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BAŞ YAZI

Makedonya’da Türkçe başta olmak üzere İngilizce de makaleler
yayınlanan yegane dergi olması yanısıra, hakemli dergi hüviyetine sahip
olan HİKMET dergisinin 15. sayısı elinizde bulunmaktadır. Bu 15. Sayı,
değişik mahiyette ve farklı makaleleri ihtiva eden önemli bir dergi olarak
Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası bilim kamuoyu karşısına da
çıkmaktadır.
HİKMET dergisi 8. yılında 15. sayısına ulaştı çok şükür. Derginin
yayın hayatına başlamasından bu yana, ADEKSAM ın üç başkanı ve
HİKMET in üç editörü hizmet verip değişti ancak HİKMET dergisi
kalitesinden ve bilimsel seviyesinden ödün ve taviz vermeyerek hep daha
iyi ve ilmi değeri daha yüksek bir dergi olmaya devam etti.
Bu 15. sayısından itibaren HİKMET dergisinin Bilim ve Hakem
Kuruluna Türkiye ve Sırbistan’dan değerli hocalar katılarak derginin,
uluslararası hüviyet ve değer kazandığını iftiharla bildiriyoruz.
HİKMET dergisinin bu sayısında: Prof. Dr. Yusuf Hamzaoğlu nun;
Türkler ve Türk Ordusu Hakkında Söylenen Gerçekler, Doç. Dr. Numan
Aruç un; Balkanlıların Ortak Yaşamında Kültürel Diyalog ve İşbirliğinin
Önemi, Doç. Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü nün; Balkanlardaki Osmanlı Kültür
Mirasına Örnek Bir Eser: Seğirname, Doç. Dr. Fehmi Ağca nın; Türkiye
nin Makedonya-AB Bütünleşmesine Olabilecek Katkılar, Yrd. Doç. Dr.
Zülküf Kılıç ın; Certaın Common Themes ın Reference to Balkan Poets and
Classıcal Turkish Poets, Dr. Ayşen Sina nın; Two Heroes Facing Premature
Death, Two Heroines Defying Death: Admetos and Delo Dumrul’s Wives,
Doç. Dr. Arjan Skuka nın; Collecting and Processing Output Data From
Sımulations of The Internet Network With NS2 Simulator, Mr. Sci. Şener
Bilal ın; Makedonya Eğitim Kurumlarında Okutulan Tarih Kitaplarında
Osmanlı-Türk Kavramının Anlatımı, Mr. Sci. Hülya Daut – Skuka nın;
Çatı Ekleri ve Bunların Makedonya Türklerinin Yazı Dilinde Kullanımı
makalelerini bulabilirsiniz.
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Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 15. sayısına ilmi
makalelerini gönderme zahmetinde bulunan değerli hocalarımıza ve bu
makalelerin değerlendirmelerini yapma gayretinde bulunan Bilim ve
Hakem Kurulu nun değerli üyelerine keza bu sayıdan itibaren Bilim ve
Hakem Kuruluna üye olmayı kabul eden Türkiye ve Sırbistan’dan değerli
hocalara, HİKMET ve ADEKSAM adına saygı ve şükranlarımızı bildirir,
derginin teknik hazırlanmasında hizmeti geçen herkese teşekkür eder, yeni
bir HİKMET dergisi ile karşınıza çıkmak dileği ile, hepiniz şen ve esen
kalın, Allah’a emanet olun.
Mayıs, 2010 Gostivar					
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TÜRKLER VE TÜRK ORDUSU HAKKINDA
SÖYLENEN GERÇEKLER
		

Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU *
ÖZET

Türk milleti günümüze kadar onlarca imparatorluk ve yüzlerce devlet,
2710 yıl önce Balkan Yarımadası’nı ve Orta Avrupa’yı içine alan Bozkır
veya Saka Türk, Herodot’a göre “Skyt”, Büyük İskender’e göre ise “Skytia”
İmparatorluğu’nu, ordu, yargı, yürütme, eğitim ve diğer müesseseler kurdu.
Zafer kazanan bu asker millet Avrupa’ya ve Balkanlar’a Karadeniz’in
kuzeyinden ve Anadolu’nun üzerinden girdi. IV.yüzyılın ikinci yarısından
itibaren onun Orta Asya’dan batıya ilerleyen Hun, Avar, Proto Bulgar,
Peçenek, Oğuz ve Kuman boyları Avrupa’da ve Balkanlar’da devletler
kurdular. Çok sayıda eser ve iz bıraktılar. Anadolu üzerinden Avrupa’ya
giren Selçuklu ve Osmanlı Türkleri bu kıtaya adaleti, hoşgörüyü, efendiliği,
insancıllığı, medeniyeti, İslâm’ı ve diğer değerleri getirdiler. Adı geçen
kıtada faktör oldular. Fransız seyyahı Vitez Bertrandon de la Broquier,
onların doğru, açık, samimi, hoşgörülü, âdil ve bilinçli oldukları gerçeğini
yazmaktadır. Sahip oldukları değerlerle Avrupa ve dünya milletlerinin
dikkatlerini üzerlerine çektiler. Söz konusu milletlerin hükümdarları,
komutanları, seyyahları, yazarları, şairleri, bilim ve fikir adamları, onlar
hakkında gerçekleri ihtiva eden büyük sözler söylediler.
Anahtar Kelimeler: Türkler, Türk ordusu, Anadolu, Avrupa, Balkanlar,
Hun, Avar, Proto Bulgar, Kuman, Peçenek, Selçuklu, Osmanlı Türkleri.

_______________________
* Pedagoji Fakültesi Öğretim Üyesi, Üsküp – Makedonya
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ABSTRACT
  The Turkish Empire and hundreds of dozens of the nation state until today, 2710
years ago, the Balkan Peninsula and Central Europe into space or Saka steppe
Turkish, according to Herodotus, “Skyt”, according to Alexander the Great
“Skytia” Empire, military, judicial, executive, educational and other institutions
were established. Victorious nation these troops from the north of the Black Sea
to Europe and the Balkans and Anatolia came through. IV. Century in the second
half of his advance westward from Central Asia and the Huns, Avars, the Proto
Bulgarians, Pechenegs, Oghuz and Kuman tribes formed states in Europe and
the Balkans. They left many artifacts and traces. Anatolian Seljuk and Ottoman
Turks entered Europe via the continent justice, tolerance, mastery of, humanity,
civilization; they brought Islam, and other values. The above mentioned factors
are in the continent. Vitez de la Broquier Bertrandon of French pilgrims, they are
correct, open, sincere, tolerant, fair and conscious of the fact that they are written.
With the values that they have the attention of the world’s nations in Europe and
drew on them. Rulers of these nations, commanders, travelers, writers, poets,
scientists and intellectuals, they tell the truth about the big words that they contain.
Key words: the Turks, the Turkish army, Anatolia, Europe, the Balkans, the Huns,
Avars, the Proto Bulgarians, Kuman, Pechenegs, Seljuk and Ottoman Turks.

Türk milleti günümüze kadar 16 büyük imparatorluk ve 200’den fazla
devlet, 2710 yıl önce ise Balkan Yarımadası’nı ve Orta Avrupa’yı içine alan
Bozkır veya Saka Türk, Herodot’a göre ”Skyt”, Büyük İskender’e göre ise
”Skytia” İmparatorluğu’nu, ordu, yargı, yürütme, eğitim ve diğer müesseseler kurdu. Göktürk ve Uygur alfabelerini ve çok gelişmiş bir Türkçe
kullandı.1 Yenisey, Göktürk ve diğer kitabeler ve eserler meydana getirdi. IV. yüzyılın ikinci yarısından itibaren onun Hun, Avar, Proto Bulgar,
Peçenek, Oğuz ve Kuman boyları Orta Asya’dan batıya doğru ilerleyerek
Karadeniz’in kuzeyine ve oradan Avrupa’ya girdiler. Sırbistan da dahil
Balkanların en güney noktasına kadar indiler. İskân ettikleri yerlerde eserler ve izler bıraktılar. 1290-1313/���������������������������������������
14 yılları arasındaki dönemde����������
Güney Makedonya, Güney Trakya, Epir Tesselya ve Ege adalarında Selçuklu Türkleri
hâkimiyet kurdular. Maddî kültür eserleri ve izler bıraktılar. 1352 yılından
sonra Balkan Yarımadası’na2 yerleşen Osmanlı Türkleri kurdukları devleti
550 yıl yaşattılar. Oralara adaleti, hoşgörüyü, efendiliği, medeniyeti ve
1
Bkz.: E.Oborhummer, Die Türken und das osmanische Reich. S.l.,1917,23–28
2
1521-1683 yılları arasındaki dönemde Osmanlı Devleti, Hırvatistan,
Voyvodina, Macaristan ve diğer Orta Avrupa topraklarını da hâkimiyetine aldı.
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İslâm’ı götürdüler.
Türkler zafer kazanan asker bir millettir. Onlar doğru, açık, samimi, hoşgörülü, âdil ve bilinçli insanlardır. Seyyah Vitez Bertrandon de la
Broquier Türkler hakkında: “Türkler güzel, temiz ve âsil soydan olan orta
boylu, uzun sakallı, çok sade yaşayan, erken kalkan, erken yatan, kalpak
ve şalvar giyen, kafalarını kazıyan, perçin bırakan insanlardır. Onların
çok disiplinli orduları vardır. Verilen emirleri zevkle yerine getiriyorlar.
Amaçlarına ulaşmak için sessiz sedasız taarruz ediyorlar. Çizme ve su
koyvermeyen kaban giyiyor, kılıç veya kama, yay, ok, kargı ve kalkan
taşıyorlar. Anadolu’da olduğu gibi Avrupa’da da akıncılar denen çok iyi
eğitim almış küçük ordu birlikleri vardır. Akıncılar, fethedilmesi gereken
topraklara girerek orada yaşayan Hıristiyan ahaliye kaçmasını öneriyor,
kaleleri kuşatıyor ve fethediyorlar...Türkler direnmeyen Hıristiyanlara
karşı çok iyi davranıyorlar. Onlara tam hürriyet sözü vererek kendi hüküm
darlarına karşı gelmelerini sağlıyorlar...”3 yazmaktadır.
Avrupa’ya ve Balkanlara yerleşen Türklerin çelik disiplinli orduları
ve çok düzenli devlet sistemleri vardı. Bu yüzden Avrupa, Asya ve Kuzey
Afrika’da çok büyük ve uzun ömürlü devletler kurdular. 1071 Malazgirt
Zaferi’nden 228 yıl sonra varlığı 1922 yılına kadar süren Osmanlı Dev
leti’ni de kurdular. Bu devletin oldukça iyi bir askerî teşkilâtını oluşturan
Türk ordusunun çok iyi eğitilmiş piyade ve süvari birlikleri vardı. Soylu
atlara ve iyi silâha sahip olan Türk süvari birlikleri çok şiddetli taarruzlar düzenliyorlardı. Ağır zırhlı elbise giyen ve ağır silâh taşıyan Avrupa
ve Balkan Haçlı birlikleri hareketsizdiler. Bu sebepten dolayı Türk süvari
birlikleri onları istedikleri zaman yenilgiye uğratıyorlardı. Türk süvarileri
taarruza başladıkları zaman atlarına bile binmeyi beceremeyen Haçlı süvarileri teslim oluyorlardı. Haçlı orduları bütün savaşlarda Türk ordularına
yenik düşüyorlardı.
XV. yüzyılın sonunda barutun keşfiyle savaşa yeni boyutlar kazandırıldı. Ona küçük birlikler yerine daha büyük birliklerle girildi. Türk ordusu
bazı savaşlara birkaç yüz bin kişilik orduyla girdi. Türk ordusundan daha
az nüfusa sahip olan Balkan ve Orta Avrupa ülkeleri Türkler gibi büyük
ordular meydana getiremediler. Bu yüzden onlar XVII. yüzyılın sonuna
kadar Türk ordularına yenik düştüler.
Osmanlı Devleti’nin gücü ve şerefi onun çelik disiplinli ordusundan
geliyordu... Silâh kullanmada fevkalade iyi olan Türk süvarileri Avrupa ve
3
Bkz: Константин Јиречек, Историја Срба. Друга свеска (до 1537). Превео:
Јован Радоњић. Београд, Издавачка књижарница “Геца Кон” 1923,75
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Balkan Haçlı süvarilerinden çok önde bulunuyorlardı. “Türk süvarisini kovalayan onu yetiştiremiyor, ondan kaçan ise kurtulamıyordu.”4
Türk ordusunun çok iyi atları vardı. Askerler atlara çocuklara bakıyor
gibi bakıyorlardı. Onlara tay iken yüksek sesle konuşmuyorlardı. Onları
hiçbir zaman dövmüyorlardı. Bu yüzden inatçı ve azgın atlara rastlanmı
yordu. Yükledikleri yüke göre yem veriyorlardı. Bu yüzden de Türk atları
çok dayanıklıydılar. Böyle değerlere sahip olan atlarla Türk süvarileri Avrupa ve Balkan ordularını ezip geçiyorlardı. Türk süvarilerinin bu değerini
seyyah Buslek “Türk askerleri gündüz gece silâhı elinden bırakmayan, onu
iyi kullanan, onunla büyüyen ve ihtiyarlanan, çalışkan, terbiyeli, ılımlı ve
dikkatli insanlardır”5 sözleriyle dile getirmektedir.
Türk ordusu tarafından esir edilen ve bu ordunun yapısını iyi bilen
Bartolomey Georgiyeviç, asker olarak Türkler hakkında: “Türkler açlığa,
susuzluğa ve soğuğa dayanan, şehirlerde çok nadir ziyafetler çeken, törenler düzenleyen insanlardır. Onlar şenliklerini ovalarda, çadırlarda ve su
kenarlarında yapıyorlar. Geceleri sakindirler. Kaçan esirlere yakaladıkları
zaman çok âdil davranıyorlar. Yola çıktıkları zaman üç defa yüksek sesle
Allah! Allah! Allah! Bağırıyorlar”6 yazmaktadır.
Türkler kervansaraylardan çok açık havada kamp kurmayı tercih
ediyorlardı. Kamp kurma konusunda onlardan üstün olana rastlanmıyordu.
Fransız seyyahı De E. Budapeşte’ye yolculuk yapan bir paşanın refakatin
de bulunan bir Türk ordu birliğinin kurduğu kampı şöyle tasvir etmektedir:
“Zemun civarında kurulan bir Türk kampını ziyaret ettik. Paşa’nın çadırı
daha yüksek bir yerde bulunuyordu. Kampta bin kadar farklı renkte kurulan
çadıra Türk bayrakları çekilmiş bulunuyordu. Güneş ışınlarının düştüğü bu
kamptan daha güzel bir manzarayı görmek mümkün değildi.”7 Sırp şairi ise
4
Константин Михаиловић из Островице. Јаничарске успомене или турска
хроника.–Споменик САН.CVII. Одељeње друштвених наука. Нова серија. 9.
Превод и предговор: Ћорће Ћорћевић. Београд 1959,167. Sivricehisarlı Konstantin
Mihayloviç 1453–1463 yılları arasında bir yeniçeri olarak Türk ordusunun seferlerine
katıldı. Yeniçeri olmasına rağmen kendi dininde bırakıldı. Curac Brankoviç ile birlikle
İstanbul’un alınmasına, Fatih Sultan Mehmet’in Berlgrad, Mora, Trabzon, Eflâk,
Arnavutluk, Bosna ve diğer seferlerine katıldı. Macarlara esir düştü. Esirlikten sonra
Sırp ileri gelenlerine hizmet etti. 1497-1502 yılları arasındaki dönemde anılarını yazdı.
Anılarının bazı bölümlerinde Türkleri ve Osmanlı Devleti’ni övmekte, bazılarında ise
kötülemektedir. Bkz.: Димитрије Богдановић, Историја старе српске књижевности.
Београд, СКЗ 1980, 238-239
5
Bkz.: Epistolae (1595).V.III,137
6
B.Georgijević, Op.cit., 52 - 53
7
-Споменик Српске Краљевске Aкадемије. Св. 37, 64
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bu manzarayı şu mısralarla dile getirmektedir:
“Не види се од шатора поље,
Коњ до коња, јунак до јунака,
А барјаци као облаци”�

“Çadırlardan görünmeyen ovada,
At yanında at, yiğit yanında yiğit,
Bayraklar ise bulutlar gibiydiler”.

Sima Milutinoviç Sarayliya dipnotta gösterilen kitapta: “Osmanlı
Türkleri tabiî eğitim almış savaşçılardır”8 yazmaktadır.
Türkler bu vasıfları Yeniçeri Ocağı’nın kurulmasından sonra da koru
dular. Türk kışlalarında askerler saygılı davranmayı, savaş ve barış esna
sında karşılaşabilecekleri bütün sorunlara çözümün nasıl getirilebileceğini
öğreniyorlardı. Kışlalarda ayrı odalara ve gruplara ayrılan askerler ortak
kazandan yemek alıyorlardı. Kışlada oldukça güzel bir düzen vardı. Orada
herkes kendi yerini ve görevini biliyordu. Hayat çok sade, ancak disiplinli
ve düzenliydi. Komutanlarına ve Padişah’a son derece bağlı olan Türk askerleri, onlardan aldıkları emre zevkle uyuyorlardı. Hata yapan bir asker
büyüğünden dayak yediği halde bile gidip onun elini öpüyordu.9
Yeniçeri birlikleri yenilmez sayılıyordu. Özellikle ilk yıllarda en tahsilli, en disiplinli ve en yiğit savaşçılar oldukları sırada onlardan herkes
korkuyordu. Çok ses çıkaran Hıristiyan ordularına kıyasen Türk ordusunun
hareketi sessizdi.10 Böyle vasıflara sahip olan Türk ordusu muharebeleri
düzlüklerde yürütmeyi tercih ediyordu. Şehir, kasaba, kale ve hisarları
fethetmek için de taktiği ve stratejisi vardı. Yerleşim yerlerini özel bir
savunma yeri olarak görmüyordu. Taarruza geçtiği sırada siperler
de kalan, şehir ve kale surları arkasında gizlenenleri korkak insanlar
olarak sayıyordu. Şehir, kasaba ve surlarla sarılmış yerler onun için
savunma yerlerinden çok kalım yerleri olarak kullanılıyordu. Orduda ve devlette mevkiye, şana, şerefe ve zenginliğe sadece verilen hizmete göre ulaşılabiliyordu. Bu yüzden bu vasıflara ve güce sahip olan
Türk ordusu 1389 Kosova Savaşı’ndan XVII. yüzyılın ortasına kadar
Balkanlar’da 300 bin, Yakın Doğu ve Kuzey Afrika’da ise 6 milyon
kilometre karelik bir alan fethederek Osmanlı Devleti’ne ilhâk etti.
Avrupa ve Balkan milletleri “Türk ordusu zevkle savaşıyor ve
8
Б.Богишић,Народне песме из старијих највише приморских записа.
Београд 1958, 328
9
Сима Милутиновић-Сарајлија, Историја Срба од почетка 1813 до конца
1815 године. Београд 1898,291
10
-Годишњица САНУ. Бр. 14. Београд 1894, 60
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kan döküyordu”11 görüşünü öne sürmektedirler. Ancak, onlar Türk
ordusunun savaşlardan önce ve sonra bulunduğu medenî ve insancıl
hareketlerinden söz etmemektedirler. Türk padişahları, sadrazamlar,
paşalar ve diğer komutanlar muharebeler başlamadan önce karşı tarafta bulunan ordunun ve milletin veya milletlerin yetkililerine İslâm’ı
kabul etme çağrısında bulunuyorlardı. Çağrılar gayet kibar ve nazik bir
dille yapılıyordu.12 Onlara temel hak ve hürriyetler sağlayacaklarına
dair vaatlerde bulunuyorlardı. Onları kendi hükümdarlarına karşı
koymaya çalışıyorlardı. Bu durumu gören seyyah Pigafette 1568
yılında “Türk askerleri ve komutanları her zaman ve her yerde kendilerini Hıristiyanlar’dan çok daha iyi olduklarını gösterdiler. Tsur Şehri
için yürütülen savaş sırasında Hıristiyanlar daha kolay yağmalamak
için adı geçen şehri ateşe verdiler. Türk askerleri ise geçtikleri yerlerde
yangınlar çıkarmadılar, onları yağmalamadılar. Türk orduları fethettikleri topraklarda yaşayan halkın mal ve mülküne dokunmadılar. Onlar tarlalardan geçmiyor, ekinlere zarar vermiyor, sahibinin izni olmadan hiçbir şey alamıyorlardı. Sahibinin izni olmadan alınan bir ürün
veya başka bir şey için çok yüksek cezalara çarptırıyorlardı. Çünkü
Padişah onları asla affetmiyordu”13 yazmaktadır.
II. Karlo’nun bir kâtibi anılarında: ”Türk ordusu geçtiği yerlerde yağmalama yapmıyor, tecavüzlerde ve halkın ağlaşması için sebep
olacak hiçbir harekette bulunmuyordu. Ordunun geçmesinden önce
yol üzerinde bulunan meyhaneler mühürleniyor, orduya alkol satanlar
ise idama mahkûm ediliyordu”14 yazmaktadır.
Ostrovitseli Konstantin Mihayloviç anılarında: “Türkler, Sigetvar Seferi sırasında kimsenin malına ve mülküne zarar vermediler. Ödemeden bir parça ekmek bile alan Türk askeri ağır cezaya
çarptırılıyordu. Köylüler hayvanatı muharebe alanına veya Türklerin
geçtikleri yerlere götürüyorlardı. Türklerin savaş esnasında reâyanın
malını ve mülkünü koruyan hususi bekçileri vardı. Türk bekçileri yol
kenarında ekmek, yumurta, meyve ve diğer ürünler satan 8-10 yaşındaki
çocuklara dokunulmamasına dikkat ediyorlardı. Onlar yol kenarında
bulunan bahçelere de bakıyorlardı. Bu bahçelerden kendileri bile
izinsiz meyve koparamıyorlardı. Kopardıkları takdirde hayatlarıyla
11
12
13
1900,19
14

Ibidem, 59
Ibid., 59
Savfet-beg Bašagić,Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine.Sarajevo
-Гласник САНУ. Св. 18, 180
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ödüyorlardı. Padişah II. Murat döneminde Bulgaristan’da Filibe ve
Çernomen arasında bulunan bir Bulgar köyünden geçen Türk ordusundan ayrılan bir askerin izin almadan girdiği bir kadının avlusunda
bulduğu sütü içmiş olduğu öne sürülmektedir. Kadının bulunduğu
şikâyet üzerine soruşturma açtıran Padişah II. Murat yanına aldığı
kadına: “Sütünüzün askerimiz tarafından içildiğini söylüyorsunuz.
Yırtacağımız askerin karnında sütün bulunduğu görülürse kurtulmuş
olacaksınız. Aksi halde sizin de karnınız yırtılmış olacaktır”.15 Askerin
yırtılan karnında sütün bulunması kadının hayatını kurtarmış oldu.
Fransız seyyahı Ami Boué anılarında: “Türkler iyi olduklarından
dolayı Avrupa Türkiyesi’nde yaşayan milletlere kendi dillerini kabul
ettirmediler... Böylece sadece Trakya’da ve Makedonya’da yaşayan
reâyanın fazlası Türkçe’yi anlıyor ve konuşuyordu. Bu dili ise Sırplar,
Boşnaklar ve özellikle Arnavutlar anlamıyor ve konuşmuyorlardı”16
yazmaktadır.
18 Ocak 1651 tarihinde bir muahede için İstanbul’a giden Avusturya heyetinde bulunan Yuray Krijaniç de Türklerin vasıfları hakkında çok
önemli bilgiler vermektedir. Balkan Slavları’nın Osmanlı hâkimiyetinden çıkmaları için çalışan Hırvat Panslavisti Krijaniç anılarında: “Yollar
ve şehir konakları yapan, dürüst, mütevazî ve âdil olan Türkleri biz örnek
almalıyız. Çünkü onlar gereksiz yere masraf yapmayan... rakı içmeyen, disiplinli, tutucu, sadece askerî eğitim ve talim yapmakla meşgul olan insan
lardır...”17 yazmaktadır.
Türklerin diğer olumlu vasıfları da vardı. Onlar soylu atlara, güzel elbiselere ve iyi silâhlara da önem veriyorlardı. Türk sipahilerinin
soylu atları vardı. Onlar güzel elbise giyiyor ve iyi silâh taşıyorlardı.
Bu yüzden Vuk Stefanoviç Karaciç dipnotta gösterilen kaynakta:
“Türkler dünyanın hakiki asilzadeleridir”,18 diğer bir seyyah ise
anılarında: “Kapadokya, Suriye veya başka herhangi bir at üstünde
altın, gümüş ve pırlantayla süslü, ipekten veya diğer malzemeden olan
mavi veya purpur renkli elbiseler giymiş Türk kahramanı her iki ta15
Bkz.: Томас В.Арнолд, Историја на Исламот. Текови на мисијата. Преведе
од Англиски: Фатмир
Ковачи. Скопје, Логос-А 2009,158
16
К.Михаиловић из Островице, Op.cit.,69-70
17
Ami Boué, La Turquie d’Europe. Vol. II. Paris 1840, 32
18
Bkz.: İvan Golub, Juraj Križanić u Carigradu. - Historijski zbornik (Zagreb).
God.XXIX – XXX (1976/77/
199, 193 – 201)
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rafta kılıf taşıyor. Bir kılıfta yay, diğerinde renkli oklar, sol elinde kalkan, sağ elinde yeşil renkli hafif kargı, eğerine ise asılmış bozdoğan
bulunuyor”19 yazmaktadır.
Avusturya seyyahı Otto Pirch anılarında: ”Türklerin elbiseleri
çok temizdi. Temiz olan silâhları da her zaman mermiyle doluydu. Bosna
ve diğer yerlerde İslâm’a geçenler de Türkler’den temizliği kabul etmiş
bulunuyorlardı. Türkler silâhı çok seviyor ve onunla gururlanıyorlardı.
Onlar silâh taşıma hakkı sadece kendilerine ait olduğuna inanıyorlardı.
Irk ve din kurallarından kaynaklanan Türk terbiyesinin çok seçkin ve
gurur verici nitelikleri vardı” yazmaktadır.20
Genelde sipahi, tüccar ve zanaatçı olan şehir ve kasaba Türkleri, Sırplara çok iyi izlenimler bıraktılar. Sreten L. Popoviç ”Toplum”
adlı eserinde “Hakiki Türkler çok terbiyeli, kibar, iyi taktlı, herkese
saygı gösterdiklerinden dolayı çok takdir edilen ve sevilen insanlardı.
Türk ailesinde ve toplumunda güzel davranışa, terbiyeye, nezakete
büyük önem veriliyordu. Türk şehir ve kasabalarının daha büyük
mahallelerinde çocukların hareketlerine bakan özel insanlar vardı.
Türkler onlara ‘babacan’ diyorlardı. Türk ailesinde ve ortamda güzel davranış millî geleneğin bir niteliği ve ayrılmaz bir parçasıydı. Bu
davranış Türk geleneğinin kurallarına uygun bir şekilde yapılıyordu.
Her günkü hayatta Türkler kendi aralarında kurdukları münasebetlerde çok dikkatli ve nazik, zümre, etnik ve din farkı yapmaksızın
herkese karşı nezaketli ve kibar davranıyorlardı. Hattâ, Padişah ve
Sadrazam bile kendilerinden daha alt rütbede olanlara nazik ve dikkatli davranıyordu. Bu gerçek fermanlarda, beratlarda ve diğer belgelerde de görülmektedir...”21 yazmaktadır.
Sırp müellifi Duşan Popoviç dipnotta gösterilen kaynakta:
”Türklerin hayat felsefesini kahramanlık, efendilik ve hâkimiyet
oluşturuyordu. Onları, Hıristiyanlar ve Yahudiler kendi hâkimiyetlerine alamıyorlardı. Şeriât’ın uygulanmadığı yerde kalmıyorlardı.
Başka ırktan ve dinden olanlara saygılı, hizmetçilerine ise ılımlı
davranıyorlardı. Neşeli ve hoş insanlardı. Stevan Stremats’ın baş
kahramanı İbiş Ağa’ya benziyorlardı”22 yazmaktadır.
Vuk Stefanoviç Karaciç, dipnotta gösterilen kaynakta: “Diğer
19
В.С.Караџић, Даница.Забавник за годину 1828. Трећа књига. Беч 1828,78
20
Smičiklas, Dvijestagodišnjica oslobođenje Slavonije. Knj. I. Zagreb,S.a.,49
21
Otto Pirch,Op.cit.,112-113
22
Душан Попови¢, Друштво. – Београд пре 200 година. Београд, ИП “Геца
Кон А.Д.” 1935, 80
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Türkler’den farklı olan Anadolu Türkleri ve Türk sipahileri 1804
İsyanı’ndan önceki dönemde Sırp halkı için en iyi insanlardı”23
yazmaktadır.
Fransız seyyahı Puqvil anılarında: “Hakiki Türkler diğer
Müslümanlar’dan daha misafirperverdirler”24 yazmaktadır.
Sırp kaynaklarında, Sırpların Anadolu Türkleri’yle iyi
anlaştıkları görülmektedir. Anadolu Türkleri’nin ve sipahilerin güzel
vasıfları ve hareketleri Sırpları her bakımdan etkilediler. Arşiv belgeleri Osmanlı Devleti’nin küçük bir devlet olduğu yıllarda da çok
âdil bir müessese olduğunu, herkese can ve mal güvenliği sağladığını
göstermektedirler. Bu gerçeğin şahitliğini yapan ve olayların içinde
bulunan Sivricehisarlı25 Konstantin Mihailoviç dipnotta gösterilen
eserde: “Osmanlı Türkleri arasında adalet vardı. Onlar kendilerine ve
hâkimiyetlerine aldıkları Hıristiyanlara ayırım yapmaksızın çok âdil
davranıyorlardı. Çünkü Padişah onlara âdil davranmalarını emretmiş
bulunuyordu”26 yazmaktadır. Padişah memurları devleti gezerek
teba’aya karşı haksızlığın yapılıp yapılmadığını kontrol ediyorlardı.
Haksızlık yapan memurlar görevlerinden alınıyor, mal ve mülklerine
el konuluyor ve idama mahkum ediliyorlardı.27 Osmanlı Devleti’nin bir
hukuk devleti oluşu, Türklerin hâkim millet olarak medenî davranışları,
Müslüman olmayan bütün milletlere huzur ve refah içinde yaşamalarını
sağlamış oluyordu.
1682-1718 yılları arasındaki dönemde yaşayan “İsveç Aslanı”
ve “Demirbaş Charles” isimleriyle anılan İsveç Kralı XII. Charles, Türkler
hakkında: “Poltava’da esir oluyorduk. Bu, benim için ölümdü, kurtuldum.
Buğ Nehri önünde kuvvetli tehlike belirdi. Önümde su, ardımda düşman,
tepemde cehennemler püsküren güneş!.. Su, beni boğmak, düşman ise parçalamak istiyor; Türklerin esiriyim. Demirin, ateşin ve suyun yapamadığını
onlar yaptılar, beni esir ettiler. Ayağımda zincir yok. Zindanda da değilim.
Hürüm, istediğimi yapıyorum. Lâkin gene esirim; şefkatin, ülüvvü cenabın, asaletin, nezaketin esiriyim. Türkler beni işte bu elmas bağa sardılar.
Bu kadar şefkatli, bu kadar âlicenab, bu kadar âsil ve bu kadar nazik bir
milletin arasında hür bir esir olarak yaşamak, bilsen, ne kadar tatlı!..”28
23
24
25
26
27
28

