


Mayıs 2011

2  HİKMET



HİKMET  17

  HİKMET  3  

HİKMET
İlmi Araştırma Dergisi - Journal of Scientific Research 

17/2011

Sahibi - Owner of the journal
ADEKSAM adına: Tahsin İBRAHİM

Editör - Editor
Doç. Dr. Fadıl HOCA 

Editör Yardımcısı - Assistant editor
Dr. Mensur NUREDİN

Yayın Kurulu - Editorial Board
Dr. Aziz ŞEN
Dr. Fatma HOCİN
Dr. Hülya DAUT - SKUKA
Mr. Sami İSLAMOĞLU
Mr. Habil MUSTAFA  
Mr. Melahat ALİ

Bilim ve Hakem Kurulu - Science and Arbitral Board

Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU   (Makedonya)
Prof. Dr. Ahmed ŞERİF    (Makedonya)
Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN  (Türkiye)
Prof. Dr. Recai COŞKUN    (Türkiye)
Doç. Dr. Melahat PARS    (Türkiye)
Prof. Dr. Mirjana TEODOSİJEVİÇ   (Sırbistan)
Doç. Dr. Kseniya AYKUT   (Sırbistan)
Prof. Dr. Numan ARUÇ    (Makedonya)
Doç. Dr. Nazım İBRAHİM   (Makedonya)
Prof. Dr. Gazmend SHPUZA  (Arnavutluk)
Doç. Dr. Gentiana ABAZİ   (Arnavutluk)
Doç. Dr. Tudora ARNAUT   (Moldavya)

Tasarım - Design:    İlker  ALİ
Tercüme - Translation:   Merve DOKSANÇE
İrtibat - Contact: hikmetdergisi@hotmail.com 
 www.hikmet.adeksam.org



Mayıs 2011

4  HİKMET

İçindekiler - Contents

ÇAĞDAŞ MAKEDON TİYATROSU VE VOYDAN 
ÇERNODRİNSKİ’NİN “KANLI MAKEDON DÜĞÜNÜ” DRAM 

ESERİNDE TÜRK İMGESİ
Doç.Dr.Melahat Pars

( 9 - 26 )
MUNDANE ANALYSIS OF HANAFITE FRIDAY PRAYER OF JURIST 

QÂDI KHÂN
 (d. 592/1195) (I)

Doç. Dr. Niyazi KAHVECİ
( 27 - 56 )

AHMET MİTHAT EFENDİNİN “ÇENGİ” ROMANINDA KADINLAR
Dr. Öznur ÖZDARICI

( 57 - 73 )

YENİŞEHİRLİ AVNİ BEY’İN “BELGRAD ŞARKISI” ADLI ŞİİRİ 
ÜZERİNE TEMATİK BİR YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN
( 74 - 87 )

OPPORTUNITIES FOR ENCOURAGING AND FINANCING 
INVESTMENTS BASED ON THE GEOTHERMAL POTENTIAL OF 

THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Dr. Biljana ANGELOVA

( 88 - 100 )

KOSOVA TÜRKLERİNDE BAHAR BAYRAMLARI VE İNANÇLARI
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

( 101 - 117 )

NEEDS FOR ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS FOR THE 
DYSTOPIAS   OF THE TESTES
Mr. Sci.Dr. Adnan  VRAYNKO

( 118 - 125 )

MAKEDONYA’DA  EMEKLİLİK  REFORMU
Mr. sci. Habil Mustafa

( 126 - 138 )



HİKMET  17

  HİKMET  5  

BAŞ YAZI

Makedonya’da Türkçe başta olmak üzere İngilizce’de makaleler ya-
yınlayan ve Rumeli’deki Türk-İslam kültürü yanısıra, edebiyatı ile sosyal 
ve iktisadi hayatla ilgili konuları ihtiva eden yegane dergi olması gibi, ha-
kemli dergi hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 17. sayısı elinizde 
bulunmaktadır. Bu 17. sayı, değişik mahiyette ve farklı makaleleri içeren 
önemli bir dergi olarak Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası bilim 
kamuoyu karşısına da çıktığımızı memnuniyetle bildirmekteyiz. 

HİKMET dergisinin bu 17. sayısında başta yurtiçi (Makedonya) ol-
mak üzere yurtdışından da (Türkiye) gelen makaleleri yayınlamış bulun-
maktayız. Yurtdışından HİKMET’e gönderilen makalelerin (3) aslında 
yurtdışında dergimize olan ilginin bir dikkati ve önemi olsa gerek. Nitekim 
HİKMET dergisinin, Makedonya, Balkanlar AB’nin değişik ülkelerine ve 
ABD’nin bir kaç kütüphanesine gönderilmesi konusu dergimizin ulusla-
rarası bir hüviyete ve  boyuta kavuştuğunun önemli göstergelerinden biri 
olduğunu düşünüyoruz. Yavaş ancak sağlam adımlarla ilerleyen dergimize 
bundan böyle de yurtiçi ve yurtdışından gönderilecek ve bizim kıstaslara 
uygun olan makalelerin yayınlanacağını ve HİKMET’in uluslararası boyu-
tunun daha da genişleneceği kanaatindeyiz. 

HİKMET dergisinin bu sayısında: Doç.Dr.Melahat PARS’ın  ÇAĞ-
DAŞ MAKEDON TİYATROSU VE VOYDAN ÇERNODRİNSKİ’NİN 
“KANLI MAKEDON DÜĞÜNÜ” DRAM ESERİNDE TÜRK İMGESİ;  
Doç. Dr. Niyazi KAHVECİ’nin  MUNDANE ANALYSIS OF HANAFITE 
FRIDAY PRAYER OF JURIST QÂDI KHÂN  (d. 592/1195) (I);  Dr. Öz-
nur ÖZDARICI’nın AHMET MİTHAT EFENDİNİN “ÇENGİ” ROMA-
NINDA KADINLAR;  Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN’ün YENİŞEHİRLİ 
AVNİ BEY’İN “BELGRAD ŞARKISI” ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE TEMATİK 
BİR YAKLAŞIM;  Dr. Biljana ANGELOVA’nın OPPORTUNITIES FOR 
ENCOURAGING AND FINANCING INVESTMENTS BASED ON THE 
GEOTHERMAL POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA; 
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK’ün KOSOVA TÜRKLERİNDE BAHAR BAY-
RAMLARI VE İNANÇLARI;  Mr.Sci.Dr.Adnan VRAYNKO ve Dr. Sadri 
Zekiri’nin   NEEDS FOR ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS FOR 
THE DYSTOPIAS OF THE TESTES ve  Mr. sci. Habil MUSTAFA’nın  
MAKEDONYA’DA  EMEKLİLİK  REFORMU  makaleleri yer almakta-
dır. 
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Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 17. sayısına ilmi maka-
lelerini gönderme zahmetinde bulunan değerli hocalarımıza ve bu makale-
lerin değerlendirmelerini yapma gayretinde bulunan HİKMET dergisinin 
Bilim ve Hakem Kurlu’nun değerli üyelerine, keza bu sayıdan itibaren Bi-
lim ve Hakem Kurulu’na üye olmayı kabul eden Arnavutluk’tan değerli 
hocamız olan Sn. Prof. Dr. Gazment Shpuza’ya, HİKMET ve ADEKSAM 
adına saygı ve şükranlarımızı bildirir, derginin teknik ve tasarım konula-
rı konusunda hazırlamada hizmeti geçen herkese teşekkür eder, yeni bir  
HİKMET dergisi ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz şen ve esen kalın 
Allah’a emanet olun. 

Mayıs, 2011 Gostivar     Editör:
    Makedonya          Doç. Dr. Fadıl Hoca
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EDITORIAL

 “HIKMET” is the only scientific journal in Macedonia that publish-
es articles in Turkish and English. These articles include the topics like: the 
Turkish –Islamic culture in Rumelia; the literature as well as the social and 
economical life. This 17th edition you are holding in, has got different kind 
of articles .Gladly, we can say that, we appeared besides Turkish science 
community, also to the international science community. In this edition, we 
published the articles posted from Macedonia as well as the articles from 
Turkey. These posted articles are the proof that our scientific journal is fol-
lowed even outside of the country. Usually we send examples of this scien-
tific journal “Hikmet” to the Macedonia, The Balkans, different countries 
of the U.S. and to some libraries of the USA.  We think that this journal has 
got an international identity. Slowly but surely, we think that by publishing 
the available articles sent from domestic and foreign authors, this scientific 
journal is going to be more popular in the international level. 

  In this number of the scientific journal is worked on the Turkish 
image of the dramas like: Prof. Dr. Melahat Pars’s drama “Contemporary 
Macedonian theatre” Voydan Cernodrinski’s drama “Bloody Macedonian 
wedding” . Prof. Dr. Niyazi Kahveci’s “Mundane Analysis of Hanafite Fri-
day prayer of Jurist Qâdi Khân”        (d. 592/1195). Also, the women in 
Dr. Öznur Özdarici’s book \Ahmet Mithat Efendi’s “Belly Dancer”; the-
matically approach of the Dr. Özcan Aygün’s Yenişehirli Avni Bey’s “Bel-
grade song”;  Dr. Biljana Angelova’s “Opportunities for Encouraging and 
Financing Investments Based on the Geothermal Potential of the Republic 
of Macedonia”; Dr. Taner Güçlütürk’s “Spring Vocations and Beliefs of the 
Turkish People in Kosova.” Than, you can find the articles like: Mr. Sci. Dr. 
Adnan VRAYNKO and Dr. Sadri Zekiri’s:   “Needs for Ultrasonographic 
Diagnosis for the Dystopias of the Testes”; Mr. Sci. Habil Mustafa’s: ”Re-
tirement Reforms in Macedonia “.  
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Dear readers, we want to thank to the professors that sent us their valuable 
articles and “Hikmet” scientific journal’s stuff whom did the assessments 
of those articles. Also to the Prof. Dr. Gazment Shpuza whom willingly ac-
cepted to join us. It’s been an honor to work with them. Besides, thanks to 
everybody who worked hardly in the preparation of technical and design 
themes. 
Goodbye and God bless you.

May, 2011 Gostivar                       Editor:
       Macedonia                          Ass.prof. Dr. Fadıl Hoca
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ÇAĞDAŞ MAKEDON TİYATROSU VE VOYDAN 
ÇERNODRİNSKİ’NİN “KANLI MAKEDON DÜĞÜNÜ” DRAM 

ESERİNDE TÜRK İMGESİ

      Doç.Dr.Melahat PARS*

ÖZET

Ünlü Makedon dram yazarı Voydan Çernodrinski’nin (1875-1951) 1900 
yılında Sofya’da yazdığı “Kanlı Makedon Düğünü” dram eseri yazarın en değerli 
edebi eseridir. Güncelliğini günümüze kadar koruyan söz konusu eserde ne yazık 
ki Balkan edebiyatlarının çoğunda ele alınan olumsuz Türk ve Müslüman imajı söz 
konusudur. Eserde, Tsveta adında bir Makedon kızının Türk Beyi Osman tarafından 
kaçırılması anlatılmaktadır. Olaylar Osmanlı döneminde gerçekleşmektedir.
Fakir Makedon kızı Tsveta’nın, çiftlik sahibi Osman Bey tarafından kaçırılması, 
eseri taşıyan ana olaydır. Olaylar neden-sonuç ilişkisi ile bağlıdır ve kendi içinde 
bir bütünlük oluşturmaktadır. 

Beş perdeden oluşan eserin finalinde Tsveta kurtarılır ancak Osman Bey 
Tsveta ile evlenecek olan Spase’nin düğününü basar ve Tsveta tarafından öldürülür. 
Tsveta da Osman Bey’in adamları tarafında öldürülür; böylece eser tipik bir klasik 
trajedi şeklinde biter. Yazar, sübjektif bir üsluba baş vurur ve bu sübjektif yaklaşımı 
özellikle Türk ve Müslümanlarla ilgili önyargılarda göze çarpar. 

Anahtar Kelimeler: dram, imaj, eser

___________________

 Ankara Üniversitesi,Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi,Batı Dilleri ve Edebiyatları  ٭
Bölümü Öğretim Üyesi
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SUMMARY

Contemporary Macedonian Theater and The Image of Turks and Muslims in 
The Work of Macedanian Dramaturge Voydan Çernodrinski, titled “Bloody 
Macedonian Wedding”

Bloody Macedonian Wedding” written by famous Macedanian dramaturge Voydan 
Çernodrinski (1875-1951)  in Sofia in 1900, is the most valuable literary work 
of author. In this work keep up-to-date unfortunately includes negative image of 
Turks and Muslims as in most of the Balkan literature.
This work talks about, abduct of  Macedonian girl, namely Tsveta,by Turkish 
gentleman. Events happens in the period of Ottoman.
 The main topic is the abduction of poor Macedonian girl, namely Tsveta, by 
Turkish gentleman having a farm. Events are connected to cause effect relationship 
and constitutes a unity within itself.
At the end of the work, consisted of five stages, Tsveta was rescued but Turkish 
gentleman called Mr. Osman raid to wedding organized for Spase who will get 
marry with Tsveta and Mr. Osman was killed by Tsveta. Later, she was killed by 
the Mr. Osman’s guardianships and thus work finishes as classical tragedy.
While the struggle of young Macedonian Spase and Tsveta’s family for resquing of 
Tsveta was being described with the tragic elements, author refers to a subjective 
manner in order to encourage Macedonian nationalism. This subjective approach 
of Çernodrinski in particular stand out prejudices about Turks and Muslims. 
Author, have it said his feelings of hostility against Muslims to the protagonist of 
“Bloody Macedonian Wedding” the tragedy.

Key Words: drama, image, piece
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Makedonya’da çağdaş tiyatro sanatı 19. yüzyılın ikinci yarısında ge-
lişmeye başlar. Bu dönemde Makedonya’da Türk kültürü hakim olduğu 
için buradaki çağdaş tiyatronun zeminini hazırlayan Türk tiyatrosundan 
bahsetmek gerekir. 

Bilindiği gibi Makedonya 1371 yılında Osmanlı Türk orduları tara-
fından fethedilir. Zamanla Makedonya’ya yerleşen Türklerin çoğalmasıyla, 
onların kültür hayatlarındaki zenginlik de göze çarpar. Zengin kültür ha-
yatlarının bir alanı da tiyatrodur. Makedonya’ya yerleşen Türkler, berabe-
rinde kendi geleneksel tiyatroları olan Meddah ve Karagöz oyunlarını da 
getirirler. 

Osmanlı dönemini yaşayan Makedonların anlattıklarına göre sadece 
Üsküp’te birçok Karagöz tiyatrosu varmış. Bu tiyatrolar Türklerin toplan-
dıkları kahvehanelerde sahnelenirmiş.1 Makedonya’da halkın ilgisini çeken 
başka bir Türk tiyatro türü de Ortaoyunu tiyatrosudur. 

