burada bulunan kalede 
bir askeri garnizon kurmuşlar ve bir grup Türk halkını kasabaya yerleş-
tirmişlerdir. 1455 tarihli bir Tahrir Defterinde Kırçova’da 30 Müslüman 
hanenin (yani 30 aile), 145 de Hıristiyan hanenin olduğu kaydedilmiştir. 
1521’de bu sayı artmış ve kasabada yaşayan 178 ailenin 95’i Müslüman 
olarak kaydedilmiştir. Kasaba’da Fatih Sultan Mehmet’in inşa ettirdiği 
cami başta olmak üzere birçok Osmanlı dönemi eseri halen mevcuttur.

17. yüzyılda kasabada yoğun bir İslamlaşma başlamıştır. Bu İslam-
laşmada özellikle Arnavutluk dağlarından gelen Müslümanlar ve Bektaşi 
dervişleri önemli rol oynamışlardır. Bu dervişlerden bilhassa Makedons-
ki Brod’ta bulunan Hızır Baba Tekkesi’nin faaliyetleri Kanuni zamanında 
takdir kazanmıştır. Ayrıca 18. yüzyılda Halveti tarikatının Hayatî kolu da 
Kırçova ve Zajas’ta kurdukları 3 tekke ile İslamlaşmada önemli rol oyna-
mışlardır. Bunların yanında, 16. ve 17. yüzyıllarda burada birkaç kilise ve 
manastır da inşa edilmiştir. Bunlardan en bilineni Oraovec Manastırı’dır.

1892’de kaleme alınan Manastır Vilayeti Salnamesine göre Kırçova’da 
600 Müslüman ve 190 Hıristiyan aile mevcuttu. 1900 yılında bu rakamlar 
675 Müslüman aile 200 Hıristiyan aile şeklinde değişmiştir. 

Kamusü’l-a’lâm adlı esere göre 19.yüzyıl sonu 20. yüzyıl başlarında 
Kırçova’da 5 cami, 5  tekke, 1 medrese, 1 Rüstiye, 1 ilkokul, 1 kilise ve 
dört Bulgar / Makedon ilkokulu, 170 dükkan, 7 han, 1 hamam ve 18 Fırın 
bulunmaktadır.

217 Nolu Tahrir Defterinde Kırçova
Kırçova nahiyesi 217 nolu tahrir defterinde kaydedilen nahiyeler ara-

sında en fazla karyesi mevcut olan ikinci, en fazla mezraası kaydedilen 
birinci nahiyedir. Bu manada buranın defterimize kaydedilen nahiyeler içe-
risinde kırsal karakteristiği en fazla göze çarpan nahiye olduğunu belirtmek 
yanlış olmaz. 

Buraya ait 202 karye ve 4 mezraa belirtilmiştir. Şehir kavramını ifa-
de eden nefs ifadesi burada da mevzu bahistir. Dolayısıyla nahiyenin şehir 
karakteri taşıdığı ya da yakında bulunan köyler için bir pazar yeri olduğu 
düşünülebilir.  

 Derbendlere burada da rastlanmaktadır. Ancak, hem derbend sayısı-
nın diğer nahiyelere göre daha az olması hem de Kırçova’nın adından da 

7  M. Kiel, Kırçova mad., DİA, Ankara, 2003, s. 440.
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anlaşılacağı üzere, buranın dağlık bir coğrafyadan çok düz bir ova üzerinde 
yayılmış olduğu anlaşılmaktadır. 