Стеван Стремац, Ибиш-ага. – Босанска вила (Сарајево) 1907, 238
Вук С.Караџиќ, Живот и обичаји народа српског. Београд 1957,244-245
-Годишњица САНУ. Бр.2, 271
Ostrovitse’nin Türkçe adı.
К.Михаиловић из Островице, Op.cit., 65
Ali Tayyar Önder, Türkiye’nin Etnik Yapısı. İstanbul, Fark Yayınları 2007,396
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ifadelerini kullanmaktadır.
1759-1806 yılları arasındaki dönemde yaşayan İngiliz siyaset adamı
William Pitt Türkler hakkında: “Mısır’ı kurtarmaya çalışırken yalnız Hint
yolunu açık bulundurmayı düşünmüyoruz, Türklerin çiğnenmiş olan hakla
rını da müdafaa etmek istiyoruz. O Türklerin ki yegâne sevdikleri şey haktır, hakikattır ve haksızlık yapmadıkları halde haksızlığa uğramışlardır.
Biz, küstahca tahrik olunarak girişmiş olduğumuz mücadelede kuv
vetli olduğumuzu er geç ispat edeceğiz. Fakat haklı olduğumuzu da her
kese anlatmalıyız. Korsanca davranıp Mısır’a girenler, geçmiş asırları Eh
ramların tepesinden bu korsanlığı seyre davet ediyorlar. Biz de aynı şeyi
yapacağız, tarihi gür sesle çağıracağız; fakat ona mert ve civanmerde Türklerin yanında yer aldığımızı göstermek ve onu hak namına, hakikat namına,
adalet namına mahzuz etmek için”29 yazmaktadır.
1789 Fransız İhtilâli’nin en güçlü isimlerinden biri olan ve Avrupa’yı
Moskova’ya kadar işgal eden büyük Fransız komutanı ve “Türk dostu”30
Napoleon Bonaparte’nin Türkler hakkında: “İnsanları yükselten iki büyük
meziyet vardır. Erkeğin cesur, kadının iffetli olması. Bu iki meziyetin yanı
başında her iki cinsi, kadınla erkeği şereflendiren tek bir fazilet vardır:
Vatana-icabında her şeyi tereddütsüz feda edecek kadar-bağlı olmak. Bu
meziyetler ve bu fazilet en büyük kahramanlığı; hayatın elemine, kederine
karşı fütursuz kalmayı ve ağır hâdiselerin acılıklarına göğüs germeyi doğurur. İşte Türkler öldürülebilirler, lâkin mağlub edilemezler”31 dediği bilinmektedir.
1774-1855 yılları arasındaki dönemde yaşayan ve üç ciltlik “Osmanlı
İmparatorluğu Tarihi” çalışmasının müellifi olan ünlü Avusturya tarihçisi Joseph von Hammer, Türklerle ilgili gerçekleri şu sözlerle dile getirmektedir: “Herodotos’un Tarjinaüs, Tevrat’ın Togarıma diye andığı Türk,
29
M.Turhan Tan, Tarihte Türkler İçin Söylenen Büyük Sözler. İstanbul 1994, 18
30
Napoleon Bonaparte “Türk dostu” olmasına rağmen, işgal ettiği Mısır’da ve
Suriye’de on binlerce Türk’ü ve Müslüman Arap’ı katletti. Osmanlı Devleti’ni gereksiz
yerde Rusya’ya karşı savaşa soktu. Tüm cephelerde savaşı kaybeden Osmanlı Devleti
kendisi için ”ölüm fermanı” niteliğinde olan 1812 Bükreş Muahedesi’ni imzalamak
zorunda bıraktı. Fransa’nın hatırı için savaşa giren Osmanlı Devleti çok insan ve toprak
kaybına uğradı. Söz konusu muahedenin VIII. maddesi uyarınca 1830 yılında Sırbistan’a
özerklik tanımak mecburiyetinde kaldı. Sırbistan’a verilen özerklik tarihî bir hatayı
oluşturmaktaydı. Çünkü söz konusu bölgeye özerkliğin verilmesiyle Osmanlı Devleti’nin
dağılması hızlandırıldı. Sırbistan ve Balkan Türklüğü ise çözülmeye başladı.
31
M.T.Tan, Op.cit., 15
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o müverrihten ve o mukaddes kitaptan daha çok eski asırların tanıdığı bir
millettir. Tahakküm kabul etmeyen bir şecaat, alabildiğine geniş fütuhat
aşkı, sonsuz bir teşebbüs kabiliyeti, muhitlere uymaktan ziyade muhitleri
kendine uydurmak zevki ve iptilâsı bu milletin asırlar dolduran tarihinde
apaçık görülür, okunur.
Türkler, devlet yıkmakta ve devlet kurmakta birinci sınıf üstadlardır. Ülkeleri değil, kıt’aları alt üst etmişler ve bu korkunç savletler arasında sarsılması hiç de kolay olmayan hâkimiyetler yaratmışlardır. Tarih,
Türkler’den çok şey öğrendi, onların elinden çıkma öyle eserler var ki,
medeniyet için birer süs teşkil etmektedir.”32
Fransız seyyahı Ami Boué seyahatnamesinde Türkler hakkında: “Türkler iyi olduklarından dolayı Avrupa Türkiyesi’nde yaşayan
milletlere kendi dillerini kabul ettirmediler...Böylece sadece Trakya ve
Makedonya’da yaşayan reâyanın büyük çoğunluğu Türkçe’yi anlıyor
ve konuşuyordu. Bu dili ise Sırplar, Boşnaklar ve özellikle Arnavutlar
anlamıyor ve konuşmuyorlardı”33 yazmaktadır.
Türklerin diğer güzel vasıfları da vardı. Soylu atlara, güzel elbiselere ve iyi silâhlara da önem veriyorlardı. Türk ağalarının soylu
atları vardı. Güzel elbise giyiyor ve iyi silâh taşıyorlardı. Çağdaş Sırp
dilinin ve halk edebiyatının babası sayılan Vuk St. Karaciç’in “Türkler dünyanın hakikî âsilzadeleridir”34 dediği bilinmektedir.
1790-1869 yılları arasında yaşayan ünlü Fransız şairi Alphonse
Marie Louis de Lamartine’in Türkler hakkında: “Türkler-bir ırk ve
millet olmak hassasiyetiyle-yeryüzünün en şerefli insanlarıdır. Seciyeleri pek necip ve yücedir. Şecaatleri, bozulmaz bir kudret halindedir.
Dinî, vatanî faziletleri her bitaraf ruha hürmet ve hayranlık verir. Necabetleri alınlarında ve amellerinde yazılıdır. İyi kanunları, daha münevver hükümetleri olsaydı dünyanın en birinci milleti olmak hakkını
kazanırlardı. Bütün sevki tabiîleri âsilânedir, vecid ile yaşayan duygulu
bir millettir. Onların yurdu efendiler diyarıdır; kahramanlar, şehitler
ülkesidir. Bence insaniyete şeref veren böyle bir milletin düşmanı olmak, insanlığın düşmanı olmaktan farksızdır. Böyle bir lekeden Allah
beni korusun”35 dediği bilinmektedir.
1800-1891 yılları arasında yaşayan, Alman İmparatoru I. Wilhem
ve Prens Bismark’ın arkadaşı olan Tanzimat Harketi’nin hazırlanmasın32
33
34
35

Ibidem, 64
A.Boué, Op.cit., 32
Вук С.Караџић, Даница. Забавник за годину 1828. Трећа књига, 78
M.T.Tan, Op.cit., 67
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da, 1839 Tanzimat Fermanı’nın yazılmasında diğer iki Alman arkadaşı
ve birkaç Fransız zaptiyesiyle birlikte Osmanlı Devleti’nin hesabına çalışan, 1828/29 Osmanlı-Rus Savaşı hakkında değerli bir eser yazan Conte
de Moltke, Türkler hakkında: “Müsellah milletin en canlı örneği Türklerdir. Bu diyar köylüsünün orak, kâtibinin kalem ve hattâ kadınlarının etek
tutuşunda silâha sarılmış bir pençe kıvraklığı vardır. Türk ata biner gibi
oturur ve keşfe yollanan nefer gibi uyanık yürür. Silâhın ruha verdiği emniyeti her Türk’ün bakışında görmek mümkündür. O, doğduğu günden beri
müsellâhtır, bundan dolayı da hayata ve hâdiselere emniyetle bakmaya öğrenmiştir.
Türkiye’ye adım atar atmaz bu kanaati edindim. Müsellâh bir milletin içinde yaşadığıma inandım. Nizip, bu kanaati ne sarstı, ne giderdi.
Çünkü orada yenilen Türk değildi, kumandandı. Yenen de öbür taraf olmayıp hurafelerdi. Harp plânını müneccimler vasıtasıyla çözen, hücum emrini
yıldızlardan bekleyen kumandanlara karşı cesur Türk ne yapabilirdi?
Müneccimin Türkiye’den kovulduğu ve yıldızların harp işlerine ka
rışmalarının yasak edildiği gün Türk’ün ruhu yeniden parlayacak ve silâh
kullanmak için bu kahraman milletin tarihi, eski ışığını bulacaktır”36 ifadelerini kullanmaktadır.
Balkan Savaşları’nın olayları içinde bulunan, Balkan müttefik ordula
rının yaptıkları Türk soykırımının şahidi olan ve bu soykırım için Fransız
gazetelerinde yazılar yazan büyük edip ve Türk dostu Pierre Loti, Türkler
hakkında: “Türk âsillerin âsilidir. Yapma olmayan, gösterişi bulunmayan bu
pek yüksek asalet ona, tabiatın hediyesidir. Sadelik içinde ihtişamı, sükûnet
içinde belâgati, zarif bir durgunluk içinde duygulu bir hayatiyeti ve parıltılı
bir hayat içinde bir hakikati hissettiren yegâne mevcut Türklerdir. Şark,
hülya ve efsaneler âlemidir. Türk, o rengârenk âlemin gözüdür, dilidir, ışığıdır ve yaşayan hakikatidir.Türk’ü anlamamak için tarihe göz yummak
gerekir. Haksız hücumlar ve pespaye iftiralar önünde Türkün vakur kalışı,
şüphe yok ki, körlerin hakikati eşyayı idrak etmediklerini düşündüklerinden ve körlere acıdıklarındandır. Bu âsil davranış, o zelil iftiralara ne beliğ
bir cevap oluyor?”37 yazmaktadır.
Ünlü İngiliz şairi Lord Bayron, Türkleri karşı beslediği olumsuz duygulardan dolayı Türklere karşı savaşmak ve onlardan intikam almak için
1821 Yunan İsyanı’na katıldı. Bir süre sonra Yunanları ve Türkleri daha
iyi tanıdıktan, çok sevdiği ve saydığı Yunanlar’dan hayal kırıklığına uğra36
37

Ibidem, 53
Ibid., 56
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dıktan sonra Türkler hakkında: “Türkler ne iki yüzlü, ne de yalancı; gerçi
birçok milletlerin hürriyetlerini yıktılar ve onları alçaltmış oldular. Lâkin
kendileri hiçbir zaman alçalmadılar. Harp ederken öldürmeyi bildiler, hem
de iyi bildiler. Savaş haricinde ve yurtlarında ise asla katil olmadılar. Kılıcı
insafsız bir maharetle kullanan Türk eli, mağlub ettiği insanların yarasını
sarmakta da ustadır.
Türkler, kendi aralarında yaşamalarına müsaade ettikleri ve ittikadsız
tanıdıkları insanları Avrupa’nın birçok yerinde ve asırlarca yapıldığı gibiateşte yakmadılar. Onların dinlerine ve büyüklerine sadakatleri Engizis
yonsuzdur. Bu sadakati başka milletlere yükletmeyi, hattâ düşünmediler38...
Para işlerinde Müslümanları, daima dürüst, kendi çıkarlarından uzak buldum. Dünyada gerek Türk münevverinden daha saygıdeğer, dost yürekli,
güler yüzlü bir insan bulunmaz...”39 yazmaktadır.
1803-1860 yılları arasındaki dönemde yaşayan “Türk Evi”, “Şark
Mektebi”, “Çarşı”, “Türk Kasabı”, “Ferman Okunması”, “Bir Vezirin Nöbetçi Askeri”, “Pazar”, “Köy”, “Mektepten Çıkış”, “İzmir’le Manisa Arasında Türk Karakolu” adını taşıyan tablolarıyla Avrupa sanat çevrelerinin
dikkatlerini üzerine çeken ve takdir edilen ünlü ressam Decams’in Türkler
hakkında: “Türk’ün güzel yüzünü, kuvvetli endamını, pırıltılı kostümünü,
zarif tavırlarını, kibar gülüşünü, aslanca kükreyişini fırçayla göstermek
mümkündür. Bütün bunlar canlı surette tasvir ve tespit olunabilir. Meşgul
ve pek müşkül olan, Türkün özünü göstermek meselesidir. Bu öz, ay ışığı
gibi görülür. Lâkin olduğu gibi, gösterilemez. Hangi fırça, mehtabın o ince
haşmetini gökten yere indirebilmiştir.
San’atkâr Protogène, bir köpüğü yapabilmek için yedi yıl uğraştı. Türk’ün ruhunda yaşayan ışığı tasvir için yetmiş yıl bile kâfi gelemez.
Protogèn’e el uzatan lütüfkâr tesadüf ise san’at tarihinde yegânedir”40 yazmaktadır.
Ünlü yazar Edmondo de Amicis: “Türkün şefkat ve insaniyet duygu
sunu inkâr mümkün değildir. Bu duygu insanı asalete sokup sefaleti artırmakla beraber, teşkilâtı düzensiz bir toplumun bir derdine yek çare demektir. Türk ırkının soyluluğunu gösteren diğer duygular yani en küçük
iyiliklere karşı besledikleri minnet ve şükran duygusu, ölmüşlere karşı
besledikleri minnet ve şükran duygusu büyük bir nezaketle yapılan ko
nukseverlik âdeti ve hayvanlara saygı alışkanlığı gibi faziletlerin inkârı da
38
39
40

Ib., 59
Bkz.: Taha Toros, Müslümna Olan İngiliz Tarihçi. İstanbul 1988,11
M.T.Tan, Op.cit., 62

HİKMET 19

Mayıs 2010

mümkün değildir.”41 demektedir.
Conte de Bonneval: “Türkleri seviyorum. Onlar, cennetten bir köşe
olan bu eşsiz memlekete yakışan, eşsiz insanlar. Yaradılışlarında göksel
bir azamet, gönül alışlarında ise meleklerde bulunmayan bir mahviyet var.
Bu büyük ruhlu milletin arasında vatanımı unutmaktan korkuyorum. Vatan
aziz, pek aziz. Lâkin Türk de aziz ve çok aziz”42 demektedir.
İtalyan müellifi Plano Caprini Türkler hakkında: “Dünyada Türk kadar saygı bilir bir kavim yoktur. Türkler’de inzibat, büyüklere karşı itaat o
derecedir ki, bizim keşiş sınıfımız bile onlardan örnek alabilir... Türkler bir
tek büyük ailenin bireyleri gibi yaşarlar ve dar şartlar içinde olsalar dahi
yiyeceklerini kardeşçe paylaşırlar”43 yazmaktadır.
Campanela ise Türkler için: “Güneş ülkeyi yeryüzünde bulmak mümkün mü?... Fikir hürriyetine, vicdan hürriyetine, lisan hürriyetine ilişmeyen
Türklerin varlığı hiç olmazsa yarın böyle bir ülkenin var olacağını bana
hissettiriyor. Madem ki düşünceyi zindana koymayan, hakikat sevgisini
zincire vurmayan bir millet, o cesur ve adil Türkler var... Üzerinde yalnız
hakikatin, adaletin ve hürriyetin hüküm sürdüğü bir Güneş-Ülke-Civitas
Solis,yarın neden vücut bulmasın?...”44 yazmaktadır.
X. yüzyılın başında saltanat kuran Abbasoğulları döneminde yaşayan
ve İslâm tarihinde önemli bir yer işgal eden Semame İbn-i Eşref, Türkler
için “Türk korkmaz; fakat korkutur. Bir şey isterse almadıkça elini çekmez.
Tama’a edemeyecek şeylere göz koymaz. Gururu yüksektir. Hangi işe el
vurursa mutlaka başarır. Lâkin olmayacak işlere girmez. Basra’nın edebi,
Yunan’ın hikmeti, Çin’in san’atı Türk için çoktan belli şeylerdir.
Türklerin yürekleri temizdir. Onlarda batıl fikirler, fasit düşünceler
yoktur. Türklerin vücutları ve sesleri gibi konuştukları dil de azametlidir.
Her Türk kendini aslan, düşmanını av, atını ceylân sayar!”45 demektedir.
Abbasoğulları saltanatının Türklerin eline geçmeye başladığı devirde yaşayan Cahiz Türkler için: “Türkler yaman binicilerdir. Hücumda ve
devirde-bir kâtip nasıl çevirirse-Türkler de tıpkı onun gibi düşmanı çevirip
bozar ve saç gibi birbirinden ayırırlar. On millete mensup olan yiğit adamın
kuvveti tek bir kimsede toplansa gene bir Türk’e bedel olamaz.Türkler pek
namuslu insanlardır. Ne harbde, ne sulhda hile bilmezler. Fırsattan istifadeye tenezzül etmezler. Özleri ve sözleri doğrudur. Aralarında ihtilâf yoktur.
41
42
43
44
45

A.T.Önder, Op.cit., 397
Ibidem, 397
Ibid., 397
Ib., 400
M.T.Tan, Op.cit., 25
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Bir Türkün temellûk, nifak, zem, casusluk yapması, kibir satması, büyüklerine saygısızlık göstermesi tasavvur bile olunamaz. Onların vatanlarına
bağlılıkları her hasletlerinin üstündedir. Memleket almaktan ziyade hâkim
olmak için harbi severler. Başka milletler gibi dedikodu yapmazlar. Havaî
sözlerden hoşlanmazlar. En çok konuştukları şey cenktir, zaferdir. Eğlenceleri ise attır, silâhtır”46 yazmaktadır.
Fransız bilim adamı Louis Brehier’in “Histoire Anonyme de la
Premiére” adlı eserinde Türkler hakkında: “Türklerin yüksek zekâlarını ve
cengaverlik kabiliyetleriyle şecaatlerini anlatmaya cüret edecek derecede
âlim ve hâkim olduğunu kim iddiâ edebilir?”47 yazdığı görülmektedir.
Fransız seyyahı Duloir, “Les Voyages Du Dieur” adlı eserinde Türkler için: “Hiç şüphesiz ki, ahlâk bakımından Türk siyasetiyle medeni hayatı
bütün cihana örnek olabilecek vaziyettedir”48 yazmaktadır.
Ioannis Ludovici Vivis, 1538 yılında yayımladığı bir eserde Türkler hakkında: “Bazı Hıristiyanlar, Hıristiyan ülkelerinde istedikleri temel
hak ve hürriyetlere kavuşamadıklarından dolayı Türk idaresinde hayatın
daha iyi olduğuna, Türk idarecilerinin Hıristiyan idarecilerinden daha insancıl ve insaflı olduklarına, daha çok hak ve hürriyetler sağladıklarına
inanıyorlardı”49 yazmaktadır.
İtalyan müellifi Paolo Giovio, 1539 yılında yayımlanan “Turcicarum
Rerum Commentarius” adlı eserinde Türkler için: “Türklerin askerî disiplini o kadar kuvvetlidir ki onun yanında eski Grek ve Roma askerî disiplininin sözü olmaz”50 gerçeğini yazmaktadır.
Fransız müellifi Jean Bodin, 1576 yılında yayımlanan “Six Livres De
La Republique” adlı eserinde Türkler için: “Türklerin kralı ki, Avrupa’nın
büyük bir kısmının hakimidir. Dünyamızda mevcut diğer krallar gibi dinin
kaidelerini korur. Bununla beraber o hiçbir kimseyi icbar etmez. Bilâkis
herkese vicdanına göre yaşama serbestisi verir. Hattâ Beyoğlu sarayında
olduğu gibi, Hıristiyanlara da, Yahudilere de, Müslümanlara da hangi mezhepten olursa olsun dilediği ibadeti yapmak serbestisi vermiştir”51 yazmaktadır.
1578 yılında Osmanlı Devleti’ni ziyaret eden Yahudi asıllı İngiliz ta46
Ibidem, 12
47
Ibid., 84
48
Ib.,86
49
Ioannis Ludovici Vivis, De Conditione Vitoe Christianorum sub Turca.
Basileae 1538, 220, 225
50
M.T.Tan, Op.cit., 83-84
51
Ibidem, 84

HİKMET 21

Mayıs 2010

ciri Richard Staper Türkler hakkında: “...Türkler Rumlara, Lâtinlere ve diğer Hıristiyanlara Türkiye’de yaşama, kiliselerin ve âyin yapma yerlerinin
koruma, kendi dinlerine bağlı kalma ve vicdan hürriyetini koruma hakkını
tanımış bulunuyorlardı. İstanbul’da ve diğer yerlerde kalabalık Hıristiyan
nüfusuna rastlanıyordu. Ben 12 yıl İspanya’da yaşadım. Orada sadece papaz ayinlerini izlemek zorunda kaldım. Bizim orada hayatımız ve soyumuz
tehlikedeydi”52 yazmaktadır.
1544-1595 yılları arasındaki dönemde yaşayan ünlü İtalyan şairi
Tasse’nin, Türkler için: “Deviren, kırıp döken, silip süpüren yaman bir kasırgayı seher yeli gibi yumuşaklaştırmak mümkün müdür? Korkunç dalgalarını kabarta kabarta yürüyen bir denizi birden sakinleştirmek kabil midir?
Yıldırımı güle çevirmek imkânı var mıdır? İnsanlar ve hatta tabiat bu sorulara: ‘Hayır, hayır, hayır’ demekte tereddüt etmez, değil mi?...Halbuki ben
kasırganın seher yeline, coşmuş denizin sevimli bir göle, yıldırımın güle
inkılâp ettiğini gördüm. Türk’ten bahsediyorum. Düşmanına saldırırken
amansız bir kasırgaya, korkunç bir denize ve insafsız bir yıldırıma benzeyen Türk, dost yanında ve silâhsız kalmış düşman karşısında bir seher yelidir, berrak bir göldür. Gönül açan bu yeli kasırgaya, göz kamaştıran bu gölü
coşkun bir denize, ıtrında asalet uçan bu gülü yıldırıma çevirmek tabiatı de
inciten bir gaflet olur!”53dediği bilinmektedir.
1592-1670 yılları arasındaki dönemde yaşayan ünlü Çek ve Moravya eğitimcisi Comenius,54 Türkler için: “Her mektep bir kışladır. Zekâyı
silâhlandırır, ruhu bahadır yapar.Ülkenizin bu kutlu kışlalarla dolmasını
dilerim. Fakat hükümdar sarayında bir de siyasî akademinin bulunması
gerekir. Çünkü her devlet, siyasette göstereceği kıyasete göre büyür veya
küçülür. Şanlı babanız, iyi ve değerli müşavirler seçti. Onların şahıslarında
böyle bir akademi kurdu ve hayırlı bir siyaset gütmekle milletini minnettar
etti. O büyük hükümdarın kabul eylediği programın başında Türk dostluğu
ve Türk’e bağlılık vardı. Siz de, fehametpenah, aynı programı takip ederseniz aynı neticeyi elde edersiniz. Türkler kahramandırlar. Dostlarına zarar
vermezler. Fakat kazanç getirirler. Bu yüksek millet, tuttuğu eli bırakmaz.
Sözünden dönmez. İyi ve fena günlerde dostundan ayrılmaz. Böyle bir milletle el ele vermek, yeryüzünde her güçlüğü yenmek için sonsuz bir kudret
ve kabiliyet kazanmak demektir”55 söylemektedir.
52
53
54
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M.Epstein, The Eatly History of the Levant Company. London 1908,57
M.T.Tan, Op.cit.,9
Kaynaklarda ismi Yan Amos Komenski olarak da geçmektedir.
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1667 yılında ise Paris’ten İstanbul’a Fransa büyükelçisi olarak atanan, İstanbul’da beş yıl kalan ve Türkçe’yi mükemmel surette öğrenen,
Türkçe’ye ve Türklüğe aid birçok eser yazan Galland’ın56 Türkler ve Türk
dili için: “Türkçe’yi öğrenmeden önce Türklerin sesinde Troubadour şarkılarının celâdetli ahengini seziyordum. Geceyi gündüze katıp Türkçe’yi
öğrendikten sonra ise her Türkün Roland gibi konuştuğunu anladım. Biz
Türkçe’yi, ancak, öğreniyoruz. Fakat konuşamıyoruz. Bu kıvrak dili hem
tatlı, hem heybetli konuşabilmek için Türk doğmak gerek. Bununla beraber
Türkçe’yi öğrenmek benim için bir bahtiyarlık olurdu. Çünkü Türk’ü anlamak için kendisiyle mutlaka tercümansız konuşmalıdır. Tercüman, ışığı
örten zevksiz bir perde oluyor. Dölahey’in, oğlunun efendim Marguis de
Nointel’in başına gelenler hep bu tercümanlar yüzündendir. Türkler, kendilerini anlamayanlara-kim olurlarsa olsunlar kendilerini anlatmak yolunu
biliyorlar. Onları bu yola niçin sürüklemeli?”57 gerçeklerini yazmaktadır.
1663-1736 yılları arasındaki dönemde yaşayan ve II. Viyana
Kuşatması’nda Zanta’da Avusturya, Polonya, Venedik ve Malta ordularının
komutanı olarak kuşatmanın kaldırılmasına neden olan Prince Eugène’in
Türkler için: “Galib geldik Haşmetpenah, düşmanı yendik. Sadrazamın
mührü bile şimdi elimde. Elmas Mehmet Paşa, muzaffer kılıçlarımızın
altında can verirken Babıâli’nin hümayunu satvetinize karşı diz çöktüğünü göstermek ister gibi Padişahın mührünü de bize bıraktı. Şimdi Theiss
suyu, büyük zaferlerinizin şanlı hikâyesini Danube’a götürüyor. Bu hikâye
o yolla denizlere ve ebediyete gidecek. Fakat, Haşmetpenah, itiraf etmeğe
mecburum: Türkler, taşıdıkları parlak şöhrete lâyık bir biçimde döğüşürler.
Türk’e yakışır bir feragatle ve celâdetle çarpışa çarpışa öldüler: Onların
sönüşü pırıltılarla göz kamaştırdıktan sonra sönen şimşekleri andırıyor.
Karşımızdan, ağır ağır kaybolan bir ziya kütlesi gibi, beyaz bir erişiyle
çekildiler. Görünmez oldular. Onların galibiyetleri gibi mağlubiyetleri de
şanlı ve ibretli!”58 dediği bilinmektedir.
J.Haris ve diğer bazı Avrupa müellifleri yayımladıkları eserlerde
Türkler hakkında: “...Türkler bulundukları örnek hareketlerle Hıristiyanların İslâm’a geçmelerini sağlamaya çalışıyorlardı...Onlar esirlere karşı iyi
davranıyorlardı. Çünkü esirlere iyi davranmayı Muhammed emretmiş bulunuyordu. Esiri yedi yıldan sonra serbest bırakıyorlardı. Bu yüzden söz
konusu emre kimse karşı gelmeye çalışmıyordu. Esirlere kendi din ayinlerini yapmakta özgürlük tanımış, İstanbul Devlet Hapishanesi’nde Hıris56
57
58

Türk dostu olan bu Fransız diplomatı 1715 yılında Paris’te öldü.
M.T.Tan, Op.cit., 76-77
Ibidem,40
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tiyanlar için papazlar ve özel ayin yapma yerleri sağlamış bulunuyorlardı.
Bu haklardan ve özgürlüklerden dolayı hapishanelerde İslâm’ı kabul eden
esirlerin sayısı bir hayli çoktu.
Hıristiyan olan esirleri Türk dinini kabul etmeye kimse zorlamıyordu. Esirler Türk dinini gönüllü olarak kabul ediyorlardı...”59 yazmaktadırlar.
İngiliz müellifi Finlay ise Türkler hakkında: “Türkler, İslâm’a
bağlı olduklarından dolayı birbirlerine iyilik yapıyorlardı. Fakir veya
yolcu olan yabancılara kendi hastanelerinde çok iyi bakıyor ve tedavi
ediyorlardı. Onların adaletine, ılımlığına ve diğer ahlâk değerlerine
baktığımız zaman kendimizin dindarlık ve insancıllık konusunda ne
kadar soğuk davrandığımızdan utanmış olacağız. Türklerin dindarlığının ve insancıllığının nedenlerini İslâm’a karşı olan bağlılıkta aramak gerekiyor”60 yazmaktadır.
“Bulgar” Uyanış Çağı Edebiyatı şairlerinden Grigor Pırliçev, Ohri’de
yaşayan Hıristiyanlar arasında mevcut olan anlaşmazlıkların ve kavgaların
olumsuz sonuçlarından söz ederken Ohri’de yaşayan Türklerin birbirlerine
karşı gösterdikleri saygıyı, veliye, yaşlılara, yabancılara ve konuklara gösterdikleri ilgiyi, hürmeti ve diğer meziyetleri örnek göstererek “Kendimize
Hıristiyan dememeliyiz. Çünkü yaptığımız işler Hıristiyanlığa yakışmayan
şeylerdir. Biz her zaman Türkleri örnek almalıyız. Çünkü onlar birbirleriyle çok iyi anlaşıyorlar. Kardeş gibi yaşıyorlar. Birbirlerine yardım ediyorlar.
Biz Türklerin, velilerine, yaşlılara ve herkese gösterdikleri hürmeti, sevgiyi
ve saygıyı örnek almalıyız. Türkler’deki misafirperverlik ve yabancılara
karşı gösterdikleri saygı, maalesef bizde yoktur. Türkler, yabancıları sokakta, aç ve susuz bırakmıyorlar. Kendilerine yapılan iyiliği ölünceye kadar unutmuyorlar. Onlarda mevcut olan insaf bizde yoktur. Türkler, yaptığın bir hata yüzünden veya düştüğün zor bir durumda affet dediğin zaman,
seni anında affetmeye hazırdırlar. Bize gelince, biz Hıristiyan olduğumuza
güvenerek, cennete gideceğiz inancındayız. Ancak, çok büyük yanılgı içinde bulunuyoruz...”61 yazmaktadır.
Avrupa ve Balkan seyyahlarının ve diğer müelliflerin yayımladıkları eserlerde Türkler hakkında söyledikleri gerçekler Türk milletinin çok
yüksek medeniyete sahip olduğunu göstermektedirler.
59
Bkz: Т.В.Арнолд, Op.cit.,161 ve dipnot: 524
60
Ibidem,158
61
Bkz.: Харалампие Поленаковиќ, Избрани дела.Т.4.Скопје, Македонска
книга 1986
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BALKANLARDAKİ OSMANLI KÜLTÜR MİRASINA
ÖRNEK BİR ESER: SEĞİRNÂME
A SAMPLE OF WORKS IN THE BALKANS TO THE
OTTOMAN CULTURAL HERITAGE: SEĞIRNÂME
Dr. Yusuf Ziya Sümbüllü∗
ÖZET
İnsan vücudunun bazı organlarında, istem dışı sinir ve kas hareketi olarak
tanımlanabilecek seyirmelere, dünden bugüne, gelecekte olacakların öncüsü,
habercisi gözüyle bakılmıştır. Bu doğrultuda, oldukça geniş bir ilgi odağı haline
gelen seğir-nâmeler kaleme alınmış ve bu türe özel bir değer atfedilmiştir. Hitap
ettikleri toplumun, hayata dönük yüzünün ortaya konulması anlamında, gerek
sosyolojik, gerekse folklorik bir kısım içerikleri ile de seğir-nâmeler, dikkate
değer bir nitelik taşımaktadır.
Anahtar Kelimeler: Seğirmek, Kehanet, Halk, Folklor
ABSTRACT
The twitches, which can be defined as involuntary movements of some
muscles or nerves of same organs in the human bady, have always seen as the
forerunners or the messengers of the future. Fort his reason, seğirnames, which
arouse a great attention, are written and a special importance is given to this
genne. Seğir-nâmes are also significant for their sociologic and folkloric contents,
in order to reveal the agelong customs of the society which they address.
Keywords: Twitching, Prophecy, Folk, Folklore
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∗

Tuzla Üniversitesi Felsefe Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü / Bosna-Hersek