Panayırlarda, Batı Avrupa’dan gelen ve çadır tiyatrosu denilen toplu-
luklar da 19. yüzyılın birinci yarısında Makedonya’daki kültürel zenginliğe 
katkı sağlarlar. Ancak asıl etkileşim Türk tiyatrosu tarafından gerçekleşir. 
Bulgar yazarı Karakostov’a göre Hristiyan dram toplulukları özellikle Türk 
Ortaoyunundan etkileniler.2 Metin And ise : “Türk Karagözü İslam ülkeleri 
dışında Balkan ülkelerini de etkilemiştir. Yugoslavya’nın, özellikle Türk 
kesimlerinde Karagöz’ün oynatıldığını biliyoruz. Ancak bu ülkeler içinde 
Karagöz’ün en derin etkisi Yunanistan’da görülmektedir” demektedir.3

19. yüzyılda Makedonya’da tiyatro hayatını zenginleştiren bir diğer 
olay da 1897 yılında Üsküp’e gelen “Borges” adlı Ermeni tiyatro toplulu-
ğudur. Türkler tarafından çok sıcak karşılanan topluluk, temsillerini Vardar 
ırmağının kıyısındaki “Ada Kahve”de sahneler. Repertuvarı, şarkı, oyun 
ve kısa piyeslerden oluşan topluluk bazılarını Karagöz oyunu şeklinde 
sahneler.4 

Üsküp Valiliğine Mahmut Şevket Paşa getirildikten sonra şehirdeki 
kültür hayatı daha da zenginleşir. O zamana kadar tiyatro temsillerinin sah-
nelendiği kahvehaneler yerine, Vali’nin emriyle birkaç yüz kişilik çok bü-
yük bir tiyatro binası inşa edilir. Bina 1906 yılında hizmete açılır ve herkes 

1 Ристе Стефановски, Театарот во македонија, Македонска книга, Скопје, 1976, 
26.
2 Ibid., 27-28 s.
3 Metin And, Türk Tiyatro Tarihi İstanbul, İletşim Yayınları 1990, 17.
4 Јован Ранковиќ, „Народниот театар во Скопје,“ Годишен зборник на техничкиот 
факултет, Скопје, 1964, 7.
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tarafından “Türk Tiyatrosu” olarak anılır.
Türk tiyatrosunda sahnelenen temsiller Türkçe olduğu için Makedon-

lar ve diğer azınlıklar bu temsilleri kesinlikle izlemezler. Onlar Türkçe’yi 
zalimler ve esaretçilerin dili olarak nitelendiriyorlar. 5 

Osmanlı İmparatorluğu’nda 19.yüzyılın ortalarına doğru Avrupa kül-
türünün, dolayısıyla tiyatrosunun da etkileri görülmeye başlar. Türk aydın-
larının bu alandaki etkinlikleri, siyasi ve kültür merkezi olan İstanbul’dan 
sonra diğer yerlerine de yayılır. Bunlar arasında Makedonya’da da bu tür 
etkinlikler görülür ve böylece tiyatro edebiyatı da gelişmeye başlar.6 

Ancak Birinci Balkan Savaşı’ndan sonra Makedonya toprakları Sır-
bistan, Yunanistan ve Bulgaristan tarafından istila edilir. Bu istilanın so-
nucunda Makedonya’da her tür kültürel gelişme, özellikle tiyatro sanatı 
tamamen durdurulur.7 Sırp, Yunan ve Bulgarların Makedonya’ya yönelik 
izlediği eritme politikası sonucunda her biri kendisine verilen bölgede Ma-
kedonları değişik isimlerle adlandırırlar ve Makedon kültürünü inkar etme 
yönünde hareket ederler. Makedonlar Sırplara göre Sırp, Yunanlara göre 
Yunan ve Bulgarlara göre de Bulgar’dırlar.

Ancak 19.yüzyılın ikinci yarısında başlayan çağdaş Makedon ti-
yatrosu Osmanlı İdaresi tarafından baskı görmeden, hatta destek görerek 
etkinliklerini sürdürebilmiştir. Osmanlı döneminde birçok tiyatro binaları 
bile inşa edilir. 1864 yılında Selanik’te tiyatro binası inşa edilir.8 Mahmut 
Şevket Paşa da 1906 yılında Üsküp’te tiyatro binası inşa ettirir fakat Ma-
kedonlar Türk tiyatro binası deyip buraya gitmeyi reddederler. 19. yüzyılın 
ikinci yarısında Pirlepe’de bir Makedon temsilini izleyen Manastır Valisi, 
tiyatro etkinliklerini teşvik etmek amacıyla Makedon tiyatrocularına on lira 
bağış yapar.9 

Osmanlı döneminde Makedonya’nın bazı şehirlerindeki tiyatrolarda 
Moliere, Gogol v.b dünya klasiklerinin de oyunları sahnelenir.

Osmanlı idaresinin, Makedon kültürüne gerektiğinden çok imkan 
ve destek sağlamasına rağmen, tiyatro yazarları Osmanlı’yı daima adalet-
sizlikle suçlarlar. Osmanlı idaresine karşı yürüttüğü etkinliklerle bilinen 
MİİÖ (Makedonya İç İhtilal Örgütü) mensuplarına göre Makedon tiyatro 
yazarları Osmanlıya karşı söz konusu örgütün propagandasını yapmış ve 
onlarla işbirliğine gitmişlerdir. İhtilalcilere göre, bu teşkilat, tiyatro temsil-
5 Р. Стефановски, op.cit., 28.
6 Ibid, 23.
7 Ib. 44.
8 Јован Бошковски, Македонска драма, Кочо Рацин, Скопје, 1961, 8.
9 Р. Стефановски, op.cit., 38.
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lerini Makedon halkını ihtilalciliğe teşvik etmek amacıyla kullanmışlardır. 
Üsküp, Manastır, Selanik, Pirlepe, Kılkış gibi şehirlerde Makedon tiyat-
roları bu amaçla çalışmıştır. 1894-95 yıllarında MİİÖ liderlerinin de bu 
temsillerde rol aldıkları bilinmektedir.10  

Makedon tiyatrosunun kurucusu Yordan Konstantinov Cinot’tur an-
cak iz bırakacak ilk dram eserleri 19.yüzyılın sonlarında Voydan Çernod-
rinski tarafından yazılır. Çernodrinski’nin Makedon halkının hayatını konu 
aldığı eserleri kendisinin kurduğu iki tiyatro topluluğu tarafından sahnele-
nir. Bu dönemde tiyatro yazarlarının da sayısı çoğalmaya başlar.

Voydan Çernodrinski,1875 yılında Makedonya’nın Debre Sancağına 
bağlı Seltse köyünde doğar. 1890’da ailesiyle birlikte Sofya’ya taşınır. Li-
seyi bitirdikten sonra Makedonya’nın değişik yerlerinde öğretmenlik yapar. 
1894 yılında öyküler ve dram eserleri yazmaya başlar. Sofya’da Makedon 
mültecilerinin kurduğu “ Makedonski Zgovor” adlı tiyatro topluluğuna ka-
tılır. Daha sonra kurulan “Skrb i Uteha” tiyatro topluluğuyla Makedonya’yı 
dolaşır ve kendi oyunlarını sahneler. 1900 yılında önce Sırbistan sonra 
İsviçre ve Almanya’ya gider. İsviçre’den döndükten sonra en ünlü eseri 
olan” Kanlı Makedon Düğünü”nü yazar. 1900-1904 yılları arasında “Ka-
fasızlık Yüzünden Çekiyoruz”, “Köle ile Ağa”, “Kötülüğe Karşı Kötülük” 
ve “Karşılaşma” dram eserlerini yazar. İkinci Meşrutiyetin ilanından sonra 
Makedonya’ya dönen Çernodrinski, Üsküp, Manastır, Selanik ve diğer şe-
hirlerde Çağdaş Makedon tiyatrosunun temellerini atmaya çalışır. Balkan 
Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı yıllarında Bulgaristan’a döner ve bura-
da “Özgürlüğün Ruhu”, “Nehir Kenarında”, “ Vardar Fırtınaları”, “Make-
don Ayaklanması”, “Meyhane”, “Yılbaşında”, “Makedon Mültecileri” v.b. 
eserlerini yazar. Çernodrinski 1951 yılında Sofya’da ölür.11 

Kanlı Makedon Düğünü, Voydan Çernodrinski’nin en değerli dram 
eseridir. Yazar İsviçre’den döndükten sonra eseri yazmış, sahnelemiş ve 
yayımlamıştır. Günümüze kadar eserin birkaç baskısı yapılmış, 1969 yılın-
da filmi çekilmiştir. Eser 1936 yılında ABD’de yaşayan Makedonlar tara-
fından da yayımlanmıştır. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra Makedonya’da 
1953-54 yıllarında tekrar sahnelenmiştir.

Çernodrinski’nin eseri yazdığı dönemde Osmanlı İmparatorluğu çok 
zor ekonomik, sosyal ve siyasi sorunlarla karşı karşıyaydı. Gerek Osman-
lı Hıristiyanları, gerekse Avrupa ve komşu Balkan devletleri olan Bulga-
10 Ibid. 40.
11 Bkz.: Војдан Чернодрински, дела, T.1, Мисла, Скопје, 1976, 7-17; aynı: Р. Сиљан, 
Сто години македонска драма, Матица македонска, Скопје, 1992, 104-108; Ј. 
Бошковски, op.cit, 5-24.
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ristan, Yunanistan, Sırbistan, İmparatorluğu yıkma yönünde değişik faa-
liyetler içerisindeydiler. Bu dönemde İmparatorlukta var olan sorunlara 
Makedonya sorunu da eklendi. Makedonya sorunu bu dönemde kazandığı 
güncellikle Osmanlı İmparatorluğu’nun bağımsızlığını ve toprak bütünlü-
ğünü tehlikeye düşürdü.

Avrupa ve Balkan devletleri Makedonya sorununu, Berlin Antlaş-
masının 23. maddesi gereğince çözümlemeye çalıştılar. Ancak bu mad-
de, Makedonya’ya muhtariyetin verilmesini öngörüyordu, dolayısıyla, 
Makedonya’ya muhtariyetin verilmesi Osmanlı Devleti’nin parçalanması 
demekti. Bundan dolayı Osmanlı Devleti Berlin Antlaşmasının 23. madde-
sine karşı gelir. Devletin bu tavrına karşılık 23 Ekim 1893 yılında Selanik’te 
MİİÖ ve Mart 1895 yılında Sofya’da kurulan VMK teşkilatları,1897 yılın-
dan itibaren silahlı eylemlerini başlatırlar. Böylece Osmanlı İmparatorlu-
ğunda Makedon sorununun terörle çözme dönemi başlamış olur. Söz ko-
nusu terörist örgütler “ Makedonya Hıristiyanlarını, yanlışlıkla yarattıkları 
esaret ve kölelik zihniyetinden kurtarmaya ve onlara özgüven vermeye 
çalışırlar”.12

Dolayısıyla “Kanlı Makedon Düğünü” de bu siyası amaçla yazılır ve 
sanatsal değerden yoksundur. Çernodrinski, edebi yaratıcılığının tamamını 
siyasete alet eder. Söz konusu eseri yazma nedenlerini şu cümlelerle ifade 
eder: “ Kardeşlerimi uykudan uyandırma ihtiyacını hissettim. Diğer yan-
dan bazı Makedon yazarlarının bu konuda sorumsuz olduklarını, yazdıkları 
partizanvari makalelerini sadece maddi çıkar sağlamak amacıyla yazdıkla-
rını fark ettim. Bu tür yazarların Makedon çıkarlarına da karşı olduklarını 
gördüm ve kalemime sarılıp böyle bir eser yazmaya karar verdim”.13 

Eserin sahnelendikten sonra elde ettiği başarı ve yankılarla ilgili ga-
zetelerin de değişik yorumları vardır. Sofya’da çıkan “Reformi” gazetesin-
de, 13 Kasım 1900 yılında şöyle bir yazı çıkar: “ Kanlı Makedon Düğü-
nü, Slavyanska Beseda salonunda sahnelendi. Temsil, Makedon Kurtuluş 
Hareketi’ne katkıda bulunmak amacıyla sahnelendi. Trajedide, amatör ak-
törler rol aldı ve salon tıklım, tıklımdı. Yer olmadığı için seyircilerin çoğu 
salondan çıkmak zorunda kaldı… Genç aktörler seyirciyi şaşırtacak kadar 
başarılıydılar…V. Milçinov, Osman Bey rolünde harikaydı. Ülkemize yer-
leşen, kardeşlerimizin ocağını söndüren ve ailelerinin ırzına geçme utancı-
nın sorumluları olan o kanlı katilleri çok inandırıcı canlandırıyorlar. Eserin 
adından da görüleceği gibi bu trajedi, Türk gaddarlığı altında dayanılmaz 

12 R.Silyan, op.cit., 36-99
13 В. Чернодрински, op.cit,171-244.
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şartlarda hayat mücadelesi veren Makedonları temsil ediyor” . 14

Aynı gazetede 21 Aralık 1900 yılında şöyle bir yazı çıkar: “Kanlı 
Makedon Düğünü, Noel Bayramından önce Filibe’de de sahnelenecektir. 
Ülkelerinin kurtuluş hareketi için fedakarlık eden bu genç vatanperverlere 
en içten sevgilerimizi sunuyoruz. Fedakarlık, genç Makedonlar arsında çok 
sık bir durum değildir…15     

Belgrad’ta çıkan “Mali Jurnal” gazetesi 13 Aralık 1903 tarihinde şun-
ları yazar: “… Oyunları doğaldı, eserin konusu gerçek vatanseverleri sarsa-
cak nitelikteydi. Çok sayıdaki seyirciler, akşam saatlerinde temsilin tekrar 
sahnelenmesini istediler. Böylece, Kolarats’ta bu akşam,bu ilk Makedon 
topluluğunun temsili onuncu defa sahnelenecektir.16 

Novi Sad’ta çıkan “Zastava” gazetesi ise 17 Aralık 1903 tarihinde 
şöyle yazar: “… Belgrad’a bir Makedon topluluğu geldi ve bizim Halk 
Tiyatromuzda Kanlı Makedon Düğünü’nü sahneledi. Temsili seyrederken 
kalbimiz duracak gibi oldu. O zavallı Makedonlar için ise bu durum alı-
şılagelmiş bir durum. Oralarda bu gibi olaylar her gün oluyor. Gördüğüm 
kadarıyla Makedon halkı ne pahasına olursa olsun yaşanan bu acıları du-
yurmak istiyorlar…17    

Belgrad’ta eserle ilgili yorum yapan bir diğer gazete de “Ştampa” 
gazetesidir. Ştampa gazetesi diğer gazeteler gibi subjektif bakış açısıyla 
zengin bir makale yayımlar : “ … Eseri çok usta bir el yazmamış ancak 
Makedonların kanıyla yazılmış. Eser sadece Türk vahşiliğinin yapabileceği 
iğrençlikleri dile getiriyor. Bu temsilde Makedon kardeşlerimizin yaşadığı 
ve sonu olmayan sefaletin tablosu çiziliyor… Osman Bey, o sarhoş Türk, o 
çavuş, vali ve diğerleri, bunlar asla unutmayacağımız tiplerdir…”18