Kırçova şehri Makedonya bölgesine dair birçok arşiv belgesinde kar-
şımıza çıkabilmektedir. Örneğin Manastır 2. şeriyye sicilinde Kırçova’ya 
dair özellikle asayiş ve adli  düzene dair birçok hüküm yer almaktadır. Bu 
hükümlerden bir tanesi şu şekilde kaydedilmiştir8:

Budur ki mahmiye-i Manastırda bi’l-fi‛il zabit olan Musli Bey  tara-
fından vekil olan Abdi Beye mahmiye-i mezbure mahallatından Kasım Bey 
mahallesi ve Hasan Bey mahallesi ahalisinden Abdi Çelebi el-müsteid ve 
Ali el-cündî ve boyacı Hasan ve Cabi Mustafa vesair ahali-i mahalleleri ve 
meclis-i şer‘i şerif-i lazımül tevkıre ihzâr ve mahzarlarında takrir-i da‘va 
idub mahallerinizde Prespa kazasında bir çingane maktul bulunub katili 
ma‘lum olmamagın sizden kassamat ve deyn taleb iderim didikde gıbbe’s-
sual mezburun cevap virüb maktûl-ı merkumun katili mahmiye-i mezkure-
den Hüseyin bin Süleyman öldürdüğüne ahar kazadan şahidlerimiz vardır 
didiklerinde fi’l-hakika kasaba-ı Kırçova’da Mehmed bin İbrahim nam 
kimesne meclis-i şer‘-i kavime li-ecli’ş şehadet hâzır olub ben mahalle-i 
mezkurda iken merkum Hüseyin bin süleyman  maktûl-ü mezbûru benim 
huzûrumda bordem ile sağ tarafından boş boğrine darb idub merkumu katl 
eylemişdir bu hususa şahidim şehadet dahi iderim ve kasaba-i Prespa’da 
misafir olan Ahmed bin Ali nam kimesnenin ağzından Zünnun efendi ve 
es-seyyid Mehmed Efendi meclis-i şer‘ münife li-ecli şehadet hazıran olub 
ben mahalle-i mezkurda hazır iken sabıkı’z-zikr Hüseyin bin Süleyman 
maktul-i mesfuru bordem ile sag tarafında boş bögrine darb idub benim 
huzûrumda katl eylemiştir bu hususa şahidim şehadet dahi iderim siz dahi 
benim ağzımdan şahid olub şehadet edin deyü işhâd eylemişdir biz dahi 
husûs-u mezbura merkumun ağzından şâhidiz şehâdet dahi ideriz didikle-
rinde ba‘de’t-ta‘dil ve’t-tezkire mücerret mahalletân-ı mezbûretân ahali-
sinin zimmetlerin kassamat-ı diyetden halasları içün şuhûd-ı mezkûrenin 
minvâl-ı meşruh üzre olan şehadetleri istima‘ ve kabul olunub aihâl-i mer-
kumenin berât-ı zimmetlerine hükm olunub mahüve’l-vaki‘ kayd oldu 

Şuhûdü’l-hâl
Hussam Efendi el-Hatib Elhac Ahmed Efendi el-İmam
Mustafa Halife el-Katib   
Mahmud Çelebi el-Hatib be Cami‘-i Ahmed Efendi
Ve gayruhum min el-hazirin

8  Manastır 2. şeriye sicili, Tarih:1622-23, Hüküm no:808
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Görüldüğü üzere bu hükümde de Kırçova’dan bir kasaba olarak bah-
sedilmiştir.

Defterimizde Kırçova’ya ait kayıtları incelediğimizde buraya ait bir-
çok karye ve diğer yerleşim birimlerini tespit ediyoruz. Bunların birçoğu 
her ne kadar yerel isimler ile kaydedilmiş gibi görünse de isimler üzerinde 
yapılacak derinleme bir çalışma aslında bunların birçoğunun Osmanlı ön-
cesi ve Osmanlı dönemine ait Türk İslam yerleşimine dair izler taşıdığını 
gösterecektir. Buna göre öncelikle buraya ait defterde kayıtlı yerleşim bi-
rimleri şunlardır: 