HİKMET 27

Mayıs 2010

Türk Kültür mirasının balkanlardaki en önemli durak yerlerinden biri
Bosna-Hersek’tir. Türk tarih, kültür ve edebiyatı açısından oldukça zengin bir kompozisyonla karşımıza çıkan bu bölge, tam bir kültür mozaiği
olmakla da dikkate değerdir. Bilindiği üzere, 1. Kosova Savaşı öncesinde
başlayan Türk-Boşnak ilişkileri, Osmanlı İmparatorluğu’nun XV. yy ikinci
yarısından itibaren günümüz Saraybosna’sını da içine alan Hoddjek Kasabası ve civarında askeri bölge kurmaları ile somut bir ivme kazanmıştır.
Özellikle 1461-1463 yılları arasında bölgenin Osmanlı idaresi altına
girmesi Boşnakların İslamlaşmasına, doğal olarak da bu coğrafyada sosyal
ve kültürel platformda önemli değişiklikler yaşanmasına vesile olmuştur.
Bu etkileşim sürecinin en önemli tesiri ise mimari alanda ve yazılı kültür
sahasında görülür. Osmanlı döneminin iki yönden zengin olduğu söylenebilir. İlki (1420-1474) Adni’den başlayarak Boşnakların Türkçe yazan 10
divan şairi Arif Hikmet’e kadar doğu dillerinde yaratılan edebiyat, ikincisi
de Alhamiyado diye adlandırılan Boşnakların anadilleri ve Arap harfleriyle yazdıkları edebiyattır. Aşağı yukarı 500 yıllık bir dönemde yaratılan bu
edebiyat Boşnak edebiyatının en ilginç ve en önemli bölümüdür.
Biz bu çalışmada, bahsi geçen kadim kültür numunelerinden küçük
bir örneği, Bosna-Hersek Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmaları bölümünde R 8777/2 arşiv numarası ile kayıtlı ve 18b-20b varak aralığında,
“Seğirnâme” başlığı taşıyan nestalik yazı türü ile 16-21 arasında değişik
satır aralığında düzenlenmiş müellif kaydından yoksun H.1294 (M.1877)
tarihli risale üzerinden değerlendirmelerde bulunacağız.
İnsanoğlu, dünden bugüne gerek kendisiyle gerek çevresiyle ve gerekse içerisinde yaşadığı kozmik âlem ile ilgili bilinmezleri anlayıp keşfetmeye, yarının neleri getirip neleri götüreceğini önceden öğrenmeye ve
böylece kendi kaderine hükmetmeye çalışmıştır. Elbette ki bu yaklaşımda,
sınırları tespit edilemeyen esrarengiz âlem ve bu âlemin meçhullerine karşı
duyulan merak ve korku öğesinin payı büyüktür. Bir diğer ifade ile olağan ya da olağanüstü her şekle, her eyleme bir mana verme ve bir anlam
yükleme insanın mekanik döngüsünün doğal bir özelliği olsa gerektir ki,
insanı dünden bugüne bilinmezi ve esrarengiz olanı keşfetmeye sevk eden
tetikleyici de bu özelliklerde aranmalıdır.
İnsan hayatının olmazsa olmaz gerçekliğinden biri olan gelecek kaygısı ve bu kaygının kaynağı olan merak öğesi; Ben kimim, neyim, ne olacağım, nereye gideceğim, kiminle evleneceğimden tutun da uğurlu-uğursuz
saat tespitlerine, doğacak çocuğun cinsiyet tayinine, ürünün bolluğuna veya
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kıtlığına vb. kadar yüzlerce çok bilinmeyenli denklem niteliğindeki sorular
silsilesi ve bunların muhtemel cevapları ile somut bir nitelik kazanır ki
bunların insanı insan kılan yapısal unsurların birer yansıması olmadığı söylenebilir mi? Bahsi geçen soruların cevaplarındaki büyük gizem, insanlığı
dün olduğu gibi bugün de-bazen hiç olmadık-birtakım arayışlarla meşgul
etmeye devam etmektedir ki bu meşguliyetlerden birinin, belki de en çok
umut bağlanılanının fal olduğu apaçık bir gerçektir. İnsanoğlunun ileriye
dönük beklentilerine cevap arama hususunda müracaat ettiği fal nev’inden
türlerden birisi de “Seğirnâme”lerdir.
Ana hatlarıyla batıda Palmalogie, Araplarda İlm-i İhtilâç biz de ise
Seğir-nâme olarak adlandırılan, insan vücudunun bazı nahiye ve azalarında
fizikî bir sinir ve adale hareketi olarak görülen seğirmelere toplumca, çok
eski çağlardan beri, gelecekteki olayların bir işareti ve hâbercisi manasının
yüklendiği ve böylece bunlara hususî bir değer atfedildiği bilinmektedir.1
Bu hususi değer, seğirmelere ilk etapta başlı başına bir ilim şubesi olma
niteliği, sonraki dönemlerde ise edebî tür niteliği kazandırmıştır.
Halk yaşayışında ve folklorunda varlığını son zamanlara kadar taşıyabilmiş olan bu türden eserler, Seğir-nâme veya İlm-i ihtilâç adlarıyla,
değişik boyutlarda, mensur veya manzum olarak kaleme alınmış olmakla da bu çalışmanın genel çerçevesini belirlemiş olmaktadır. Varlığını son
zamanlara kadar taşıyabilen ve halk nazarında halen daha oldukça geniş
bir ilgi odağı haline gelen Seğir-nâme türü üzerinde bazı değerlendirmelerde bulunan Halil Ersoylu’nun bu türe ilişkin açıklamaları da yukarıda
ifade edilenler doğrultusunda dikkate değerdir.“Bir kimsenin vücudundaki
herhangi bir uzuv seğirdiği zaman o kişinin gelecekteki durumuna, işine,
sağlığına ve benzeri hususlarına ait tahminler öne sürülebilmiş, buna dayanılarak bazı hükümler verilebilmiştir.2
Bedendeki bazı uzuvların oynaması, seğirmesi ve benzeri durumlarına dayanılarak yapılan anlama getirme, yorumlama işine İslâm medeniyetindeki Türk yaşayışında, seğirnâme veya İlm-i ihtilâç adı verilmiştir.
3
Umumiyetle tâbir-nâme, fâl-nâme gibi okkültizm içerikli kitaplar içerisinde çoğunlukla müellif kayıtlarından yoksun müstakil eserler şeklinde
karşımıza çıkan bu türden eserler, aşağıda belirtileceği üzere, firaset ilminin oldukça çeşitli alt dallarından biri olarak nitelendirilmiştir.“Firaset:1
1 Bkz., M. Kemal Özergin, “Eski bir Seyirme-nâme” Türk Folklor Araştırmaları, Şubat
1967, Sayı: 211, Yıl: 18, C.10, s. 4331
2
Halil Ersoylu, Seğir-nâme, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı ( Belleten) 1985, (
Ankara., 1989), s. 27
3
a.g.e., s. 27
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Zihin uyanıklığı 2. Bir ademin çehresinden ve azasının şekl-i suretinden
tabiat ve ahlak isti’dâdını istihrâc etmek, ilmi firâset asıl manası bu olup
en müste’mel olan birinci manası mecazidir.”4
Katip Çelebi, Keşfü’z Zunûn’da seğirme ilminin firâset ilmi ile olan
ilgisine ve bu ilmin genel mahiyetine şöyle temas etmektedir.“Bu ilim,
firâset ilminin dallarındandır. Mevlâ Ebü’l-Hayr şöyle dedi: “Bu ilim baştan ayağa insanın organlarının seğirmesinin insanda ilerde ortaya çıkacak
durumları ve şimdiki durumlarını (mallarını) nasıl bildirdiğinden bahseden bir ilimdi, faydası ve amacı açıktır. Ancak anlamının zayıflığı ve tanıklarının kapalılığı sebebiyle güvenilmez bir ilimdir. Bu ilim hakkında kısa
risaleler gördüm, fakat bunlar hastayı iyileştirmez ve susuzu sulamaz. Şeyh
Dâvûd el Antâkî tezkiresinde şöyle dedi. “Seğirme organın veya bedenin
istek dışı hareketidir, yapanla ilgili bir sebepten olur, bu buhardır, maddi
bir sebepten olur, bu buharlaşmış gıdadır, şekille ilgili bir sebepten olur, bu
patlamadır, doğanın gücü yettiği zaman ortaya çıkar ve seğirme sırasında
vücudun durumu genel ve özel olarak deprem sırasındaki yerin durumu
gibidir.”5
Mustafa Bin Bali’ye göre ise; insan bedenindeki bir kısım organın
-özellikle yüzün ve gözün- seğirmesinden türlü anlamlar çıkarma ilmi olmakla, mensur bir fâlnâme olan seğirnâme (ihtilâç-nâme)6, külli kurallar
altında olmayıp, yüzdeki ve bedendeki seğirme ve hallerden çıkarılan hükümlerden ibarettir.7
Yukarıda açıklamalardan hareketle, genel hatlarıyla vücudun herhangi bir uzvunun istem dışı titremesi olarak tanımlanabilecek olan seğirmek,
aşağıda da görüleceği üzere, bu anlamıyla Anadolu’nun pek çok bölgesinde
ve Anadolu dışındaki Türk toplumlarında dünden bugüne, anlam kaybına
uğramadan varlığını koruyabilmiş bir kavram olarak karşımızdadır.
“Seğrimek ( sergimek, serimek, seyirmek -1, seyirmek ( 1 ) ) Seğirmek; ( Çığrı * Dinar –Af.; Eğridir ve köyleri –Isp.; Söğüt, Honaz –Dz.;
Bozdoğan –Ay.; tokat –Es.; -Çkr:, İskilip –Çr., Merzifon –Ama., Hacıilyas,
Koyulhisar –Sv., Ahırlı –Ank., Bor – nğ., Ermenek –Kn., Mersin ve köyleri,
Mut İç., ( Sergimek) : ( Ağlı, Küre –Ks., -Ecz., Haral –Gaz.) Seyirmek -1):(
-İz.,ü Fili, biga –Çkl., Düzce – Bo.,İskilip–Çr.,Ağın–El., Reyhanlı ve Amik
4
Şemseddin Sami, Kamus-i Türki, Enderun Yay., İstanbul., 1989, s. ?
5
Katip Çelebi, Keşfü’z Zunün, Çev: Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yay., İstanbul.,
2008, Cilt I, s.77
6
Bkz.,Ferit Develioğlu, Osmanlıca- Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi,
Ankara., 2004, s. 419
7
Bkz.,Ali Çavuşoğlu, Kıyafet-nâmeler, Akçağ Yay., Ankara., 2004, s. 29
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Ovası Türkmenleri, Reyhanlı -Hat., Lüleburgaz,-Krk.,-Kıbrıs”8“seğirmek
( nsz) : Hafif kımıldamak, genellikle vücudun bir yerinde deri ile birlikte
derinin hemen altındaki kaslar hafifçe oynamak.”9 “seğirmek: Hafif kımıldamak, kıpırdamak, seğrimek” 10“Türkiye Türkçesi: seğirmek; Azerbaycan
T: säyırmák; Başkurt T: taşlanıv, atılıv, ıntılıv; Kazak T: tartıluv; Kırgız T:
közü tartu; Özbek T: seskänmak; Tatar T: tartu, tartışu; Türkmen T: Damak çekmek; Uygur T: kaş tartmak, titrimäk” 11“Segrimek: Kıpırdamak;
göz kapağı, burun kanadı ihtilâç etmek; veterler oynamak, hafif sıçramak,
titremek, az sıçrar gibi olmak.” 12
Vücudun muhtelif bölgelerindeki istem dışı kas ve sinir hareketi
olarak tanımlanabilecek olan seğirmeler, neden olmakta veya bu titreme
hali ileride olabilecek olaylara işaret olarak neden değerlendirilmelidir
veya değerlendirilmeli midir? Başka deyişle, Seğirnâmelere itibar edilmeli midir, edilmemeli midir? Bu konuda gerek Keşfü’z Zunûn’da gerek
Marifetnâme’de ve gerekse muhtelif seğirnâmelerde bir kısım müellifin
yaklaşımları ilk elden belirleyici olsa gerektir.
Mesela; Ebü’l-Hayr’a göre seğirme ilminin faydası ve amacı açık
olmakla birlikte, bu ilim anlamının zayıflığı ve tanıklarının kapalılığı sebebiyle güvenilmezdir. Bu alanda pek çok kısa risaleler olsa da bunlar hastayı
iyileştirmez ve susuzu sulamaz. Şeyh Dâvûd el Antâkî’ye göre ise seğirme;
buhardır, maddi bir sebepten olur ki bu buharlaşmış gıdadır. Ayrıca; seğirme şekille ilgili bir sebepten de olur ki bu sebep patlamadır. Doğanın gücü
yettiği zaman ortaya çıkar ve seğirme sırasında vücudun durumu genel ve
özel olarak deprem sırasındaki yerin durumu gibidir.13
İbrahim Hakkı, Kıyafetnâme’sinin bir bölümünü seğirmek konusuna
ayırmıştır. Bu bölümde İbrahim Hakkı, seğirmenin nedenini damarlardaki kan dolaşımının engellenmesine bağlar. Oysa bugün seğirmenin tıptaki
bilinen nedeni, İbrahim Hakkı’nın verdiği nedenden başkadır. Tıptaki bilimsel açıklamaya göre seğirme güç durumlar karşısında kalan insanda bir
çeşit boşalma olarak görülür. Gene seğirmeyle ilgili olarak tıbbın gösterdiği ikinci bir neden de beyinde seğirme görülen yerdeki kasa gelen sinirlerin
8
Derleme Sözlüğü, Cilt X, TDK., Yay., Ankara., 1993, s. 3566
9
Türkçe Sözlük, TDK., Yay., Ankara., 2005, s. 1722
10
Tarama Sözlüğü, TDK., Yay., Ankara., 1989, s. 3366
11
Karşılaştırmaları Türk Lehçeleri Sözlüğü, Kültür Bak., Yay., Ankara., 1991, s.
756-757
12
O. Şaik Gökyay, Dedem Korkudun Kitabı, MEB., Yay., İstanbul., 2000, s. 278
13
Katip Çelebi, Keşfü’z Zunün, Çev: Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yay., İstanbul.,
2008, Cilt I, s.77
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aşırı derecede uyarılmasıdır.14
Müneccim Muhammed Abdülselam ise: “Vucud-u beşerdeki segirmek dahi tabii bir hareketdir ve şüphesiz mea’ni ve mekâsid-ı muhtelifeye
mütezemmildir. Mesela küre-yi arz hey’et-i mecmuasıyla bir cism-i zi hayat
olduğı halde onun dahi vucudunun muhtelif noktalarının vâkit vâkit hareket etdigini, segirdigini görüyoruz ve buna zelzele, hareket-i arz diyoruz.
Zelzele bazı kere vuku bulduğu mahalleri hak ile yeksân iderek binlerce
insanın, hayvanın telefine bais olur. Bazı kerede ateşfeşân dağlar vucuda
getirir. Hasılı kürre-i arz üzerinde dürlü dürlü tahvilâta, tedbilata, neticeye
sebebiyet verir. Daha doğrusu makasıd-ı hilkât husule gelir. Her cism-i
beşerinde başlı başına birer alem olduğı nazar- dikkate alınınca onun
muhtelifesinde ara sıra vuku’ bulan zelzelelerin yani segirmelerin hem
maddi hem manevi maksad ve manası neden olmasın.? Kainatda hiçbir
şey sebebsiz ve asılsız değildir. İşte erbab-ı dikkat ve tedkikin müteleatı
bu merkezde olduğı halde segirmenin te’sirat-ı maneviyesini, yani hılkatın
mahsusunı havi bulunduğunu yine inkar ederler. Fakat biz çok kimseler
bilürüz ki, mesala sağ veya sol göz veya kaşının segirmesi ferâh ve şâdiye,
yahud endişe ve gama delalet etdigini tecrübe etmişler ve öyle bir segirmenin neticesinde bu işaret kabil vukuatın delâlet etdigi mananın zuhur
etdigini göre gelmişlerdir. İşte buna bina’en, pek çok tecrübelere müstenid
olarak aza-yı beşeriyenin nerelerinin segirmesi nelere delalet idecegine
dair bir eser-i kadide mütela itdigimiz fıkratı tevzih itmek suretiyle bu risaleyi vucuda getirmeyi münasib gördük.”15 açıklamaları ile deprem, volkanik patlama gibi tabiatta meydana gelen bazı olaylar ve bu olayların sonuçlarından hareketle, kâinatta sebepsiz bir şey olamayacağından ve her olayın
bir sonraki olayın tetikleyicisi ve hâbercisi olduğu tezinden yola çıkarak,
insan vücudunun bazı uzuvlarının seğirmesinin de gelecekte olacaklara bir
işaret sayılması gerektiğini ve bu seğirmelerin işaret ettiği gelişmelerin de
zaten pek çok tecrübe ile sabit olduğunun altını çizmektedir.
Seğirmelerin sebebleri konusunda Keşfü’z Zunün yazarı da bize bilgi
vermektedir. “Calinus şöyle dedi: “ Seğiren organ organların en sağlıklısıdır, çünkü eğer güçlü olmasaydı altında buhar yoğunlaşmazdı, nitekim
buhar toprakta, sadece dağların sınırlarında toplandı”. Şöyle dedi: “ Bu
doğal ilimdeki gözlemin bozukluğundandır, çünkü toplanmanın sebebi gözeneklerin yoğunluğu ve şiddetidir, vücudun güçlülüğü ve zayıflığı değildir,
bu sebepten toprağı sağlam olmakla beraber gevşek arazide ortaya çıkmaz
14
Mine Mengi, Türk Dili Araştırmalrı Yıllığı, Belleten, 1977, TDK., Yay., s.308
15
Muhammed Abdülselam, Segirmek Manaları, Naşiri: İtimat Kitaphanesi Sahibi
Seyid Tâhir, Kadınlar Dünyası Matbaası, İst, 1333, s.40

32 HİKMET

HİKMET 15

ve zayıf organlara maddelerin yayıldığını görmeyiz ve çünkü seğirme aksine az yıkanan ve az masaj yaptıran kimsede gerçekten daha çok olur.”16
Seğirme ilmine ilişkin son açılımı Hikmet Ertaylan’dan yapmak istiyoruz.
Ertaylan, seğirme hakkında bilgi verirken “Bu ilmi bazıları Zülkarneyn’e
bazıları da Danyal’a nisbet ederler. Fakat ne delil-i nakli, ne de delil-i akliye
istinâdı vardır derler. Halk arasında şâyi olagelmiş bir inanıştır.”ifadeleri
ile şekillendirerek, Katip Çelebi’ye yaklaşmış gözükmektedir.
Neticede; bu yaklaşımlarda, insanın tabiat karşısındaki aczinin, sonraki dönemlerde daha mantıki bir zemine oturmuş olduğunun gözlemlenebildiği söylenebilir. İnsanoğlunun sebebini bilemediği, anlamlandıramadığı olayları kendince izah etme gayreti dün olduğu gibi bugün de yaşamaya
devam etmektedir. Modern insan açısından mantıki bir platformda ve bilim
ışığında sebep-sonuç ilişkileri ile ele alınan yağmur, rüzgar, yıldırım, şimşek, deprem vs bir kısım tabii eylem, ilkel insan açısından, gizemli duruşunu uzunca bir süre devam ettirmiştir. Bahsi geçen tabii hareketliliğe genelde inanç eksenli açıklamalarla yaklaşan ikinci grubu günümüz insanının
yaklaşımı ile birleştiren ise her ikisinin de olaylara sebepler dairesinden
yaklaşmış olmasıdır.
Modern tıp ışığında güç durumlar karşısında kalan insanda bir çeşit
boşalma, istem dışı kas ve sinir hareketi olarak değerlendirilen seğirmelerin, bu değerlendirmeye ulaşıncaya kadar geleceğe ilişkin kehânetler içeren
inanç kökenli işaretler dizisi olarak algılanmış olması işte hep bu sebep
arayışının gelişim süreci ile açıklansa gerektir.
Metin :
Segirname17
Rivâyet olunur ki bu kitap müstâbı (?) İskender-i Zülkarneyn’in akıl
ve âlimleri bile hindin hükemâsı bi’l etfâk tertip ve tasnif idüp ve Harun
Reşid dahi hürmet ve itimâd idüp ve bunınla âmel iderlerdi. Bu surette bu
kitap lâtif-i şâyân âmel oldu. Eger başının ortası segirse, mal ve mülk olup
âzim devlet vâsıl ola. Eger başının çevresi segirse, bir vasıta ile ulu ve gâni
ola. Eger başının sağ tarafı segirse, bir kavme beg ola. Sol tarafı segirse,
sefere gide yine tiz döne. Alnı segirse, murâdı üzre sefere gide. Alnın sağ
tarafı segirse, evladı sebebiyle eylik göre. Sol yanı segirse, murâdına ire.
Eger kafası segirse, rızk içün azacık gâm çeke. Sağ kulağı segirse, eyü
söz işide. Sol kulağı segirse, ta’in ideler. Sağ kulağı yumuşağı segirse, bir
kimse ile cenk idüp galib ola. Eger sağ gözin aşağı kapağı segirse, mahzun
16
Katip Çelebi, Keşfü’z Zunün, Çev: Rüştü Balcı, Tarih Vakfı Yay., İstanbul.,
2008, Cilt I, s.77
17
Gazi Hüsrev Kütüphanesi Türkçe Yazmalar Bölümü, Kayıt No: R-8777
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olup ağlıya. Sol gözin aşağı kapağı segirse, mesrur ola. Sağ gözin yukarı
kirpigi segirse, sevine. Sol gözin yukarı kapağı segirse, melül ola. Aşağı
kirpiği segirse, bir ulu adem yüzünden mesrur ola. Sağ gözin çevresi segirse, nâgâh ile sevine. Sağ gözin bebeği segirse, esir olmuş kimsesi varsa
hâlâs ola. Sol gözin bebeği segirse, ta’yin ideler. Sağ gözin pınarı segirse,
şad ola. Sol gözin pınarı segirse, erkek oğlı ola ve toğa. Eger burnı segirse,
gâni ola. Burnun ucı segirse, büyük ve âli ola. Sağ yanı segirse, gavga ide.
Eger sol yanı segirse, bir mikdar gussalana amma tiz giçe. Eger burnunın
sol delügi segirse, gamnâk ola. Sağ yanağı segirse, hasta ise sıhhat bula ve
şâd ola. Sol yanağı segirse, bir iş işleye geç ta’in oluna. Ağzının sol köşesi
segirse, şad ola. Yukarı tudağı segirse, düşmanını kahr iyliye. İkisi birden
segirse, şad ola. Dili segirse, cenk ide. Eğer çenesi segirse, eylikle yâd
ideler. Buğazı segirse, hoş ta’am yiye. Boynın sağ yanı segirse, şâd ola. Sol
yanı segirse, mal bula ama renç ve zahmet ile sarf eyliye. Boynun cümlesi
segirse, fenadır sadaka vire. Sağ omuzı segirse, eyüdir. Solı segirse, sevine ikisi birden segirse, gavga ide. Sağ bazusı segirse, şad ve kuvvettir. Solı
segirse, zayi olan nesnesi eline gire. Eger dirsegi segirse, biriyle husumet
idüp biraz gam çeke yine şad ola. Bilegi segirse, düşmanı dost ola. Eger
bilegi segirse, ilmi ola. Gögsünin sağ yanı segirse, mahzun ola. Sol yanı
segirse, mesrur ola. Eger sağ eli segirse, gani ola. Sol eli segirse, ilmi
ola. Eger sağ elin ayası segirse, hayrı çok ola. Sol ayası eyüdir. Sağ baş
parmağı segirse, haceti reva ola. İkinci parmağı segirse, izzet bula. Üçünci
parmağı segirse,hayır haber işide şad ola. Dördünci parmağı segirse, gani
ola. Beşinci parmağı segirse, şad ola. Eger sağ koltuğı segirse, mihnete uğraya. Sol koltuğı segirse, biraz gussaya uğraya tiz giçe. Eger bögri segirse,
gussadan emin ola. eger arkanın sağ yanı segirse, oğlı toğa. Eger sol yanı
segirse, rızk içün bir mikdar tarlık düşe. Eger arkanın arası segirse,ilmi ola.
Eger göbeği segirse, eline bir şey gire. Eger yüregin üsti segirse, melul ola.
Karnının sağ yanı segirse, katı hastalıkdan kurtula. Sol yanı segirse, eyüdir. Kasığın sağ tarafı segirse, hayır haber işide. Solı segirse, eylik göre.
Hepsi segirse, şad ola. Eger zekerü segirse, izzet ve hürmet ve sevdügi
ademiler cem’ola. Eğer hayanın iki tarafı segirse, tarlığa düşe. Sağ yanı segirse, şad ola. Sol yanı segirse, şad ola ama mukaddem biraz mihnet çeke.
Eger dübüri segirse, bir yerde karar ide. Sağ tarafı segirse, aziz ola. sol
tarafı segirse, rahat bula. Eger sağ oyluğı segirse, sevine. Solı segirse, gam
çeküp yine şad ola. Eger sağ dizi segirse, padişah in’am ide. Solı segirse,
hastalıkdır. Eger sağ baldurı segirse,eyü degildir. Solı segirse,sevine. eger
sağ topuğı segirse, yakınından birine galib ola. solı segirse, ferah bula.
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Eğer sağ ökçesi segirse, ilmi ola. solı segirse, sevdügüne kavuşa. Eger sağ
ayağının üsti segirse, sefere gide. Hükema-i fars indinde sultandan izzet
bula. Solun üsti segirse, mansıba ire. Eğer sağ ayağın altı segirse, padişahdan hürmet bula. Sağ ayağın baş parmağı segirse, seferden bir ga’ib şey
gele. İkinci parmağı segirse, renç ve zahmet çeke. Yahud cenk ide ve galib
ola. dördünci parmağı segirse, malına hasret vaki ola. Beşinci küçük parmağı segirse, rızkı çok ola. Eger sol ayağının baş parmağı segirse, hayurlı
iş işliye. İkinci baş parmağı segirse, gani ola. Eger üçünci parmağı segirse,
gamdan kurtula. Dördünci segirse, sevdügün yar oluna. Beşinci küçük parmağı segirse, selamete irişe. Eger sağ ayağın cümlesi bir yerden segirse,
halk içinde izzet ve hürmet bula. Eger sağ ayağın cümle parmakları birden
segirse, rızık bula, safa ile ömür süre. Eger sol ayağın cümle parmakları
segirse, ziyade mesrur ola. Eger sol ayağın cümlesi bir yerden segirse,
elbetde ahvali perişan ola. Eger cümle azası segirse, enbiya-ı Aleyhisselam
kavlince akrabasından gaib irişe. Ve hükema-i Fars indinde kamu surur vasıl ola. Allah’ul-Alem.
Eserde ilk dikkati çeken husus, seğiren uzuvların baştan başlayarak,
vücudun diğer organlarını sağ, sol, alt, üst gibi açılardan bölümlere ayırarak değerlendirmesidir. Dikkate sunulan seğirmek manaları, genel bir tasnife tabii tutulduğu zaman, ana hatlarıyla, dost-düşman, kâr-zarâr, hastalıksağlık, savaş-barış, dert-şifa, ölüm-doğum, evlenme-boşanma gibi insan
fıtratının ve dünya hayatının en temel eğilimlerini, ilgi odağı oluşturmak
adına, çeşitli açılardan yorumlamış olduğu söylenebilir. Ayrıca, bu metinde
yukarıda ifade edildiği üzere, üzerinde yorum yapılan organların baştan
ayağa bir dizi içerisinde gelişim sergilemesi, gerek bu metinde ve gerekse
diğer seğir-nâmelerde belirli bir düzeneğin işler halde olduğunu ve müelliflerin bu düzeneğe riâyet ederek eserlerini kaleme almış olduğu gerçeğini
de ortaya çıkarmaktadır.
“ Osmanlı Edebiyatında oldukça geniş bir nevi teşkil eden seğirnâme
hep aynı şekilde meydana çıktılar. Onların bir “Protasis” i var, bir de
“Apodosis” i; Mesala “Eğer küçük parmağın ikinci uzuvu seğirse ( yarın /
bir zaman…) verâset gelir” vs.” 18
Dil açısından risâlenin Osmanlı Türkçesi ile kaleme alınmış olduğu,
eserde hem Türkçe kelimelere ve dilbilgisi kurallarına hem de Arapça ve
Farsça kelimelerle bu dillere özgü tamlama ve yapı inceliklerine yer verildiği görülmektedir. Aynı zamanda, bahsi geçen eser, gelenek ve görenekle18
Dr. Klaus - Detler Wannıg, “ Segir-nâme”, IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü
Kongresi Programı ve Bildiri Özetleri I, Ank., 1991, s. 139
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rine bağlı geniş halk tabakalarına ulaştırılma ve onlar üzerinde etkili kılınması düşüncesi doğrultusunda, dönemleri itibari ile değerlendirildiğinde,
anlaşılır, hatta sade olmakla nitelendirilebilir
Eser-toplum ilişkisi çerçevesinde ele alındığında seğir-nâmenin hitap ettiği toplumun genel eğilimleri, inanç ve dünya görüşü ile dönemin genel yapısından beslendiği, bu bakımdan da halkın yaşamakta olduğu kültür
dairesi hakkında sunduğu ipuçları ile folklorik materyal niteliği taşımaktadır. Ayrıca, doğum -ataerkil bir yapı özelliği sergilemekle erkek çocuğuna
yüklenen önemin tespiti gibi- ölüm ve evlilik gibi hayatın üç önemli geçiş
merasimine ilişkin toplumsal beklenti ve eğilimlerin saptanması yönünde
barındırdığı içerik de eserin dikkate değer diğer yönünü oluşturnaktadır.
Yurt içinde ve yurt dışında yüzlerce basma ve yazma nüshası bulunan seğir-nâmeler, genellikle tâbir-nâme veya fâl-nâme kitapları içerisinde
müstakil eserler olarak yer tutmakta, mensur veya manzum olarak neşredilmekte ve çoğunlukla müellif kayıtlarından yoksun bulunmaktadır.
Neticede, insanın kendini tanıma ve geleceğine ilişkin saptamalarda
bulunulabilmesi hususunda, bir işaretler dizisi olarak ele alınabilecek olan
bu eserler, barındırdıkları kültürel unsurların yanında, yansıttıkları genel
toplumsal beklenti ve eğilimlerle ve ilgi çekici açılımlarıyla günümüzde
dahi varlıklarını devam ettirmekle ilgiye değer eserledir.
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TÜRKİYE’NİN MAKEDONYA-AB
BÜTÜNLEŞMESİNE OLABİLECEK KATKILARI
						

Doç. Dr. Fehmi Ağca*

ÖZET
Avrupa Birliği’nin (AB) temel hedeflerinden birisi, Batı Balkan ülkelerini
en kısa sürede AB içine alarak Avrupa’nın ekonomik ve siyasi bütünleşmesini
tamamlamaktır. AB, 1990’lı yılların başından itibaren “İstikrar ve Ortaklık Süreci”
ve 2008 yılından itibaren de “Bölgesel İşbirliği Konseyi” kapsamında, Batı
Balkanlarda istikrarlı yapılar oluşturmak istemektedir. Hırvatistan hariç, diğer Batı
Balkan ülkelerine nazaran daha avantajlı bir pozisyona sahip olan Makedonya’nın,
AB ile uyum sürecini tamamlayarak tam üye olabilmesi için 5-6 yıllık bir sürece
ihtiyaç duyabileceği değerlendirilmektedir.
Türkiye ve Makedonya arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar, Türk iş
adamlarının Makedonya’ya daha fazla ilgi göstermesini ve yatırımlarını artırmasını
sağlayacak olumlu bir faktör olarak değerlendirilmelidir. Makedonya’da yaşayan
Türkler ve diğer Müslüman topluluklar, Makedonya Cumhuriyeti’nin ekonomik
gelişmesinde ve AB normlarına uyum sağlamasında bir fırsat olarak görülmelidir.
AB, birlikte yaşama kültürüdür. Birbirine saygı içerisinde ortak bir kaderi
paylaşma anlayışıdır. Azınlık haklarına saygı, AB’nin temel normlarından birisidir.
Bu bağlamda; Makedonya, Avrupa’da model olabilecek özelliklere sahiptir.
Makedonya’daki çeşitli etnik gruplar arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi
yönünde somut projeler geliştirilmesi, Makedonya’nın AB ile bütünleşmesine ve
uyum politikalarının geliştirilmesine çok önemli katkılar sağlayabilecektir.
Makedonya’nın AB ile uyum süreci çerçevesinde, Türkiye Hükümeti, Türk
üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları Makedonya’da geliştirilecek yeni projelere
destek vermeye hazırdır. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip
Erdoğan ile diğer bakan ve milletvekilleri her fırsatta bu desteği ifade etmektedirler
ve daha da artırılması için gayret göstermektedirler.
Anahtar Kelimeler: AB, Bütünleşme, Balkan, Uyum Kanunları
______________________
Uluslararası Balkan Üniversitesi Öğretim Üyesi, Üsküp – Makedonya