Bazı gazeteler Çernodrinski’yi halkta uyandırdığı aşırı şoven duy-
gulardan dolayı eleştirir. Filibe’de çıkan “Pravda” gazetesine yazan Tırp-
çe Anastasov ise şu ifadeleri kullanır: “ Sayın Çernodrinski, Kanlı Make-
don Düğünü temsilini seyirciyle tanıştırmak için şehirden şehre dolaşıyor. 
Filibe’deki mültecilere de bu temsili izletti. Ben, eserdeki olayların, çeliş-
kilerle dolu Makedon hayatının gerçek kopyası olduğunu inkar etmiyorum. 
Hatta bu kanlı çilelerin bende unutulmayacak izler de bıraktığını vurgulu-
yorum, ancak Sayın Çernodrinski’nin sahneye konuş tarzını, her vicdanlı 
Makedon mahkum edecektir. Bu temsilin sahnelenmesiyle, geçmişimizi, 
14 Реформи, (София), 13.XI 1900, 3.
15 Реформи, (София), 21.XII 1900, 5.
16 Mали Журнал (Београд), 13 XII.1903, 7.
17 Застава (Нови Сад) ,17.XII.1903, 7.
18 Штампа (Београд), 14.XII.1903, 5.
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günümüze getiriyor, kanlı yaramızı deşiyor, geçmişte Makedonya’yı kana 
bulayan siyasi düşmanlığımızın ateşini eşeliyoruz. Şu anda Kanlı Makedon 
Düğünü tarzındaki piyeslerin sahnelenmesi, Makedon ve Türkler arasında-
ki siyasi düşmanlığı ateşlemek, dolayısıyla Makedonya’nın kurtuluşu için 
uğraşan Türklerin bu iş birlikten vazgeçmesi demektir. Sayın Çernodrinski 
bu oyunu sahnelemekle, Makedon Kurtuluş Hareketine zarar verdiğinin 
farkında mı? Yoksa onun şöhreti her şeyden daha mı önemli! Eğer böyle 
ise çok yazık… Belki Sayın Çernodrinski ve onun gibileri bu oyunun Türk-
Makedon ilişkilerini zedelemeyeceğini düşünüyorlar ama yanılıyorlar. 
Makedonların o şiddetli milli siyasetlerinin zamanı geçti. Bu gerçeği tüm 
Makedonların kabul etmesi gerekir. Bundan dolayı aramızda güvensizliğe 
neden olacak olaylardan uzak durmalıyız. Türk azınlığı ile daha güçlü bir 
bağ için var gücümüzle çalışmalıyız…”19

Örneklerden de görüldüğü gibi ünlü oyun gerek halk gerekse basında 
büyük yankılar uyandırır. Ancak tüm bu tepkiler tek bir noktada birleşir: 
Türk düşmanlığı noktasında. Dolayısıyla Çernodrinski Makedon edebiya-
tının belki de en ünlü şoven yazarıdır ve eserlerinin hiçbir sanatsal değe-
ri olmamasına rağmen söz konusu edebiyatçı çok özel bir yere sahiptir. “ 
Kanlı Makedon Düğünü” nün sahnelenmesi ise bir gelenek haline gelmiş 
ve sık sık sahnelenmektedir.

Eserde bir ailenin trajedisi anlatılmaktadır. Ancak Çernodrinski bu 
aile dramına kazandırdığı geniş anlam sayesinde eserdeki olayları milli bir 
trajedi haline dönüştürmüştür.

Olaylara gelince kısaca şöyle özetleyebiliriz: Fakir Makedon kızı 
Tsveta’nın, çiftlik sahibi Osman Bey tarafından kaçırılması, eseri taşıyan 
olaydır. Oyun, dıştan gelen olaylar üzerine dayanır ve neden-sonuç ilişkisi-
ne bağlı olup, kendi içinde bir bütünlük oluşturur.

Olaylar dizisi, birinci perdenin onuncu sahnesinde Osman Bey’in 
oyuna girmesiyle başlar. İlk dokuz sahnede Osman Bey’in tarlalarında ça-
lışan Kuzman ailesinin ve diğer köylülerin aralarındaki günlük konuşmalar 
yer alır. Bu perde, birbirini beğenen Tsveta ve  çoban Spase arasında yaşa-
nabilecek büyük bir aşkın müjdeleyicisi olarak görülür.   

Çoban Spase’nin, Tsveta’nın çalıştığı tarlaya gelmesi, iki gencin bir-
birine bakışları, yeni bir aşkı müjdeler. Daha sonra yalnız kaldıklarında 
aralarındaki konuşmalardan evlilik hayalleri kurdukları anlaşılır. Ancak 
onuncu sahnede Osman Bey’in gelmesiyle iki gencin gelecekle ilgili hayal-
leri suya düşer. Osman Bey’in gelmesiyle olaylar dizisi de başlamış olur. 

19 В. Чернодрински, op.cit, 168.



HİKMET  17

  HİKMET  17  

Tarlalarında çalışan köylüleri kontrol etmeye gelen Osman Bey, Trayan 
adlı köylünün çok güzel kızı Tsveta’yı fark eder ve onu çiftliğine davet 
eder. Fakat ailesi buna izin vermez ve Tsveta “Bir Türk’e misafir gitmem” 
der. Osman Bey, söylenenleri dikkate almayarak, yanındaki adamların yar-
dımıyla Tsveta’yı zorla götürür ve birinci perde de böylece biter.

Yazar ikinci perdede hareketlilik sağlayacak hiçbir olay getirmez. Bu 
perdede yaşlı Kuzman dede, eşi ve gelinleri Mira’nın konuşmalarından, 
reayanın zor hayat şartları hakkında bilgi verilir. Altıncı sahnede sarhoş bir 
Türk’ün Kuzman ailesinin evine gelmesi bir merak unsuru oluşturur. Sar-
hoş Türk’ün Makedon ailesine konaklamak için geldiğinin açıklanmasıyla 
merak unsuru da ortadan kalkar. Yazar ikinci perdede Makedon köylüsü-
nün sosyal durumunu sergiler.

Üçüncü perdede olaylar Osman Bey’in çiftliğinde geçer. Bu perdede 
Tsveta’nın peripetileri de başlar. Tsveta çiftlikte, daha önce “Türkleştiril-
miş” Kırtsa ve Petkana ile karşılaşır. Ancak Tsveta onlar gibi Osman Bey’in 
isteklerine boyun eğmemekte kararlıdır. Türk olmayı kesinlikle kabul et-
meyen Tsveta, Osman Bey tarafından uygulanan baskıya daha fazla daya-
namaz ve kendini avludaki kuyuya atarak hayatına son vermek ister. Çok 
geçmeden Osman Bey’in yardımcıları Tsvata’yı kuyudan çıkarırlar. Diğer 
yandan Tsveta’nın kardeşi Duko ve sevdiği Spase, Vali’nin izniyle Osman 
Bey’in çiftliğine gelip Tsveta’yı aramaya başlarlar. Osman Bey, haremliğin 
dışında çiftliği aramalarına izin verir ve Tsveta’nın çiftlikte olduğunu inkar 
eder. Tsveta’nın haremlikte olduğunu bilen iki genç, onu görmekte ısrar 
ederler. Bu ısrarlar üzerine Osman Bey, haremliğe girmelerine izin verir fa-
kat Duko ve Spase odaları dolaşırken Osman Bey Tsveta’yı yer altında olan 
bir dolaba gizler. Tsveta’yı haremlikte bulamayan Duko ve Spase, Osman 
Bey’i tehdit ederek çiftliğini terk ederler. Giderken Duko, haremliğin bir 
köşesine gizlice bir ipek eşarp bırakır. Çok geçmeden dolaptan çıkartılan 
Tsveta eşarbı görür ve Duko ile Spase’nin geldiklerini anlar. Böylece üçün-
cü perdede Osman Bey, çiftliğinde Tsvata’nın olmadığını ispatlamış olur. 
Osman Bey ayrıca imam olan Selim Hoca’dan Tsveta’yı “Türk” olması 
konusunda ikna etmesini ister. Selim Hoca, Kuran okuyarak bunu başara-
bileceğini ve kızı şehre götürürse daha iyi olabileceğini söyler.

Dördüncü perdede olaylar doruk noktasına ulaşır. Tsveta’nın ailesi, 
Osman Bey’in çiftliğini aramakla yetinmeyip, Validen yabancı konsoloslar 
ve piskopos vekillerinden oluşan bir heyetin denetiminde kızlarının duru-
munun araştırılmasını isterler. Bunun üzerine Tsveta, ferace giymiş bir şe-
kilde belediyeye, yabancı temsilcilerin önüne getirilir. Tsveta, Valinin Se-
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lim Hocadan önceden aldığı sorulara yarı baygın bir durumda cevap verir. 
Genç kızın “Ben isteyerek Türk oluyorum” cevabı karşısında herkes şaşı-
rır. Bu cevap üzerine ailesi kızlarının yüzünün açılmasını ister. Buna izin 
vermeyen Vali, yabancı temsilcilerin ısrarı üzerine kızın yüzünü açtırmak 
zorunda kalır ve böylece Tsveta’nın kendinde olmadığı ortaya çıkar. Çok 
geçmeden kendine gelen kız gerçeği söyler ve özgürlüğüne kavuşur.

Olaylar dizisi beşinci perdede Tsveta ve Spase’nin düğünleriyle de-
vam eder. Çok geçmeden Osman Bey ve adamları gelir ve Tsveta’yı ye-
niden kaçırmak ister. Kendisini engellemek isteyen Duko’ya ateş eder ve 
öldürür. Tsveta belinde sakladığı bıçakla Osman Bey’i öldürür. Tsveta’yı 
Osman Bey’in adamları öldürür. Böylece eser tipik bir klasik trajedi şek-
linde biter.

Eserde kalabalık bir şahıs kadrosu vardır. Karakter niteliği taşıyan 
tek kişi ise Tsveta’dır. Şahıs kadrosunu iyiler ve kötüler olmak üzere iki 
gruba ayırmak mümkündür. İyiler tüm Makedonlar, kötüler ise tüm Türk-
lerdir. Baş kahramanların psikolojik ve fizyolojik özellikleri üzerinde çok 
az durulur. Olayları yönlendiren kişiler Tsveta ve Osman Bey’dir. Yardımcı 
kişiler ise Spase, Duko, Vali, Selim Hoca, zaptiyeler, Trayan ve diğerleri-
dir.

Tsveta eserde, Osman Bey’le birlikte tüm olaylara neden olan kişidir 
ve aynı zamanda karakter niteliğini taşıyan tek kişidir. Olayların tamamı 
Tsvet’a ile ilgilidir. Trajedide ana düğüm de Tsveta’ya bağlıdır. Tsveta gü-
zel olduğu kadar akıllı, cesur, mücadeleci, kendi milli ve dini geleneklerine 
son derece bağlı bir Makedon kızı olarak gösterilmektedir. Bu özellikleri 
tüm olaylarda ön plandadır.

Birinci perdede neşeli, şarkı söyleyen bir Tsveta ile karşılaşıyoruz. 
İkinci sahnede Spase’nin gelmesiyle bu iki gencin arasındaki sevgi kıvıl-
cımları ve gelecekle ilgili planladıkları, romantik bir melodram çerçevesin-
de gerçekleşir. Ancak Osman Bey ve adamlarının gelmesiyle Tsveta’nın bu 
romantık hayalleri son bulur ve onuncu sahnede mücadeleci yönü ortaya 
çıkar. Bu özelliği Türk nefretiyle karışmış bir özellik olarak da nitelenebi-
lir. Birinci perdenin onuncu sahnesinde:

Osman Bey: (Trayan’a) Kızını çiftliğime misafir götüreceğim…söz-
lerine,

Tsveta: Ne demek bu! Türk’e misafir gitmem ben!- der.
Bu sahnenin devamında Tsveta’nın hemen bir diğer özelliği ortaya 

çıkar, dinine son derece bağlıdır. Bu bağlılığını yine onuncu sahnede Os-
man Bey’e “ Ben Hıristiyanın, sana gelmem!” sözleriyle ifade eder. 
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Yazarın Tsveta’yı karakter yapma yönündeki uğraşıları üçüncü ve 
dördüncü perdede de devam eder. Üçüncü perdenin birinci sahnesi, peri-
petinin olduğu bir sahnedir. Tsveta Osman Bey tarafından kaçırılmasına 
rağmen onun isteklerine, kandırmalarına boyun eğmez ve bu konuda son 
derece kararlıdır. Bu kararlılığını üçüncü perdenin ikinci sahnesinde Os-
man Bey’e şu sözlerle ifade eder:

Osman Bey: Kızma canım! Seni çiftliğimin sahibi yapacağım! Tüm 
malım senin olacak…

Tsveta: İstemem, asla! Malın mülkün sana kalsın ben evime gitmek 
istiyorum!

Osman Bey: Sen Türk olacaksın!
Tsveta: Kim, ben mi, asla ve asla Türk olmam!
Osman Bey: ( Kızı öpmek ister).
Tsveta: (Tokat atar) Al sana öpmek köpek!

Diyalogtan da görüldüğü gibi Tsveta kendi prensiplerinden ve karar-
larından ödün vermez. Ne pahasına olursa olsun Türk ve Müslüman olma-
makta kararlıdır. 

Osman Bey’e var gücüyle karşı gelir ve haremdeki “Türkleştirilmiş” 
kadınların Türk olma yönündeki önerilerini kabul etmez. Böylece Türk ve 
Müslüman olmak yerine intiharı seçer ve kendini  kuyuya atar. Bu şekilde 
namusunu ve şerefini kurtaracağını düşünür. Ancak intihar teşebbüsünden 
sonra özellikle üçüncü perdenin on birinci sahnesinde kardeşi Duko’nun 
bıraktığı eşarbı görünce çok sevinir ve tekrar mücadele etmeye karar verir. 
Üçüncü perde Tsveta’nın ağır psikolojik durumunu yansıtır. Osman Bey’in 
“ Seni Türk yapabilmek için çiftliğimi de satarım” sözlerine ağlayarak, 
kararlı bir şekilde “ Türk budalası, benim dinim senin çiftliğinin iki katı 
değerlidir” şarkısını söylerken tekrar dinine bağlılığını vurgular. Tsveta’nı 
ağır psikolojik durumu, onun kararlılığını ve dinine bağlılığını hiçbir şekil-
de etkilemez.

Dördüncü perdede yabancı temsilcilerden oluşan heyetin önüne çı-
kartılan Tsveta verdiği cevaplarla bir anda Makedon okuyucusunu hayal 
kırıklığına uğratır çünkü isteyerek Türk olduğunu söyler. Ancak yüzündeki 
feracenin çekilmesiyle baygın olduğu anlaşılır. Çok geçmeden kendine ge-
len Tsveta kişiliğine yakışır bir şekilde cevap verir ve özgürlüğüne kavu-
şur. 