Kırçova Nahiyesi Dâhilinde Kaydedilen Karye, Mezra’a Ve Çift-
likler
1 Karye-i  Küre Hiliç
2 Karye-i  Yümenlavçe
3 Karye-i  Bersin
4 Karye-i  Ebulend dol    
5 Karye-i  Yerasiç  
6 Karye-i  Lesfumiçe      
7 Karye-i  Dağrı Karsin      
8 Karye-i  Rahami
9 Karye-i  Yolosa Derbend        
10 Karye-i  Lolonami  
11 Karye-i  Lisiçe                      
12 Karye-i  Aranefva
13 Karye-i  Obür lisiçe               
14 Karye-i  Gorna Siliç               
15 Karye-i  Kosudralin                                   
16 Karye-i  Besiva Dolki
17 Karye-i  Kaledahi                     
18 Karye-i  Hamalişye                
19 Karye-i  Dolye Siliç
20 Karye-i  Muraylumiçe                        
21 Karye-i  Bodursa     
22 Karye-i  Tuhin                          
23 Karye-i  Alhuçe Derbend 
24 Karye-i  Nagişte                         
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25 Karye-i  Modra Salye                  
26 Karye-i  Kaladnik                     
27 Karye-i  Salunik                                
28 Karye-i  Salnami
29 Karye-i  Siyalisye                  
30 Karye-i  İstale
31 Karye-i  Bermanik               
32 Karye-i  Letvulisye
33 Karye-i  Bersahudol                 
34 Karye-i  Yokuliç                                 
35 Karye-i  İslarinami                            
36 Karye-i  Gradsiliç               
37 Karye-i  Dobrudol                            
38 Karye-i  Gorna Ranine
39 Karye-i  Evlashami                             
40 Karye-i  Merudes                                 
41 Karye-i  Yolusnik                                
42 Karye-i  Gorgoriç                               
43 Karye-i  Kırsefva                                   
44 Karye-i  Ragrad
45 Karye-i  Sosiliç                                  
46 Karye-i  Yonoliç
47 Karye-i  Gradsiliç          
48 Karye-i  Gradsiliç            
49 Karye-i  Manastırçe
50 Karye-i  Halukırçe                               
51 Karye-i  Esvami Vomirağ                    
52 Karye-i  Kulağ                                
53 Karye-i  Tefuli
54 Karye-i  Saliç                          
55 Karye-i  Kırmanifu                             
56 Karye-i  Garnamitabi
57 Karye-i  Amir donye              
58 Karye-i  Doliç
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59 Karye-i  Mirdeva                       
60 Karye-i  Kırastai
61 Karye-i  Darastali                            
62 Karye-i  Seritva
63 Karye-i  Dulahi                               
64 Karye-i  Asitalin  
65 Karye-i  Navali  dol             
66 Karye-i  Nodali                                     
67 Karye-i  Azalu mekan                       
68 Karye-i  Lishami
69 Karye-i  Nosin                                    
70 Karye-i  Nohiç     
71 Karye-i  Aslanifu
72 Karye-i  Sil dol                                   
73 Karye-i  Habaniç
74 Karye-i  Nikalişte 
75 Karye-i  Mefaliç  
76 Karye-i  Mırse
77 Karye-i  Tuhin 
78 Karye-i  Velfumiç
79 Karye-i  Kırdamiç
80 Karye-i  Aslanye
81 Karye-i  Tuhin 
82 Karye-i  Aslalisfu
83 Karye-i  Kenari  
84 Karye-i  Alasiç
85 Karye-i  Kruşa  
86 Karye-i  Lukoliç
87 Karye-i  Haruva
88 Karye-i  Dolye Sayiç
89 Karye-i  Aruhan
90 Karye-i  Karaluyiç
91 Karye-i  Alyenumi
92 Karye-i  Nova nekin  
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93 Karye-i  Astudye nam-ı diğer Rahami
94 Karye-i  Danlarami
95 Karye-i  Sayiç  
96 Karye-i  Meragalva
97 Karye-i  Ebulkisye
98 Karye-i  Merakiva  
99 Karye-i  Varayumiç
100 Karye-i  Arhamalkin  
101 Karye-i  Krayşiç 
102 Karye-i  Azaromiç 
103 Karye-i  Kırasnami
104 Karye-i  Drasil
105 Karye-i  Sarınlık   
106 Karye-i  Budan
107 Karye-i  Yolonami  
108 Karye-i  Karine
109 Karye-i  Yoloviç  
110 Karye-i  İstaruçe
111 Karye-i  Sayu dol
112 Karye-i  Merasin  
113 Karye-i  Niç
114 Karye-i  Mirmanfu
115 Karye-i  Aranmi
116 Karye-i  Arlugame
117 Karye-i  Naluşye
118 Karye-i  Nahisye
119 Karye-i  Nivakar
120 Karye-i  Mirkefu
121 Karye-i  Omursiye  
122 Karye-i  Rusnak
123 Karye-i  Kular
124 Karye-i  Tusarami
125 Karye-i  Yukohami  
126 Karye-i  Aslaramiç
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127 Karye-i  Koşuncu  
128 Karye-i  Kusva
129 Karye-i  Sarsiye
130 Karye-i  Ranas
131 Karye-i  Osyalomiç
132 Karye-i  Kalami
133 Karye-i  Kuriç
134 Karye-i  Orasusye
135 Karye-i  Laralumiç
136 Karye-i  Mamurlusye
137 Karye-i  Kavasu dol  
138 Karye-i  Mirasiç
139 Karye-i  Yalusniye
140 Karye-i  Daranva