*
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ABSTRACKT
One of the basic goals of the European Union (EU) is to complete economic
and political integration of the Europe, by acceding the Western Balkan States
to the union. In the context of “Stabilization and Association Process” since the
beginning of 1990s, and “Regional Cooperation Council” since 2008, EU aims to
establish stable structures in the Western Balkans.
Having a more advantegous position than the other Western Balkan States,
except Croatia, it is assessed that Macedonia needs 5-6 years to complete the
integration process to be a full member of the union.
The historical and cultural ties between Turkey and Macedonia should be
evaluated as a positive factor, to maintain the closer attention to Macedonia of the
Turkish businessmen, and to increase their investments. Turkish society and other
Muslim societies living in Macedonia, are to be seen as a chance for the economic
development of the Republic of Macedonia.
EU is a culture of living together and the understanding of sharing a
common destiny depending on the mutual respect. Respect for minority rights
is the essential norm of the EU. In this regard, Macedonia has the capacity to be
a model in Europe. Development of concrete projects to improve the dialog and
cooperation between various ethnic groups, will have an important contribution
to the development of harmonization policies and the integration of Macedonia
to the EU.
In the framework of harmonization process of Macedonia with the EU,
Turkish government, Turkish universities and non governmental organizations are
ready to support the new projects in Macedonia. President Abdullah Gül, Primeminister Recep Tayyip Erdoğan and other ministers and parlementarians declare
that support at every opportunity and try to give great efforts to increase
Key words: EU, Balkan, İntegration, Adaptation Laws
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AB, ekonomik, sosyal ve kültürel bir bütünleşme projesi olarak, tüm
Avrupa kıtasında bir barış ve refah toplumu oluşturmayı hedeflemektedir.
AB’nin temel hedeflerinden birisi, Batı Balkan ülkelerini en kısa sürede AB
içine alarak Avrupa’nın ekonomik ve siyasi bütünleşmesini tamamlamaktır. Çünkü, Balkanların güvenliği ve istikrarı, bütün Avrupa’nın güvenliği
ve istikrarı açısından büyük önem taşımaktadır. Diğer yandan, Batı Balkanların AB ile bütünleşmesi, Türkiye ile birlikte düşünüldüğünde, AB’yi
Ortadoğu bölgesine daha da yakınlaştırarak, Ortadoğu’da, Kafkasya’da,
Akdeniz’de ve dünyanın diğer bölgelerinde daha etkin bir konuma getirebilecektir.
Türkiye’nin, Kafkaslar, Balkanlar ve Ortadoğu’da izlemekte olduğu,
komşularıyla sıfır problem, barış ve uzlaşma zeminine dayalı yeni dış politika yaklaşımı, tüm bölge ülkeleri arasında siyasi ve ekonomik işbirliğinin artmasını ve istikrarın yaygınlaşmasını sağlamaktadır. Türkiye’nin dış
politikada giderek artan rolü, birliğe üye olması halinde, AB’nin küresel
çapta daha etkin olabilmesini sağlayacaktır. Aslında, başka hiçbir ülkenin,
AB’nin küresel bir aktör olabilmesi için, Türkiye’den daha fazla katkı sağlayabilecek bir konumda olmadığı söylenebilir.
Avrupa bütünleşme süreci, yavaş da olsa ilerleyen ve geriye dönüşü olmayan bir süreçtir. Ekonomik bütünleşme konusunda büyük ilerleme sağlanarak ekonomik ve parasal birlik 1999 yılında tamamlanmıştır. 1
Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması’nın ise, politik birliğin
sağlanması yönünde önemli katkılar sağlayacağı düşünülmektedir.
AB, 1990’lı yılların başından itibaren “İstikrar ve Ortaklık Süreci” ve
2008 yılı Nisan ayından itibaren “Bölgesel İşbirliği Konseyi” kapsamında,
Batı Balkanlarda istikrarlı bir yapı oluşturmak istemektedir. Etnik sorunların ve sınır sorunlarının çözümlenmesine katkı sağlayarak bu ülkelerin
Avrupa bütünleşme sürecini hızlandırmaya çalışmaktadır. Bu çerçevede;
bölgede istenilen işbirliğinin kurulması yoluyla bir güvenlik toplumu oluşturularak, savaşların önlenmesini sağlayacak bir model geliştirilmesi hedeflenmektedir. Bu modelin zayıf tarafı, uygulanması için uzun zamana
ihtiyaç duymasıdır.
Batı Balkanların büyük bir bölümünde öncelikli kaygı, devlet kurumlarının güçlendirilmesi ve iyi yönetimi ile ilgilidir. Profesyonel, tarafsız
ve hesap verebilir bir kamu hizmetinin tesisi, hukukun üstünlüğünün yargı
reformu, yolsuzluk ve örgütlü suçla mücadele yoluyla hayata geçirilmesi, tüm bölge için önemini korumaya devam etmektedir. Siyasi güçler
arasında diyalog ve uzlaşma ruhu halen yetersizdir. Bu nedenle, AB’nin
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Batı Balkanlar ile bütünleşme sürecinin tamamlanması, 2018 veya 2020’ye
kadar sürebilir. Ancak, sonuç itibariyle, önümüzdeki 10 yıl içerisinde, bütün Balkan ülkelerinin, AB üyesi olması kuvvetle muhtemeldir. Hırvatistan
hariç, diğer Batı Balkan ülkelerine nazaran daha avantajlı bir pozisyona
sahip olan Makedonya’nın ise, AB ile uyum sürecini tamamlayarak tam
üye olabilmesi için 5-6 yıllık bir sürece ihtiyaç duyabileceği değerlendirilmektedir.
Türkiye, bütün uluslar arası forumlarda Makedonya’nın haklarını güçlü bir şekilde savunmaya devam etmektedir. Bu çerçevede, Makedonya’nın
kendi ismiyle NATO’ya üye olmasını savunmaktadır. Ancak, Makedonya,
NATO’nun ilkeleri ve prensipleri çerçevesinde gerekli kriterleri yerine getirmesine rağmen, Yunanistan’ın olumsuz tutumundan dolayı üyeliği gerçekleşmemiştir.
Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, 2009 yılı Aralık ayı başında AB Genel Sekreterliği İstanbul Ofisi’nin açılışında yaptığı konuşmada şöyle hitap etmiştir;1 “Avrupa, sınırların ortadan kalkmasıdır. Avrupa,
insani değerlerin evrenselleşmesidir. Avrupa, birlikte yaşama kültürüdür.
Birbirine saygı içerisinde ortak bir kaderi paylaşma anlayışıdır. Minareleri
sorgulayan, kılık kıyafetinden, inançlarından, geleneklerinden dolayı insanları dışlayan, farklılıklara karşı hoşgörüsüz anlayışları engelleyemeyen
bir Avrupa, Avrupalılık idealinden de uzaklaşır. Farklı kültürlerin, mezheplerin birbirini anlamasını sağlamak, ön yargıları ortadan kaldırmak sabır ve
hassasiyet istemektedir. Dünyayı iç savaşların ve terörün olduğu, ülkelerin
birbirlerine korkarak baktığı bir dönemden çıkarıp, barışın egemen olduğu bir dünya haline getirelim. Irkçı zihniyetleri, farklı inançları aşağılayan
beyanatların yayılmasına engel olalım. Türkiye, AB’ye üyeliğin getireceği
yükümlülüklerin farkındadır. Ancak, Türkiye, AB’ye yük olmayacak, aksine yükünü hafifletecektir.”
Makedonya ile ilişkileri geliştirme yolunda önemli adımlar attıklarını
belirten Erdoğan, ‘’Karşılıklı eğitimde, kültürde birlikte attığımız adımlarla inanıyorum ki Balkanlar’da çok iyi bir işbirliği kurulacaktır. Yunanistan, Makedonya’yı Makedonya ismi ile yoluna devam etmesine itiraz
etmemelidir. Bu tür tali meseleleri asli meseleymiş gibi göstermek dünyada
barışı zora sokabilir. Yunanistan yönetimi eğer iç politikaya yönelik hesap
içine girmezse, bu dönemde bu sorun çözülebilir ve Makedonya’yı inşallah
AB üyesi ülkeler içerisinde görürüz” demek suretiyle, Türk Hükümetinin
1
Türkiye’nin AB Genel Sekreterliği İstanbul Ofisi’nin açılışı esnasında
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan konuşma, 05 Aralık 2009,
http://www.abgs.gov.tr/
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Makedonya’ya olan güçlü desteğini bir kez daha tekrar etmiştir.
AB İstanbul Ofisi’nin açıldığı bina, eskiden Rum vatandaşların kullandığı bir okul olması nedeniyle, her kesimden vatandaşların standartlarını yükseltmeyi amaçlayan AB sürecinin bir sembolü olarak kabul edilebilir. Türkiye-AB bütünleşmesi, hangi kültürden ve hangi kıtadan olursa
olsun, medeniyetler çatışmasından endişe duyan insanlık alemi tarafından
yakından takip edilmektedir. Türkiye, dünya barışı için büyük bir önem
taşımaktadır. Türkiye’nin gerçekleştirmekte olduğu reformlar ve AB ile
ilişkileri, Türkiye’yi bölgesinde ve dünyada istikrarın sağlanmasında g i d e r e k daha güçlü bir aktör haline getirmektedir.
Türkiye, Makedonya ile ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine büyük
önem vermektedir. Türkiye Hükümeti, Makedonya’ya ilgi duyan Türk iş
dünyasının bu ülkeye yatırım yapmasını daima teşvik etmektedir. Bu çerçevede, Türkiye ve Makedonya arasındaki tarihsel ve kültürel bağlar, Türk
iş adamlarının Makedonya’ya daha fazla ilgi göstermesini ve yatırımlarını
artırmasını sağlayacak bir faktör olarak değerlendirilmelidir.
Makedonya’da yaşayan İslam toplumu, bu anlamda, Makedonya Cumhuriyeti’nin ekonomik gelişmesinde bir fırsat olarak görülmelidir. Makedonya’daki tüm toplumların, Makedonya’nın siyasal yaşamına, ekonomik kalkınmasına ve kültürel gelişmesine olabilecek katkıları,
Türkiye’nin destek ve katkılarıyla daha da artırılabilir. Üsküp ve İstanbul’da
karşılıklı olarak Kültür Merkezlerinin açılması bu kapsamda değerlendirilmelidir. Makedonya Cumhurbaşkanı Ivanov’un ziyareti esnasında Türkiye
Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından bu konuya da dikkat çekilmiştir.
Ayrıca Makedonya’daki tarihi ve kültürel eserlerinin onarım ve restorasyonunun özgünlüğüne uygun olarak yapılmasının önemini de vurgulamıştır.2
2009 Aralık ayı başında, İstanbul’da yapılan Türk-Makedon İş
Konseyi’ne, Türkiye ve Makedonya Başbakanları birlikte katılmışlardır.
Son yıllarda önemli Türk firmalarının Makedonya’ya olan ilgisinin artması,
her iki ülkenin menfaatlerine uygun bir gelişmedir. Türkiye ile Makedonya arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin gelişmesi, mevcut işbirliğinin
daha da güçlendirilmesine katkı sağlayabilecektir. Bu yatırımlar, bölgedeki
istikrar ve refahın artırılması için çok önemlidir. Bu bağlamda, Türkiye
ile Makedonya arasında imzalanmış Serbest Ticaret Anlaşması’nın önemli
katkıları olabileceği düşünülmektedir.3
2
Türkiye Cumhurbaşkanlığı Web Sitesi, “Makedonya Cumhurbaşkanı
Gjorge Ivanov ile Gül’ün ortak açıklaması”, 17 Ekim 2009.
3
İhlas Haber Ajansı, “Türk- Makedon İş Konseyi Toplantısı”, 05 Aralık
2009.
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Makedonya’daki Türk toplumunun güçlü olmasının anahtarı, ekonomik olarak etkin olmasına ve haklarını Makedonya kanunları çerçevesinde
savunabilecek, iyi eğitim almış insanlara sahip olmasına bağlıdır. Bunun
için, toplum içinde her alanda aktif olmak için gayretlerin yoğunlaştırılması gerekmektedir. Bu da, başta gençler olmak üzere, toplumun çok geniş bir
katılımla her alanda organize edilmesini ve motivasyonunu gerektirmektedir.
Türk toplumunun daha ileri gitmesi ve her alanda aktif olması, lider
insanların sayısının artırılmasından geçmektedir. İyi tahsil görmüş, alanında uzman insanlar, gençler için iyi bir örnek oluşturacaktır. Maalesef, göç
olgusu azalmış olmakla birlikte hala devam etmektedir. Topluma önderlik
edebilecek nitelikte yetişmiş insanların Türkiye’ye veya diğer ülkelere göç
etmeleri, gelecek için olumsuz bir etki oluşturmaktadır. Bu yüzden, topluma kılavuzluk yapabilecek kişiler, burada kalmalı ve geleceklerini burada aramalıdırlar. AB üyelik perspektifinin, gelecekte çok elverişli şartlar
sağlayacağını unutmamak gerekmektedir. AB ile bütünleşme çabalarında,
Makedonya’nın çabalarına aktif olarak destek verilmesi ve bu doğrultuda
öncü roller üstlenilmesi bu açıdan önem taşımaktadır.
Türkiye’den gelen yatırımcılar sayesinde daha fazla iş imkanı bulunabilmesi için, istihdam edilecek kişilerin teknik bilgi ve kabiliyetlerinin
yüksek tutulması gerekmektedir. İstihdam için, muhakkak ki teknik bilgisi
yüksek olan adaylar tercih edilecektir. Çünkü yatırımcının amacı yardım
değil, kâr yapmaktır. Bu yüzden her alanda gençlerin eğitim, bilgi ve teknik
becerilerinin arttırılması hayati önem arz etmektedir.
Kişilerin ferdi olarak gelişmesi, bir insanın hayatında karşısına çıkan fırsatları değerlendirerek başarabileceği bir aşamadır. Fakat bir toplumun bütün olarak gelişmesi çok daha fazla gayret ve fedakarlık gerektirmektedir. Bu da ancak birlikte ve organize hareket etmekle mümkündür.
Makedonya’daki Türk toplumu içinde dayanışmanın geliştirilmesi ve iyi
bir organizasyonun gerçekleştirilmesinde, toplumun tüm bireylerinin alabileceği roller olabilir. Burada kadınların alabileceği görevlerin çok büyük
katkılar sağlayabileceğini unutmamak gerekir. Kadınlar, farklı alanlarda
yapacakları faaliyetlerle toplumun dinamizmini büyük ölçüde artırabilir.
Çünkü onlar, erkeklerin yeterince etkin olamadıkları alanlarda onların eksiğini kapatabilecek imkan ve yeteneklere sahiptirler. Çalışmaların daha
samimi ve bütünlük içinde yapılabilmesinde önemli roller üstlenebilirler.
Makedonya’da AB ile uyum süreci çerçevesinde, geliştirilebilecek
yeni inisiyatiflere ve projelere, Türkiye Hükümeti’nin etkin desteği ya46 HİKMET
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nında, Türk üniversiteleri ve sivil toplum kuruluşları da her alanda destek
vermeye hazırdır. Bu çerçevede geliştirilebilecek projeler vasıtasıyla, AB
fonlarından destek sağlanması da mümkün olacaktır ki, bu başarılabildiği
takdirde, ülkenin AB ile uyum süreci hızlandırılabilecektir. Diğer yandan,
bu tür uyum projelerinin geliştirilmesinde, Makedonya’daki üniversiteler
ve sivil toplum kuruluşlarının da aktif rol alması önem arz etmektedir.
Makedonya’da tüm etnik gruplar arasında işbirliğinin arttırılması,
Makedonya’nın AB normlarına uyumu açısından önem taşımaktadır. Çünkü etnik toplumlar arasında işbirliği, genel olarak ülkede demokrasi ve insan haklarının geliştirilmesi yanında, tüm toplumların ekonomik ve sosyal
olarak güçlenmesine, hukuki haklarına daha kolay erişebilmesine imkan
sağlayacaktır. Çünkü azınlık haklarına saygı, AB’nin temel normlarından
birisidir. Bu açıdan Makedonya, Avrupa’da model olabilecek özelliklere
sahiptir. Makedonya’daki çeşitli etnik gruplar arasında diyalog ve işbirliğinin geliştirilmesi yönünde somut projeler geliştirilmesi, bu açıdan çok
önemli bir gelişme olabilir. Şunu unutmamak gerekir ki, Makedonya belirli
düzeyde altyapısı olan bir ülkedir. Bu nedenle, gayretlerin daha çok üst
yapı alanlarında yoğunlaştırılması gerekmektedir. Hukuk, ticaret, kültür ve
azınlık hakları gibi alanlarda birçok proje geliştirilebilir. En çok ihtiyaç
duyulacak şey ise, gelecekte daha iyi bir yaşam kurabilme inancını ve umudunu hep yüksek tutmak ve çok çalışmaktır. Makedonya’da yaşayan tüm
toplumlarda, bu inanç ve umudun sürdürülmesi için, Türkiye’nin samimi
gayretlerinin ve Makedonya devletinin desteklenmesi konusundaki politik
kararlılığının artarak devam etmesi gereği konusunda genel bir konsensus mevcuttur. Bu açıdan bakıldığında, Türk milletinin gönlü her zaman
Makedonya’nın yanında olmuştur ve olmaya devam edecektir.
Makedonya’nın AB normlarına uyum sağlaması çerçevesinde, geliştirilebilecek somut projelerin toplumun tüm kesimlerini kapsaması halinde,
başarılı bir şekilde sonuçlandırılması ve hedeflerine ulaşması daha kolay
temin edilebilecektir. Bu projelerin gerçekleştirilmesinde, Türkiye’nin tecrübelerinden istifade edilebileceği gibi, finansal kaynak desteği de sağlanabilir. Ancak daha da önemlisi, AB fonlarından gerekli finansal desteğin
sağlanmasıdır.
AB Projelerinin hazırlanmasında aşağıda belirtilen aşamaların yerine
getirilmesi önem arz etmektedir:4
4

European Commission Europe Aid Cooperation Office, “European Union
Aid Delivery Methods, Volume I:Project Cycle Management Guidelines”, March
2004.http://europa.eu.int/comm/world
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Proje yönetiminin aşamalarının, ilkelerinin ve önemli dokümanlarının neler olduğunun kavranması.
AB Mali Yardımlarının Hukuksal ve Kurumsal Çerçevesinin Tanıtılması:
Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı
Proje Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Arasındaki Bağlantı
Mantıksal Çerçeve Matrisinin hazırlanması
Proje Fişinin Hazırlanması
Avrupa Komisyonu’nun Jean Monnet Programı; Avrupa’nın entegrasyonuna ilişkin bilgilerin dünya genelinde yaygınlaştırılması amacıyla
hazırlanmıştır. Program, dünyadaki bütün ülkelerdeki üniversiteleri, AB’yi
ve AB’nin diğer bölge ve ülkeler arasındaki ilişkilerini konu alan eğitim ve
araştırma faaliyetlerini ve bu konularda konferanslar düzenlemeleri konusunda teşvik etmektedir. Bu çerçevede, AB dışındaki ülkelerden üniversite
düzeyindeki kurumlar, Jean Monnet Modüllerine üye olmak, Jean Monnet
Kürsüleri oluşturmak, konferans ve seminerler düzenlemek üzere programa başvurmaya davet edilmektedir. Jean Monnet Programıyla yeni tanışan üniversiteler için öncelikle modüllere başvurmak Jean uygun olacaktır.
Modüllere başvurmak için her akademik yılda en az 40 saatlik bir eğitim
projesi hazırlanması gereklidir.5
AB, özellikle insan hakları ve temel özgürlüklere saygının artırılması maksadıyla, özelikle bu konuda en çok risk altında olduğu değerlendirilen ülkeler için, 2007-2010 yılları arasında geçerli olacak şekilde bir
proje programı geliştirmiştir. Bu çerçevede, özellikle yerel toplulukların
haklarını talep etme konusunda, sivil toplum kuruluşlarının girişim ve faaliyetlerinin AB Komisyonu tarafından destekleneceği ifade edilmektedir.
Bu program ile özellikle aşağıda belirtilen alanlara öncelik verilmesi öngörülmektedir:
Düşünce ve inanç özgürlüğü,
Düşünceyi açıklama özgürlüğü, iletişim özgürlüğü, sansürle mücadele ve internete erişim hakkı,
Barışçı amaçlı toplantı yapma ve örgüt kurma özgürlüğü, bu
çerçevede, işçi sendikaları kurma yada üye olma hakkı,
Ülke sınırları içinde seyahat etme özgürlüğü, ülkeden çıkma
ve tekrar geri dönme hakkı.
5

“Jeanne Monnet Program”, http://www europa.int
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Yukarıda belirtilen hak ve özgürlüklerin dışında, diğer sosyal, ekonomik, kültürel ve etnik hak ve özgürlükler, kadın-erkek eşitliği, çocukların
ve engelli insanların hakları ile yerel toplulukların haklarının sağlanması
yönünde geliştirilecek projelerin desteklenmesi hedeflenmektedir. Geliştirilebilecek projeler için 150.000 euro ile 1.200.000 euro arasında destek
sağlanması öngörülmektedir. AB fonlarından sağlanacak gerekli parasal
desteğin alınabilmesi için aşağıda belirtilen kuruluşlar projeler geliştirilebilir ve başvuruda bulunabilirler.6
Sivil toplum kuruluşları ve kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar, bağımsız politik kuruluşlar, özel sektör kuruluşları, yerel, bölgesel, ulusal ve
uluslar arası düzeyde kuruluşlar,
Kamu sektöründen, kar amacı gütmeyen diğer kuruluşlar ile yerel,
bölgesel, ulusal ve uluslar arası düzeyde kuruluşlar,
Uluslar arası parlamenter kuruluşlar,
Uluslar arası ve bölgesel hükümetler arası teşekküller.
Makedonya’daki özellikle genç girişimcilere bir fikir verebilmesi
açısından aşağıdaki alanlarda projeler geliştirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.
“E-Dönüşümün Sosyal Boyutları” konusunda, Türkiye’nin desteği
ve uzmanlığı ile, bu alanda belirlenen ihtiyaç ve sorunlar için çözümler
bulmak suretiyle, Makedonya’daki e-yönetişim ve bilgi toplumu çalışmalarının ilerlemesini desteklemek bir proje başlatılabilir.
“Kültürel Farklılıklar Taşıyan Risk Altındaki Çocuklar” la ilgili
olarak, Makedonya’da, önemli bir uyum sorunu olan kültürel farklılıkların azaltılmasında, çocuk sorunlarına odaklanmak suretiyle, belli grupların
mevcut durumları incelenebilir ve gelecekte izlenecek eğitim program ve
hedeflerine ilişkin öneriler geliştirilebilir.
Devlet yetkililerinin, akademisyenlerin, baroların, sivil toplum kuruluşları ve gazetecilerin katıldığı, “Hukukun Üstünlüğü Konferansları”
düzenlemek suretiyle, hukukun üstünlüğü ve devletin halka karşı hesap
verebilirliği konusunda halkın bilincini arttırmak amacıyla, kamuoyunda
tartışmalar yapılması ve halkın bilgilendirilmesi teşvik edilebilir.
Türkiye, Makedonya ile diğer AB üyesi veya aday ülkelerden gelen genç profesyoneller arasında, bütünleşmiş bir Avrupa oluşturma yolunda çeşitliliğin önemi konusunda anlayış geliştirmek maksadıyla, “AB
Çeşitlilik Konferansları” düzenlenebilir. Başta yoksullar ve kadınlar olmak
6
EU Program Management Guidelines, Part II, “Project Operational
Guide”, 2009.
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üzere, dezavantajlı gruplara sağlanan yasal danışmanlık düzeyini incelemek ve bu konuda koordinasyon ve etkin işbirliğinin geliştirilmesine katkı
sağlanabilir. Sivil toplum kuruluşlarına, çalışmalarında AB finansmanına
erişebilmelerine yardımcı olmak üzere, proje yönetimi becerileri konusunda eğitim sağlanarak, Makedonya’nın AB normlarına uyum sağlanması
yönünde daha etkin olmaları maksadıyla, “STK Proje Yönetimi Seminerleri” düzenlenmesi ayrıca önem arz etmektedir. Genç Makedonyalılar tarafından düzenlenen yuvarlak masa toplantısı vesilesiyle gündeme gelen,
Makedonya’nın AB’ye uyum politikalarının geliştirilmesinde Makedonya
Türk toplumunun rolü ve Türkiye’nin katkıları konusu, sadece bu çerçevede
kalmamalıdır. Özellikle, Makedonya’daki devlet üniversiteleri ve özel üniversiteler ile mümkün olduğu kadar fazla sayıda sivil toplum kuruluşunun
iştirakiyle, somut projeler hazırlanması girişimlerine ağırlık verilmelidir.
Bu bağlamda, Makedonya’daki bütün etnik toplulukların katılımını sağlayacak bir yaklaşımla projeler geliştirilmesi, projelerin başarıyla tamamlanmasına imkan sağlayacaktır. Toplumun tüm kesimlerinin katılımıyla ve
toplumun değişik katmanlarını kapsayan projelere, gerek Türkiye’nin desteğinin sağlanması, gerekse AB’nin ilgili fonlarından mali ve teknik destek
sağlanması mümkün olabilecektir.
Sonuç itibarıyla, Makedonya’nın AB ile bütünleşme sürecinin
başarıyla tamamlanmasıyla, tüm Makedonya halkının, daha özgür, daha
demokratik ve daha fazla hoşgörünün olduğu bir refah toplumu düzeyine
yükselmesi mümkün olabilecektir. Bu hedefe ulaşılmasında, Makedonya
Türk toplumunun sağlayacağı katkılar ise, gerek Makedonya’da, gerekse
Türkiye ‘de ve AB üyesi ülkelerde daha saygın bir konuma yükselmesini
sağlayacaktır.
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BALKANLILARIN ORTAK YAŞAMINDA KÜLTÜREL
DİYALOG VE İŞBİRLİĞİNİN ÖNEMİ
ÖZET

Doç. Dr. Numan ARUÇ*

Çok eski çağlardan beri kültürlerin buluşma ve yaşama kavşağı olarak
balkanlar, hala bugün de aynı kültürer stratejik önemi ve konumunu korumaktadır.
Balkanlar multi kültürer ve multi konfesionel bir kültürer yapıya sahiptir. Antik,
sılav, hristiyan kültürü ve medeniyeti yanında Türk-İslam kültürü ve medeniyeti
de kendi damgasını vurmaktadır ve bütün haşmeti ile varlığını hissettirmektedir.
Türk kültürünün balkanlarda çok eski ve asırlar dolu bir tarihi vardır. Okadar
eskidir ki, İstanbul türk kültürü ile şereflenmeden nerde ise bir asır önce balkanlar
türk kültürü ile karşılaşmış ve de şereflenmiştir. İstanbul fethedilmeden önce
Kosova, Saraybosna, Üsküp, Manastır ve de Selanik fethedilmiştir. Türklerin
ve Türk-İslam Medeniyetinin defakto ve dejure balkanlarda varlığını tescilleyen
Kosova 1389 yılında, Makedonya’nın başkenti Üsküp de 1392 yılında Osmanlılar
tarafından fethedilerek Türk kültürünün balkanlarda yer alması başlamıştır.
Anahtar Kelimeler: Balkan, Hoşgörü, Diyalog, Kültür, Anlayış
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Balkan toprakları ve sahası buram buram kültürler ve medeniyetler
kokan ve bunları barındıran zengin kültürel ve medeniyetler toprağıdır. Taa
antik çağdan beri balkanlar bütün kültür ve medeniyetlere beşiklik etmiştir.
Antik çağ kültürlerine ve medeniyetine bağrını açtığı ve onların yaşama
ve gelişmesine imkan tanıdığı gibi sılav-hristiyan ve türk-islam kültürü
ve medeniyetine de bağrını açmış, onları o dönemin muasır seviyelerine
ulaşmasını sağlamış ve imkan tanımıştır.
Çok eski çağlardan beri kültürlerin buluşma ve yaşama kavşağı olarak balkanlar, hala bugün de aynı kültürer stratejik önemi ve konumunu
korumaktadır. Balkanlar multi kültürer ve multi konfesionel bir kültürer
yapıya sahiptir. Antik, sılav, hristiyan kültürü ve medeniyeti yanında türkislam kültürü ve medeniyeti de kendi damgasını vurmaktadır ve bütün haşmeti ile varlığını hissettirmektedir. Türk kültürünün balkanlarda çok eski
ve asırlar dolu bir tarihi vardır. Okadar eskidir ki, İstanbul türk kültürü ile
şereflenmeden nerde ise bir asır önce balkanlar türk kültürü ile karşılaşmış ve de şereflenmiştir. İstanbul fethedilmeden önce Kosova, Saraybosna, Üsküp, Manastır ve de Selanik fethedilmiştir. Türklerin ve Türk-İslam
Medeniyetinin defakto ve dejure balkanlarda varlığını tescilleyen Kosova
1389 yılında, Makedonya’nın başkenti Üsküp de 1392 yılında Osmanlılar
tarafından fethedilerek türk kültürünün balkanlarda yer alması başlamıştır.
Balkan yarımadasının tarihine gözattığımızda taa ilk çağlardan beri
her kaynağın gündeminde ve konusu olduğunu inkar etmek mümkün değildir. İster antik çağ felsefesi, siyaseti ve edebiyetı tarihine, ister orta çağ ve
rönesans sonrası yakın dönem düşünce, külür ve medeniyet tarihine baktığımızda mutlaka Balkan Yarımadası’nın her konuya bir kaynak olduğunu
görürüz. Aristoların, Makedonyalı Büyük İskenderlerin, Sokollu Mehmet
Paşaların, Atatürklerin vd. saymakla bitiremediğimiz birçok tarihi düşünürün, kültür, medeniyet, devlet ve tarihi adamın vatanıdır. Balkan coğrafyası
birçok kültürün gelip geçtiği, farklı medeniyetlerin kurulduğu ve sona erdiği ve de insanlık düşüncesini zirveye ulaştıran düşünür, kültür ve medeniyet insanının yetiştiği münbit bir vatandı.1
Ancak balkanı BALKAN yapan Osmanlıların bu coğrafyayı fethetmesi, bu toprakları vatan edinmesi ve de buralara emprealist duygularla
davranmayıp buralara her konuda yatırım yapmasıdır. Bu coğrafya ve topraklar ismini bile BALKAN olarak Türklerin buralara yarleşmesinden son1
Ferid MUHİÇ, “Topography of The Balkan Consciousness in The Key of
Geomythology: Peninsula, Continent, Hidden Valley” Balkan Image of The World,
Macedonian Academy of Sciences and Arts, Skopje, 2006, s. 79-90.