Beşinci perdede Tsveta yeniden mutluluğuna kavuşur fakat mutlulu-
ğu kısa sürer. Osman Bey’in gelmesiyle Tsveta ve Spase’nin mutlulukları 
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son bulur. Osman Bey tarafından yeniden kaçırılmak istenen Tsveta be-
linde sakladığı bıçakla Osman Bey’in hayatına son verir  fakat kendisi de 
öldürülür. Ancak son nefesinde bile dinine ve milliyetine bağlılığını ifade 
ederken “ Öl-düm a-ma Türk ol-madım! der. Bu cümle Tsveta karakterinin 
en kuvvetli dramatik aksanıdır. Yazar Tsveta’yı hayal ettiği, idealleştirdiği 
bir Makedon kızının tüm özellikleriyle süsler ve böylece Tsveta’yı ideal bir 
sembol haline getirir.

Osman Bey ise olayları başlatan kişidir. Yazar, Osman Bey’e bir in-
sanda olabilecek tüm kötü özellikleri verir. Böylece ideal bir negatif tipi 
yaratmayı başarır. Osman Bey istediğine kavuşabilmek için her yola baş-
vurabilen, hilekar ve yalancı bir tip olarak gösterilir. Tsveta’nın karşı koy-
malarına rağmen onu “Türk” ve Müslüman yapabilme konusunda kaba 
yöntemlere baş vuran bir tip olarak verilir. Osman Bey kendini mutlak güç 
olarak görür ve bu yönde hareket eder. Tarlada çalışan Trayan’ın kızını 
köşküne götürmekte kararlıdır. Tsveta’nın Türk olmamaktaki kararlılığı 
ve direnişi ne kadar güçlüyse Osman Bey’in de onu Müslüman yapmak-
taki kararlılığı o derece güçlüdür. Tsveta’yı çiftliğine götürdükten sonra 
ona hep iyi davranmaya çalışır. Ancak Tsveta’nın iyilikten anlamadığını 
görünce tavrını değiştirir ve Tsveta’ya çok kötü davranmaya başlar çünkü 
bu Makedon kızını “Türk” yapma konusunda çok kararlıdır. Bir diğer özel-
liği de mücadeleci olmasıdır fakat bu mücadele kötü anlamda gelişen bir 
mücadeledir. Bu iki özelliği son perdede çok fazla vurgulanır. Tsveta’nın 
Vali tarafından evine gönderilmesine rağmen Tsveta’yı kaçırmaya gider ve 
bunu da Tsveta’yla Spase’nin evlenecekleri gün yapar. Osman Bey’in bu 
mücadeleci yönü biraz da gururla karışık bir özelliktir. Her trajedide oldu-
ğu gibi burada da negatif olarak gösterilen Osman Bey cezasını bulur ve 
Tsveta tarafından öldürülür. Osman Bey tüm eser boyunca negatif yönde 
hareket eder ve hiçbir perdede olumlu yönde bir tavır sergilemez.

Duko ve Spase Makedon okuyucusunun beklediği özelliklere sahip 
iki genç olarak anlatılır. İkisi de tüm eser boyunca cesur, geleneklerine, 
milletlerine ve dinlerine son derece bağlı idealist iki gençtir. Duko kızkar-
deşini, Spase ise sevdiği kızı Osman Bey’in elinden kurtarmak için hiçbir 
fedakarlıktan kaçınmayarak her tür zorluğu göze alarak mücadele ederler 
ve sonunda başarılı olurlar, ancak Duko son perdede Osman Bey tarafından 
öldürülür.

Yazar Vali Tevfik Paşa’yı çökmekte olan düzenin temsilcisi olarak 
verir. Olaylar boyunca Osman Bey’in yanında yer almaya çalışır ancak ya-
bancı heyetin baskıları sonucunda Tsveta’yı ailesine teslim etmek zorunda 
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kalır.Vali de negatif bir tiptir. Eser boyunca vicdani yönü olmayan, rüşvetçi 
ve ikiyüzlülüğüyle görevini ihmal eden biri olarak gösterilir.

Selim Hoca, Osman Bey’in etkisi altında olan kişiliksiz biri olarak 
gösterilir. Bir din adamı olmasına rağmen İslamiyet’i yanlış anlatır ve 
Tsveta’nın zorla Müslüman olmasında bir sakınca görmez. Üçüncü perde-
nin ön üçüncü sahnesinde Tsveta’ya “ Muhammed’in seni cennete alabil-
mesi için nasıl dua edeceğini öğreteceğim” der. Ayrıca Tsveta’nın işlediği 
günahlar için Muhammed’ten af dileyeceğini de söyler. Selim Hoca’nın bu 
şekilde konuşturulmasını sağlayan yazarın İslamiyet hakkında doğru bilgi-
lere sahip olmadığı ortaya çıkar.

Eserde tarihi zamana baktığımızda kesin bir tarih verilmemiştir an-
cak Çernodrinski anılarında eseri 1900 yıllarında yazdığını belirtir. Eserde-
ki mekan ise çoğu zaman Osman Bey ve Makedonların sosyal durumlarını 
belirten unsur olarak ele alınır.

Bir dram eserinin asıl özelliği okuyucuyu sürekli bir heyecan içinde 
tutacak hareketliliği sağlamaktır. Eserde sürekli bir aksiyon yoktur, aksi-
yonu sağlayan olaylar üçüncü, dördüncü ve beşinci perdede görülür. Ya-
zar eserin ilk sayfalarında yılan yada havanın kararması gibi dış olaylarla 
,diyaloglara canlılık katar. Ayrıca, Tsveta’nın kişiliğinde de az bile olsa iç 
aksiyon vardır.

Eserdeki dönüm noktalarına gelince,dört dönüm noktası göze çarpar. 
Birinci dönüm noktası, birinci perdenin onuncu sahnesinde Tsveta’nın Os-
man Bey tarafından kaçırılmasıdır. İkinci dönüm noktası, üçüncü perdenin 
altıncı sahnesinde Tsveta’nın kendini kuyuya atmasıdır. Üçüncü dönüm 
noktası, dördüncü perdenin on birinci sahnesinde Tsveta’nın kendi isteğiy-
le Türk-Müslüman olduğunu söylemesidir. Dördüncü dönüm noktası, yine 
aynı sahnede Tsveta’nın kendine gelerek doğruyu söylemesidir.   

Eserde gerek dilde, gerek geleneklerdeki Türk izleri göze çarpar. Ör-
neğin Türk atasözleri kullanılır. Metinde bu atasözlerin tam çevirileri veya 
uygulanmış şekilleri verilerek, kişilerin fikirlerine kesinlik veya aydınlık 
kazanmak için kullanılır. Tarlada çalışan Makedon köylüler aralarında ko-
nuşurken Bogdan isimli köylü “kaderde ne varsa çekilir” atasözünü kulla-
nır. Bogdan’ın kullandığı bu atasözü Türk atasözü olan “ başa gelen çeki-
lir” atasözünün çevrilmiş şeklidir. Türklerde de gelecek ve her şey kadere 
bağlıdır, kaderle ilgilidir.

Tsveta ve Spase’nin gelecekleriyle ilgili yaptıkları erken planlar için 
Tsveta’nın babası Trayan “ Balık henüz denizde iken siz tavayı ateşe koy-
dunuz” der. Bu atasözü de “balık denizde tava ateşte” atasözünün Make-
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donca çevirisidir. Osman Bey’in tarlalarında çalışan Kuzman ailesinden 
Trayan “Osman Bey güçlüdür. Gücün olduğu yerde ise adalet yoktur” der. 
Bu atasözü de hiçbir değişikliğe uğramadan Makedoncaya intikal etmiştir.

Eserde ayrıca Türk motiflerinden, paranın konulduğu kadife veya bez 
kesenin kullanılmasına rastlanır.

Çernodrinski ayrıca Türkçe ve Bulgarca karışımından meydana ge-
len bir dil kullanmıştır. Çünkü o yıllarda Türkçenin ve Türk medeniyetinin, 
Balkan unsurlarının dillerine,edebiyatlarına, sanatlarına, kültürlerine ve 
diğer nitelik ve değerlerine yaptığı etki ve bıraktığı izler doruk noktasına 
ulaşır. 

“Kanlı Makedon Düğünü” eserinde 270’den çok Türkçe kelime kul-
lanılır. Bu kelimelerin bazıları en az iki en çok kırk defa kullanılır. Eserde 
kullanılan Türkçe kelimelere Makedonca ekler ulanarak, bazı harfler ve 
heceler düşürülerek veya katılarak, bazı ünlü ve ünsüz değişimi yaparak 
kullanılmaktadır.

En çok kullanılan Türkçe kelimeleri şöyle sıralayabiliriz:
Aber- Haber                                                                       Anasana-Anasına
Aciba – Acaba                                                                Angariya- Angarya
Adet –Adet                                                                     Apsana- Hapisane
Aferim – Aferin                                                                  Araç- Haraç  
Aga –Ağa                                                                           Aramiya-Harami
Airliya –Hayırlı olsun                                                         Arç- Harç
Alah –Allah                                                                        Arem- Harem 
Alal – Helal                                                                        Argat- Irgat
Alaşveriş- Alışveriş                                                           Arzoal- Arzuhal
Alaykum selyam- Aleykümselam                                     Aşik-Aşık
Aleman- Alaman                                                               Asli- Aslında
Altan- Altın                                                                       Atar-Hatır
Alva –Helva                                                                      Ayde- Haydi
Ama- Ama                                                                         Aydut- Haydut
Aman- Aman                                                                     Ayvan-Hayvan
An- Han                                                                             Badiala-Bedava
Anadol- Anadolu                                                             Bakalam-Bakalım
Anamka- Hanım                                                                 Bakşiş-Bahşiş
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Barem-Bari                                                                            Dolap-Dolap
Bastisa-Bastırdı                                                                  Domus- Domuz
Başkomita-Başkomita                                                          Dovlet-Devlet
Bavça-Bahçe                                                                       Dukan-Dükkan
Bayrak- Bayrak                                                                      Dur-Dur
Beg- Bey                                                                                Duşek-Döşek
Beim- Beyim                                                                    Duşman-Düşman
Beklim- Belki                                                                    Edepsaz-Edepsiz
Belya- Bela                                                                        Efendiya-Efendi
Bendisa-Beğenmek                                                               Elbete-Elbette
Beriket- Bereket                                                                    Epten- Hepten
Beter-Beter                                                                              Esap-Hesap
Binlak-Binlik                                                                     Eyvala-Eyvallah
Bunar- Pınar                                                                           Ferece-Ferace
Burada-Burada                                                                        Fes-Fes
Buyrum- Buyurun                                                                  Filcan-Fincan
Camiya- Cami                                                                        Fustan-Fistan
Canam- Canım                                                                        Gaur- Gavur 
Ceb-Ceb                                                                                Gayda- Gayda
Çalgiya- Çalgı                                                                        Geldisa-Geldi
Çapras-Çapraz                                                                     Gerdan-Gerdan
Çauş-Çavuş                                                                        Kapicik-Kapıcık
Çif-Çift                                                                            Gurultiya-Gürültü  
Çiflik-Çiftlik                                                                            İç-Hiç
Çik-Çık                                                                                    İlaç-İlaç
Çiviya-Çivi                                                                              İleciya-Hileci
Çoban-Çoban                                                                     İmansiz-İmansız 
Çocuk-Çocuk                                                                           İnaet-İnaat
Çoçek-Köçek                                                                       İnaetçiya-İnatçı
Çunkim-Çünkü                                                                         İzın-İzin
Daviya- Dava                                                                 İzmekar-Hizmekar
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Dikat- Dikkat                                                                        Kaçak- Kaçak 
Direk-Direk                                                                             Kafez- Kafes
Divan- Divan                                                         Kandardisat-Kandırdılar
Kapiya-Kapı                                                                            Rakiya- Rakı
Karşilak- Karşılık                                                             Razgele-Rastgele
Kasmet- Kısmet                                                                    Ruşvet-Rüşvet
Katiplak-Katiplik                                                                      Sabur-Sabır
Kaval-Kaval                                                                        Saglam-Sağlam
Kef-Keyif                                                                   Sakaldisvaş-Sakladın
Kocabaşiya-Kocabaşı                                                             Sakan-Sakın
Konuştisa-Konuştu                                                                  Sevda-Sevda
Koriya-Koru                                                                            Sincir-Zincir
Koşe- Köşe                                                                       Stambol-İstanbul
Kotek-Kötek                                                                          Surtuk-Sürtük
Kurşum-Kurşun                                                              Şaşarma- Şaşırma
Maşala-Maşallah                                                                      Şindi-Şimdi
Mastraf-Masraf                                                                       Tefter-Defter
Meger-Meğer                                                                          Tutun-Tütün
Merak-Merak                                                                  Ukumat-Hükümet
Mezliç-Meclis                                                                           Valiya-Vali
Milet-Millet                                                                  Yabanciya-Yabancı
Minderlak- Minderlik                                                       Yatagan-Yatağan
Mukaet-Mukayyet                                                                    Yazak-Yazık
Mulk-Mülk                                                                        Zavaliya-Zavallı
Murekep-Mürekkep
Muvlet-Mühlet
Niet-Niyet
Nizamie-Nizamiye
Oca-Hoca
Odaya-Oda
Padişa-Padişah
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Parçinya-Parçalar
Paşalak-Paşalık
Parçosa- Parçaladı
Pilaf-Pilav
Pusiya-Pusu
Raat-Rahat

SONUÇ

Sonuç olarak eser 19 yüzyılda gelişen siyası olayların etkisinde yazıl-
dığı için siyasi gaye ön planda tutulmuş, estetik gaye ise göz ardı edilmiştir. 
Çernodrinski’nin eseri yazmasındaki amaç Türkleri kötülemektir. Söz ko-
nusu dönemde yazılan tüm Makedon dram eserlerinin amaçları propaganda 
olduğu için eserlerde sanatsal değer ihmal edilmiştir. Bu eser de sanatsal 
değeri olmayan, gerek konu, gerekse tipler açısından iyi işlenmemiş bir 
eserdir. Eserde Tsveta dışındaki kişiler karakter olma niteliğini taşımazlar. 
İnandırıcılıktan uzak olan bu tipler sadece Türk düşmanı olarak ön planda-
dırlar. Eserin dil açısından da iyi işlendiği söylenemez. Lüzumsuz tekrarlar 
ve edebi ifadeye uymayan küfürlü kelimeler çoğunluktadır. 