141
Karye-i  Aydursiye ma’a mezra’a-i 
Aslarumukye

142 Karye-i  Korkiye
143 Karye-i  Arhanigin
144 Karye-i  Piri Mırsinik
145 Karye-i  Lukoniç
146 Karye-i  Lara  
147 Karye-i  Romirinye
148 Karye-i  Nekuşye 
149 Karye-i  Dolye Asrugsiye
150 Karye-i  Dolancı 
151 Karye-i  Navarçe
152 Karye-i  Yarnaras Derbend
153 Karye-i  Asranefva
154 Karye-i  Arnumiç
155 Karye-i  Sarihan
156 Karye-i  Sayusiç 
157 Karye-i  Kroşviç
158 Karye-i  Malayumiç
159 Karye-i  Orgorimiçe 
160 Karye-i  Nayihar 
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161 Karye-i  Susiç
162 Karye-i  Visye
163 Karye-i  Mirdayiç  
164 Karye-i  Demirmaya
165 Karye-i  Demirce
166 Karye-i  Merdorami
167 Karye-i  Nık  
168 Karye-i  Rasumindal
169 Karye-i  Serse
170 Karye-i  Mirkadma
171 Karye-i  Vaydarar
172 Karye-i  Yodumirse
173 Karye-i  Lararomiç
174 Karye-i  Drayak
175 Karye-i  Konak
176 Karye-i  Mualiç
177 Karye-i  Suhami
178 Karye-i  Bermaa
179 Karye-i  Kenarye
180 Karye-i  Barudol
181 Karye-i  Tarik
182 Karye-i  Dolye Siliç
183 Karye-i  Dobranomiçe
184 Karye-i  Sadesiç
185 Karye-i  Suyolu
186 Karye-i  Tefuli
187 Karye-i  Kırçova 
188 Karye-i  İskalisye
189 Karye-i  Kaline
190 Karye-i  Merkus
191 Karye-i  Salarmeratye
192 Karye-i  Miliç
193 Karye-i  Yaliç nam-ı diğer Savamrik
194 Karye-i  Kuyva
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195 Karye-i  Oralcı
196 Karye-i  Anulin dol
197 Karye-i   Asyatalin
198 Karye-i  Yavli dol
199 Karye-i  Kıruk
200 Karye-i  Asulisye
201 Karye-i  Devami 
202 Karye-i  Rahami 

Gostivar ve civarına yapılan ikinci büyük sefer 1335-36 tarihinde 
Umur Bey komutasında 75 gemilik bir çıkarma ile yapılan seferdir. Selanik 
Limanı’na yapılan bu çıkartma neticesinde Vardar Irmağı’na kadar gelen 
Türkler bugün buralarda yaşayan Türklerin de atalarını teşkil etmektedir. 
Defterimizde karşılaştığımız Veslunik ve Salunik karyeleri de ihtimal ki 
Selanik Limanı’ndan yapılan çıkarmanın bir vesikasını teşkil etmektedir. 