HİKMET 53

Mayıs 2010

ra aldı. İster diğer güçler ve kişiler tarafından bu isimle isimlendirilsin ister
Osmanlılar tarafından bu isim verilsin, bir gerçek var ki Balkan kelimesi bu
topraklara Osmanlı hakimiyetinin defakto ve deyure olarak yerleşmesi ile
isimlendirilmiş ve bu isimle meşurlaşmıştır. Balkanlar Osmalının yeryüzüne bıraktığı ve hediye ettiği mirasın taa kendisidir.2
Osmanlılardan önce çeşit isimlerle isimlendirilen, istikrarlı bir isme
bir türlü kavuşamıyan Balkan yarımadası, Osmanlı hakimiyeti ile hem istikrarını kazandı hem de hala bugün kimliğini yitirmediği Balkan kimliğine
sahip oldu. Osmanlılardan önce çok sayıdaki güçler ve hakimiyetler altına
geçti ve el değiştirdi. Farklı aralıklarla bir asırı doldurmadan çok sayıda
millet tarafından bu topraklarda devlet kurulurdu ve yerine başka bir devlet
gelirdi. Ancak balkanlarda en uzun hakimiyeti ve asırlarca el değiştirmeyip
hakimiyetini devam ettiren Osmanlı Devleti’dir. Osmanlı bu yarımadada
altı asırdan fazla yaşayarak kendi medeniyeti olan Türk-İslam Medeniyetini burada kurdu, yerleştirdi ve de geliştirdi. Anadoluda kurlan Osmanlı
Devleti kendi medeniyetini Balkanlarda kurdu, temellendirdi ve ilerletti.
Osmanlının medeni ve kültürer yüzü Balkanlardır.3
Osmanlı Balkanları imar etti, her kenti nerde ise kültürel ve medeniyet başkenti olarak kurdu ve geliştirdi. Orada yaşayan halkları kendi kültür
ve düşünce birikimleri ile yaşattı, kendi Türk-İslam Kültürü ve Medeniyeti
ile etkiledi. Balkanlarda bulduğu kültürer ve medeni birikimi kendi anlayış
ve düşüncesi ile meczederek yeni bir Balkan kimliği oluşturdu. Hiç bir zaman kişi, kültür ve medeniyet soykırmı ve katliyamına girişmedi.4
İşte rahatlıkla şunu söyleyebiliriz, Osmanlı hakimiyeti Balkanlara
yerleşmesiyle birlikte Balkanlara yeni bir dönem başlattı. Uzun bir hakimiyet dönemi oluşturarak, siyasi, ekomik, ticari, kültürer ve güvenlik açısından bölgede huzur ve istkrarı oluşturdu. Bu istikrarın neticesi olarak yeni
bir Balkan Kültürü ve Medeniyeti doğdu. Balkanlar başta kendi kimliğine
kavuştu, Balkan kimliğini oluşturdu ve de bütün yıkım ve kıyımlara ramen
hala bugün Osmanlıların verdiği bu kimliğini yitirmiş değilidir. Osmanlılar
kendi hakimiyeti ve medeniyeti ile Balkanlıları her açıdan etkiledi. Bunu
yapmaması da mümkün değildi, çünkü bir asır değil, iki asır da değil tam
altı asır ve fazlası buraları yönetti, kendi medeni kozasını ürdü ve oluştur2
Maria TODOROVA, “Balkanlar’da Osmanlı Mirası” Yeni Balkanlar, Eski
Miraslar, araştırma dizisi, İstanbul, 1997, s.117.
3
Mehmet İPŞİRLİ, “Üsküp’te Üsküp Uleması” Üsküp’te Osmanlı Medeniyeti
konferansı, KÖPRÜ Dergisi, Üsküp, Mayıs, 2007, say. 24, s. 4-5.
4
Necdet ÖZTÜRK, “Rumeliye Çıkışımız”Türklerin Rumeliye Çıkışının 650.
Yıldönümü sempozyumu, İstanbul, 2002, s. 39-45.

54 HİKMET

HİKMET 15

du. Hem kendisini yani Türkleri ve Müslümanları hem de başka Balkan
milletleri ve Gayri Müslimleri de bu medeniyetle etkiledi ve de yetiştirerek
yeni bir Balkan kimliği oluşturdu. Balkanlı kişilerin, cemaatlerin ve halkların tutum, düşünce ve faliyetlerinde balkanlıların bu yeni kimliği kendini
gizlemiyordu her alanda damgasının izlerini sergiliyordu.
Osmanlının getirdiği İslam, Balkanlara geldiği zaman çeşitli medeniyet ve kültürlerle karşılaştı. Burada yaşayan halk ve kitleleri etkilerken
kendisi de onlardan etkilendi. Balkanlar medeniyet ve kültürlerin kavşak
geçidi, münbit toprağı ve her yeniliğe açık olduğundan dolayı her düşünce,
inanca ve hakimiyete kucak açmış. Her kültür ve medeniyet yer bulduğu
gibi İslam Medeniyeti ve Kültürü de yer tuttu ve de bu balkan coğrafyası
İslam medeniyeti ve kültürüne de kucak açtı ve vatanlık edindi. Balkan
yarımadası antik çağdan kalma düşünceler, Hristiyanlıktan önce pagan anlayışı, hristiyan kültürü ve medeniyeti ve Ortodoks Sılav düşüncesi, kültürü ve medeniyetleri ile bezenmiş, bunlara bağrını açmış ve yaşatmış bir
milletler, inançlar, kültürler ve medeniyetler havzasıydı.
İşte Türklerin getirdiği İslam anlayışı her çeşit medeni ve kültürer birikimden uzak boş bir kıtaya gelmedi. Asırlarca kendini ispat etmiş Roma,
Bizans gibi ve diğer hakim güç ve medeniyetlerle karşılaştı. Onlarla çatışmaya girmedi, bilakis onlarla yarışa girdi. Osmanlı hakim güç olmasına
ramen o kültür, inanç ve medeniyetleri yoketmeye gitmedi, kültür, inanç ve
medeniyet katliamına kalkışmadı. İnanç, kültür ve bir halkın medeniyetini
oluşturan bütün müesseseleri yıkmadı, yoketmedi ve onları hiçe saymadı.
Onların yanında kendi müesseselerini alternatif olarak kurdu ve geliştirdi.
Balkanlarda yaşayan müslüman olmayan halkların faydalı inanç, kültür ve
medeniyetlerinden yararlandı, etkilendi ve kendi inancını, kültür ve medeniyet anlayışını bunlar ile zenginleştirdi, muasır medeniyetler seviyesine
taşıdı ve de farklı bir boyuta ulaştırdı.5
Bugün Balkan halkı ve milletinin İslam kimliği Osmanlının balkanlara getirdiği, balkanlardaki diğer kültür ve medeniyetler ile etkilenerek
geliştiği ve diğer kültür ve medeniyetlerin gelişmesine katkı sunarak yeni
bir medeniyet kuran İslam medeniyetinin taa kendisidir. Bugünün Balkan
İslam anlayışı, düşünce ve inancı çatışan bir anlayış ve tutuma sahip değildir. Diğer düşünce ve inançlar ile onları yaşatarak rekabete giren bir inanca
sahiptir. Farklı kültür ve medeniyetleri yokederek ve hiçe sayarak onlarla rekbete girmiyor. Onları kabulederek, yaşatarak varlığının devamlığını
5
Ahmet ŞERİF, “Makedonyada Osmanlı Medeniyeti ve Vakıflar” Üsküp’te
Osmanlı Medeniyeti konferansı, KÖPRÜ Dergisi, Üsküp, Mayıs, 2007, say. 24, s. 1213.
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sağlayarak rekabet etme anlayışı, düşüncesi ve tutumunu sergilemektedir.
Kilise, havra ya da farklı kültür ve inanç müesseselerini yıkmayı, onları
ortadan kaldırarak ve gizleyerek rekabetini gütmemektedir. Tam aksine hiç
kompleksiz kilise, havra ve diğer kültür ve medeniyet müesseseleri yanında kendi camisini, tekkesini, kültür ve ibadet müesseselerini kurmaktadır.
Osmanlının gelip yerleşmesi ve türk-islam medeniyeti ile zenginleşen balkan coğrafyası yukarıda ortaya koyduğumuz tablonun ta kendisidir.
Bu topraklar farklı kültür ve medeniyetlerin diyalog ve karşılıklı hoşgörü
içinde yaşadığı kültürel ve medeniyetler arenasıdır. Türklerin gelmesi ve
kurduğu yaşam ve hayat tarzı ile bütün milletler ve halkalklar karşılıklı
saygı ve hürmet içinde yaşamıştır ve yaşamaktadır.6
Ancak malesef bu hakikat ve realite BALKANİZASYON7 terminolojisi ve stratejisi ile gizlendi ve bununla kalınmadı çok stratejik cüretkarlıkla daha ileri gidilerek balkanın ve balkanlıların gerçek vakası çarpıtıldı,
olumsuz bir tablo olarak tanıtıldı ve ona hep menfi olarak bakıldı. Bugün
bu hala devam etmektedir, asırlar boyu kalkmış değildir. Bütün siyasi, kültürel, sosyolojik, stratejik ve felsefi kaynaklarda, metodolojilerde ve terminolojilerde galatı meşhur olarak bir vakadır.
Balkanizasyon tavrına bizzat kendisine bir galatı meşhur vakası olarak bakılmalıdır. Balkanlar ve balkanlılar buna hakketmiyor. Balkanlılara
yapılan bir iftira ve onların yanlış tanıtılmalarıdır. Balkanlıların hayatında
bu tablo ve hakikat yeralmıyor. Balkanizasyonu balkanlılara balkanı balkanizasyon edenler uydurdular, balkanlıları bu isimle isimlendirdiler ve tanıttılar. Sadece isimlendirmekle kalmadılar bizzat balkanları ve balkanlıları
isimlendirdikleri hale çevirdiler. Yanlış isimlendirmelerine ve iftiralarına
doğruluk payı vermek istediler, kendilerini temize çıkarmak istediler.8
Bunu yapanlar balkanlı olmayan ve balkanda yaşamayanlardır. Gerçek balkan hakikatına zerrekadar katkısı olmayanlardır. Balkana istikrar kazandıracak yere kendi uydurdukları balkanizasyonu ispatlamak için vargücüyle balkanı istikrarsızlığa götürenler ve balkanlıları huzursuzedenlerdir.
Balkanlar biraz hakimiyet boşluğu yaşasa bu balkanizasyon lobisi devreye
girerek canla başla kendilerini haklı çıkarmak istemektedirler. Balkanların
6
Şerif MARDİN, The Genesis of Young Ottoman Thougt, Princeton, 1962, s.
132-134.
7
Maria TODOROVA, Imaginig the Balkans, New York, 1997, s. 21-25.
8
Mihaela IRIMA, “Balkanism And as Postcolonialism or How Not Forget
Aristotle, The Balkan Thinker” Internatıonal Balkan Congress-Interaction Among
the Balkan Nations, İstanbul, 2009, s. 57-60
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istkrarsızlığını daha fazla körüklemektedirler, istikrasızlık stratejilerini ve
tutumlarını devreye koymaktadırlar.
Gerçek bir hakikat var ve bunu kimse inkaredemiyor ki, balkanlar
istikrar ve huzuru yakaladığı zaman ne hikmetse balkanizasyonun hiçbir
özelliğini, kriterini ve hadisesini göremeyiz ve raslayamayız. Balkanların
ve balkanlıların da gerçek yüzü, imajı ve dünyası balkanizasyon iftirasının
tersidir. Balkanlar birçok kültürün, medeniyetin ve hayat tarzının birlikte
ve hoşgörü içinde yaşadığı bir dünyadır. Farklı dinlerin, inançların ve anlayışların yaşadığı ve birbirini yaşattığı bir arenadır. Herçeşit dilin, yazının
ve şivenin duyulduğu bir topraktır.
Klise ile caminin aynı sokakta yeraldığı caddeleri ancak balkan coğrafyasında görebilirsiniz. Asırlar boyu havra ile klisenin yanyana inşaedildiği mahlleleri ancak ve ancak balkanlarda gezebilirsiniz. Çan ile ezan sesinin muhteşem korosunu ancak balkan başkentleri, kenteleri ve köylerinde
duyabiliriz.
Müslüman ve hristiyan ailelerin asırlarca paylaştıkları mahallerleri
balkanlıların yaşadığı balkan yarımadasında gezebiliriz. Türkle Makedonun, Arnavut ile Ulahın, Yahudi ile Bulgarın komşu oldukları semtleri burada gezebilirsiniz.
Türk yemeğini sırp sofrasında, makedon yemeğini arnavut sofrsasında ve bulgar yemeğini yunan sofrasında ancak bu coğrafyada raslayabilrsiniz.
Arnavut giyim tarzını makedonun üzerinde, yunan giyim tarzını türkün üzerinde ve bulgar giyim tarzını da ulahın üzerinde görebilirsin.
Balkanlılar asırlar boyu okadar hoşgörü ve tolerans içindediler ki,
kendi bağırsaklarını da karıştırarak din ve milliyet farkı bakmadan kızverip aldılar. Sadece komşu ve arkadaşlıkla yetinmedileri bu şekilde akraba
ve kardeş oldular.
Balkanlıların ve balkanın yeryüzüne verecek çok şeyi var bu konuda.
Farklı din ve milliyetlerin, kültür ve medeniyetlerin hoşgörü ve tolerans konusunda engin tecrübesi vardır. Balkanlıların tarihten kazandığı en büyük
zenginliği budur. Balkanlıların en büyük özelliği ve de sermayesi karşılıklı
kültürel işbirliğidir. Bunu vargücüyle korumalıdır. Bu kültürel ve medeniyet toleransı ve hoşgörüsü mozayiğini ideal model olarak bütün dünyaya
rahatlıkla sunabilir ve de bütün kıta ve milletlere bundan başka sunacağı
daha değerli bir değeri yoktur.
Balkanın ve balkanlıların en büyük değeri farklı dil, din, kültür ve
medeniyetin birbirine karşı karşılıklı hoşgörü ve saygıda kusur etmeden
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yaşamalarıdır. Balkanlar ve balkanlılar huzuru ve istikrarı ancak böyle tarihte kazandı, bugün de ancak böyle istikrara ve huzura sahip olabilir. Balkanlıların ortak yaşamında kültürel diyalog ve işbirliği çok çok önemlidir,
bunu kimse gözardı edemez. İnsanın hayatı için hava ve su nekadar önemli
ise, balkanlıların beraberliğinde ve birlikteliğinde kültürel diyalog, hoşgörü ve tolerans okadar önemlidir.
Gerçek Balkan tablosunun ve özelliğinin ve yukarıda arzettiğimiz
tablonun ve özelliklerinin tersi balkanizasyondur malesef, burada tekrar
balkanizasyona dönersek şunu rahatlıklar söyleyebiliriz: balkanı balkanizasyon imajına çeviren şey karşılıklı diyalogsuzluktur, birbirine karşı
hoşgörüsüzlüktür. Halk ve milletler arasında tolerans ve işbirliğin kalktığı
özelliktir. Farklı kültür ve medeniyetlerin etkileşim ve işbirliği yerine birbirini ortadan kaldırma ve çatışma tutum ve düşünceleridir.
Balkanı bu hale çeviren husus balkanlıları kendi haline bırakmamaktır, balkana istikrarı sağlamamaktır. Balkana güveni sağlamadığınız zaman,
balkanı istikrarsızlaştırdığınız zaman balkan balkanizasiyonlaşır. Tarihe
baktığımız zaman balkan en büyük ve en uzun istikrarı Osmanlı sayesinde kazandı. En az balkanizasyonu sağlayan özellikler o dönemde ortaya
çıktı. Osmanlı balkanı balkanizasyonlaştırdı kanaatı ve söylemi osmanlıya
yapılan en büyük iftira ve haksızlıktır. Çünkü tam tersi, osmanlı ortadan
kalkınca balkan balkanizasyonlaştı. Srebrenica gibi ve benzeri katliam ve
soykırımları uzun Osmanlı dönemi balkanında göremezsiniz, onun gibi bir
olay örnek veremezsiniz.
Ancak bunun aksi hakikattır ki, balkana bakanizasyon ismini verenler balkanı istikrarsızlaştırdılar, kan gölü ve havzası haline getirdiler. Balkanlara istikrar getireceğiz balkanı balkanizasyondan kurtaracağız parolası
ile çıkıp osmanlının balkanlardaki hakimiyetine son verenler ve ortadan
kaldıranlar balkana bir türlü huzur ve istikrarı getiremediler. Uydurup söyledikleri söylemi ve terimi balkanizasyonu hakikat haline çevirdiler. Osmanlı döneminde asırlar boyu savaş görmeyen barış havzası olan balkanlar
her on yılda bir kan ve kasaphaneye döndü ve döndürüldü.
Hala istikrarı bulamayan ve sağlayamayan balkanlar ve balkanlılar
özünde ve hakikatte balkanizasyonun özelliklerini taşımadıkları halde bu
kadere mahkum edilmeleri onlara yapılan en büyük haksızlıktır, bu tabloya
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sahip hayatla başbaşa kalmalarını haketmiyorlar. Balkanlı olamayan güçler ve milletler tarafından mahkum edildikleri bu kaderi değiştirmek için
balkanlıların yapacakları tek şey ortak yaşamını kültürel diyalog ve işbirliği üzerinde kurmalıdırlar. Kültürler ve medeniyetler arasındaki hoşgörü
ve toleransı her zaman öncelik olarak sayarak en önemli özellikleri olarak
korumalıdırlar. Kültürel ve medeniyet çatışması yerine kültürel ve medeniyet diyaloğu ve işbirliği kozasını örmelidirler. Çatışma, hoşgörüsüzlük,
kültürsüzlüğü ve medeniyetsizliği hayat tarzlarından kaldırmalıdırlar, onlara yer vermemelidirler. Çünkü balkanlıların ortak yaşamında asırlar boyu
kültürel diyalog ve işbirliği vardır ve de balkanın istikrarlı istikbali için bu
önemlidir.
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CERTAIN COMMON THEMES IN REFERENCE TO
BALKAN POETS and CLASSICAL TURKISH POETS
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ÖZET

Sosyal hayat insâna birtakım vazîfeler ve sorumluluklar yükler. Bunların
en basiti ferdin içinde yaşadığı topluluğun düzenine uymasıdır. En küçük sosyal
kurum olan aileden başlayarak dinî, millî veya siyasî her türlü sosyal kurum,
varlığını devam ettirebilmek için bazı kurallar, kâideler tesis eder. Bu kurallar
adet ve geleneklere bağlı yani örfî olabildiği gibi dinî ahlakî veya kanunî olabilir.
Fertten beklenen, içinde bulunduğu topluluğun kural ve kâidelerine uymasıdır.
Anahtar Kelimeler: Balkan, Türk, şair, tema, klâsik, şiir.

ABSTRACT
Social life commissions a person with several duties and responsibilities the
simplest of which is to keep up with the social order. Starting from the smallest
social institution, family, any religious, national or political institution establishes
certain rules and regulations to ensure its existence. These rules can be unwritten
like manners and customs or religious, moral or legal. The individual is expected
to follow the rules and regulations specific to his/her society.
Key words: Balkan, Turk, poet, classic, poetry.
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INTRODUCTION
Within the surrounding a society maintains its existence, it possesses
a specific character, beauties and ugliness of its own. This phenomenon can
be even better explained via the concept of culture. Cannibalism is considered quite normal amongst the people of a human-eating tribe whereas the
same act is labeled as vulgarity, inhumanity etc. in other cultures and this
can only be explained via cultural differences.
While embracing the individual, the society at the same time forces
him/her to obey the rules and regulations it sets. The society knows quite
well to outcast the ones breaking the norms. That is why any individual living within a society has no luxury of living simply the way s/he wants by
disregarding social norms. A person has to stick to the rules his/her nation
or society sets; otherwise s/he should be ready to face uneasy reactions. Social norms cannot be altered by one single person hence s/he should know
to live by these rules.
Social norms are determined by factors like traditions and customs,
religious beliefs, lifestyles which are distilled through ages. Not only individuals alone but a certain type or group of people can at times act against
these principles.
In a society where law and order, poor-care, state-care are highly valued, any act opposing these values is regarded as going out of the frame.
1. Injustice, Unfairness and Double Standard
On the basis of injustice and unfairness lies the avoidance of the
ones who has the right to interfere with unlawful deeds or even their selfinvolvement with the injustice and unfairness. That is indeed an affair of
the rotten state. The state which is normally expected to prevent injustices
prizes the unjust people instead and dishonors the victims. This act itself
actually heralds the cracks in the mechanism of justice. The reason to discuss injustice and unfairness under the title “A Discussion of the Contradiction to Social Norms” is the existence of unwritten laws in society. During
the times when state structure and formal institutions face deterioration,
the share of the departure from customs and manners cannot be denied.
Parallel to this deviation, the deterioration is gradually felt in other stages
as well.
Witnessing these negations the poets, intellectuals in other words,
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could not simply remain as simple observers; they put forward these cracks
and drew public attention to these points.
Nâbî, stressing the departure of modern men from justice, pointed
out that even the heads of justice mechanism are rotten:
Pâ-bend kalır niyyet eden bî-dâdı
Tîz zâ’il olur âba uran bünyâdı
Halkın harekâtı cezb-i zulm etmededir
Yok hâkim-i cadle casrın isticdâdı
		 Nâbî, (Musajjac) Quatrain 209
With these lines, Rûhî expressed the departure from justice and
fairness and strangeness to such notions:
Halk-ı câlem âh kim olmâkda bir yüzden dahi
c
Adl ü sıdk-ı fırka-i mîr ü livâ eksilmede
Rûhî-i Bağdâdî, Eulogy 32, 12. couplet
The fact that while a group is striving for food the other is just eating
the food, is still a matter of revolt just as it was in the past.
Aşık erdi ıyd-ı vasla zâhid eyler dahi şek
Kimine yemek nasib olur kimisine emek
		 Necâtî, Ode 316, 1. couplet
Dünyâ talebiyle kimisi halkın emekde
Kimi oturup zevkile dünyâyı yemekde
Rûhî-i Bağdâdî, (Musajjac) Long verse 1-15, 9. couplets
The fact that the ones holding power exaggerate misdeeds of the
poor whereas they are not so merciless against a certain group is injustice,
unfairness and double standard.
Gerçi her mennac-ı hayr ol hayrı benden menc eder
Bu cacab sırdır ki niçin yer anı her türk [ü] tât
Ahmed-i Dâ’î, Eulogy 12, 26. couplet
Resmi durur sultânların kullar günâh eyleyicek
Yâ edebler ol kulunu yâ mezâda verir satar
		
Yûnus, 78
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It is also unfair for the victimized people not being able to find the
power holders standing next to them to compensate the injustice they
faced.
Dâd-ı în zulm ez ki hvâhem [men] be-der-gâh-ı refîc
Hazret-i sultân-ı a czam hüsrev-i ahkâm-ı kâm
Ahmed-i Dâ’î, Eulogy
18, 5. couplet
(“From whom shall I demand justice for this tyranny, at the door of his
holiness; Almighty Sultan, the Ruler of wills”)
It is a huge injustice to lay the sins or misdeeds of some people to the
innocent.
Dutuldu ay u gün ağladı yer gök
Musîbet zühre vü keyvâna geldi
Ahmed-i Dâ’î, (Musajjac) Short verse 3-1, 5. couplets
In addition to a general revolt against injustice, there is also a loud
cry directed to the people whose feeling of justice has gotten worse.
Hudâyâ her nefes bîn âh u feryâd
Bana bu zulm elinden dâd ver dâd
Ahmed-i Dâ’î, (Musajjac) Short verse 3-2, 1. couplets
Ki çarhın cevri hadden geçti gâyet
Ne zâlim rahmı yok bu çarh-ı bî-dâd
Ahmed-i Dâ’î, (Musajjac) Short verse 3-2, 2. couplets
Showing greatness which is always expected from great people,
forgiving faults and misdeeds are not performed by great people anymore.
They force the ones whom they deem as faulty to a life they never deserve;
they play deaf when these people cry out and such acts are considered
unfair by the ones treated unjustly.
Midhatın bülbülünü gam kafesinde koma kim
Hayfdır tûtîye zehr ey şekeristân-ı kerem
Ahmed Paşa, Eulogy 20, 25. couplet
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N’için iflâsım ola mûcib-i taklîl-i atâ
N’için ihlâsım ola bâ’is-i hirmân-ı kerem
Ahmed Paşa, Eulogy 27, 29. couplet
It is another dimension of injustice that the victimized ones who faced
unfair treatment are unable to make their voices heard by their seniors; the
ones who are normally expected to remedy their pain are -on the contraryindifferent and leave these people alone with their fates.
Suçsuzlar öldürüp beni suçsuz görür gözün
Şâhâ şikeste kul kime kılsın şikâyeti
		 Ahmed Paşa, Ode 318, 3. couplet
The fact that heavy burden of life is put on the shoulders of the poor
kicks these victims even deeper on the ground.
Ben fakîr oldugum için yakdı yandırdı beni
Âh kim germiyyet-i hûrşîd dâ’im pestedir
		
Necâtî, Ode 82, 4. couplet
It is another unjust treatment that instead of picking out and punishing
only the faulty ones innocent people in society are also affected from these
punishments.
Tâb-ı dilden ahker-i sûzâna döndü gözlerim
Bu meseldir kim yanar huşkün yanınca ter bile
Bâkî, Eulogy 10, 7. couplet
In a climate where law and order is not working for the weak, the
cry has been against the power-holders who treat the weak unfairly and the
departure of power-holders from justice and fairness.
Hukûk def’i için ağniyâ-yi eşcâra
Sahâyif-i çemen oldu eyâdî-i fukarâ
Fuzûlî, Eulogy (Unification)1, 33. couplet
Hâkim oldur ki muvafık ola hükmüne kader
Hâkim oldur ki mutabık ola emrine kaza
Fuzûlî, Eulogy 20, 7. couplet
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There was also a complaint to the ones who flirted with tyrants but
tortured the victimized.
Kıla mazlumları merhametinden mahrûm
Vere zalimlere öz nefci için istîlâ
Fuzûlî, Eulogy 20, 14. couplet
The poets could not remain silent to the fact that innocent ones, not
the real criminals, were brought to book; innocent ones suffered for the
sins of others.
Eyleyip meclis çemende sen harâmisin deyu
Kazîler bî-had surâhînin günâhın sordular 		
					
Hayâlî, Ode 54, 4. couplet
The poets did not refrain from speaking the truth just to keep their
future safe thus narrated the indifference of the wrongful officials who
played deaf upon hearing the cries of victims.
Bu meclis-i pür-vahşet-i bîdâdda ancak
Mazlûmlar âhıydı gelen gûşa hafâdan
		 Nâ’ilî, Eulogy 13, 3. couplet
They satirized the fact that the wealthy ones in society impeded the
needy ones from attaining their needs and by usurping their rights, made
them suffer.
Meh-i nevünde eger düşse bir dilim nânı
Mukarrer anı da erbâb-ı mâl ü câh kapar
Şeyhülislam Yahya, Ode 90, 4. couplet
2. Tyranny and Torture
In a situation when there is an imbalance of power, tyranny and
torture which emerge as the pressure of the powerful one over the weak are
not subject to any religious faith or social norm. The only power that can
pause and put an end to tyranny is to form a counter-power.
People who believe that they can make people do something against
their will exert pressure as they push these people to do something they
have no will.
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Harf-ı vâhid yetişir tıfl-ı gayûra Nâbî
Herkese çûp-ı debistân ile te’dib olmaz
Nâbî, Ode 257, 7. couplet
The poets believe that the ones who make others suffer and who
believe that they will become prosperous one day despite the curses of
the weak will eventually be destroyed due to these curses and these poets
warn the tyrants to stop their tortures for the sake of the peace and order
in society.
Tûb-ı âh-ı inkisâra pâydâr olmaz yine
Kişver-i câhın nice sengîn-hisârın görmüşüz		
Nb.Ode319-3
Bir hurûşiyle eder bin hâne-i ikbâli pest
Ehl-i derdin seyl-i eşk-i inkisârın görmüşüz		
Nb.Ode319-4
Bir hadeng-i cân-güdâz-ı âhdır sermâyesi
Biz bu meydânın nice çâpük-süvârın görmüşüz
Nâbî, Ode 319, 3-5. couplets
Çok görmüşüz zevâlini gaddâr olanların
Hengâm-ı fırsatında dil-âzâr olanların			
Nâbî, Ode 427, 1. couplet
Nice bir ey lâle-ruh benzim za’afrân eylemek
‘Âşık-ı bî-çârenin göynüklü ahı yok mudur
						
Necâtî, Ode 59, 3. couplet
Ey güzellik bûrcuna hûrşîd olan yakma beni
Yerde kalmaz çün bilirsin dûd-ı âhı kimsenin
			
		
Necâtî,Ode 300, 6.couplet
Gök yüzün gözetme gurur-ı cemâl ile
Kalmaz bilirsin ey yüzü hûrşîd yerde âh
		
Necâtî, Ode 537, 4. couplet
Bâkî-i haste-hâtırı inletme dôstum
Makbûl olur ducâsı sakın mübtelâların		
						
Bâkî, Ode 262, 6. couplet
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Rahm et ey şeh dil-i derviş çeken âhlara
Ki gedâ âhı eser eyler ulu şâhlara
						
Fuzûlî, Ode 243, 1. couplet
Zulm dârü’l-cehline revnak veren bî-dilerin
Ser-nigûn eyler livâ-yı devletin Hâkân-ı şer
						
Hayâlî, Ode 236, 3. couplet
Kûh olursan da sakın bir berg-i kâha etme cevr
Ger Süleymânsan nola havf eyle âh-ı mûrdan
		
Hayâlî, Ode 421, 2. couplet
It is another form of torture to refrain the love and mercy people
deserve and treat people in a way they do not deserve at all.
Âb-ı rahmet gökden inmez yer yüzü gülmez iken
Halka güya şefkat-i arz u semâ eksilmede
Rûhî-i Bağdâdî, Eulogy 32, 18. couplet
To keep away from being labeled as a tyrant in Rûhî’s advisory
warnings it is emphasized that people should always think about their end
and be tolerant towards everyone even the ignorant.
Ehl-i vefâ mülâzemetin eyle ihtiyâr
Öz ihtiyârın ile cefâ eyleme zinhâr
Rûhî-i Bağdâdî, (Musajjac) Short verse 3-4, 1. couplet
Etme gurûr câhile hâkim-i vakt isen nola
Rûzı cezâyı yâd kıl ol günü ol gülzârı an
Dest-i cefâyile sakın başına urma herkesin
Aç gözünü ko gafleti sille-i rûzgârı an
Rûhî-i Bağdâdî, Quatrain 8
Şeyhî, who felt exhausted in the face of prevailing tyranny and
disorder in his age, finally lost all his patience and cried out “enough”.
Yâ Rab bu zulm ü fitne zamânından el-amân
Âmin eden bu virde belâdan emîn ola
		
Şeyhî, Ode 157, 3. couplet
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Necâtî spoke out against the act of silencing the ones who were
supposed to lead and guide during the time of disorder.
Döndü ol devr ki bu çarh-ı denî-perverden
Her fasihin dili sûsen gibi olmuş idi lâl
Necâtî, Eulogy 16, 37. couplet
The transformation of people into tyrants became such an epidemic
disease after a while that it became their lifestyle and habit.
Cevre mâyil olmasın yârı İlâhi kimsenin
Zulmü âdet eylemesin pâdişâhı kimsenin
		
Necâtî, Ode 300, 1. couplet
Fuzûlî defined the sneaky, worthless people who usurped others’
goods, used this money to steal the freedom of the victim and enforced this
person-in need of money- to beg as tyrants.
Zulm ile akçeler alıp zâlim
Eyler incâm halka minnet ile
Bilmez anı ki ettiği zulme
Görecektir cezâ mezellet ile
Fuzûlî, Quatrain 35
3. Fortunetelling and Amulet Making
The people who were well aware of the weak and emotional points of
others and who knew how to turn their weak points into profits attempted to
make money by exploiting the faith of degenerated believers. Comparing
the past with today, it is possible to deduce that nothing much has really
changed and its reflection can easily be seen in the world of today. This
certifies the fact that sociologies of societies remain the same throughout
ages.
The charlatans who prejudged according to stars and zodiac signs,
who misled people by reading their fortunes and who earned money like
professionals were criticized on grounds of being hoodoo by Nâbî.
Sâzende dahı rütbe-i zilletdedir ammâ
Remmâl ü müneccim gibi menhûs değildir
Nâbî, Ode 167, 10. couplet
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Fuzûlî who criticized the ones giving judgments or reading fortune
according to the motions of stars or other signs and he attacked to the people listening to these people and labeled them as idiots hence by doing so
he played the role of an informant guide as well.
Nokta-i eşkâl-i reml ü seyr-i ecrâm ü nücûm
Kime reh-ber olsa feyz-i akl bühtândır ana
Fuzûlî, Quatrain 1
Hayâlî who vehemently opposed to the ones having earned their living by exploiting the faith of others drew our attention as early as the 16th
century to this social disrupt which remained the same till today.
Yalanı kağıda yazar ki sata hâce hakîm
Vâiz-i şerrin işi sıtmaya satmak kâğıd
Hayâlî, Ode 46, 4. couplet
Arz etme bana ukde-i eşkâl-i nücûmu
Ben nükte-i şinâsem beni remmâl mi sandın
		