Bilindiği gibi Osmanlı İdaresinin hoşgörüsü ve desteğiyle, 19. yüz-
yılın ilk yarısında çağdaş Makedon tiyatro sanatının temelleri atılır. Ancak, 
Makedon dram yazarları başta Çernodrinski olmak üzere, tiyatro sanatını 
daima Osmanlı İdaresine karşı kullanırlar çünkü söz konusu olan dönem 
Osmanlı Devletinin gerileme dönemidir. Osmanlı Devleti tebası olan azın-
lıklar Batı’dan da etkilenerek Osmanlı İdaresine karşı ayaklanırlar. Böyle-
ce Batı da Osmanlı toprakları üzerindeki emellerini gerçekleştirme fırsatı 
bulur. Eserlerin bu derece estetik gayeden uzak olması ve Türk düşmanlı-
ğını arttırmak için yazılmasının nedeni, Makedonların 19. yüzyıl Batı dün-
yasındaki Türk düşmanlığından etkilenmeleridir. 
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MUNDANE ANALYSIS OF HANAFITE FRIDAY 
PRAYER OF JURIST QÂDI KHÂN

 (d. 592/1195) (I)

Doç. Dr. Niyazi KAHVECİ*

ABSTRACT

Fakhr al-Dîn al-Hasân b. Mansûr Mahmûd al-Farghânî al-Ûzjandî (d. 
592/1192), a prominent 6th/12th century Transoxanian Hanafite-Sunnî-Turkish 
jurist. His soubriquet is Qâdîkhân. He lived in the city of Ûzjand and worked 
in Bukhârâ as a qâdî, muftî and faqîh during the Turkish Qarakhânid Dynasty 
(382-607/992-1211), the patrons of a new Turkish-Islamic civilization. Under this 
Dynasty, the Hanafite school of law was established in this region, and favored the 
diffusion of Islam from there into the Tarim Basin and the northern steppes. 

Islam, in general, strives to orientate the society as well as the lives of the 
individuals in order that to create a monolithic social unity. According to Islam no 
Islamic community can possibily have any institutions other than Islamic-religious 
ones based on God’s commands. Hence political, social and even economic 
institutions of Muslims have to be in accordance. 

Jurisprudence (Fıqh), as a term and terminology, is the “understanding”, 
discovering and ascertaining this pre-ordained God’s system of law and His divine 
will. Juristic texts, in general, are invaluable materials for discovering the social 
and political history of their epochs. We can however, in this case remark that 
they are so intimately connected with practice and inseperable from politics and 
social life of their period. Hence they become materials to be examined by the 
stanpoits of of multy dimensions of social, administrative, geographic, political 
and religious.

This article also is an attempt to extract the relationship between Islamic 
jurisprudence and social-political theory and history. This relationship, seems to 
us, has utmost importance in understanding the spirit and nature and the interior 
façade of Islamic jurisprudence and its internal existing dynamics of interaction 
between the social and political structures of their times which created communal 
and political order. This study also is to demonstrate the relationship of the theory 
with the practice; such as secularity and religion in the Islamic scholarly works. 
One juristic description, we believe, will give us the main and general answer of 
these questions with special details.
 Key Words: Fıqh, Friday Prayer, Friday Mosque, Qdıkhân, Qarâkhânids, 
Secularity

*Ahi Evran University – Kırşehir - Turkey
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ÖZET

Fıkıh disiplininin özellikle ibadet bölümlerinin mahza dinsel teorikle 
mi yoksa tarih, sosyoloji ve siyaset gibi disiplinlere konu olacak malzemelerin 
etkisiyle mi oluştuğu sorusu, ilgimi hep çekmiştir. Bu sorunun cevabını, “Fikirlerle 
hadiselerin irtibatı” metodolojisi ile bulmaya bir örnek olma hasebiyle, on ikinci asır 
Maveraünnehir bölgesinin Hanefi-Sünni-Türk (HAST) çizgisinin fakihi Kadıhan 
tarafından yazılan Cuma Namazı’nı boyutsal olarak analiz ettik. Çalışmamız, 
Cuma Namazı’nın vucubiyetinin ve edasının şartlarının en az beş farklı boyutla 
ilintili olduğunu göstermektedir. Bunlar; sosyal, coğrafi, idari, politik ve dinsel 
boyutlardır. Sosyal olarak, Cuma namazının, en az üç kişiden oluşan bir cemaatle 
kılınması ve bu cemaati oluşturacak bireylerin şehirde yerleşik, hür ve erkek olması 
şarttır. Dolayısıyla bu namaz, köleye, kadına ve köylüye farz değildir. Kadının 
muaf tutulmasının illeti, kocasına hizmetle meşgul olması gösterilmektedir. Köle 
de, efendisine karşı aynı illetle muaf tutulmaktadır.  Köylüye Halife dahi Cuma 
namazını farz yapamaz. Bu namazın, toplumu cinsiyet ve coğrafik olarak sınıflara 
ayırdığı söylenebilir. Fakat bu sınıflama, eşitsizlik üzerine kurulu değildir.

Coğrafik olarak cuma namazının geçerliliği, şehir hükmünde olan yerlerde 
kılınmasına bağlıdır. Devlet başkanı, bir yeri şehir statüsüne sokabilir ve bir şehri 
bu statüden çıkarabilir. Bu durumda insanlar, ya Cuma namazının farziyetinden 
kurtulabiliyor ya da onlara Cuma farz olabiliyor. Halife dahi, Cuma namazını köy 
statüsünde tuttuğu yerlerde caiz yapamaz. Bu coğrafi tasnif de şehirli-köylü tasnifi 
içerebilir. Bu sınıflama da köylüye zorluk çıkarmama illetine dayalı olmalıdır. İdari 
olarak, Cuma namazının geçerli olabilmesi için, devleti yönetenlerin veya onların 
tayin ettiği imamın kıldırması şarttır. İdari görevi olmadığı için kadı ve müftü, 
ayrıca yetkilendirilmedikçe Cuma namazını kıldıramaz. Bu yöneticilerin, iktidarı 
ele nasıl geçirdiğinin hiçbir önemi yoktur. O nedenle mutagallib yöneticinin bile 
Cuma namazı kıldırması caizdir. Cuma namazını yönetici yetkisi olan devlet 
görevlisinin kıldırması şartı o kadar önem arzeder ki, tayin edilen imamın namazda 
abdesti bozulursa, her isteyen kişi ona halef olamaz. Bu durumun mevzuatı da 
belirlenmiştir. Olağanüstü durum hariç, cemaatin, Cuma namazı imamı tayin 
etmesi caiz değildir. İbadetlerin sahihliği için devlet yöneticilerine verilen bu 
yetki ve ulemanın onların emrinde çalışmalarını kabul etmeleri, bir çeşit idari 
sekülerlik sayılabilir. Bu sekülerlik, dünyevi konularda kanun yapma yetkisinin 
dinsel olmayan devlet yöneticilerine verilmesini de içermektedir.

Siyasi olarak, namaza olmasa da, hutbeye çok büyük bir önem yüklenmiştir. 
Çünkü o, bir anlamda hükümetin halka tebligatıdır. Bu nedenle hutbeyi dinlemek 
hükümetin meşruiyetini kabul ve ona itaat, dinlememek ise meşru kabul etmemek 
ve ona pasif itaatsizlik anlamı taşır. Cuma namazının fıkhî mevzuatında, onun 
Allah katında nasıl makbul olacağı ve Allah ile olan ilişkisi gibi dinsel boyutu 
ile ilgili düzenlemelere pek rastlamadık. Bu durum, fıkhın, toplumsal ibadetlerin 
dahi daha çok dünyevi boyutu ile ilgilendiğini göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Fıkıh, Cuma camisi ve Namazı, hutbe, Kadıhan, 
Karahanlı Hanedanlığı, Sekülarite 
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PREFACE

Fakhr al-Dîn al-Hasân b. Mansûr Mahmûd al-Farghânî al-Ûzjandî 
(d. 592/1192), a prominent 6th/12th century Transoxanian Hanafite-Sunnî-
Turkish (HAST) jurist. His soubriquet is Qâdîkhân. He lived in the city 
of Ûzjand1 and worked in Bukhârâ as a qâdî, muftî and faqîh during the 
Turkish Qarakhânid Dynasty (382-607/992-1211), the patrons of a new 
Turkish-Islamic civilization. Under this Dynasty, the Hanafite school of law 
and Maturîdî school of theology were established in this region, and favo-
red the diffusion of Islam from there into the Tarim Basin and the northern 
steppes. It is worth to mention that Sufi preachers especially Ahmad al-
Yasawî (d. 1166) helped them to spread Islam among nomadic peoples.2

Qarakhânid Dynasty towards the end of the eleventh and the begin-
ning of twelfth century  divided into two parts and the south entered under 
the Saljûqs’ (429-590/1038-1194) suzerainty, and in 536/1141 the control 
over the whole of Turkestan; north of the Oxus passed to the pagan Qara 
Khitay from northern China. Shortly after Qâdîkhân’s death. the Dynasty 
has ended in 1212; the eastern part was occupied by Mongol Küchlüg and 
the western was occupied by Khawârazm-Shah Dynasty.3 Alongside with 
the foreign invasions of Muslim even Turkish dynasties, takeovers and an-
nexations of the states of each other and extending their authority over 
local dynasties, and also internal power struggles and hence rebellions have 
never been extinct.4 Qâdîkhân, as a jurist (faqîh) and a government official 
was well aware of these turbulent situations hence, as it will be discerned 
in his text, was a staunch defender of assuring the political integrity and 
stability of the territories. 

Islam, in general, strives to orientate the society as well as the lives of 
the individuals in order that to create a monolithic social unity. According 
to Islam no Islamic community can possibily have any institutions other 
than Islamic-religious ones based on God’s commands. Hence political, 
1 Turkish Özgön, Özkent, Özgend, Uzkend; Arabic Ûzcend; English Uzgen, Ûzgand, 
Ûzdjand, within the boundaries of present day Kyrgyzstan. Ûzgand was the only capital 
of Farghâna and a centre for the trade with Turks. The actual town belonged in the ninth 
century to the Dihqân (ruling kings and landowners) Chûr-tagin, evidently a Turkish 
prince. Its most flourishing period was under the first Qarâkhânids, when it was the capital 
of Transoxania. The distance between Ûsh and Ûzgand was seven farsakhs (aprx. Ten 
miles). W. Barthold, Turkestan Down to The Mongol Invasion (London, 1928), 157. 
2 Ira M. Lapidus, A History of Islamic Societies (Cambridge Uni. Press, 1989), 414.
3 C.E. Bosworth, The Islamic Dynasties (Edinburgh, 1980), 113.
4 Lapidus, History, 414 ff.
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social and even economic institutions of Muslims have to be in accordance. 
Jurisprudence (Fıqh), as a term and terminology, is the “understanding”, 
discovering and ascertaining this pre-ordained God’s system of law and 
His divine will. This process must be done within the framework of roots of 
jurisprudence (usûl al-fıqh) which prescribed four basic sources; the une-
quivocal text of Qur’an of God, the sunna of the Prophet, consensus of opi-
nion (ijmâ’) of the scholars, and reasoning by analogy (qıyâs) which rep-
resent distinct but correlated manifestations of God’s will. This process is, 
of course, a process of human thought which is properly termed as ijtihâd; 
personal judgement of the jurists.

Fıqh originated and developed in the cities such as Madina, Kufa, 
Basra, Baghdad where there was a political administrative organization. 
It, however remaining within the framework of its rules and methodology, 
adapted itself to the actual circumstances of its epoch, because the majority 
of the Muslim cities were not originally planned in accordance with fıqh. 
This and the practice of the rulers and the circumstances served as the spe-
arhead of the development of fıqh. This is the interrelation of fıqh with the 
actuality and the history. Fıqh not only regulates in meticulous details of 
the ritual practices of the faith but also the matters which could be classified 
as legal, economic, social and political on the scale of moral evaluation.5

Fıqh at The Time of Qâdîkhân

By the middle of the tenth century the Islamic schools of law had al-
ready developed their basic jurisprudential procedures and had elaborated 
a considerable body of legal materials. By 1300 only four major schools; 
Hanafî, Shafi’î, Mâlikî, and Hanbalî had survived. Despite the consolidati-
on of these schools, there was still considerable legal development. These 
four schools agreed that the “gate of ijtihâd” or independent reasoning was 
closed. The jurists of later generations (mutaakhkhirûn) seem were not free 
to give personal or independent legal judgements in the law, for the taqlîd 
or obedience to the established law had been stipulated. But the application 
of the law to practical situations, the employment of the scholars in the go-
5 We subjected the fıqh texts to the analysis with what Prof. Hasan Onat rightly and 
perfectly invented the formulation as “The correlation of the theory with the practice.” For 
more information for this formulation see Hasan Onat, Emeviler Devri Şii Hareketleri ve 
Günümüz Şiiliği (Ankara, 1993, TDV Publications), 1.
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vernmental offices such as qâdi and muftî, and the procedure of consulting 
to scholars by the government and public for legal opinions forced for the 
further evolution of the law.6 

Lapidus analyses the scholarly situation of this period sufficiently 
such as: From the tenth to the thirteenth centuries juristic procedures also 
changed. Islamic law became logical and systematic. It reached its definiti-
ve literary form of a new phase of compilation, repetition, and formalism. 
The standard of legal reasoning also declined and logical consistency broke 
down. In many cases the guiding principles of law were lost in favor of 
eclectic dependence on analogy from individual cases. The law took the 
form of a vast reservoir of case materials and precedents which could be 
used as the basis of judicial decisions but no longer offered a rigid cadre of 
rules for the regulation of new matters. The authority of  law was absolute 
but it was not adherred to in practice. However in principle, the life of a 
good Muslim was taken to be the fulfillment of God’s every command in 
the form of Islamic law as expressed by the jurists, because it was the only 
way for the connection of the individual with the God.7 

Qâdîkhân, as the majority of the Transoxanian Hanafite jurists such 
as Shams al-Din al-Sarakhsi (400/1009-483/1090) who had been the teac-
her of Qâdîkhân’s grandfather Muhammad b. ‘Abd al-‘Azîz al-Ûzjandî, 
formed the circle of his century in the chain of Hanafite-Sunnite-Turkish 
(HAST) juristic tradition This line recognizes the works of Muhammad 
al-Shaybânî (d.189/804) as zâhir al-riwâya (authorized version)8 of their 
school. Qadikhan was one of those whom the Hanafî school agreed to class 
him as a qualified independent mujtahid as the last jurist of its classical 
period of jurisprudence, at a time when to some degree of legislative creati-
vity was still possible.9 Qâdîkhân’s fame rests on his juristic work Fatâwa, 
also called al-Fatâwâ al-Khâniyya. Juristic texts, in general, are invaluable 
materials for discovering the social and political history of their epochs. 
Nonetheless the Fatâwa works prove to bare further value as being the best 
juristic material which could contain, for they deal with the actual questi-
ons of their times. We can however, in this case remark that the fatwâs are 

6 Lapidus, History, 193; see also N. J. Coulson, A Historty of Islamic Law (Edinburgh, 
1990), 80.
7 Lapidus, History, 194.
8 These works are al-Asl, al-Ziyâdât, al-Jâmi’ al-Saghîr, al-Jâmi’ al-Kabîr, al-Siyar al-
Saghîr, al-Siyâr al-Kabîr.
9 W. Juynboll-Y. Linant De Bellefonds, Encylopaedia of Islam 2nd ed. artl. “Kâdî Khân” 
IV/377.
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so intimately connected with practice and inseperable from politics and 
social life of their period. Hence they become materials to be examined by 
the methodology of the Discipline of History of Islamic Sects.