Gostivar ve dolayısı ile Kalkandelen civarına üçüncü büyük sefer 
olan Yıldırım dönemi ve sonrasında II. Murat ve II. Mehmet dönemlerinde 
buralara ciddi yerleşimler gerçekleşmiş ve Anadolu’dan getirilen Türkler 
yukarıdaki tabloda gösterildiği gibi Dobriguşte, Dobrudol ve Gorna Tür-
çani karyelerine yerleştirilmişlerdir9. Özellikle Türçani kelimesinin Türk 
ve Can kelimelerinden türetildiği barizdir. Zira can kelimesinin hem insan 
hem de akraba manasında kullanıldığını bildiğimizden Türkcan isminin za-
manla Türçan halini aldığını düşünüyoruz. 

Bazı karye isimleri Kırçova’nın özellikle su kaynakları ve akarsulara 
yakın ya da onları içine alacak şekilde uzandığı fikrini uyandırmaktadır. 
Kenari, Kenarye ve Suyolu gibi karye isimeri bu tezi doğrular niteliktedir. 
Zira Polok nehrini sağ kollarından Treska ırmağının hemen Kırçova ya-
kınlarından aktığının bilinmesi de karye isimlerindeki bu etkileşimi açık-
lamaktadır10. 

Kırçova’nın maden yatakları konusunda oldukça zengin olduğu hali-
hazırda bilinmektedir.  Yine karye isimleri bu özelliği de göz önüne sermiş 
ve Demirmaya, Demirce  gibi isimler defterimizde kaydedilmiştir.  

Fakat Kırçova’daki karye isimleri ile alakalı asıl ilginç nokta şudur. 
Kırçova nahiyesinde kaydedilen iki karye olan Demirce ve Sarihan (Saru-

9  Yusuf Hamzaoğlu, Balkan Türklüğü, I, Kültür Bakanlığı, Ankara 
2000, s. 35.
10  Hamzaoğlu, a.g.e., s. 15.
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han) birbirinden bağımsız iki karye gibi gözükse de Saruhanoğulları tarihi-
ne kısaca bir dönersek bu iki karyenin birbirleri ile önemli ilişkileri olduğu 
görülecektir. Bilindiği üzere Saruhanoğulları Manisa civarında kurulmuş 
ve hüküm sürmüştür. Kurucusu sayılan Saruhan Bey bazı ihtilaflara rağ-
men Selçuklu hükümdarı II. Mesut’un ümerasından sayılmaktadır. Saruhan 
Bey’in ilk askeri faaliyeti II. Mesut’un ikinci defa tahta çıktığı ve yine Bi-
zans imparatoru II. Andronikos’un Anadolu seferine çıktığı tarihe rastla-
maktadır. Bizans’ın Anadolu’ya 1302’de gerçekleştirdiği bu sefer üzerine 
Saruhan Bey’de bir dizi faaliyette bulunmuş ve 1313’de Manisa’yı fethet-
miştir. Bu fethe katılan kardeşi Çuğa Bey’e bu bölgede yer alan Demirci 
(Demirce) yöresini tevcih etmiştir. Saruhan Bey birliklerinin Umur Bey 
komutasında 1334’de gerçekleşen Trakya çıkartmasına katıldıkları da göz 
önüne alındığında11, defterimizde Kırçova’ya dahil edilmiş olan Sarihan ve 
Demirce karyelerinin, Saruhan Türkmenlerinin bu çıkarmaya katılan bölü-
mü tarafından yerleşime tabi tutulan karyeler olduğunu düşünmek göz ardı 
edilemeyecek bir ihtimaldir. Aynı zamanda 1385 yılında bir kısım Saruhan 
yörüklerinin Serez civarına sürüldüğü de kaynaklarda kaydedilmiş bir bil-
gidir12.