Hayâlî, Ode 268, 2. couplet
4. Fake Sheikhdom
Some open-eyed and evil-intended people who could analyze well
the human psychology did their best to exploit the belief frailty of people.
No question that these people had in fact no religious affinity whatsoever;
their only concern was to gain profit from the weak points of believers.
The acts of these types who were heavily criticized by poets, the
ways they deceived people were announced to the whole world; to take
everyone’s attention to these fraud sheikhs who promised to reserve seats
from heaven and offer the position of guardianship were labeled as “atheist”.
c
Asrda zındîk-sîmâ şeyhler
Müstecâbü’d-dacvelikle lâf atar
Gaybden mansıb verip tâliblere
Aldayıp halkı velâyetler satar
Nâbî, Quatrain 39
Since the public had no power to criticize these sheiks, by writing
that they were actually not the man they said to be, they were two-faced the
poets satirized in their poets those sheikhs whose egoism was at its peak
and who regarded everyone else as invisible.
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Ol şeyh-i muhakkık ki bilir on iki cilmi
Hakka yüzünü görse gerek varın unuda
					
Ahmed-i Dâ’î, Ode 108, 8. couplet
Sevâd-ı sübha-i sad-dâne şeyh-i sâlûsun
Hakîkate nazar olunsa yüzü karasıdır
Bâkî, Ode 94, 3. couplet
c
Dervîşlik abâ vü kabâ ile vermez el
Sen var eger cabâda gerekse kabâda ol
					
Rûhî-i Bağdâdî, Ode 722, 6. couplet
5. Kissing the Boots of Sheikhs and Hodjas
In societies where faith takes the first stage, it is only natural that people value and treat well the man of religion. People who avoided to see the
unmasked faces of degenerated sheikhs and hodjas kept on paying respect
the two-faced sheikhs and hodjas. These people were then the main focus
of poets’ criticism.
Bosnian Sabit was pissed off by the ignorant acts of public who were
still seeking salvation by following sheiks and preachers whose unmasked
faces were actually rather disturbin ode:
Çirk-i dünyâyı alıp dest-i hevesden Sâbit
Halkı kurtarmağa ya şeyh gerek ya vâ’iz
Sabit, Ode 186, 6. couplet
6. Doing Nothing for Free
On the basis of social deformation, the deteriorative transformation
of individuals lies. In the structures of societies where doing something for
free with no sneaky intentions and similar kind of good deeds are deemed
as virtues and people are advised to follow this virtue the transformations
and deformations emerging in the following years have been labeled as
strange.
The condition of the ones who do nothing for free is a clear indicator
of the change pre-existing virtues went through.
Vâ-bestedir umûrı mükâfât-ı gayrete
Bedkâr ü bî-mürüvvet ü mekkâr olanların
		
Nâbî, Ode 427, 4. couplet
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It is such a pity that increasingly stingy public performed good deeds
not because they wanted but to show off and gain approval.
Kendi vücûduna bile kıymazdı mâlı halk
Kasd-ı nümâyiş ü şeref ü şevket olmasa
		
Nâbî, Ode 757, 3. couplet
Sneaky approaches of people, self-interested nature of good deeds,
even performing their religious duties for the sake of heaven not sincerely
or heartily are all signs of the change modern man went through.
Yok bî-garaz mucâmele ehl-i zamânede
Kimse cibâdet etmez idi cennet olmasa
Nâbî, Ode 757, 4. couplet
The fact that even the good deeds are accomplished not for the sheer
sake of goodness but to obtain fame is another point that saddens Nâbî.
Etmez zuhûr casrda bir kimseden kerem
Zımnında kasdi dâciye-i şöhret olmasa
Nâbî, Ode 757, 6. couplet
The ones who helped the poor not for goodness but for showing off
were criticized such:
Cerrâr deyi vermez olur Tanrı selâmın
Şerminden eder etse sana hâbbece in’âm
Rûhî-i Bağdâdî, (Musajjac) Long verse 1-10, 4. couplet
Bâkî warns the little people who act sneakily even in good and holy
deeds, who always takes profit-loss accounts into consideration and who
never do anything for free to pull themselves together.
Tâlib-i dîdâr isen mir’ât-ı kalbin sâf tut
Hâtıra endîşe-i cennet cehennem gelmesin
		
Bâkî, Ode 355, 3. couplet
7. Pulling Strings and Favoritism
The greedy ones who aim to exceed their capacity to reach better offices or the ones who want to usurp positions without exerting effort want
someone powerful to pull the strings for them which is indeed a wrong
deed never favored by society. This took place as bribery or favoritism.
With these lines, Nâ’ilî addressed to the ones who tried to rise through
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the efforts of others and who mistakenly believed that their position would
last long:
Zâtında olan cevheredir var ise rağbet
Kim der sana ey hâce falân ibn-i filânsın
Nâ’ilî, Ode 293, 6. couplet
8. Public Apathy
In egocentric societies, holy emotions are replaced with personal gains and interests. Self-contemplation of a person leads to an indifference
towards all the other events and people excluding him/her. A poor, devastated person hopes that someone will talk to him/her and share his/her pain
even before s/he cries out.
Bu sebebden Ahmed’in sormaz sınık gönlünü kim
Zülfünün her bir kılında bin dil-i miskîni var
Ahmed Paşa, Ode 52, 7. couplet
Ben sana hâlim ağladığım zahmet olmasın
Bir hasta kim tabîbe gele derdini döker
		
Necâtî, Ode 58, 3. couplet
Nice gece ola kim yaş yerine encüm döküp
Derd-mendin hâline gerdûn-ı gerdân ağlamaz
		
Necâtî, Ode 240, 5. couplet
Gerek mîr-i vilâyet ol gerek dünyâya sultân ol
Saâdet bulmak istersen muhibb-i derdmendân ol
Hayâlî, Ode 305, 1. couplet
Zâtında olan cevheredir var ise rağbet
Kim der sana ey hâce falân ibn-i filânsın
					
Nâ’ilî, Ode 293, 6. couplet
The fact that no one helps the destitute and weak thus forces them to
do everything on their own was criticized.
Kendiyi ta’rif edermiş müşg-i ter
Oksüz oğlan göbeğin kendi keser
Necâtî, Ode 164, 1. couplet
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Nâle kıl kim alasın nâ-merd dünyâda murâd
Ana süd vermez Necâti tâ kim oğlan ağlamaz
		
Necâtî, Ode 240, 7. couplet
Güldürmez âdemi dehr akıtmayınca göz yaş
Oğlana süt verilmez ağlamayınca kardaş
		
Hayâlî, Ode 229, 1. couplet
Bu sebebden Ahmed’in sormaz sınık gönlünü kim
Zülfünün her bir kılında bin dil-i miskîni var
Ahmed Paşa, Ode 52, 7. couplet
Ben sana hâlim ağladığım zahmet olmasın
Bir hasta kim tabîbe gele derdini döker
		
Necâtî, Ode 58, 3. couplet
Nice gece ola kim yaş yerine encüm döküp
Derd-mendin hâline gerdûn-ı gerdân ağlamaz
		
Necâtî, Ode 240, 5. couplet
Gerek mîr-i vilâyet ol gerek dünyâya sultân ol
Saâdet bulmak istersen muhibb-i derdmendân ol
		
Hayâlî, Ode 305, 1. couplet
Necâtî drew a parallel between sugar and salt with the ones who were
mistakenly convinced that pain and trouble were not equally discomforting
for everyone and the ones who were sensitive to their own suffering yet
indifferent to others in trouble.
Cevre katlanır diye yaşımı seyl-âb eyleme
Suya döymekde şekerle bir değil midir nemek
		
Necâtî, Ode 323, 4. couplet
By narrating his own condition, Fuzûlî asserts that the poor in society
can never reach an easy life without breaking the chain of poverty around
their neck and he complains against the ones who -instead of caring- ignore
these poor ones.
Bu fakr ilen ki benim rahâtım durur müşkil
Bu hâl ilen ki benim dirliğim durur düşvâr
		
Fuzûlî, Eulogy 6, 17. couplet
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Bulmayan devlet ü tevfîk ü inayet Hak’tan
Ne reva kim kıla icra-yi hükûmet dacvâ
		
Fuzûlî, Eulogy 20, 10. couplet
By exemplifying his own poverty Fuzûlî -in a reproachful style- asks
people to find a solution to the problem that poor and destitute in society
are left on their own.
Ben kimim bir bî-kes ü bî-çâre vü bî-hân-u-mân
Tâlicim âşüfte ikbâlim nigûn bahtım yaman
Fuzûlî, (Musajjac) Short verse1-1, 1. Couplet
9. Usurpation
Usurpation- which means seizing someone else’s belonging
forcefully-stems not only from a weakened political authority but also
from the indifference of society.
Nâbî cries out against the insincerity of the ones who willingly and
consciously victimize people then ironically try to comfort them with futile
words:
Halkın emvâlin alıp sonra teselli vermek
Füls-i mâhîyi soyup yağda pişirmek gibidir
Gusfendânın edip katc-ı tarîk-i nefesin
Bacağından üfürüp sonra şişirmek gibidir
		
Nâbî, Quatrain 25
With this couplet Şeyhî states that in society although the drunks are
outcasted as potential sinners, the ones who usurp the goods of the weak,
poor and orphans are not regarded sinful; the ones who seize orphans’ rights
do not regard themselves as sinners either but the truth is that usurping the
rights of orphans is far worse sinful than drinking:
Yetîm mâlını Şeyhî helâl bilmekten
Yeg ol ki mu’terif olup mey-i harâm içeler
		
Şeyhî, Ode 61, 7. Couplet
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10. Undeserved Profit
Underserved profit has a religious aspect but its social context should
also be considered. Even in non-religious societies taking someone else’s
right has never been tolerated.
Yûnus Emre points out that people are not sensitive anymore to draw
a distinction between halal and haram and he also underlines that humanity
turned into something odd and indescribable.
c
Aceb mahlûk erişti göz yumuban dürüşti
Helâl harâm karışdı assı-ziyân olısar 		
Yûnus, 60
A. Dâ’î expresses his wonder with these words to the ones who drink
no wine because of religious restriction as “Haram” and yet see no harm in
usurping the rights of orphans:
Yetîm mâlını dâcî helâl bilmekten
Bu yig ki mucterif olup mey-i harâm içeler
Ahmed-i Dâ’î, Ode
231, 7. couplet
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CONCLUSION
In the works of classical Turkish poets, the criticism of the acts
against social norms occupies a major part. In certain places, the nature and
character of people are also criticized. However these criticisms are not
in the form of satire that aims one single individual but rather the form of
behavior itself. In social criticisms disturbance in administration and order,
harsh living conditions, ignorance and insensitivity of people are attacked.
The criticisms towards men of office, position and profession have both
personal and social aspects. The poets were criticized due to the poorness of
their works or plagiarism; judges were criticized for taking bribe and giving
unlawful judgments; treasury officers were condemned for embezzling;
viziers were criticized due to their inefficiency. The criticism directed to
the Sultan was few in number and mostly written during 19th century.
In any place where criticism is alive, there has always been an opposite
group of power formed by the aimed targets. The poets who criticized the
disorder and negations were at times dismissed or exiled; besides some were
even murdered. Nevertheless, social criticism has always been widespread
in Classical Turkish Poetry.
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TWO HEROES FACING PREMATURE DEATH, TWO
HEROINES DEFYING DEATH: ADMETOS AND DELI
DUMRUL’S WIVES
Dr. Ayşen SİNA∗
ABSTRACT
This study analyzes the similarities and differences between the 5th
Century B.C. author Euripides’s tragedy Alcestis and one of the twelve stories
of ancient Turkish epic Dede Korkut’s story titled Deli Dumrul which was put
into writing in the 14th Century A.D. The motive of offering someone else’s
life instead of one’s own is one of the most favorite stories in both works. The
similarity between the two works relies on the fact that they have the same motives
whereas the difference between them lies in the fact that the motives have different
underpinnings based on the social structure of their respective cultures. The main
theme in both works is the women’s willing acceptance of death for the survival
of their husbands. The most striking difference comes with Euripides’s focus on
the self-sacrifice of these women while Dede Korkut underlines the fights of men.
Although women in ancient Greece did not have a social status Euripides’s work
is titled after a woman. In contrast, Dede Korkut leaves the women nameless and
the stories are named after a man although women had equal social standing with
men in ancient Turkish society. 1
Key words: Alcestis, Deli Dumrul, woman, myth.
ÖZET
Bu çalışmada, İ.Ö.V. yüzyıl yazarlarından Euripides’in Alkestis adlı
tragedyası ile İ.S. XIV yüzyılda yazıya geçirlmiş Eski Türk Destanı Dede Korkut’un
Deli Dumrul’u arasındaki benzerlik ve farklılıklar ele alınmıştır. Benzerlik aynı
motiflerin kullanılışına, farklılık ise söz konusu motiflerin toplumsal yapıya gore
ayrı anlamlar yüklenmesine dayanmaktadır. Ana temadaki benzerlik kocalarının
Ankara University, Ankara – Turkey; Faculty of Letters. sina@humanity.ankara.
edu.tr
1
This article has been rewritten in English partly derived from a previous article
titled “Alkestis ve Deli Dumrul” published in “A.U. Tarih Araştırmaları Dergisi XXIII, 36,
2004, 225-236.
∗
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yaşaması için kadınların kendi istekleriyle onların yerine ölmeyi kabullenmeleridir.
En belirgin farklılık ise aynı motiflerin işlenişinde Euripides’in kadının fedakarlığını
ağırlık merkezi yapması, Dede Korkut’un erkeğin dövüşlerini ön plana almasıdır.
Eski Yunan toplumunda kadının konumunun kötülüğüne karşın Euripides’in eseri
kadının adını taşır. Eski Türk toplumunda kadının konumu erkekle hemen hemen
aynı olmasına karşın Dede Korkut’ta kadın adsız bırakılarak esere erkeğin adı
verilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Destan, Deli Dumrul, Kadın, Mitoloji

Alcestis was first mentioned in Homer’s epic The Iliad. While naming the ships gathered at Aulis for the Trojan campaign, Homer tells us
that “the most beautiful daughter of Pelias, the most sublime of all women” Alcestis and her husband Admetos, the king of Pherai, take part in
this campaign with eleven ships.2 Euripides, who wrote about the said king
and his wife, is the last of the three great tragedians (others being Aeschylus and
Sophocles) living in the 5th Century B.C. in Athens. He had a keen eye
for human psychology and reflected human life in a realistic manner in his
works. This is why he was known to be “the greatest tragedian.” Euripides
took this motive belonging to the Thesalia legend to set it as an example
for heroic behavior and adapted it to the realities of his time. The poet’s
subject is a widespread fairytale motive that is based on the search for someone who would be willing to sacrifice his/her life for another one that
personified death would take.
Myths are reflections of the knowledge of universal roots of humankind as well as being mirrors of a collective consciousness and a world
view changing in accordance with the unceasingly transforming social and
economic conditions at a specific place in a historical period. Traces of
animist-shamanist ancient Turkish communities’ experience of the transitional period while they were facing monotheistic Islamic religion’s system
of faith and its forceful power can be seen in the character of Deli Dumrul.3

Shamanist and matriarchal Turkish society’s encounter with Islam, which is a representative of an absolute spiritualism and abstraction also based on a patriarchal
cultural tradition, set the ground to forced syntheses during the transition from a
polytheistic mythology to the monotheistic Islam, especially in the early phases.
The troubles of cultural clash in such an environment paved the way to multi2
Homer, The Iliad II. 711-715;Plato, Syposium 179b-179d; Apollodoros,
Bibliotheca.1.9-14-15.
3
SAYDAM 1997,9.
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layered comments on behavioral motives of the heroes and the subject of the epic.
The fact that Azrael (angel of death) of the story has affinities with the underground god of polytheist Turks, Erlik Han, can possibly be explained only in this
way.
Dede Korkut stories have been the subject of numerous scientific studies
since their first analysis in the 19th Century. The relation of these stories to Greek
myths is not limited to Admetos and Deli Dumrul, which is the focus of the present study. There has been a controversy about as to whether the similar motives
of these two works produced in different centuries were brought to Anatolia by the
Turks or whether they learned about these motives in Anatolia. Matching Turks’
Book of Dede Korkut and the people or characters in Greek mythology reveals
that there are striking similarities between Cyclop Polyphemos and Tepegöz, Penelope and Banı Çiçek, Odysseus and Bamsı Beyrek. Book of Dede Korkut was
first translated into German and analyzed in the early 19th Century by the oriental
studies expert Heinrich Friedrich von Diez.4 Cyclop Polyphemos and Tepegöz
were first compared in his work. Diez argues that the monster figure and the related story in Homer’s Odysseia were taken from the corpus of Eastern mythology.5
According to this thesis, Arabs and Muslims do not have any knowledge of Greek
mythology. Although this argument has not been fully supported and others have
argued that the exchange took place vice versa, the latter putting forward that
the East was influenced by the West has not been accepted. Therefore, it argues
that one can talk about the Turkish influence in Greek mythology not the Greek
influence in Turkish literature. Gökyay writes that “First of all, the Orient did
not know about Greek mythology, so they could not translate Homer’s writings.
Because it would be totally impossible to understand them in terms of mythology, Asian languages themselves lack the expressions that they need for this.” 6

Gökyay agrees with Diez on this, especially on the point that the story of
Tepegöz-Cyclop Polyphemos originated in the East, and argues that Homer
had heard of the myth of Tepegöz on his trip to Asia and had borrowed the
main features of Polyphemos from that myth.7
One of the most significant similarities between the two works is
formal characteristics. Homer’s Iliad is about the Trojan War which was
very well known in the 9th Century B.C. in Ionia, or in other words in
Western Anatolia. The same poet’s Odyssey talks about the ten-year adventure of Odysseus who tries to return to his country Ithaca after the end
of the Trojan War. Book of Dede Korkut’s Dresden manuscript shows on
its signature page the date of Hegira 993 (Christian 1585). The Vatican
4
5
6
7

VON DIEZ 1815, Vol. I,416.
VON DIEZ 1815, Vol. II,399.
GÖKYAY 1938, VII.
GÖKYAY, 1938, VIII.
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manuscript does not have a date but Hegira 956 (Christian 1550) is mentioned. Besides, the Vatican copy that does not include the story of Deli Dumrul is more under the influence of Islam compared to the Dresden copy.8
Dede Korkut stories are composed of 12 adventures or stories and the story
of Deli Dumrul is the fifth story of the Dresden copy. These stories talk
about the Oghuz Turks who settled in Anatolia in the 13th Century and
their battles with their Greek, Armenian and Georgian neighbors’ states
and principalities; some of these are also about their internal conflicts and
struggles with supernatural beings. Homer’s epics have been divided into
24 chapters by Alexandrian grammarians. This number 24 and its half 12
have been used as a criterion in most of the classical epics. For example,
Latin poet Virgil’s epic Aeneid was also divided into 12 chapters. There are
12 Olympian gods. The seventh story of The Book of Dede Korkut, which
is composed of 12 adventures, says that “twenty four sanjak governors
were undone by Tekür”9 and this makes one think that whether the similarity between the numbers 12 and 24 is a coincidence or not. Although the
formal similarities between the two epics have not been studied yet they are
striking enough.

Turkish epics have survived for centuries passing from ear to mouth within the oral tradition and each have been transcribed in different centuries. These
epics are the poetic stories of national heroic adventures including numerous elements about religions, traditions and values of many nations. The stories in Dede
Korkut begin with the prehistories or the founding of the nations and sometimes
they go on for centuries. Turkish poets’ social statuses and duties before Islam
continue with minstrels –and with the character of Dede Korkut- having an Islamic color. It is appropriate to compare this thesis with the following statements
on pre-Islamic Turkish poets: “The oldest Turkish poets are ‘wizard poets’ called
‘shaman’ by the Tonguz, ‘kam’ by the Altai Turks, ‘oyun’ by the Yakuts, ‘baskı’
by the Kirghiz, and ‘ozan’ by the Oghuz. These men who brought together many
skills like ‘wizardry, dancing, singing, being a doctor, a poet’ had a tremendous
influence on the public. (...) With the old Turkish armies ‘poets’ were always with
the sovereigns, their poems recited and sung with the accompaniment of their
‘kopuz’ were liked by the whole nation. They not only arrange poems about new
events and heroic adventures but also sing separated pieces from the ‘national
Turkish epic.’” 10 Dede Korkut was put to writing “during the end of the

14th or the beginning of the 15th Century.” 11 Being one of the classical
8
9
10
11

ROUX 2005,26.
HİZARCI 1953, 116.
KÖPRÜLÜ 1926, 78,80.
HİZARCI 1953, 8.
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works of Turkish literature and history, this work displays the deep traces
of ancient Turkish paganism although it is one of the works belonging to
new period that begins with the conversion to Islam in Turkish history.12
For instance, Deli Dumrul’s wife says: “Heavens [the sky that covers nine layers
of sky, Arş} shall be a witness, Kürsü [the eight layer of the sky} shall be a witness,
the Earth shall be a witness, the Sky shall be a witness” and adds “Mighty God
shall be a witness, my life shall be sacrificied to yours.” 13 The word Arş (hea-

vens) used here is the expression of Ülgen, a great and good god, and the
path leading to this god laden with seven –or nine according to some other
accounts- obstacles. 14
The Book of Dede Korkut is composed of twelve stories and a preface that talks about the character of the holy poet Dede Korkut who was
believed to tell people about these stories for the first time. The narrator
of the stories Dede Korkut is both a scholar, an oracle, a sound commentator, a saint who has received God’s grace and an advisor and a refree who
resolves all troubles, a preeminent man trusted by the public.15 Gökyay
thinks that Dede Korkut was a “public judge” and a “shaman” rather than being a
statesman.16

The most striking similarity between Euripides’s Alcestis and Dede
Korkut’s Deli Dumrul is that they share the theme of sacrificing one’s life
for the sake of another’s survival. What lies at the roots of sacrificing one’s
life for another’s, or in other words replacing another person, is the tradition of sacrifice that occupies a very significant place in almost all religions
because sacrifice is an authentic gift to the supernatural forces in order to
secure their mercy and to minimize their wrath and enmity.17 The main theme
in both Alcestis and Deli Dumrul is crime committed against the gods/God. Atonement has to be sought for in the face of these different crimes from the supernatural
forces. Nevertheless one can find no traditional conditions at the roots of such a
“sacrifice.”18 Heroes’ will to be replaced by their parents is not related to a

sincere renouncement that lies at the heart of the tradition of sacrifice. On
the contrary, they were forced to become sacrificial subjects.
The main problem that should be discussed here is the self-sacrifice
of a person for the sake of another one. Since no one, including all relatives
12
13
14
15
16
17
18

ROUX 1998, 32.
HİZARCI 1953, 63.
İNAN 2000, 32.
BİNYAZAR 1997,10.
GÖKYAY 1938,xxxıx.
ERGİNER 1997, 21.
LATCZ 2006, 292.
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and acquaintances refuse to die for Admetos, his fiancée Alcestis accepts to
die for him on the night of their wedding and dies accordingly in the Greek
myth.19 Yet in Euripides’s work, which uses the same myth, although Alcestis

accepts to die on her wedding night she dies after spending long years with her
husband. The poet does not directly point out why Admetos was chosen by the
personified death at such a young age because the reason is known to everyone:
King Admetos has forgotten to offer a sacrifice to goddess Artemis on his wedding
day. Gods do not punish people without a reason unless they transgress the lines
shaped by their forms of existence. Any form of disrespect and negligence to Artemis does not go unpunished. Therefore she places snakes in Admetos’s room on
the night of his wedding but her twin brother Apollo sooths his sister’s anger because he likes the hospitality of the king. Furthermore, Apollo suggests that if one of
the old fate goddesses Moirae accepts to die for Admetos when the time of death
comes for him he should be spared. Following this Admetos goes to his parents
first to ask for their lives for his own survival. But they do not accept the sacrifice
for the life of their son since asking parents to die for the sake of their own children
cannot be related to tradition because, first of all, it was them who gave birth to
them and because they are older. In terms of morality, this could be interpreted as
attaching more value to a young person’s life than an old one’s. This, however, is
misleading and cannot be accepted. In Euripides’s work Admetos does not openly
ask his wife Alcestis to die for him. Apollo says that a lot of people whose lives
are less worthy compared to Admetos, a good person and a king, are willing to
die for him and adds: “Having asked all his friends, his old father and his mother
who gave birth to him, he could only find his wife who would be willing to die for
his own sake and accept to see no more of sunshine.”20 But it was not enough for
Admetos to find a person willing to sacrifice herself for him to solve the problem
because living is a greater punishment than dying. The chorus’s comment verifies
this: “If Admetos himself had died he would have been saved only by dying! He
was spared from death but he suffers from a great agony which he is not able to
forget all his life.”21
Death that was seen as inescapable by the ancient Turks is sometimes
portrayed through indirect metaphors. For example, Dede Korkut talks about the
reasons for Deli Dumrul’s premature death through metaphors: Dumrul wants to
fight with Azrael because he killed a beautiful hero within the nomadic group.
Dumrul is an Oghuz hero who is not fully Islamized and a person who believes
that there is no one more powerful and heroic than himself, who charges people
thirty silver coins who use the bridge he built on a dry brook and forty coins from
those who do not use it in order to have a fight and make his name known all over
19
For further information on the myth see A. LESKY “Alkestis der Mythus und
das Drama” Wien und Leipzig 1925.
20
Euripides, Alkestis 15-20.
21
Euripides, Alkestis 196.
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the place.22

God does not like Dumrul’s words who strong headedly resist and
challenge Azrael. Then God charges Azrael to take Dumrul’s life. Deli
Dumrul fights with Azrael and loses. He understands that his death comes
not by the hand of Azrael but God. He draws his sword and says: “If my
life will be taken it should be by your hand.” God likes this statement and
again through Azrael orders: “Let him find a life for the sake of his own,
and his life will thus be saved.”23 One can come across the metaphor of death

in the form of “finding a life for the sake of another life” in Turkish history with
the death of Babür for Hümayun and the death of Tuluy for Mogol Ögedey.24 Deli
Dumrul, who goes to his father first to ask for his life for his own survival just like
Admetos, then goes to his mother having received no positive answer and repeats
the same words he had said to his father in accordance with the epic tradition. His
mother’s reply is no different from the father’s: “The world is sweet, life is dear, I
cannot give up my life.” When the red winged Azrael comes to take his life Deli
Dumrul asks to see his wife and children one last time.
At this point both stories share these attributes: The motive of the parents
who do not accept their son’s will to sacrifice themselves is in fact an indirect will
to kill. Perhaps the jealousy of the old and the worn out towards the new and the
young plays a role in this attitude. This has been seen as one of the reasons leading
the way to generational conflicts.25 Admetos is mortal who likes gods and is liked
by them. Likewise, Dumrul too likes God and is liked by him. None of them are
egoistic, they are just believers and gods/God have/has granted them the opportunity to find a “life for another life.” When the moment of death comes both Admetos and Dumrul submit to the faith prepared for them by gods/God once again.
But the opportunity to be saved offered by God to a person is a gift that a human
being has to accept. In this manner one can conclude that both heroes are indulged
in a defense to get rid of an act of injustice considering social justice. They have to
face to wrath of gods/God following their waging war upon them, having ignored
gods’/God’s system and their prohibitions. Both have been forgiven on condition.
Another point that should be considered is the fact that none of them can have
direct contact with gods/God. Killer angels of death creating a paradox have indirectly become intermediaries for their long and happy lives.

Death is personfied as the Black Winged Thanatos in Alcestis and the
Red Winged Azrael in Deli Dumrul. Another common point is the motive
of surprisingly egoistic parents. Euripides with a deep wisdom says: “Old
people want death in vain, they complain about their excessive ages and
22
23
24
25

KAPLAN 1951, 99.
HİZARCI 1953, 95.
ROUX 1998, 203-204.
SAYDAM 1997, 137.
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long lives in vain! When death approaches none of them wants to die and
old age is no longer a burden for them.”26 Having a period of old age full
of egoistic behavior for a person who most probably has little time to live can be
explained in psychological terms. Apart from the elderly who would show that
great sacrifice and the spiritual nobility, it would not be wrong to argue that the old
people who see that their only blessing left in their hands, or in other words their
lives, is being threatened behave in this manner through their impulses diverting
from the path of healthy judgment. One can talk about selfishness in conflict with
social values in Admetos’s attitude in finding a person who would be willing to
give his/her life away for him. It is normal for his parents urge to live as well as
his. Maybe it is him who goes against moral values having accepted the sacrifice
of his beloved. At this point, however, social structure cannot be ignored. In
Euripides’s work, the reason why the woman sacrifices herself is clarified when
the social status of the man in the genos (clan) is taken into consideration. Because if the man is at the center of the whole genos and the leader of the family, he is a
godlike character. Other people’s lives –even if this is his wife’s- are only worthy
if they are at his service. A sacrifice of this scale is only eligible when the king’s
life is at stake. In this myth Alcestis comply with the codes of the genos accepting
to give her life away for the king.

In both epics heroic men are endowed with such sincere feelings as
goodness of heart, generosity and a profound love for their views. Admetos
wants his wife to give up this sacrifice in line with what would be expected
from a man who loves his wife.27 Dumrul, too, only explains the situation to his
wife and never asks for her life. It can be seen that the main point in both stories
is the motive of sacrifice. In addition it should be noted that the public does not
evaluate myths from a sentimental approach. The woman’s feeling that she would
not have a viable identity in social life without her husband stems from an unconscious fear. A woman is only a woman to the level that she embraces traditional
roles attributed to her. In other words, she believes that she could only be happy if
she is a self-sacrificing wife and a mother.
As for the differences in Alcestis and Deli Dumrul, one can start with the
fact that Alcestis wants her husband to remarry. She describes her self-sacrifice in
terms of her not wanting to betray her husband.28 It is not possible to explain her
acceptance of death, knowing she would be leaving her young children without
a mother, only with her reluctance to betray her husband. This could only be interpreted as her decision valuing her children more than her husband. If Alcestis
had refused to die the inheritance after her husband’s death would be taken away
from her as well as her children’s guardianship. Alcestis’s brother Acatos could
26
27
28

Euripides, Alkestis 670-674.
Euripides, Alkestis 275-277.
Euripides, Alkestis 177-181.
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have secured his sister but not her children. Athens of Euripides had a wholly
different understanding of democracy. Within this democratic governance model it was not possible for women to enter the public space. Lacking property
rights, women could not hold jobs legally either. All women had to stay under
the auspices of their closest male relatives or their husbands all their lives and
they could only use their legal rights through these men. This “guardian” who
protected women and who was called Kyrios marries the woman to another man
with an appropriate sum of dowry in line with his financial power. If a woman is
the only inheritor of a father who had passed away without a testament, then the
closest male relative has the right to marry this woman. If this relative is already
married he could divorce his wife and marry the woman with the inheritance. It
is seen that according to Athenian law it was possible for an uncle and a nephew,
a half-sister and a half-brother to get married. When this does not happen the
closest male relative becomes the guardian of the girl and has her get married
to another man in exchange for an appropriate sum of dowry.29 However, one
of Alcestis’s two children is a girl and girls need a mother’s compassion and
affection when they get married or when they give birth to their own children.
Further, according to the inheritance codes, a girl whose father had died could
only get half the inheritance her brothers get. For the management of the inheritance a guardian was needed. Even when one talks about a king’s daughter like
Admetos, if his father had accepted to die instead of her mother, she would have
to get married to her closest male kin.30 In accordance with this Alcestis tells her
husband: “protect my children; match one of them with a woman whom he could
love, give the other a noble husband.” 31

Dumrul asks her wife to remarry and says “whoever you find fit,
whoever your heart loves, marry him, do not leave these two little boys
orphans.”32 The reason why Deli Dumrul asks his wife to marry stems from the

fact that in nomadic communities it is vital for the group that women and men
support each other equally in strength and courage. The hero’s wife in all the
stories is the owner of the dwelling, the leader of the family when the husband is
away and the rightful owner of her father’s properties. These communities that
are always on the move and thus naturally devoid of any protection, the enemy
threatens both the lives of men and women equally. Therefore, both sexes need to
be strong and brave.33 One of the most prominent characteristics of women that
29
THOMSON 1990, 233-237;for women in Ancient Greece see POMEROY
1975, 33-35, 62-70, 123-124.
30
For further information see. C. B. PATTERSON “Marriage and the Married
Woman in Athenian Law” in Women’s History and Ancient History (Ed. S. B. Pomeroy).
Chapel Hill and London: The University of North Caroline Press.
31
Euripides, Alkestis 280-326.
32
HİZARCI 1953, 98.
33
KAPLAN 1951, 101.