I will make incursions to penetrate into the description of the text of, 
five centuries after the advent of Islam, the twelfth century Islamic scho-
lar Qâdikhan, to dig out how he, while remaining in the mainstream and 
maintained the coherent compilation, adapted conditions of FP to the ur-
ban peoples’ structure and situation of his time and region Transoxiana, in 
opposite remote corner of the world from where the Islamic Message first 
established itself; the Arabian Peninsula. For in the Muslim world during 
the Middle Ages, though each place differed in detail, certain formal orga-
nizational qualities were held in common.10

This essay also is an attempt to extract the relationship between ju-
risprudence and social-political theory and history from the point of view 
of Qâdîkhan. This relationship, seems to us, has utmost importance in un-
derstanding the spirit and nature and the interior façade of Islamic jurispru-
dence and its internal existing dynamics of interaction between the social 
and political structures of their times which created communal and political 
order. This study also is to demonstrate the relationship of the theory with 
the practice in the Islamic scholarly works. And for why the Islamic city, as 
its outstanding characteristics, correlative ipso facto with the communal ri-
tual obligations such as the obligatory congregational prayers. One juristic 
description, we believe, will give us the main and general answer of these 
questions with special details pertinent to its epoch and region.

Congregational prayer is a part of the set of Islamic rituals. A ritual is 
a set of actions, which is usually prescribed by a religion. A ritual may be 
performed at regular intervals, or on specific occasions, or at the discretion 
of individuals or communities by a single individual, by a group, or by the 
entire community; in arbitrary places, or in places especially reserved for 
it; either in public, in private, or before specific people. A ritual may be 
restricted to a certain subset of the community, and may enable or unders-
core the passage between religious or social states. The purposes of rituals 
are varied; they include compliance with religious obligations or ideals, 
satisfaction of spiritual or emotional needs of society, demonstration or de-
mand of respect or political submission, stating one’s affiliation, obtaining 
social acceptance or approval for some event or, sometimes, just for the 
pleasure of the ritual itself.

10 Ira M. Lapidus, “Muslim Cities and Islamic Societies” in ed. Ira M. Lapidus, Middle 
Eastern Cities (Uni. Of California Press, 1979), 49.
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Hanafite Congregational Prayers

The Hanafîtes, as is common in the other major schools of law, re-
cognized two types of congregational; public or social prayers, namely pra-
yer in jamâ’a and prayer of jum’a (salât al-jum’a). Prayer in jamâ’a is no-
nobligatory but voluntary to be performed in grouping, hence appropriate 
to name it as “communal prayers.” This prayer can be performed in every 
mosques; in central cathedral mosques (jâmi’) not on Friday dhuhr time in 
the city but can be performed in local mosques (masjid) in the villages to 
be led by unofficial imams. The prayer of Jum’a as opposed to the prayer in 
jamâ’a is a prayer compulsory to be performed in congregation and in the 
cathedral central mosque in the city on Friday and at dhuhr time behind an 
official imam appointed by the government. Another prayer must be per-
formed in congregation is the ‘Eîd Prayer (salât al-‘Eîd). This prayer (EP) 
is correlative and the conditions stipulated for its validity are the same with 
the FP, the only difference that EP may be valid without khutba, while FP 
is invalid without it. The FP has more theoretical-scholarly material for our 
essay, thereof we will inquire primarily the FP.11 

FRIDAY PRAYER in QÂDÎKHÂN

Qâdîkhan, as commonplace amongst the Hanafite jurisprudents, dis-
tinguished two types of conditions relevant to the obligatory congregational 
prayers which can well be the examinant material for our subject-matter. 
The first ones are those affecting the responsible individual; they are being 
male of sound mind, free, and residing in the city. The second ones are 
related to the prayer institutionally; they are namely; city (mısr), political 
authority (sultân), congregation (jamâ’a), sermon (khutba), and general 
permission (al-idhn al-‘âmm) for the mosque the FP to be performed. (p. 
182) The first section reveals some sufficient information about his thought 
of social, and the latter the geographical, administrative and political di-
mensions of the FP.

11 Qâdîkhan Fatâwâ (also called al-Fatâwâ al-Khâniyya) printed on the margins of the 
three volumes of al-Fatâwâ al-Hindiyya (also called al-Fatâwâ al-‘Alamkiriyya) (Bûlaq/
Mısr, H. 1310). Friday prayer is discussed in vol. I.  The page references of our quotations 
will be given in brackets throuhout this essay. 
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A- SOCIAL DIMENSION
I- Jum’a (Society)

Society or jamâ’a has been made a concomitant condition for the 
religious validity of the institution of FP.” Jum’a is a generic grouping term 
contains the requirement of the jamâ’a for both the Friday khutba and pra-
yer. The least number of individuals of the grouping or participants (jam’) 
required in order to ensure the validity of FP for Abu Hanifa12 is three per-
sons in addition to the imâm. (p. 174) The khutba must also be delivered to 
the same number of jamâ’a. Qâdîkhân quoted two conflicting views. One 
of which is from Muhammad who holds that if the imam delivered the khut-
ba on Friday solitarily, it is not sufficed; it must be delivered in the presence 
of the men. The second opinion is of Abû Hanîfa, who, in this case make 
it sufficed. (p. 180) Citation of convergent opinions by Qâdîkhân granted 
validity of the action practiced according to the social circumstances. As 
has been seen, the jamâ’a indicated that FP is a social institution. The cha-
racteristics of the individuals composed the jam’ reveal the social stratum 
of his Muslim community.

Jamâ’a is a condition for the prayer to become contracted (in’iqâd) 
not for the fulfillment (edâ’). According to Abu Hanifa the in’iqâd is not 
accomplished before the fulfillment of the sajda; prostration unit of the 
prayer. However according to Abu Yusuf and Muhammad the in’iqâd is 
concluded with the sole initiation (to the prayer). (p. 174) The benefit of 
this difference of opinions appears as a relief when the people desert the 
imam and he is left alone, hence we understand that  in’iqâd meant comp-
liance with the formalities of the prayer. 

II- Social Strata
The attributes required for the person to be obliged with the of FP 

articulated by Qâdîkhân in the phraseology of “jum’a is an obligatory duty 
(farîza) on every male who is free, sound-minded/adult and residing in the 
cities (amsâr)” (p. 174) fall within the gender, freedom and urbanity and 
reveal the social strata of the Muslim society.

1- Gender
As aforestated, Qâdîkhân first and for most and with utmost impor-

tance emphasized that masculinity (zukûra) and adulthood (bulûgh) are sti-
pulated for the congregant and for the imam who leads the FP to the cong-
regation. Woman can be neither a congregant nor a leader of the FP to the 
12 Abu Hanifa 80-148/699-767.



HİKMET  17

  HİKMET  35  

people. He states that if the imam ordered a woman (to lead the prayer), it 
is not jaiz. (p. 180) The woman is exempted from the obligation of FP, ho-
wever he mentions no legal reason for it. Nonetheless the classical and ma-
instream of the Hanafite jurisprudence gives not legal-juristic reasons but 
maybe apologetical explanations. For example according to al-Marghinânî 
and Ibn al-Humâm, the woman has been exempted from the FP because she 
is being kept busy in menial tasks of her husband, just as the slave is in his 
master; in order that to prevent them from facing harm and hardship, they 
are excused from the FP.13 This legal cause (‘illa) is clearly a mundane one 
which related to the haqq al-‘abd, that is private right which precedes the 
haqq-allah; the right of God.

2- Freedom
Another prerequisite for the incumbency of the FP on an individual 

is having freedom. The slaves are not liable for the performance of the FP 
thereof, hence according to Qâdîkhân the master has the right to militate 
against his slave from attending the FP and other congregations, and the 
two ‘Eîd prayers; (p. 175) the slave cannot go to the FP without the per-
mission of his master. (p. 183) The types of slaves are of various. One of 
them is mukâtab14 whom Qâdîkhân puts under the obligation of FP and the 
semi-manumitted slave, if they can walk.” FP is an obligation on all slaves 
who come to the gate of the masjid with his master to oversee the beast. 
(p. 175) Qâdıkhân seems not to allow male persons to wander outside the 
mosque during the FP. It can be construed that he wants an Islamic social 
environment. 

3- The Labor
Qâdîkhân by quoting al-Shaykh al-Imam Abu Hafs’s statement em-

powered the employer with the right to prevent the hired-paid labor from 
attending to FP. Abu Ali al-Daqqâq said that the employer has no right to 
militate against the hired-paid labor to attend FP but has the right to deduct 
from his wages in the amount of the duration he is to spent with the FP if he 

13 See for example Abu Hasan Ali b. Abu Bakr al-Marghinânî (d. 593/1196), al-Hidâya 
(yy., ty.), I/84; Kemaluddin Muhammad b. Abdulvahid Ibn al-Humâm, Şarh Fath al-
Qadîr (Beyrut, ty.), II/32.
14 In Islamic law, a muâataba is a contract of manumission between a master and a 
slave according to which the slave is required to pay a certain sum of money during a 
specific time period in exchange for freedom. In the legal literature, slaves who enter this 
contract are known as mukâtab. 
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is far from the mosque, but if he is near the mosque he cannot deduct from 
his wages/income anything. If the labor is far and became busy with the pe-
riod of the quarter of the day time he reduces the quarter of the wages. The 
hired labor has no right to make suggestion of reduction from his wages 
to the amount of the time he spent with the FP. (p. 176) These statements 
indicate the style of the economic activities of the city. What seems more 
significant to us is that this labor may be a free male who must be normally 
liable for FP but has no right to attend FP if he is hired for a job and has no 
right to dispute to have permission to attend FP. Here again mundane and 
private economic rights preceded the religious duties.

4- Males Exempt from the FP
Amongst what is considered as an acceptable reason for missing 

jum’a is to be crippled (muq’ad) in a way that going to the mosque creates a 
serious hardship on him. Therefore the jum’a is not incumbent on the lame 
even if he finds a carrier. Likewise the blind, according to Abu Hanifa, even 
if he finds a guide. But according to Muhammad, if he finds a guide the FP 
is imperative on the blind based on the legal reason that the blind is capable 
of walking (sa’y) however he cannot guide himself; when he finds a guide, 
then FP is imperative on him like the physically sound-man (sahîh). The 
old-aged elderly (shaykh) who is feeble and incapacitated of walking, there 
is no FP on him, like the ill man. (p. 175)

5- Urbanity; Urban-Rural Classification

The stipulation of “Residing in the cities (amsâr)” (p. 174) for the 
obligation of the FP on the individual expounds that it is limited simply to 
those urban people which are organized under the aegis of Islam and to the 
form of civilization.15 Urban-rural difference is more conspicuous in the 
15 City played a crucial role in urbanization. Muslim city is regarded as the sole places 
in which full and truly Muslim life may be lived. Muslim cities comprise a distinct 
society and culture, radically different from and opposed to that of the peasantry and 
the countryside. The cities were often the center of communities which included both 
rural and urban communities. Cities and villages were segmentary societies. They 
were rarely unitary corporate bodies. In Transoxiana there was a close relationship of 
nomadic-pastoral and sedentary peoples. The population was predominantly pastoral. 
The settled peoples lived primarily in the oasis districts of Transoxania such as Bukhara, 
Khawarizm, Farghana and Kashgar, and in scattered towns along the trade routes which 
linked China, the Middle East and Europe. Settled people in the city and pastoral people 
had close relationships with each other, exchangeing products, and participating in 
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following cases: If the caliph travels and enters in a village, he should not 
to be leading the FP to the people. This phrase depicts that even the caliph, 
the highest political authority is not entitled to impose FP on a village and 
the villagers. But if the caliph enters one of the cities under his suzerainty 
(wilâya) and he led FP while he is a traveler, then the FP is valid, because 
leading the prayer by others is valid with his permission so his leading it 
is more permissible. (p. 176) We understand that being a villager is more 
significant to dispose the validity of FP than being an urban traveler. 

5.1- City-Village Relationship; Villagers in the City on Friday
In Islamic history the movements between the village and the city 

were constant which functioned as a protecting agency and a centralized 
administrative structure for its villages. The villages were in no sense dis-
tinct as political jurisdictions or economic entities from their city itself, 
and the villagers did not have the right of independent jurisdiction over 
their villages. The villagers of the city should come and go to the city for a 
day for their administrative and commercial needs. The city dwellers also 
needed the villagers to come to the city for a day, for the Muslim towns 
depended for their food supply and raw materials on the productivity of 
their own hinterlands. The basic resources in the urban livelihood depen-
ded on control of the land and in the total economy, trade and commerce. 
Mastery of the countryside was converted into direct political control of 
the cities.16

Qâdikhan making a relief for the villagers of a day-visiting the city, 
may be because the high and ruling class were located in the cities and 
needed them. Villager of a city with the intention of remaining in the city 
one full day, in this case he is accounted as one of the city dwellers for this 
day, hence FP becomes imperative on him, however normally the FP is not 
an obligation on the villagers. If a villager is going to leave the city on that 
day, he is not held responsible for FP. Why is that? Qadikhan gives no legal 
or practical explanations. We may construe that in this situation the villager 
is not conceded the city-dweller status. Nevertheless if he performs the FP, 
he will be merited. (p. 176) Villagers of the city have been considered as 
strangers in the city. Qâdîkhan distinguishes the villager from the traveler. 
caravan trade. Pastoral people also infiltrated the settled areas and became farmers of 
townsmen. Lapidus, History, 415. The urban-rural division has long been taken to be 
the typical form of Muslim urban-rural social relations. Town-like villages in Bukhara 
were generally as large in size and population. These were urbanized regions. Lapidus, 
“Muslim Cities and Islamic Societies”, 67.
16 Ira M. Lapidus,  Muslim Cities (Cambridge, 1967), 188.
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6- Musâfir (Urban Traveler, Sojourner)
The term musâfir has binary connotation; a traveler and a sojourner, 

an urban person who traveled to and resided temporarily in another city. In 
these meanings the musâfir fro and to another city has also been considered 
foreigner like a villager. Legally musafir is whoso travels three day-journey 
from and to his homeland city. That is a long distance traveler who is a resi-
dent of another city is exempt of FP in another city within the boundaries of 
his country. When the musâfir comes to the city on Friday with the thought 
of not leaving the city on this day; FP is not imperative on him unless he 
has intended to remain therein fifteen days. When a man of a city wanted 
to travel on Friday, there is no problem if he exits from the umrân al-mısr 
before the dhuhr time expires, because the jum’a can only be an obligation 
at the end of the time, and he is accounted a traveler at the end of this prayer 
time. (p. 176)

III- The Dhuhr Prayer on Friday

Performance of the prayer has various forms; may be done privately 
and individually, or publicly in groupings. Anyone who is unable to join 
a congregation in the jum’a is required to perform a regular dhuhr prayer 
individually. This might well be considered as a precautionary measure of 
prevention of grouping in the city during the FP time. In expounding this 
situation Qâdîkhân says: “When the travelers come to the city on Friday, 
they perform the prayer privately and individually. Likewise do the people 
of the city when they miss the FP, and the people of the prison, and the ill 
people. Jamâ’a is abhorred (yukrah) for them at this time.” This restricti-
on does not apply to the villages; hence the villagers and rural people, on 
whom FP is not incumbent, should perform the dhuhr at their villages in 
communion on Friday with adhân and iqâmat. (p. 177)

IV- Ghusl

Ghusl is a term referring to the full ablution; ritual total body washing 
required for purity. In order to enter a state of purity before salât, a Muslim 
usually performs the partial ablution or wudû’. In some cases, it is sunna or 
mustahab (recommended) to perform ghusl. These cases include the Friday 
prayer. Ghusl is one of the superior virtues of the city sentiments; despise 
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peasant life. It is an urban behavior, because Friday as a ritual day applies 
to the city-dwellers which distinguish the city from the village and the ur-
ban people from the rural ones thereof. According to Qâdikhân on Friday to 
take ghusl is sunna. Nevertheless there are contradictory opinions whether 
the ghusl is for the prayer or for the day of Friday. (p. 179) We can deduce 
from his discussion that he is in favor of the opinion that it is for the prayer. 
This means that it has been acknowledged that this ghusl is for ritual purifi-
cation. The aim of this ritual is to remove specifically defined uncleanliness 
(hadath) prior to a particular type of activity, and especially prior to the 
worship to Allah. This ritual uncleanliness is not however identical with 
ordinary physical impurity, such as dirt stains (najâsat).