Sonuç
Balkanlarda Osmanlı öncesi ve Osmanlı dönemi Türk İslam yerleşi-

mi bir çok araştırmacı tarafından farklı yönleri ile ortaya konmaya çalışıl-
mıştır. Buna göre Osmanlı dönemi büyük ölçüde çözümlenmeye çalışılmış 
ve bazı sonuçlar elde edilmişken Osmanlı öncesi durumla alakalı değerlen-
dirmeler oldukça kısıtlı kalmıştır. Bu eksikliğin özellikle Osmanlı arşivci-
liğinin bizlere sağladığı önemli sayıdaki veri içerisinde bu tip çalışmalara 
ciddi kaynak teşkil eden tahrirler ile giderilebileceği düşüncesindeyiz. Zira 
sadece bir icmal yani özet defterde dahi yukarıdaki sonuçlara ulaşılabilme-
si bu defterlerin önemini biraz daha arttırmaktadır.

Çalışmamız Makedonya’ya ait bir icmal defter içerisinden Kırçova 
şehrine ait olan kısmın değerlendirilmesi esasına dayanmaktadır. Özellikle 
defterin düzenlendiği 1542 yılında Kırçova’ya bağlı karyelerin belirlenme-
si ve sonrasında bunlar ile alakalı toponomik bir değerlendirmenin yapıl-
ması sonucunda Kırçova özelinde bölgeye yapılan Türk İslam yerleşimi ile 
alakalı sonuçlar elde edilmiştir. Buna göre şehirde bazı karye isimlerinin 
Osmanlı öncesi Türk yerleşimine dair izler taşıdığı açıktır. Ayrıca bazı kar-
ye isimlerinin Anadolu’daki yer isimlerine benzer şekilde akarsulara göre 

11  Çağatay Uluçay, “Saruhanoğulları”, İA, X, Eskişehir, 2001, s.242.
12 M. Tayyib Gökbilgin, Rumeli’de Yürükler, Tatarlar ve Evlad-ı Fatihan, 
İstanbul 1957, s.12
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yukarı aşağı şeklinde nitelendirilmesi Osmanlı döneminde bölgeye belirli 
şekillerde gelen Türkmen yerleşiminin izleri olarak da kabul edilebilir.

Tüm bu değerlendirmeler ışığında bölgeye ait çalışmaların özellikle 
belgeler nezdinde ve objektif bir bakış açısı ile geliştirilmesi dahası arttırıl-
ması bölge Türklüğü ve Müslümanlığı açısından önemli bir destek noktası 
olacaktır.  
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Ek 1
217 Nolu Tapu Tahrir Defterinin Giriş Kısmındaki Arapça Mu-

kaddime
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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 sorun lar, 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 stan dartta 
olması gerekir.

- Yazılarla birlikte yazarın özgeçmişi ve makalenin kısa bir özeti Türkçe 
ve İngilizce gönderilmelidir.

- Yazılar bilgisayarda yazılıp hem kağıda dökülmüş olarak, hem de 
disket veya e-posta halinde gönderilmelidir.

- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konu su ve 
hakkı HİKMET’e aittir.

- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. Bunlar, 
her zaman ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini yansı tan metinler 
olarak mütalaa edilemezler.

- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla 
iktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir.

- Bu dergi hakemli dergidir.
- Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.
DERGİNİN TİRAJI:
500 adettir.
İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, İvo Lola Ribar Sokağı no: 30. 
GOSTİVAR - MAKEDONYA. 
eposta: adeksam@hotmail.com, hikmetdergisi@hotmail.com
web: www.hikmet.adeksam.org
Tel:+38942214319

Basımevi: CETIS