HİKMET 87

Mayıs 2010
makes them superior, who do not consider finding happiness apart from their husbands, is their self-sacrifice and heroic deeds. Dumrul’s wife who goes unnamed
in the story is one of them. Dumrul wants his wife to continue his social respect
through her remarriage. It is known that women in ancient Turkish society had
a vast authority so as to have a say and a right in state governance.34 In Dede

Korkut stories it is also seen that women’s social rights are protected and
they are equals with men.
Azrael comes to take Dumrul’s wife’s life but God having deemed
his cries tells Azrael to “take his father’s, mother’s lives, I have given
those husband and wife a hundred and forty years of life.”35 In Euripides’s

work, however, everything possible is tried, altars are covered with the blood of
sacrifices to save Alcestis’s life, but she dies anyway. Admetos, realizing that
he loved his wife more than anything, feels the burden of the vacuum left by her
death with all its might. Feeling that his agony becomes unbearable, the king
orders sculptors to make a statue of his wife and put it into their bed.36 In the following lines he begs to compensate for his pain: “Come to me in my dreams, you
will make me happy; because, no matter how short it is, it is a sweet thing to see
the beloved even if it is at night.”37 After the funeral ceremony of Alcestis, who
willingly embraced death at the most beautiful age of her youth, Heracles visits
Admetos’s palace. The king hosts his visitor with a great generosity hiding his
mourning and grief. His noble behavior will not go unanswered, unknown darkness of death will be dispersed and Admetos will be awarded. Heracles fights
with death (Thanatos) and saving Alcestis, brings her to Admetos.38 Heracles
connotes Dumrul who wants to wrestle with death with his behavior. Euripides’s
Alcestis returns to earth leaving the creepy darkness of Hades but she does not
speak at all. The reason for her silence is the idea that any word she would utter
after her return from Hades might upset the miracle of resurrection. Because for
Greeks there is no life after death whereas monotheistic religions have the idea of
having another life after death.
Euripides has borrowed the theme of resurrection from the myth: Alcestis
and Admetos is a Thessalian couple of underground (chthonic) gods. Specifically underground goddess Alcestis’s cult enters into Peloponnese from Pherae
before the Dora migrations and its most famous cult center, the city of Argolis
is in Epidaurus.39 That Alcestis is commemorated as an underground goddess
during the Carnea40 festivities held in honor of Apollo can be derived from the
34
35
36
37
38
39
40

BİNYAZAR 1996, 56; KAPLAN 1951, 107.
HİZARCI 1953, 100.
Euripides, Alkestis 346-350.
Euripides, Alkestis 354-356.
Euripides, Alkestis 1140; BAYDUR 1952, 28.
COOK 1925, Vol.II, 240-241.
FARNELL 1907, Vol.IV,111-112.
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chorus part by Euripides: “Those who serve the Muses will be singing about
your fame on the seven strings on the mountain turtle’s shell many times. When
the cycle of the seasons bring about the month of Carnea in Sparta with hymns
without lyres under the moon that stays in the sky all night, your adventure will
be told just as it is in bright and happy Athens.”41 These lines reveal that during
the Carnea festivities held in Sparta and Athens there were celebrations in honor
of Alcestis too. The Iliad talks about Alcestis and Admetos’s son Eumelos and
his horse raiser Apollo.42 Because of a crime he committed Apollo was appointed by Zeus to shepherd a mortal’s livestock and this mortal for whom the god
must serve is mentioned as Admetos.43 This shows us that in time Admetos has
been reduced to a hero from a god.
In conclusion, one can see upon analysis of the two myths presented
here that there is the idea of a sacred order in the universe. When people commit crimes because of their hubris and arrogance, they are punished by gods/
God. They can only learn the right path only going through a purgatorial process. But the pain they suffer will not be in vain; holy justice and order will
compensate for that. Although these two stories belong to different centuries
the universal aspects of human nature are told. This characteristic is tested by
symbolic death. In patriarchal societies in order for boys to enter into the circle
of adult males “initiation ceremonies” are needed. To achieve this adolescent
identity must die and adult male identity must be born. The feeling of mercy
that the stories give out is not only the result of the conditions of the heroes.
In ancient Greek society women excluded from social life and public space,
strive to exist up to the point the patriarchal culture permits. What determines
women’s duties and responsibilities is the patriarchal view point that also holds
the state governance. This is why the women, Alcestis and Dumrul’s unnamed
wife, are made instruments of legitimization and objectification in an influential
way. In both myths heroines are strong and brave within the plot. In the original versions of the stories self-sacrifice in the name of love takes place within
the same period of time and under the same conditions. Preferring to die instead of seeing a beloved die is based on the wish not to experience the pain of
death. Avoiding pain implies selfishness of women and through this values of
societies are reflected. Another point is the sublimation of women as the sources and protectors of life through their forms of existence within an unsolvable
problem like “premature death” in both Alcestis and Deli Dumrul. The fact that
both narratives have retained their up to datedness having the same value relies
on the universality of their subjects.

41
42
43

Euripides, Alkestis 445-452.
Homeros, İlyada 766.
GRIMAL 1997,82.
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COLLECTING AND PROCESSING OUTPUT DATA
FROM SIMULATIONS OF THE INTERNET
NETWORK WITH NS2 SIMULATOR

		

Doc. Dr. Arjan SKUKA1
ABSTRACT

In this paper we have analyzed output data processing of TCP/IP networks
simulations with NS2 simulator. Collecting and processing output data from
computer networks simulations are especially important for the analysis of quality
of service in the Internet network specified by the average transmission rate,
packet loss rate, packet delay and packet jitter.
In order to analyze post-simulation process, first we have presented the
output trace format in NS2 and the simulations details. The simulated network
was comprised of the three types of nodes (senders, receivers and routers) and
three types of communication links (LAN, WAN and Core links).
Finally, we have illustrated the calculation of the main QoS parameters of
the simulated network using AWK list-processing programming language.
Keywords: NS2, Simulation, Internet, AWK, TCP/IP, QoS

1. Introduction
Data processing is one of the most important issues in the scientific
researches that are based on computer networks simulations to analyze and
implement various technologies and protocols in the Internet network.
The values of network variables that should be analyzed can be derived
from output files of the simulations with list-processing programming
languages.
NS2 (Network Simulator) [1][2][3] is computer networks simulator
written in two object-oriented languages: C++ [4] and OTCL (Objectoriented Tool Command Language) [5]. In addition to its main features,
1
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NS2 provides tools for recording the events during the simulations of TCP/
IP networks. Specifically, NS2 records all the events during the transmission
of IP packets over different network elements (nodes, communication links,
network routers etc.)
In this papers we have presented some of the AWK [6] programs that
we created to calculate main QoS [7] parameters:
1. Average Transmission Rate.
2. Packet Loss Rate.
3. Packet Delay.
4. Packet Jitter.
2. Output files format
The format of the output files is depicted in Figure 1. The first column
is used for the event descriptor:
1. r (Receive): Arrival of the packet in the node specified in the column
C4.
2. + (Enqueue): Enqueuing the packet in the queue of the node specified
in the column C3.
3. − (Dequeue): Sending the packet from the queue of the node specified
in the column C3.
4. d (Drop): Discarding the packet from the queue of the node specified
in the column C3.
The second column is used to record the time moment of the simulation
events (in seconds). The third and the fourth columns are used to determine
the nodes of the events. The fifth and the sixth column are used for the type
and the size of the packet, respectively.
Column C7 is used to set different flags (ECN), while column C8 identifies
the packet flow (Flow ID).
Columns C9 and C10 are used for source and destination IP addresses.
Column C11 identifies the sequence number of the fragmented IP packet
and the last column stores the packet identification number.
The events for all of the packets that are transmitted in the simulated
network are recorded in the columns C1 – C12. For example, packet number
54 is initially admitted to node 13 from node 12. It is enqueued in the node
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13 queue destined for node 23. Finally, packet number 54 is received in
node 23.
C1

C2

C3

C4

C5

C6

C7

C8

C9

Event

Time

From
node

To
node

Pack.
type

Pack.
size.

Flags

Flow
ID

Source
add

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

r
+
D
R
+
R
R

1.22204
1.22204
1.22204
1.22241
1.22241
1.22241
1.22289
1.22315
1.22357

3
10
10
12
13
13
10
13
13

10
11
11
13
23
23
11
21
23

pareto
pareto
pareto
exp
exp
exp
cbr
cbr
exp

200
200
200
200
200
200
1000
1000
200

-------------------------------------

12
12
12
32
32
32
29
32

3.1
3.1
3.1
9.1
9.1
9.1
8.2
7.0
9.1

17.1
17.1
17.1
23.1
23.1
23.1
22.2
21.0
23.1

0
0
0
14
14
14
6
2
14

141
141
141
54
54
54
117
47
54

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

…

24

C10

C11

C12

Dest.
Seq.
Pack.
add. number ID

Table 1. Format of the output files of the simulations

3. Simulated network model
Simulated network (Figure 1) is comprised of three types of nodes:
● Nodes that generate and send the traffic (S1, S2, ... , S10).
● Nodes that receive the traffic (R1, R2, ... , R10).
● Network routers (E1, E2, C1, C2).
Communication links are categorized as follows:
● LAN links (S1−E1, S2−E1, … , S10-E1) and (R1−E2, R2−E2, …
, R10−E2) are two-directional links with average transmission rate
of 100 Mbps, propagation delay of 1 ms and DropTail queues. This
links are used to simulate Ethernet links.
● WAN links E1−C1 and E2−C2 are one-directional links with average
transmission rate of 1.5 Mbps, propagation delay of 35 ms and
dsRED/EDGE queues from NS2 object hierarchy. WAN links C1−E1
and C2−E2 are links with dsRED/Core queues. WAN links are used
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to simulate T1 links from the PDH hierarchy of telecommunication
lines.
● C1−C2 and C2−C1 are one-directional links with average transmission
rate of 155 Mbps, propagation delay of 40 ms and dsRED/Core
queues. These links are used to simulate OC-3 links from the SDH
hierarchy of telecommunication lines.
Traffic senders generate the traffic from 10 FTP sources, 10 Web
sources, 10 CBR sources and one video-traffic source. In the simulated
network we have used differentiated services to provide different level of
quality of service to different types of traffic.
S2

R1

S1

R2
R3

S3
100Mbps

S4

1ms

S5

E1

S6
S7
S8
S9

1ms

C1

C2

1.5Mbps

155Mbps

35ms

40ms

R5

E2
1.5Mbps

R6

35ms

10Mbps

10Mbps

1ms

1ms

S10

R4

100Mbps

R7
R8

R10

R9

Figure 1. Simulated network model
4. Processing the output data from the simulations
All the events for the transmitted packets are recorded in the output
file named event.tr. The size of this file is approximately 50 MB and it has
approximately 100 000 data rows for each simulation run.
To make sure that the simulation results are consistent and in
compliance with the statistical rules, we executed 30 runs of the experiment
with different values of the random numbers generator.
The results of the current run of the simulation are recorded in the
file results1.tr and are added to the file runs .tr, which contained the results
from the previous simulation runs (Figure 2).
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Data processing from the current simulation run is executed with the
AWK file processing1.awk, while data processing from all of the simulation
runs is executed with the AWK file processing 30.awk.
The final results of 30 simulation runs are recorded in the file results30.
tr
event.tr
processing1.awk

results1.tr

runs.tr

processing30.awk

Figure 2. Data processing scheme

results30.tr

BEGIN

programi1.awk

event = $1; time = $2; fromNode= $3; toNode= $4;
packetB= $6; flowid = $8; packetID = $12;
# FTP Sources #
if ((toNode== 14) && (event == “r”) && (flowid == 1)) {B_ftp[1] +=
paket_B}
...
# WEB Sources #
if ((toNode== 17) && (event == “r”) && (flowid == 11)) {B_veb[1] +=
paket_B}
...
# CBR Sources #
if ((toNode== 20) && (event == “r”) && (flowid == 21)) {B_cbr[1] +=
paket_B}
...
# VIDEO source #
if ((fromNode== 9) && (event == “-”)) {t1[packetID] = time}
if ((toNode== 23) && (event == “r”)) {t2[packetID] = time; B_app[1] +=
paket_B}

END {
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# Average Transmission Rate (Kbps) #
for (i=1; i<=10; i=i+1) {
r_ftp[i] = (B_ftp[i]/120)*(8/1000);
r_veb[i] = (B_veb[i]/120)*(8/1000);
r_cbr[i] = (B_cbr[i]/120)*(8/1000);
rata_app[1] = (B_app[1]/120)*(8/1000);
# Packet loss rate #
for (pid in t1) {n1 += 1}
for (pid in t2) {n2 += 1}
o = n1 - n2; g = (n1 - n2)/n1;
# Delay(s) #
d_min = 1000; d_max = 0;
k = 0;
for (pid in t2) {
k += 1;
d[pid] = t2[pid] - t1[pid];
suma_d += d[pid];
if (d[pid] < d_min) {d_min = d[pid];}
if (d[pid] > d_max) {d_max = d[pid];}
printf(“%d\t%f\n”,k,d[pid]*1000) >> “latency.tr”;
d_ave = suma_d/n2
# Delay variations(s) #
k = 0;
for (pid in d) {
k += 1;
j[pid] = d[pid] - d_min;
suma_j += j[pid];
printf(“%d\t%f\n”,k,j[pid]*1000) >> “jitter.tr” ;
j_ave = suma_j/n2; j_max = d_max - d_min
# Delay(ms), Delay Variations(ms), Packet loss rate (%) #
d_min *= 1000; d_ave *= 1000; d_max *= 1000; j_ave *= 1000;
j_max *= 1000; g *= 100;
for (i=1; i<=10; i=i+1) { printf(“%s%d\t%.2f\t%s%d\t%.2f\t%s%d\t%.2f\
n”,”ftp”,i,r_ftp[i], “veb”,i,r_veb[i],”cbr”,i,r_cbr[i]) >> “results1.tr” }
for (i=1; i<=10; i=i+1) {printf(“%.2f\t”,r_ftp[i]) >> “runs.tr”}
Listing 1. AWK code for simulation data processing (Perpunim1.awk)

5. Conclusion
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In this papers we have presented a methodology for output data
processing of Internet network simulations with NS2 simulator. We have
also created and implemented AWK programs to compute the average
transmission rate, packet loss rate, packet delay and packet jitter of the
simulated network transmissions.
The presented methodology and AWK programs can be used in
further simulation-based scientific researches of the Internet network.
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MAKEDONYA EĞİTİM KURUMLARINDA
OKUTULAN TARİH KİTAPLARINDA
OSMANLI – TÜRK KAVRAMININ ANLATIMI
									
Mr.Sci. Şener BİLAL*
ÖZET
		
“Türk”, “Müslüman” yada “Osmanlı” kelimeleri aynı anlama geliyorlardı ve
Boşnaklar bu kavramlarla özdeşleştirildikleri için düşman sayılıyorlardı. “Türk” yada
“Osmanlı” kavramı, Türkiye’nin etkisini sınırlarının çok ötesine taşıyan büyük bir
vizyonun adıdır. Balkanlar da olduğu gibi...
		
Bugün başta Sırplar olmak üzere diğer tüm Balkan milliyetçileri,
Boşnakları, Arnavutları yada Pomakları, yani etnik olarak Türk olmayan ve
Türkçe konuşmayan Balkan Müslümanlarını “Türk” olarak tanımlamakta sakınca
görmüyorlar. Bunun nedeni ise, etnik kökenleri ne olursa olsun, Balkanlar’daki
tüm Müslümanların, aralarında yaşadıkları Hıristiyan uluslardan ayrı bir “millet”
olarak algılanmaları.
Anahtar Kelimeler: Türk, Osmanlı, Eğitim, Tarih
ABSTRACT
In this research it has made the observation about the books of the
Republic of Macedonian Education Ministry which is teached in the Highschools
and Industrial Highschools. It is determinig the “Ottoman Image” in the History
books by observing the written documents about the “Ottoman State”. More
specific there is made a short analys based on explaining the specific terminologys
like Ottoman, Turks and the image of thous terminologys in the history books.
Key Words: Turc, Ottoman, Education, History
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I.

Balkan Müslümanların Türklük İmajı

“Türk”, “Müslüman” yada “Osmanlı” kelimeleri aynı anlama geliyorlardı ve Boşnaklar bu kavramlarla özdeşleştirildikleri için düşman sayılıyorlardı. “Türk” yada “Osmanlı” kavramı, Türkiye’nin etkisini sınırlarının çok ötesine taşıyan büyük bir
vizyonun adıdır. Balkanlar da olduğu gibi...
Bugün başta Sırplar olmak üzere diğer tüm Balkan milliyetçileri,
Boşnakları, Arnavutları yada Pomakları, yani etnik olarak Türk olmayan
ve Türkçe konuşmayan Balkan Müslümanlarını “Türk” olarak tanımlamakta sakınca görmüyorlar. Bunun nedeni ise, etnik kökenleri ne olursa olsun, Balkanlar’daki tüm Müslümanların, aralarında yaşadıkları Hıristiyan
uluslardan ayrı bir “millet” olarak algılanmaları. Bu “millet”in ismi ise,
her ne kadar etnik bir Türklüğü ifade etmese de, “Türk Milleti”... Florida
Üniversitesi’nden Balkan tarihçisi Maria Todorova, bu durumu şöyle açıklıyor: “Balkan milliyetçiliği Ortodoks Hıristiyanların birliğini parçalarken, öte yandan tekvücut ve değişmez bir Müslüman cemaati imajı üretmiştir ve bunu da “millet” 1. Bir başka deyişle, Balkanlardaki Hıristiyan
halklar kendi aralarında milliyetçilik kıstasına göre ayrımlar geliştirirken,
öte yandan Müslümanlara, sanki bu insanlar tek bir milletmiş gibi davranmışlar ve bu yönde bir söylem geliştirmişlerdir. Bu Hıristiyan uygulamasının en açık örneği, Balkanlar’daki tüm Müslümanlara, etnik kökenlerine
göre bir ayrım yapmadan, “Türk” denmesidir. Bu, bölgede hala çok yaygın
olan bir kullanımdır.”
Öte yandan, Balkan Müslümanlarının geneli de, milliyetçi söyleme
adapte olmadıkları için ve Balkanlar’daki ulus-devlet oluşumları tarafından
dışlandıkları için, kendilerini ayrı bir “millet” sayan bir toplumsal bilinci
bugüne kadar korumuşlardır.2
Todorova’nın da belirttiği gibi, Balkan Müslümanları için dini kimlikleri her zaman için etnik kimliklerinden çok daha öncelikli olmuştur.
Bulgaristan’da da durum böyledir; “Bulgar Müslümanları” olarak tanımlanabilecek olan Pomaklar kendilerini Bulgarlardan çok Türklere yakın hissederler. Bosna’daki durum daha da belirgindir; Sırplarla yada Hırvatlarla
tamamen aynı etnik kökene sahip olan ve aynı dili konuşan Boşnaklar, bu
iki halkla hiç bir zaman bütünleşmemiş, kendilerini hep Osmanlı ekseninde
1
Mariya TODOROVA: The Otoman Legasy İn dhe Balkans, The Balakans: The
Miror Of the Neu İnternational Order( İstanbul, 1995),s.70.
2
TODOROVA: a.g.e.,s.70.
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görmüşlerdir.
Balkan uzmanı Eran Frankel, aynı durumun Makedonya için de
geçerli olduğunu vurgular. Frankel’e göre, “Makedonyalı Müslümanlar
hiç bir zaman Makedonyalılık adına İslam’ı geri plana atmış yada reddetmiş değildirler. Aksine, çoğu kez kendi Slavlıklarını reddetmişler ve
Slav olmayan bir İslam kimliğini benimsemişlerdir.”3 İşte bu nedenle de,
Türkiye’nin Balkan yarımadasındaki “uzantısı” olan halklar, yalnızca birkaç milyonluk Balkan Türkü değil, nüfusları milyonu bulan Balkan Müslümanlarıdır. Çoğu etnik olarak Türk olmayan ve Türkçe konuşmayan bu
insanlar, kendilerini aynı dili konuştukları Sırplardan yada Bulgarlardan
çok Türklere yakın hissetmektedirler.
Çünkü bu insanlar her şey den önce “Osmanlı”dırlar ve Türkiye de
Osmanlı’nın yegane mirasçısıdır. Üstteki satırları yazan Maria Todorova,
bu konuda şöyle söyler:
“Türkiye’nin Balkanlar’daki etkisi oldukça komplekstir. Bu etki,
öncelikle Balkanlardaki Türkçe konuşan nüfusa yöneliktir. Bu nüfusun
büyük bölümü Bulgaristan’da yaşar, kalan kısmı ise çok daha az sayılarda Yunanistan, Romanya ve eski Yugoslavya’dadır. Ancak Türkiye’nin
etki alanı bununla sınırlı değildir. Aynı zamanda Slav diliyle konuşan
Müslümanlar da Türkiye’nin etki alanı içindedirler”.4
Todorova, Türk olmayan Balkan Müslümanlarının kendilerini Türklükle özdeşleştirme eğilimlerine gösterge olarak ilginç bir noktanın daha
altını çizer: 20. yüzyıl boyunca Balkanlar’dan Türkiye’ye göç eden Slav
Müslümanlar (Arnavutlar dahil), Türk kimliğini benimseyerek Türk toplumu ile kaynaşıp Türkleşmişlerdir. Bu durum, Todorova’ya göre, “Osmanlı
mirasının Türk etkisine dönüşmesinin açık bir örneğidir”.5
Kuşkusuz bu tarihsel gerçek Türkiye açısından son derece önemli
bir stratejik avantajdır. Tüm Balkanlar’da, aslında etnik olarak “Türk” olmamalarına karşın, kendilerini “Türk” olarak gören yada görmeye eğilimli
büyük bir Müslüman nüfus vardır. Bu “fahri soydaşlarımızı,, bize bu denli
bağlayan unsur ise, Osmanlı mirasıdır.
İşte Türkiye’nin Osmanlı kimliğine sahip çıkması gerektiğini, çünkü
bunun Türkiye için büyük bir stratejik avantaj oluşturduğunu söylemekle
tam da bunu kastediyoruz. “Osmanlı” kavramı, Türkiye’nin etkisini sınır3
Eran FRANKEL: Turning a Donkey İnto a Hours, Conflik end Paradox In Dhe
İdentyty of Macedonian Muslims ( Miami, 1993),s.23
4
TODOROVA: The Otoman Legasy İn dhe Balkans, The Balakans: The Miror
Of the Neu İnternational Order( İstanbul, 1995),s.71.
5
Mariya TODOROVA: a.g.e.,s72.
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larının çok ötesine taşıyan büyük bir vizyonun adıdır. Bu, Balkanlar’da
olduğu gibi Ortadoğu’da da böyledir.
Yukarıda belirtilenlerle paralel, Makedonya Eğitim kurumlarında
okutulan tarih kitaplarında Osmanlı imajı araştırmamızın hazırlarken, bu
kitaplarda Osmanlı imajının yanında Osmanlı ve Türk kavramlarının hangi
mananda ve hangi şekilde kullanıldığı da incelemeye tabi tutuldu. Bu incelemenin amacı bu tarih kitaplarında Osmanlı ve Türk kavramlarının yerel
tarihçiler tarafından nasıl algılandığı ve bu algılamanın tarih kitaplara nasıl
yansıdığıdır.
Burada tarih kitapların Osmanlı başlığı altındaki metinler teferruatlı
bir incelemeye tabi tutularak ortaya Osmanlı-Türk kavramlarının anlatımı
şekli çıkartılmaktadır.
Bu araştırmamızın sonucunda Osmanlı ve Türk kavramlarının milli ve dini bir çerçeve içine konularak bir tür Osmanlı-Türk kavramları
oluşturulup okuyuculara verilmeye çalışıldığına, ve buna binaen Osmanlı
devletinin sosyal yapısını tahlil etmeye çalıştıklarına şahit olmaktayız. Bu
araştırmayı yaparken Makedon ve Arnavut kitaplarındaki Osmanlı-Türk
kavramların tahlili ayrı ayrı incelenerek buraya sunulmuştur.
Şimdi bu kitaplarda yapılan araştırmalar sonucunda Osmanlı-Türk
kavramlarının anlatım şekillerine sırasıyla göz atlım:
Makedon Tarih Kitaplarında Osmanlı-Türk Kavramları:
Makedon tarihi kitaplarında Osmanlı kavramını Türk kavramıyla eş
değer olarak verildiğini incelenen Makedon tarih kitaplarında görmekteyiz.
Makedon yazarlar tarih kitaplarının her yerlerinde bir meseleyi anlatırken
,,Osmanlı Türkleri,, ifadesini kullanarak, Osmanlıyla Türk kavramalarını
ayırtmadan vermeye çalışmışlardır. Osmanlının kurucuları Türk milletinin
olduğu nerdeyse her kitapta Osmanlı devletinin kuruluşu incelenirken vurgulanmıştır. Burada bir türk kurucu Türk etnisitesinden bahsedilerek Türkler kavramına yer verilmiştir. Buna paralel olarak Osmanlı askerinden bahis edilirken de,,Türk askerleri,, kavramları da kullanılmıştır.Bu kitaplarda
Osmanlıların Türk olduğu ve Osmanlı devletini ve askerinin Türk unsuru
oldukları anlatılmaya çalışılmıştır.
Osmanlı = Türk :Bu kitapların çoğunda Osmanlı devletinden bahsedilirken Türk Devleti, Türk Hükümranlığı ve Türk hükümdarı kavramHİKMET 101
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ları kullanılmıştır.6 Bu kavramlardan Osmanlıya Türk milletinin kurup yönettiği

bir devlet anlayışı çıkarmaktayız. Osmanlının Türk kavramıyla eşdeğer kullanımı.
Bu kitapların nerdeyse % 70 inde Türk kavramı kullanılmaktadır.
Türkler, Osmanlılar: Bir diğer kavram değerlendirmesinde ise yazar-

ların bazı yerlerde Osmanlı bazı yerlerde ise Türkler kavramı kullanılmıştır. Bunun nedenini araştırdığımızda ise ortaya şu sonuç çıkmaktadır:
Osmanlı kavramının yazarlar tarafından devlet ve yönetim ile ilgili
kısımlarında, yani söz konusu devletin tarif edilmesi ve yönetim yapısının
anlatımında Osmanlı kavramı kullanılırken; asker ve ahali tarif edilirken
Türk kavramı kullanılmıştır.
Burada Osmanlı ve Türk kavramlarının devlet, idareci kesimi ahali
ve askerden ayırtmak için ayrı kullanılmıştır. Osmanlı devlet idaresinde
türk unsuru dışında unsurların varlığından dolayı Osmanlı kavramı kullanılmış. Ahali ve askerin ise tamamen Türk unsuru olduğu kanısının sonucunda Türk kavramını kullanmıştır.7
Osmanlı İmparatorluğu: Bu tarz kavramın Makedon tarih kitaplarında çoğu yerinde de kullanılmaktadır. Yazarlar bu kavramı yukarda zikredilen ayrı ayrı iki kavram yerine burada birleştirerek bir Osmanlı İmparatorluk anlayışını vermektedirler. Buradaki bu tarz Osmanlı İmparatorluğu
kavramını Osmanlının çok uluslu devlet olmasını belirtmek için vermişlerdir.Verilmek istenen mesaj Osmanlı İmparatorluğu = Çok uluslu devlet
kavramı.
Moğol = Türk: Bu kavrama araştırma yaptığımız sadece tek bir Makedon tarih kitabında rastladık. Burada Osmanlı devletinin kurucularını
Moğol olarak göstererek vermeye çalışılmıştır.8 Moğol kavramı sadece Türk6
Aleksandar Stoyanovski; İvan Kantarciev; Danco ZAGOROVSKİ; Mihaylo
APOSTOLOVSKİ : Istorija Na Makedonskiot Narod, Pecatnitsa na Makedonija.(Skopje,
1988)
Risto DİNEV; Georgi DİMOVSKİ; Yovan KOCANKOVSKİ; Georgi TANKOVSKİ:
Istorija II, Prosvetno Delo.(Skopje, 1975),s.77
Dimitar MİTOVSKİ; Trpko PANGOVSKİ; Milka TODOROVSKA: Istorija III,
Prosvetno Delo.(Skopje, 1986)
7
Aleksandar Stoyanovski; İvan Kantarciev; Danco ZAGOROVSKİ; Mihaylo
APOSTOLOVSKİ : Istorija Na Makedonskiot Narod, Pecatnitsa na Makedonija.(Skopje,
1988),s.92
8
Dimitar MİTOVSKİ; Trpko PANGOVSKİ; Milka TODOROVSKA: Istorija
III, Prosvetno Delo.(Skopje, 1986),s.77
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lerin ataları olarak kullanılmış devamında Osmanlı kavramı kullanılmaya devam
edilmiştir.

II.

Arnavutça Tarih Kitaplarında Osmanlı-Türk Kavramları:

Osmanlı = Müslüman: Bazı Arnavutça Tarih kitaplarında Osmanlı
kavramının Osmanlı devleti bünyesinde bulunan İslam dinine mensup olan
Müslümanların( Bunların milli kimlik farklılıklarını aldırmadan) Osmanlıyı oluşturduklarını ve bu yüzdendir ki bu kitaplarda Osmanlı = Müslümanlar kavramı kullanılmıştır.9 Osmanlı kavramını tarihçiler devlet bünyesinde bulunan Müslüman unsuru anlatmak için kullanmışlardır.
Türk = Müslüman: Yukarıdaki kavram anlamına benzeyen bir diğer
yorum ise yukarıda Osmanlı kavramı verilirken, burada ise bu kavramın
yerine Türk kavramı konulup Türkler denildiğinde Müslümanlar anlaşılmaktadır yorumu verilmiştir. Osmanlının Balkanlardaki bünyesinde ihtiva
ettiği Müslüman unsurların tümüne Türkler kavramı kullanılmıştır.10 Bu
tarz yorumun en bariz tecellisi ise bugün bile halen Balkanlardaki Boşnaklara Avrupalılar tarafından Türkler denmesi örnek olarak verilebilir.
Türk; Türkler: Bazı kitaplarda Osmanlı kavramı yerine Türk veya
Türkler kavramı kullanılmıştır. Osmanlı devletinin yerine Türk devleti tabiri kullanılmıştır, Osmanlı sadece konunun başlığında verilirken içeriğinde
Türkler, Türk Devleti, Türk Askeri veya Türk kavramları kullanılmıştır.
Osmanlı kavramını sadece bir devlet ismi olarak kullanılırken, devletin kurucu, yönetici ve vatandaşların çoğuna Türkler kavramının kullanıldığına
şahit olmaktayız.11
Türkiye Devleti: Arnavutça tarih kitaplarının bazı yerlerini incelerken Osmanlı Devleti yerine Türkiye Devleti kavramın da kullanıldığına
şahit olmaktayız.12
9
Seyyid. M. DİKEN: Studime Mbi Historine E Shtetit Osman, Meshiati İBİ’te
Maqedonis.( Shkup, 1994)
10
Seyyid. M. DİKEN:a.g.e.,s.67
11
Branko PANOV: Lise II Tarih Kitabı, Prosvetno Delo (Üsküp, 1996),s.117
12
Ali HADRİ: Hıstorıa E Popullıt Shqıptare, Entı I Teksteve Dhe I Mjeteve
Mesımore I Krahınes Socıalıste Autonome Te Kosoves. (Prishtine, 1967),s.57
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III.