V- Social Equality in the Mosque

Social equality is a social state of affairs in which certain different 
people have the same status in a certain respect, at the very least in as-
sembly. Social equality applies in a society where there is social classifica-
tion. However, social inequality does in fact exist because everyone does 
not have equal legal or social status. It is the exclusion of people from full 
and equal participation in what is valuable and socially desirable. This ine-
quality might not depend on economic inequality.

The following statement of Qâdîkhân aims at removing the social 
inequality between the responsible persons in the religious responsibilities 
and indicating all the congregants, no matter their bureaucratic and social 
status, are equal in taking position in the frontal arrays at the cathedral or 
FP mosques: If a man comes to the masjid on Friday and it is filled up with 
the congregants, if his overstepping (takhattî) to move forward disturbs the 
people, he should not overstep; if he does not disturb anyone and not tread 
any dress and body, it is all right to overstep and get close to the imam. (pp. 
177-8) But if the imam is in the khutba then takhattî is abhorred (yukrah). 

The Muslim should go forward and get closer to the mihrab, if the 
imam is not in the khutba, in order to leave space for those who come after 
him, and to attain the merit of the proximity to the imam. If the first comer 
does not do that then he wasted the space without any excuse. Then for the 
comer after him is to take this place. But who came while the imam delive-
ring the khutba, for him is to station in his place in the masjid, because his 
walk and going forward is an action during the khutba. (p. 187) It is now I 
think, sufficiently clear that being near to the imam hence to have position 
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in the near arrays ensure more merits. In obtaining this merit everybody has 
equal right, no matter the social or bureaucratic status.

VI- Exemptions in the Stipulations

According to Qâdîkhân it is not preconditioned for the imam and 
the congregation his residency in the city and the freedom. (p. 175) In fact 
the jum’a is an obligation on the free male but, as we understand, in order 
that the formalities of FP to be legally complied with, it is sufficed that the 
jam’a to be composed of any kind of male persons, that is slaves and tra-
velers and villagers, on whom normally the FP is not incumbent. This legal 
decision grants the state to fulfill the FP, however formally, with the slaves 
and villagers when nobody from the public attended to the jum’a during the 
social strife or discontent and public protest of the government. By doing 
so nobody acquires the right to blame or criticize the government for not 
performing the FP because performance of the FP has so vital importance 
for the public legitimacy of the government and to demonstrate its religio-
sity and its defense. 

B- GEOGRAPHICAL DIMENSION

According to Qâdikhan FP can validly be performed only in the plac-
es have official urban or city status. (p. 174) The characteristics of the city 
suitable for the FP elucidates the relationship of the FP, and of course in 
general, of the religion with geography.17 The place where the jum’a is to 
be performed gives us the information to illustrate the physical divisions of 
a city (mısr). This city is a physical entity and the city plan embodied the 
Islamic ideas.18 Geographical dimension of the mısr directly involves with 
the validity of the FP.

17 In fact in ancient and medieval times all over the world, cities were centers of religious, 
social and political organization and cultural creativity. From the beginning of recorded 
history Middle Eastern cities and civilization have been one and the same until modern 
times.Ira M. Lapidus, Middle Eastern Cities (Univ. Of California Press, 1979), v.
18 Islamic city is none other than the great community of persons obeying its law. It then 
embraces all the Muslims, and every Muslim recognizes and feels himself to be a citizen, 
whether he lives alone or with a group as a nomad or as a sedentary; as a townsmen or as 
a countryman. Jean-Louis Michon in ed. R. B. Serjeant, The Islamic City (Unesco, 1976), 
1. 
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I- City Assignment
According to Qâdîkhân founding a city strictly rests upon the aut-

hority of the government, not the community. The imam (supreme ruler) 
has the power officially to designate a place as a city or to abolish its mu-
nicipal status. “If the imam assigns a place as a city then after the people 
evacuate it due to fear of the enemy or the like, if they thereafter return to 
it, they should not perform the FP except with renewed permission from the 
imam.” This indicates that evacuation of the people the cities is a common 
case due to foreign invasions. Also the imam has the prerogative to abolish 
the urban status of the city.19 But this abolition must rest on a legal reason. 
(p. 176) This indicates that the imam; national or local supreme ruler also 
is bound with the law; he cannot act arbitrarily.

1- FP Mosque Assignment
Qadikhan employed the term masjid instead of jâmi’ to signify the 

Friday mosque. In general the term masjid tended to refer only to the smal-
ler sanctuaries, while jami’ referred to the older or larger ones. The mosque 
served as a community center for people living within the towns or villages 
where it was located and for the people dispersed in the surrounding region. 
The masjid did not divide city and countryside, but united different settle-
ments into larger religious communities. The Central Mosque is not exclu-
sively a place of prayer but also a meeting point or forum and symbolizing 
authority and civic entity. Qâdîkhân also used the word “place” in the place 
of the masjid. I may speculate that he does not want to confine the FP to be 
performed within the mosque. This may be because in case of the number 
of the congregants exceeds the size of the mosque, performance of the FP 
outside it in an open space may not make it invalid.

1.1- Oneness of the Mosque in one City
At the beginning of the Islamic history the Friday Prayer had been 

performed in one mosque at a city. However later on multiplication of the 
FP in more than one mosque had been arisen. The rise of more than one 
mosque indicates a complexity in civic organization or other institutional 
developments20 or creating another civic community, however under the 
19 When a prince took over a located place, he developed a town there. Often the city did 
not exist longer than this prince or his immediate successors, and again became a small 
village. In many of these cases a prince built a citadel and then a large mosque where the 
FP is performed. Lapidus, “Muslim Cities and Islamic Societies”, 79.
20 Discussion of multiplication of Friday Mosque started during the Abbasid Caliph 
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control of the government. Multitude of autonomous entities has always 
the risk in the long run to lead to fragmentation of the Dynasty. Contrary 
to the Islamic juristic tradition laid considerable stress on the fact that a 
single city (or community) should have one FP. Official permission for 
Friday prayer in a mosque means founding a new city. By the control of 
the cathedral mosques by the state, the prevention of sectarian disunity has 
been aimed.

1.2- Multiplication of FP Mosques in one City
Qâdîkhan by basing on Abu Hanifa and Abu Yusuf allowed the per-

formance of FP in two places in one city. It is not allowed in three places, 
this is so according to Muhammad. But in another quotation Muhammad 
allowed FP in three places. Abu Yusuf said, “It is not allowed to perform 
FP in two mosques in one city provided that there is a big river in betwe-
en. In this case the verdict becomes like two separate cities. If there is not 
a big river between them then the preceded jum’a is valid. If performed 
together then both jum’a is void.” (pp. 176-7) The Baghdadian jurist Abu 
Yusuf’s legal resolution applied to Mawarâunnahr of Transoxania where 
many rivers, small or big, such as Amu-Darya and Syr Darya, divided the 
cities into many fragmentations. However, Abu Yusuf’s resolution is not 
sufficient for Qâdîkhân, hence he preferred Muhammad’s opinion, which 
allowed three FP in the places where even has not been separated by the 
rivers. This means that FP masjids, as religious and political centers could 
exist apart from political capitals. We may arrive at the conclusion witho-
ut any scruple that however the FP and its mosque has been restricted to 
the cities he validates it, if the circumstances necessitates, in the districts 
(nâhiya) as well.21 (p. 174)

al-Mansur. He in 157/773 founded a second Friday Mosque in Karkh, two years later 
in 159/775 a third one in Rusâfah. Abdel Aziz Duri “Governmental Institutions” in ed. 
Serjeant, The Islamic City, 55.
21 By the twelfth century a place that merely had a mosque, even with a minbar, did not 
necessarily qualify as a city. In this situation, a place that only had a minbar or masjid 
could still be a village, for the mosque or minbar had lost its significance as a defining 
characteristic of cities. Lapidus, “Muslim Cities and Islamic Societies”, 78.
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II- Geographical Mısr (City)

By a meticulous examination we may find out the geographical me-
aning of the term mısr in Qâdîkhân. He apprised the physical form of the 
city and analyzes its implications on the validity of the FP. His geographi-
cal definition of the city lies in his phraseology of “collection of houses to 
the amount of the buildings of Mînâ.” (p. 174) From this phrase we may, 
then, be absolutely certain that the mısr is the collection of houses and it is 
primarily used to designate an urban settlement with some population. This 
shows its demographic dimension of it as well however mentioned neither 
the density of of its demography. It has no reference to the size or popula-
tion of a settlement. Mısr is a word applied to places which varied in geog-
raphical scale and functional complexity from village-like to metropolis-
like settlements. Villages may be larger than places called mısr, but they 
were villages in physical sense and did not bare the name mısr because they 
did not have jurisdictional character. A mısr, in principle, is a term which 
defined the position of a settlement in an administrative hierarchy.

1- Geographical Compounds of the Mısr
According to Qâdîkhân a city, mainly, may have two compounds, 

namely; the finâ’ al-mısr and the ‘umrân al-mısr and its surroundings 
(atrâf).

1.1- Finâ’ al-Mısr (Courtyard of the City)

Qâdikhân’s definition of the finâ’ al-mısr “is the place adjacent to the 
city and was made for the benefits of it.” What we understand from this 
definition is that the finas are peripheral courtyards and the settlements 
outside the city walls. The finâ’ was a logistics area for the collective re-
quirements of the city such as; defense, water-supply, or to upkeep of roads 
which contribute to a city’s life. The fina of the city may mean continuous 
urbanized area that is the enclave of the city. That is finâ’ al-mısr is an ur-
ban neighborhood. This finâ’ indicates that cities divided into two major 
sectors; within the quarters and outside the fortifications.22 Qâdikhân, by 
the finâ’ extended the religious function of the city because he validated the 
fulfillment of the jum’a in the finâ’ al-mısr as it is in the mısr. (p. 174) 
22 The quarters (mahalla) of Bukhara are said to have been walled. Lapidus, “Muslim 
Cities and Islamic Societies”, 64. fn. 17. Bukhara surrounded by a wall twelve farsakh 
(one farsakh is one and half mile length) with twelve gates. W. Barthold, Turkestan 
Down to The Mongol Invasion (London, 1928, 2.nd ed.), 84.
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1.2- ‘Umrân and atrâf al-Mısr (Suburb)
Qâdikhân examines the relationship of the city with its surrounding 

countryside; the ‘umrân and atrâf al-mısr which can be interpreted as the 
outer city or suburb. These places also contained houses but mainly con-
sisted of uninhabited fields that they were agricultural components. The 
suburbs are of two kinds, namely; connected and disconnected settlements. 
Umran al-mısr means that the state had to provide security and protection. 
Hence this urbanization must be interlinked with urban taxes; taxation of 
the urban inhabitants who were mainly tradesmen or urban merchants. The 
amirs protected the interests of the merchant class. The security of trade in 
general depended on the state.23

As we understand from Qâdikhân’s statement ‘umrân has been con-
sidered under the city if there is no empty lands between the city dwelling; 
such as the pastoral or grazing land. This may be named as hamlet as well, 
which is a small settlement, too small to be considered a village. This is 
extended urbanization that is the removal of the rural characteristics.
1.2.1- Connected Settlements (‘Umrân without Furja)

Qâdikhân says: “And whoever is resident in the ‘umrân al-mısr and 
its surrounding (atrâf) and there is no furja between this place and the city, 
then there is jum’a on him.” (p. 174)  From this statement we understand 
that there were major suburbs at a short distance from the main city and 
large villages in the surrounding area of the city where he lived, may be 
fruit-growing oasis which impinged on the city itself and also be conside-
red part of a “metropolitan” conglomeration. These areas though primarily 
agricultural, were not strictly peasant but urban communities. In fact some 
notables lived off the land in large estates of the manorial organizations but 
they worked and also lived in the towns. 

The fabric of Qâdikhân’s city settlements allowed for gardens and 
agriculture inside the city proper, either in open spaces or in garden lots 
23 In the oasis of Bukhara, the population was settled in one dense city core, usually 
surrounded by suburbs, and in many small towns, villages and hamlets scattered 
throughout the oasis. The cities were surrounded by walls to protect against nomads. 
Bukhara was multiple settlement composites. Bukhara was dispersed in many small 
towns, villages and estates. Lapidus, “Muslim Cities and Islamic Societies”, 68; 
There were large villages, seven or eight farsakhs from Bukhârâ but within the wall 
encircling Bukhara and its suburbs. Barthold, 98; The journey from there to Bukhara was 
completed sometimes in midday, sometimes in one day, sometimes in two. Bazaar on 
Fridays, goods brought from industrial villages of Bukahara. Barthold, 99. In a village 
four farsakhs from Bukhara, in the twelfth century, Arslan Khan Muhammad built a 
rabat and a cathedral mosque. Barthold, 99.
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attached to town houses. Many cities, especially in Iran, were also surroun-
ded by gardens and fields owned and/or worked by people who lived in the 
cities. He names these areas as quarters (‘umrân) of the city. The populati-
ons of these places are bound with the FP. The bourgeoisie of administra-
tors, scholars, merchants were living in these places.