Türkçe Tarih Kitaplarında Osmanlı – Türk Kavramları:

Osmanlı = Türk: Türk tarih kitaplarının çoğu yerinde OsmanlıTürk kavramlarının paralel olarak zikredildiğini görmekteyiz. Burada
Osmanlıların Türk olduğuna, Türklerin Osmanlı olduğu zikredilmektedir.13
Türk milletinin Osmanlıyı teşkil ettiği, fakat diğer unsurların da varlığı
inkar edilmemektedir. Osmanlı Devletinin açıklanması yapılırken,, TürkOsmanlıların kurdukları devlet,, denilmektedir. Osmanlı anlamının
devlet kurucusu Osman’dan alındığı ve bunun bir isim olduğu yorumu
yapılmaktadır. Fakat devletin temelini Türkler olduğu zikredilmiştir.
Türkler: Burada kullanılan kavram Osmanlı yerine Türk veya
Türkler kavramıdır. Osmanlı kavramı yerine Türkler kavramı kullanılmıştır.
Yukarıda Arnavutça tarih kitaplarındaki Türk; Türkler kavramının
incelenmesinde gördüğümüz açıklamayı burada da aynısını görmekteyiz.

13

Aleksandar TRAYANOVSKİ: Tarih 7, Prosvetno Delo.( Skopye, 1996)
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ÇATI EKLERİ VE BUNLARIN MAKEDONYA
TÜRKLERİNİN YAZI DİLİNDE KULLANIMI
				

Mr. Sci. Hulya Daut – Skuka*
ÖZET

Eylemlerin çatıları ile ilgili kavram, tanım ve örneklendirme açısından
eserler arasında belli farklılıklar göze çarpmaktadır.
Dilbilgisi kitaplarının çoğunda çatı ekleri ayrı bir bölümde ele alınırken,
bazı dilbilgisi kitaplarında bu eklere eylemden-eylem türeten ekler arasında yer
verilmiştir. Bir yandan yapım ekleri ile ortaklaşa özellik taşıyan, diğer yandan
çekim eklerine yaklaşan bu eklerin, birer yapım eki mi, yoksa birer çekim eki mi
olduğu sorusu hep gündemde kalmıştır.
Bizim bu çalışmamızdaki amacımız, Türkiye Türkçesindeki çatı ekleri ile
ilgili bu farklılıkları gündeme getirmek değil, Makedonya Türklerinin yazı dilinde
kullanılan çatı eklerini ve bunların kullanımında yapılan hataları belirtmektir.
Bu maksatla, Üsküp’te yayınlanan “Sevinç” dergisinin belli sayılarını
taradık ve çatı eklerinin hatalı kullanıldığı cümle örneklerini tespit ettik. Çatı ekleri
ile ilgili genel bilgiler ve sınıflandırmalara yer verdikten sonra, tespit ettiğimiz
hatalı cümle örneklerini teker teker değerlendirdik ve bunların doğru şekillerini
gösterdik.
Anahtar Kelimeler: Çatı ekleri, Dilbilgisi, Sevinç, Farklılık
ABSTRACT
There are some diferencies in definitions and examples of voices in
different Turkish language grammar textbooks. In most of the grammar textbooks
voices are treated as separate grammatical categories. On the other hand, in some
textbooks they are treated within the deverbal verbs sections. Voices have similar
characteristics with derivational affixes and they have some tendencies towards
endings (terminations). Considering the previous facts, the question of whether
voices should be treated within derivational affixes, terminations or within an
independent group, has been asked frequently.
In this paper we have analyzed voices and we have determined the errors in
their usage in the writings of the Turkish people in Macedonia. For that purpose,
we have used some texts from the Turkish periodical “Sevinç” published in Skopje,
between 1950 and 2003. We have depicted the erroneous sentences due to voice
errors and we have explained the errors.
Key words: Roof Attachments, Grammar, Sevinç Journal, Diversity

_____________
*Pedagoji Fakültesi Öğretim Görevlisi, Üsküp – Makedonya
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Çatı, eylem kök veya gövdesinin, cümledeki özne ve nesne ile olan
bağlantısında uğradığı durum değişikliğidir.
Bu şekil değişikliğini sağlayan ekler, eylemin cümle içinde bir özneye
ya da nesneye ihtiyacı olup olmadığını, özne ile nesnenin aynı varlıkta
birleşip birleşmediğini, eylemin birden fazla kişi tarafından karşılıklı mı,
yoksa toplu olarak hep birlikte mi yapıldığını... gösteren eklerdir.
“ Çatı kategorisinde, fiil kök ve gövdesindeki esas anlam sabit
kalmakta; çatı eki fiile yalnızca bir gramer görevi ile yüklenmektedir.”1
Çatı ekleri, eylem kök ve gövdelerine, eylem çekim eklerinden önce
getirilir.
Eylemler çatılarına göre:
1. Eylem nesne ilişkisi,
2. Eylem özne ilişkisi
açısından değerlendirilir.

EYLEM-NESNE İLİŞKİSİ AÇISINDAN EYLEMLER
Eylem nesne ilişkisi açısından eylemler, geçişli ve geçişsiz olmak
üzere ikiye ayrılır.
Geçişli eylemler, nesne alan eylemlerdir.
Örneğin: at-, bil-, boya-, işit-, oku-, sev-, sat-, yaz- gibi “yapma,
etme” bildiren eylemler, belirtili ve belirtisiz nesne alabilirler.
Nesne almayan eylemler ise geçişsiz eylemlerdir.
Örneğin: bak-, çalış-, dol-, kız-, piş-, uç-, uyan-, yat-, yürü- gibi
“olma” bildiren eylemler geçişsizdir.
Çatı ekleri almamış eylem kök ve gövdelerinde var olan geçişlilik
ve geçişsizlik özelliği , çatı ekleri ile alakalı bir özellik değildir.
Konstantin Lubimov,2 çatı ekleri almamış eylem kök ve gövdelerinde

var olan geçişlilik ve geçişsizlik özelliğinin, onların asıllarında var olan bir özellik
olduğunu ve yalın halleriyle bu eylemlerin çatı kategorisinin dışında tutulmaları
1
Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları:
827, Ankara, 2003, s. 538
2
Konstantin Lubimov, Çağdaş Türkiye Türkçesinde Çatı Kategorisi ve Çatı
Ekleriyle Türetilen Fiiller, Türk Dili, S. 147, C. XIII, Aralık, 1963, s. 150-151
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gerektiğini belirtir.
Eylem kök ve gövdelerine çatı ekleri getirildikten sonra bunların
kazandıkları geçişlilik ve geçişsizlik özelliği ise çatı kategorisinin içinde ele
alınmalıdır.

Örneğin: aç-, al-, bağla-, böl-, diz-, ısıt-, kır-, sev-, yaz- gibi
eylemlerde var olan geçişlilik özelliği, onların asılları ile ilgilidir.

Ak-ıt-, alış-tır-,bin-dir-, çık-ar-, dön-dür-,gül-dür-, uç-ur-, yat-ırgibi eylemlerdeki geçişlilik özelliği ise aldıkları çatı eklerinden kaynaklanan
bir özelliktir.

EYLEM-ÖZNE İLİŞKİSİ AÇISINDAN EYLEMLER
Öznelerine göre eylemler, çatı bakımından beşe ayrılırlar:
1. Etken, 2. Edilgen, 3. Dönüşlü, 4. İsteş, 5. Ettirgen.
ETKEN EYLEMLER
Eylemin belirttiği işin, oluşun ve kılışın özne tarafından yapıldığını
gösteren eksiz, yalın çatılı eylemlere, etken eylemler denir.
Etken çatıda, özne açısından eylemin geçişli olup olmaması önemli
değildir. Bu, sadece nesne açısından önemlidir.
Türkçede bütün eylemler aslında etken çatılıdır. Diğer çatı çeşitleri
etkenlere belirli eklerin getirilmesiyle türemiştir.
EDİLGEN EYLEMLER
“ Özneleri yapılan işin etkisine uğrayan eylemler edilgen çatılı
eylemlerdir.”3
Edilgen eylemler, etken eylemlere -(ı)l / -(u)l ve -(ı)n / - (u)n
eklerinin getirilmesiyle oluşurlar.
Ünlülerle ve “l” ünsüzü ile bitmeyen bütün eylemler -(ı)l /-(u)l eki
ile ( aç-ıl-, kes-il-, sev-il- ...); ünlülerle ve “l” ünsüzü ile biten eylemler ise
-(ı)n / -(u)n ekiyle ( başla-n-, bil-in-, koru-n- ...) edilgenleşirler.
3
Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, Tek Ağaç Eylül Yayıncılık, Ankara, Ekim,
2007, s. 386
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“Edilgen çatı ekleri, geçişli fiilleri geçişsiz fiillere çevirir, fiil etken
çatıdaki özne ve nesneyi almaz.”4
“Sevinç” dergisinin belli sayıları üzerine yaptığımız araştırma
esnasında, etken eylemlere ihtiyaç gösteren cümlelerde, eylemlerin
gereksiz yere edilgenleştirildiğini gördük.
Eylem tarafından belirtilen işi doğrudan doğruya yapabilecek
“yapıcı” bir öznenin ve yapılan işten etkilenen belirtili ya da belirtisiz
nesnenin var olduğu bir cümlede, eylemin edilgen değil, etken olması
gerekir.
Y/ Faşistlerin, Kraguyevaç ve Vataşa’da kardeşlerimizi nasıl
sıradan kurşuna dizildiklerini kolay kolay unutmayacağız.
(SÇ, 1959, Ekim, sa.2, s.4) Fahri Kaya
D/ Faşistlerin, Kraguyevaç ve Vataşa’da kardeşlerimizi nasıl
sıradan kurşuna dizdiklerini kolay kolay unutmayacağız.
Y/ İlinden ihtilali için muhakkak bir hangi kitap okunmuşundur.
(SÇ, Eylül 1953, sa.1, s.5) Hasan Cemail
D/ İlinden ihtilali için muhakkak bir hangi kitap okumuşsundur.
Y/ Bol ışıklı bir dershanede öğretmen, öğrencilere şöyle bir yazılı
ödev verilmişti.
(SÇ, 1960, Eylül, sa., s.12) Çeviri
D/ Bol ışıklı bir dershanede öğretmen, öğrencilere şöyle bir yazılı
ödev vermişti.
Y/ Ancak o vakit içim rahatlandı.
(SÇ, Kasım 1955, sa.3, s.5) Çeviri
“Rahat” ismine -la, -le addan-eylem türetme eki ve –n edilgenlik
eki getirilerek oluşturulan “rahatlanmak” eylemi Türkiye Türkçesinde bu
şekli ile kullanılmaz. Türkçe-Türkçe sözlüklerde de “rahatlanmak” şekline
rastlanmaz.
Doğrusu “rahat” ismine -la,-le eki getirilerek türetilen “rahatlamak”
şeklidir.
“Rahatlamak” eylemi -n ekiyle edilgenleştirilmemelidir.
D/ Ancak o vakit içim rahatladı.
4
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Bu cümlede ise tam aksine, edilgen çatılı bir eylemin kullanılması
gerekirken, yanlış olarak eylem etken çatıda kullanılmış.
Y/ Çünkü bu develer bugün de insan ve eşya taşıdığı görürler.
(SÇ, Ocak 1952, sa.5, s.6) Çeviri
D/ Çünkü bu develer(in) bugün de insan ve eşya taşıdığı görülür.
Yukarıda da belirttiğimiz gibi, ünlülerle ve “l” ünsüzü ile biten
eylemler -(ı)n / -(u)n eki ile edilgenleşir. “Tanımak” eylemi de ünlü ile
bittiğinden dolayı, -n eki ile edilgenleşen eylemlerdendir.
Y/ Arapların atları dayanıklık ve süratlarıyla tanılmışlardır.
(SÇ, Ocak 1952, sa.5, s.6) Çeviri
D/ Arapların atları dayanıklılık ve süratlarıyla tanınmışlardır.
“Yankı” isminin eylem görevini üstlenebilmesi için addan-eylem
türeten -la ekini alması gerekir. Bu şekilde elde edilen eyleme, anlam
gereğince bir edilgenlik ve dönüşlülük ayırtısının katılması için de –n eki
getirilmelidir.
Y/ Dağlar ardı yankıyor gür sesleri küçüklerin.
(SÇ, 1960, Eylül, sa.1, s.3) Salih Lika
D/ Dağlar ardı yankılanıyor gür sesleri küçüklerin.
DÖNÜŞLÜ EYLEMLER
Dönüşlü çatı, “ Yapılan işin yapana döndüğünü veya bir işin kendi
kendine yapıldığını ya da olduğunu gösteren bir çatı türüdür. Dönüşlü çatıda
yapılan iş yapana yani özneye döndüğü için, cümlenin öznesi hem yapan
(yapıcı) hem de yapılan işten etkilenen yani nesne durumundadır.”5
Dönüşlülük çatısı -(ı)n / -(u)n eki ile kurulur.
Örneğin: ara-n-, bak-ın-, döv-ün-, gez-in-, giy-in-, öv-ün-, sev-in,tara-n-, yıka-n- ...
“Ünlü ile ya da “l” ile biten tabanlardan gelişen edilgen eylem
5

Zeynep Korkmaz, a.g.e. s. 550
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de –(i)n ile türediği için aynı tabanlardan türemiş dönüşlülere benzerler.
Bunları ayırt edebilmek için anlamlarına bakmaktan başka yol yoktur.”6
Örneğin: Etraf süslenmiş, cümlesindeki süslenmiş edilgendir;
çünkü etrafı başkaları süslemiştir.
Zeynep süslenmiş, cümlesinde ise dönüşlüdür; çünkü Zeynep
kendini süslemiş demektir.
“Sevinç” dergisinde, dönüşlü çatı eklerinin kullanımı ile ilgili hatalı
cümle örneklerine hemen hemen hiç rastlamadık.
Sadece bazı cümlelerde eyleme dönüşlülük anlamının –(ı)n / -(u)n
eki yerine, iyelik ekli kendi adılı ( Orhan örtündü yerine Orhan kendisini
örttü ) ya da belirtili nesne görevinde bir ad ( Aysel tarandı yerine Aysel
saçını taradı ) ile katıldığını gördük. Bu bir hata değil, seçim işi olduğundan
dolayı, bu yapıdaki cümle örneklerine çalışmamızda yer vermedik.
Y/ Nedir ki onlar o yollarda görülmedi, benim bildiğim gibi,
sonrada görülmediler.
(SÇ, Kasım 1967, sa.3, s.15) Çeviri
“Kimi eylemlerin edilgenleri ile dönüşlüleri ayrı ayrı eklerle yapılır:
Edilgenleri –il, dönüşlüleri –in ekini alır.”7
“Görmek” eylemi de dönüşlü çatısını – in (görünmek), edilgen
çatısını –il (görülmek) ekiyle kuran eylemlerdendir.
“Görünmek” şekliyle bu eylem sözlük değeri kazanmıştır. Sözlük
anlamı edinen –in ekli eylemler her zaman dönüşlülük anlamı taşımazlar.
Örnek cümlemizde de, görmek eyleminin, “görülür duruma gelmek,
görülür olmak” anlamına gelen –ün ekli şekli kullanılmalıdır.
D/ Nedir ki onlar o yollarda görünmedi, benim bildiğim gibi,
sonrada görünmediler.
Y/ Caner’in babası bir o yana bir bu yana döndü. (...) Mırıldadı.
(SÇ, Aralık 1980, sa.4, s.6) Enver İlyas
“ Alçak ve güç anlaşılır bir sesle bir şeyler söylemek ” demek olan
mırıldamak eylemi, sözlüklerimizde bu şekli ile de yer alır.
Fakat mırıldamak işini insan kendi kendine yaptığı daha doğrusu çok
6
7

Tahir Nejat Gencan, a.g.e. s. 389
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alçak bir sesle söylediğini ancak kendisi duyabildiği için, bu eylem genelde
–n ekli şekli ile kullanılır.
D/ Caner’in babası bir o yana bir bu yana döndü. ( ... ) Mırıldandı.
İŞTEŞ EYLEMLER
İşteş çatı, eylem kök ve gövdelerine –(ı)ş / -(u)ş ekinin getirilmesiyle
kurulur.
İşteş eylemlerin birbirinden farklı iki işlevi vardır:
1. Bir işin, bir oluşun iki veya daha çok kişi tarafından karşılıklı
yapıldığını gösterir.
Örneğin: Ana kız birbirine sarılıp öpüştüler.
Ali ve Sevil gizlice buluştular.
2. Bir işin, bir oluşun birden fazla kişi tarafından toplu olarak hep
birlikte yapıldığını gösterir.
Örneğin: Çocuklar bağırışarak koşuştular.
Onlar birbirlerine bakarak gülüştüler.
“Sevinç” dergisindeki bazı yazılarda, - (ı)ş / - (u)ş ekli işteş çatılı
eylemlere ihtiyaç görülen cümlelerde, - (ı)n / - (u)n ya da - (ı)l / - (u)l ekli
dönüşlülük eylemlerinin kullanıldığını farkettik.
Y/ Partizanlar, Vis’te yaşayan yurttaşlarla adayı zaptedilmez hale,
sivri dikenli bir kirpiye döndürdü.
(SÇ, Aralık 1980, sa.4, s.2) Çeviri
Bu cümlede, “bir durumdan başka bir duruma geçme işi”, bir topluluk
( partizanlar ve yurttaşlar ) tarafından ortaklaşa, işbirliği ile yapıldığından
dolayı, dönmek eyleminin işteş çatı ekini alması gerekir.
D/ Partizanlar, Vis’te yaşayan yurttaşlarla adayı zaptedilmez hale,
sivri dikenli bir kirpiye dönüştürdü.
Y/ Çocuklar elele tutulmuştu.
(SÇ, Ekim 1967, sa.2, s.7) İskender Müzbeg
D/ Çocuklar elele tutuşmuştu.
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Y/ ... o bayan Donka’nın Rade’si ve bayan Lena’nın Buba’sı el ele
tutunmuşlar ve ...
(SÇ, 1968, Şubat, sa.6, s.3) Çeviri
Eylemin iki kişi tarafından karşılıklı olarak yapıldığı bu cümlede de
işteş çatılı bir eyleme ihtiyaç var.
D/ ... o bayan Donka’nın Rade’si ve bayan Lena’nın Buba’sı el ele
tutuşmuşlar ve ...
Y/ Cumhurbaşkanımız onu karşılamakta hazır bulunanlarla
selamlanırken...
(SÇ, 1975, Nisan, sa.8, s.3) Çeviri
D/ Cumhurbaşkanımız onu karşılamakta hazır bulunanlarla
selamlaşırken...
Y/ Dilek ile Aysun bunu duyunca birbirlerine bakıştılar.
(SÇ, 2000, Kasım, sa.3, s.10) Halise Hasan Özgün
“Birbiri” kelimesinin birbirini, birbirinize gibi iyelik ekli şekilleri
eyleme işteşlik anlamı kattığı için, bu adılların yer aldığı cümlelerin
eylemlerine - (ı)ş / - (u)ş işteş çatı eki getirilmemelidir.
D/ Dilek ile Aysun bunu duyunca birbirlerine baktılar.
Y/ Cıyak, cıyak, cıyak diye bir yeri acırcasına ötüşüp baygınlaştı
gözleri.
(SÇ, 2003, Şubat, sa.6, s.4) Salih Lika
İşteş çatılı eylemlerin, işin, hareketin birden fazla özne tarafından
karşılıklı ya da toplu olarak hep birlikte yapıldığını gösteren eylemler
olduğunu belirtmiştik.
Bu örnekte ise, üçüncü kişi tekil olan özne tektir ve eylemi tek başına
gerçekleştirmektedir. Bundan dolayı ötmek eylemine –üş eki getirilerek
işteşlik anlamı katılmamalıdır.
D/ Cıyak, cıyak, cıyak diye bir yeri acırcasına ötüp baygınlaştı
gözleri.
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ETTİRGEN EYLEMLER
Ettirgen eylemleri, Tahsin Banguoğlu,8 söz içinde kimse olan nesne
üzerinde doğrudan doğruya kılıcı olmayıp, bir başkasını kılıcı kılan eylemler
olarak açıklar.
Buna göre ettirgen çatıda cümlenin öznesi yapan değil, yaptırandır.
Eylem vasıtalı olarak ikinci veya üçüncü özneye yaptırılır.
Ettirgen çatının iki önemli işlevi olduğunu belirten Zeynep Korkmaz9
“ bunlardan biri geçişsiz fiilleri geçişli duruma getirmek; ötekide geçişli
fiillerin gösterdiği eylemi özne dışında ikinci veya üçüncü bir özneye
yaptırmaktır “ der.
Ettirgen çatılı eylemler başlıca şu eklerle yapılır: -dır/-dur, -tır/-tur;
- (ı)t / - (u)t; - (ı)r / - (u)r
Ettirgenlik ekleri belli kurallara göre üst üste kullanılabilir.
Bazı araştırmacılarımız10, dört ettirgenlik ekinin üst üste gelebileceğini
belirtirler: geç-ir-t-ir-t gibi.
“Çatılar üst üste kullanıldıklarında, fiilin çatısı en sondaki ektir.
Çünkü özne veya nesnesi, son çatı şekli ile belirlenmiştir.”11
İşlek bir çatı eki olan - (ı)t /- (u)t eki, başlıca l,r gibi akıcı ünsüzlerle
ya da ünlülerle biten tabanlara gelir.
“ Fakat –t ile biten bazı eylemler vardır ki bunların başka çatıda
kökteşleri gelişmemiştir.”12
Bu eylemlerin –t’siz kökleri yoktur ve bunları sözlük kelimeleri
olarak buluruz.
Aşağıdaki örneğimizde yer alan sırıtmak eylemi de –t ile
geçişlenenlerden değil, kökü -t ile biten eylemlerdendir.
Bu eylem köküne –t’den önce bir l ünsüzünün getirilmesi ile yanlış
yapılmıştır.
Y/ Gizli gizli sırıltarak adamlara bakıyor.
(SÇ, Eylül 1980, sa.1, s.4) Şükrü Ramo
D/ Gizli gizli sırıtarak adamlara bakıyor.
8
Tahsin Banguoğlu,Türkçenin Grameri, 5. Baskı, TDK Yayınları: 528, Ankara,
1998, s. 417
9
Zeynep Korkmaz, a.g.e. s. 555
10
Tuncer Gülensoy, Türkçenin El Kitabı, Genişletilmiş 2. Baskı, Kayseri, 1995,
s. 176
11
Gürer Gülsevin, Çatı Ekleri Üzerine Kullanılabilen Ekler, Türk Gramerinin
Sorunları - II, TDK Yayınları, Sayı 718, Ankara, 1999, s. 203
12
Tahir Nejat Gencan, a.g.e. s. 382
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- (ı)t / - (u)t ve - (ı)r / - (u)r ettirgenlik eklerinin birleşip
kaynaşmasından meydana geldiği düşünülen - dır/- dur, -tır/-tur eki genelde
ünlü ve l,r dışındaki ünsüzlerle biten eylem tabanlarına gelir.
Çalışmamız esnasında karşılaştığımız bazı cümlelerdeki eylem kök
ya da gövdelerinin –dır/-dur, -tır/-tur eki ile genişletilmesi gerektiği halde,
bu ekin kullanılmadığını; bazı cümlelerde ise tam aksine gereksiz, yanlış
yere kullanıldığını gördük.
Y/ ... bu toplantıya gelmediği için onu cezalamaya karar verdiler.
(SÇ, 1968, Mart, sa.7, s.19)
-la,-le addan-eylem yapma eki, bazı adlara tek başına gelmez.
“Türkçe veya yabancı kaynaklı bazı adlara bu ekin getirilmesinden
sonra bir çatı eki getirilmesi ve ekin ancak bu şekilde kullanış sahasına
çıkması söz konusudur: Dil-len-, yer-leş-, aydın-la-t-, kalın-laş-, kanatlan-, ev-len- gibi.“13
Bu cümlede yer alan ceza adıda, -la,-le ekinin –n dönüşlülük eki ile
birleşip kaynaşmasından ortaya çıkan –lan,-len ekini alarak eylem görevini
üstlenenlerdendir.
Cezalan- şekli ile bu eylem nesne almaz, geçişsizdir.
Oysa bu cümlede belirtili nesne var olduğundan dolayı geçişli bir
eyleme ihtiyaç duyulmaktadır. Bu ihtiyacı gidermek maksadıyla, geçişsiz
eylem durumundaki cezalan- çatısına –dır ekini getirerek, bu eylemi geçişli
eyleme çevirebiliriz.
D/ ... bu toplantıya gelmediği için onu cezalandırmaya karar
verdiler.
Y/ İşbaşında soruları çocuğuna anlar bir dille cevaplamayı
düşünecekti.
(SÇ, Aralık 1980, sa.4, s.7) Enver İlyas
Burada da cevap adına –lan,-len addan- eylem yapma eki ve –dır
ettirgenlik eki getirilmelidir. –n eki ile cevaplamak işi özneye yönelir, -dır
ekiyle de nesne üzerinde etkili olan özne kendisine yönelen işi doğrudan
yapan olur.
Not: Örnek cümlemizde bu şekilde elde ettiğimiz cevap-la-n-dıreylemine, yüklemin ifade ettiği zamana uyum sağlayabilmesi ve belirtili
13
Şükrü Halûk Akalın, +la – Ekinin Çatı Ekleriyle Kullanılışı Konusundaki
Görüşler ve Ekin Yabancı Kaynaklı Kelimelere Getirilişi Üzerine, Türk Gramerinin
Sorunları Toplantısı, TDK Yayınları: 600, Ankara, Ekim, 1993, s.93
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nesne görevini görebilmesi için, iyelik ve ad durumu eklerini alabilen
–acak,-ecek sıfat-eylem eki getirilmelidir.
Cevaplandırmak işini nasıl gerçekleştireceği konusunda yapanı
düşündürmek maksadıyla da bu eylemin önünde nasıl soru belirteci
kullanılmalıdır.
D/ İşbaşında soruları çocuğunun anlayacağı bir dille nasıl
cevaplandıracağını düşünecekti.
Y/ Erol atına binip, suvari gibi onu koşutuyordu.
(SÇ, Eylül 1980, sa.1, s.9) Mahmut Kıratlı
Dilimizde koşutmak şeklinde bir eylem yoktur.
Burada koşmak eylemini yaptırma bildiren bir eylem durumuna
getirmek için, bu eylem köküne –tur ekini getirmeliyiz.
D/ Erol atına binip,onu suvari gibi koşturuyordu.
Y/ Efendi, bir akşam yolu şaşırıp, kafasını tarla korkuluğuna
çarptırmış ...
(SÇ, 1983, Mart, sa.7, s.5) Enver İlyas
Ettirgen çatıda cümlenin öznesinin genelde işi yapan değil, yaptıran
olduğunu belirtmiştik.
Örneğimizdeki çarpmak eylemi geçişlidir ve bu eylemin belirttiği
işi doğrudan doğruya yapabilecek yapıcı bir öznesi vardır. Bu nedenle,
çarpmak eyleminin –tır ekiyle yaptırma, ettirme bildiren bir eyleme
çevrilmesine gerek yoktur.
D/ Efendi, bir akşam yolu şaşırıp, kafasını tarla korkuluğuna çarpmış
...
Y/ “Her halde bu gruba düşmeliyim ben”, dedi ve kendini yavaş
yavaş sıvıştırdı.
(SÇ, 2002, Eylül, sa.1, s.7) N Hafız
Bu cümlede özne olan tekil üçüncü kişi, eylemin gösterdiği hareketi
vasıtalı olarak başka bir özneye yaptırmamakta, kendi yapmaktadır. Yani
özne yaptıran değil yapandır.
Bu yüzden, nasıl türedikleri dilbilgisince kestirilemeyen ve kökleri
kullanılmayan, sonu ş’li eylemlerden olan sıvışmak eylemine –tır ettirgenlik
ekinin getirilmesiyle yanlış yapılmıştır.
D/ “Her halde bu gruba düşmeliyim ben”, dedi ve yavaş yavaş
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sıvıştı.
- (ı)r / - (u)r eki, “ç, ş, t gibi diş ve diş-eti ünsüzleri ile g, y gibi ön
damak ünsüzleriyle kapanan tek heceli fiillere gelir: art-/art-ır-, bat-/batır-, duy-/duy-ur-, piş-/piş-ir-, yat-/yat-ır- .....”14
Y/ Böylelikle dört yılı hiç anlamadan çabuk geçirdi.
(SÇ, Eylül 1980 sa.1, s.5) Şükrü Ramo
Geçmek eyleminin –ir ekli geçirmek şekli belirtili nesne isteyen
eylem şeklidir.
Örneğimizde belirtili nesne olmadığına göre ve geçmek15 eylemi bu
cümlede taşıdığı anlamı ile bunu gerektirmediğine göre, bu eylemin –ir eki
ile çatı değiştirmesi yararsızdır.
D/ Böylelikle dört yılı hiç anlamadan çabuk geçti.

14
Zeynep Korkmaz, a.g.e. s. 560
15
“Geçmek” eylemi kimi anlamları ile geçişli, kimi anlamları ile geçişsiz olan
eylemlerdendir.
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SONUÇ
Çatı, eylemin özne ile olan ilşkisi gözönünde bulundurularak belirlenen bir gramer kategorisidir.
“Sevinç” dergisinin bazı sayılarında, çatı eklerinin kullanımı ile ilgili
rastladığımız hatalar, genelde, bu ilişkinin gözardı edilmesinden kaynaklanmaktadır.
Etken eylemlere ihtiyaç gösteren cümlelerde edilgen eylemlerin,
edilgenlere ihtiyaç gösterenlerde ise etken eylemlerin kullanılması bu yüzdendir. Eylem tarafından belirtilen işi doğrudan doğruya yapabilecek “yapıcı” bir öznenin varolduğu cümlelerde, eylemin herzaman etken olması
gerekir.
İncelediğimiz metinlerde, cümlelere dönüşlülük anlamının – (ı)n /(u)n eki yerine genelde, iyelik ekli kendi adılı ile (Orhan örtündü yerine
Orhan kendisini örttü ), bazan da belirtili nesne görevli bir ad ile (Aysel
tarandı yerine Aysel saçını taradı) katıldığını gördük.
Dönüşlülük eki -(ı)n /-(u)n ise, öznesi ikiden fazla kişi yada bir topluluk olan eylemlere -(ı)ş / -(u)ş işteş eki yerine yanlış olarak getirilmiştir.
Birbiri kelimesinin iyelik ekli şekillerinin işteşlik anlamı kattığı cümlelerde, -(ı)ş / -(u)ş işteş çatı ekinin kullanılmaması gerektiği halde kullanılmıştır.
Ceza, cevap gibi yabancı asıllı bazı kelimelerin –la,-le ekli şekillerinin kullanılmadığının, bunların ancak -n dönüşlülük ekiyle kaynaşmasından oluşan –lan,-len ekli şekilleri ile kullanış sahasına çıktıklarının bilinmemesi sonucu, bu kelimeler ...cezalamaya karar verdiler; ...cevaplamayı
düşünecekti şeklinde kullanılmış.
Özne yanısıra nesnenin de rol oynadığı ettirgen çatı eklerinin gerektiği yerde kullanılmaması, gerekmeyen yerde lüzumsuz kullanılması da
özne-nesne-yüklem ilişkisinin doğru kurulmamasından kaynaklanmaktadır.
“Sevinç” dergisinde çatı ekleri ile ilgi pek fazla hatalı cümle örneğine
rastlamadığımız halde, olanları belirlemek ve hatanın kaynağını göstererek
bunları tahsis etmekle, yazı dilimizde yapılan yanlışların düzeltilmesinde
bizim de katkı payımız olacağını ümit ediyoruz.
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