1.2.2- Disconnected Settlemets (‘Umrân with Furja)
“If there is between the ‘umrân and the city a furja of mazâri’ (ag-

ricultural land) and marâ’ (pastoral/grazing land), like the region called 
Kal’ in Bukhara, then there is no jum’a on the people of this place, even 
though they hear the call (adhân). The degree of mileage of the distance 
accounts nothing.”24 (p. 174) The houses disconnected to the city due to the 
agricultural and pastoral lands. These lands have been accounted as rural-
character and village territories, hence there is no jum’a on the inhabitants 
of these places, because neither these places are recognized as city nor the 
inhabitants as urban people.25 In Bukhara, landowning families who were 
part of the city’s bourgeoisis resided in the villages. Villages were also the 
home of qâdîs, muftis, preachers, imams, ulama and holy men. These vil-
lages were resorts for townspeople lived in villas scattered throughout the 
oasis. Merchants traded in the city but lived in the suburban villages.26

24 Cities founded by the enclosure of a number of villages or by a settlement, might long 
retain open spaces between the city. Bukhara was as such. Lapidus, “Muslim Cities and 
ıslamic Societies”, 64.
25 The area protected by the wall of Bukhara measured twelve farsakhs in length. 
Barthold, 112. Within the circuit of the wall were included the villages (five farsakhs 
from Bukhara) There were districts and villages beyond the wall of Bukhara within a 
couple of farsakhs. Each village of the province of Bukhara possessed a rabat (military 
station). Barthold, 118. There were several large villages in the neighborhood of Bukhara 
which were fully equal to towns, but had no cathedral mosques; in accordance with the 
Hanafite doctrine, permission to build a cathedral mosque outside large towns was very 
unwillingly given. Barthold, 120.
26 Lapidus, “Muslim Cities and Islamic Societies”, 67.
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1.2.2.1- Qal’ (Citadel/fortress) of Bukhârâ
With the paraphrase of “like the region called Qal’ in Bukhara” 

it is evident that Qadikhan described the city of Bukharâ. What is Qal’ 
Bukhara?27 Qal’ah is a fortress or citadel.  In Bukhâra there was the politi-
cal section where the sovereign or his political representative resided; this 
was the citadel (qal’ah).28 This indicates that in Bukhara, in the twelfth cen-
tury, the governor’s or as the capital city the Khân’s palace seems to have 
been independent of the mosque and the city centre. “If there is between 
this place and the city a furja of mazâri’ (agricultural land) and marâ’ (pas-
toral/grazing land), like the region called Qal’ in Bukhara, then there is no 
jum’a on the people of this place, even though they hear the call (adhân). 
The degree of mileage of the distance accounts nothing.” (p. 174) We may 
be perforced to conclude that Qadikhan, it may be for the betterment of 
the state, the political reasons forcing him to exclude the rulers who were 
residing in the city from the FP obligation.

I am inclined to interpret Qadikhan’s city as an agglomeration inclu-
ding suburban and satellite areas of it. In the study of human settlements, 
an agglomeration is an extended city or town area comprising the built-up 
area of a central place (usually a municipality) and any suburbs linked by 
continuous urban area which means continuous urbanized area. Qâdîkhan 
may be referring to an agglomeration including suburban29 and satellite 
areas. Suburbs are residential areas on the outskirts of a city or large town. 
They have no political autonomy.30

27 Bukhârâ in the Samanid period was divided into), shahristân, citadel (qal’a) and 
rabad; the shahristan was situated close by the citadel, on rising ground and slope. 
Shahristan occupied the high central part of the city. The construction of the citadel, it 
had two gates; one of which is the cathedral mosque gate. Inside the fortress there was 
a resiidence for Samanid ruler. In the twelfth century the citadel and the castle were 
restored by Arslan Khan Muhammad. In the year 534/1139-40 the citadel was destroyed 
by the Khawarazm Shah Atsiz; in 536/1141-2 it was restored by Alptagin, the Qarakhitay 
ruler of the town. In 538/1143-4 it was again destroyed by the Ghuzz. In 560/1165 the 
material was employed in constructing the walls of the Bukhara rabad. In 604/1207-8 
the Khawarazm Shah Muhammad restored the citadel, which stood thereafter till its 
destruction by Chingiz Khan in 1220. Barthold, 100.
28 In the Middle Ages all Muslim cities had a citadel, variously located in the city plan, 
mostly in the outer part of it. The main function of the citadel is to be the ruler’s residence; 
all the administrative buildings are grouped around it. Nikita Elisséef, “Physical Lay-out”, 
in ed. R. B. Serjeant, The Islamic City (Unesco, 1976), 97, 101.
29 Suburbs are commonly defined as residential areas on the outskirts of a city or large 
town. Most modern suburbs are commuter towns with many single-family homes.
30 The typical original ancient Near Eastern (Sumerian, Akkadian, Assyrian) cities 
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C- ADMINISTRATIVE DIMENSION

Administration of a country is run by a government. Government has 
the authority31 to rule, to make laws, to adjudicate disputes, and to issue 
administrative decisions with a monopoly of authorized force. Qâdîkhan 
defined the mısr administratively suitable for the validity of the FP as “a 
place where there is a muftî and a qâdî who could impose penalties (iqâmat 
al-hudûd) and implement the laws (tanfîdh al-ahkam)”. (p. 174) This de-
finition pointed out the administrative-jurisdictional dimension of the FP. 
The significant role the city played in the incumbency of the FP on the 
Muslim individual is being the place where the government is located. Be-
ing the city an urban-administrative settlement with particularly important 
administrative and legal status differentiates it from a town. That is there is 
an intertwined relationship between the city and administration that is the 
interrelationship of social and political structure.32 This may mean City-
state; a region having sovereignty and government. Not only the FP can 
only be validly performed in the city but it must also be under the leaders-
hip of an administrator of the municipal bureaucrats who have executive 
power or an official imam appointed by them. The political organization 
and the hierarchy in leading the FP to the people depicted his governmental 
thought, and equally of the Islamic jurisprudence. 

consisted of three parts. First, there was the city proper, the inner city, the outer city; the 
suburb. And the city harbored both the palace and the temple of the god.  This was the god 
and king internal relationship. A.L. Oppenheim, “Mesopotamia-Land of Many Cities”, in 
ed. Ira M. Lapidus,  Middle Eastern Cities (University of California Press, 1979), 6.
31 In politics “authority” refers to the legitimacy, justification and right to exercise 
power. The jurisdiction of political authority, the location of sovereignty, the balancing of 
freedom and authority, the requirements of political obligations have been core questions 
for political philosophers from Plato and Aristotle to the present. The phenomena called 
authority is at once more ancient and more fundamental than the phenomena called state. 
The dominant usage comes from functionalism, defining authority as power which is 
recognized as legitimate and justified by both the powerful and the powerless. Every 
state has a number of institutions which exercise authority. Authority means obedience. 
Obedience or submission is the act of obeying orders of others.
32 During  Middle Ages all the cities in the Muslim world had the same certain formal 
organizational qualities were held in common though differed in detail. The basic unit 
ofs of society were quarters. These quarters were also administrative units. Ira M. 
Lapidus, Middle Eastern Cities (Uni. of California Press, 1979), 49. 
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I-The Governmental Leaders of the FP
The modes of expression and discourse of Qâdikhân lead us to distin-

guish the executive power into two categories, namely the legal and illegal 
leaders of FP. 

1-The Legal Leaders
The essential prerequisites to be appointed as the legal imam are to 

be an adult and sound-minded male Muslim. Thereof if the imam ordered a 
minor or an insane or an infidel or a woman (to lead the prayer) is not jâiz. 
(p. 180)

1.1- Executive Leaders
1.1.1- The Supreme Leader Caliph/Imam

The supreme leader of the Muslims is the Caliph, or as a generic term 
the Imam, the Prophet’s successor in whose hand are united all the powers 
of religious and temporal authority. Appointment of the sultans by the Ca-
liph was considered essential to their legitimacy.33 All provincial authoriti-
es were considered delegates of the Caliphs and governed by virtue of their 
designation.34 Thereof even the sultans of the dynasties sought recognition 
by the Caliphs professed to be the appointees of them. The descriptions and 
titles of these appointed officials have varied according to period and the 
country.35 
33 Lapidus, History, 147.
34 In the eleventh century onwards, though the Abbasid Caliphate continued in office, 
the Caliphs no longer possessed exclusive political authority. They retained however a 
role in judicial and religious affairs. The Caliphate had indeed, since the middle of the 
tenth century, lost all executive authority. The Caliphate had become a mere symbol 
for the legitimation of rights acquired by force. But the jurists, though forced by the 
march of events to modify their theory refused to give it up altogether. The sultanates 
had forced themselves into the canonical theory of government, subject only to the 
theoretical suzerainty of the Caliphate. Caliphate and sultanate were to all intents and 
purposes synonymous terms. On the other hand the Sultan as practically never addressed 
or referred to as imam or caliph in ordinary or in official use. The Turkish Khans and 
Sultans had to pay oath of allegience (bay’) to the Caliph in Baghdâd as their masters 
and who from they derived their political authority. H.A.R. Gibb and Harold Bowen, 
Islamic Society and the West (Oxford Uni. Press, 1950), I/31.
35 These titles are minister or vizier (wazîr), governor (wâlî), deputy (nâib), commander 
(amîr, qâ’id), tax-collector (‘âmil). These are temporal roles which, however, in a 
context where politics and religion are not disassociated and are run according to the 
norms of religious jurisprudence. Their role to run public services which are temporal 
however in a context where politics and religion are not disassociated. Abbasids brought 
about an early cleavage between political/administrative functions on one hand, and 



HİKMET  17

  HİKMET  49  

Qâdikhân expounded that the FP must officially be led first by the 
Caliph whose sovereignty must preside over all Muslim Dynasties, then by 
other authorities. He says: “If the Caliph dies and he has rulers (umarâ’) 
and governors (wulât) over the variety of the affairs of the Muslims, for 
them is the leading the FP, because they had been appointed for the affairs 
of the Muslims, they remain on their position as long as they are not depo-
sed (‘azl).” (p. 174).

1.1.2- Wâlî (Governor of the city, Ruler)
The Muslim country was divided into provinces called wilâyât and 

the governor of each given province or district (wilâya) is titled wâlî; as 
a generic term means the highest authority of one administrative unit in 
one city. The prime function of the official appointment as wâlî was the 
maintenance of law and order throughout a wilâya. He would usually be 
responsible for a major city with a number of towns and villages as well. 
As an extension of his work for the maintenance of law and order wâlî, 
in addition, have purely administrative functions such as the collection of 
taxes, and the appointment and dismissal of qâdîs and other officials in 
the city and province administration. He also exercised judicial functions 
related to criminal offences. Thus he was responsible for the execution of 
sentences. He is the first bureaucrat responsible to lead the FP in city-scale 
provinces. (p. 174) 

However he has the right to delegate power to other officials to lead 
the FP. But always and at any circumstance the governor of the city (wâlî) 
has the power to withdraw and to retrieve the authority he gave to his suc-
cessor, in this respect Abu Hanifa said, if the (wâlî) falls ill and ordered a 
man to lead the FP then if he found a relief and went out and delivered the 
khutba and led the FP to the same people, this suffices him and them. (p. 
176)

In the case of dismissal of the imam; the ruler of the city is deposed 
(‘uzila) from the post, according to Abu Yusuf, he can lead the FP until the 
dismissal letter arrives him or the second commander-ruler (amîr) comes 
over him. When the dismissal-letter comes or he knew the arrival of the 
amîr, then his prayer is void. But if the Police Chief leads the prayer, it is 
sufficed because his officers (ummâl) remain on their position until they 
are deposed.” (p. 177) This statement emphasized on that FP is not valid 
without the official person who has executive power to lead it. This also 
juridical/religious ones on the other, which was further exacerbated by the fragmentation 
of the Muslim world into a multitude of autonomous entities. Michon, Islamic City, 32.
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depicts that the police organization ceases not to its job with the dismissal 
of the wali.

According to Qâdikhân if the wâlî of the city dies and the day of Fri-
day comes, the successor (khalîpha) of him or the police constable or the 
qâdî (judge) leads the FP, it suffices because they have been delegated the 
public affairs (amr al-‘âmma). (p. 174) 

1.1.3- Sahib al-Shurtah (Chief of Police)
Chief of Police is one of the members of wâli’s administrative garri-

son in the city. Sahib al-shurtah would often inspect the walls and quarters 
of the city to check the law-breakers and evil-doers as their classic func-
tions. He was responsible for keeping peace and order, for stamping out 
for subversive activities. He had authority to inflict certain punishments. 
According to Qâdikhân it is allowed (yajûz) for the sâhib al-shurta to lead 
the FP even if he has not been ordained for it, (p. 174) and he is entitled to 
lead until he is dismissed from his post. (p. 177) Chief of Police needs not 
a special authorization to lead the FP because he is one of the members of 
the general administration. This is clearly depicted by Qâdikhân as; it is al-
lowed for the Police chief to lead the FP however he has not been ordained 
for it. This is according to their custom (‘urf)” (p. 174) Chief of Police’s 
appointment to his post automatically contains that authority. He has the 
power to appoint a deputy for his post and to lead the FP. We understand 
that the custom played a significant role for the validity of FP.

1.2- Judicial Authorities
In Islamic history, preoccupation of the Umayyad Caliphate with af-

firming its political power and the subsequent transformation of the Calip-
hate into an autocratic kingship under the Abbasids brought about an early 
cleavage between political/administrative functions on the one hand and 
juridical/religious ones on the other. 

1.2.1- Qâdî
At the city level, judicial authority is vested in the qâdî, who is appo-

inted by the Caliph or chief of the executive in the country or city. Installed 
in the mosque, he is frequently called upon to deliver the Friday khutbah. 
He conducts both marriage and divorce above all he judges disputes that 
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are put to him and applies the punishments. Qâdîkhân made two seemingly 
contradictory statements concerning the qâdî’s leadership of the FP.36 In 
one he says:  “It is not allowed (lâ yajûz) for the qâdî to lead FP to the pe-
ople if he is not ordained for it,” and in the second one “if the wâlî of the 
city dies and the day of Friday comes, if the qâdî leads the FP it suffices 
because he has been delegated the public affairs (amr al-‘âmma) alongside 
with the chief of police. (p. 174) This contradiction may be resolved with 
the conjecture that in means judicial authority, and in the latter, may mean, 
as a neutral term, the official who has executive power,37 because it is in his 
prerogative to impose penalties (iqâmat al-hudûd) and implement the laws 
(tanfîdh al-ahkam).38

1.2.2- Muftî
The Islamic legal system included, alongside the qâdîs, a second 

class of practitioners, known as muftîs (jurisconsults). In order to base his 
verdicts on surer ground, the qâdî frequently consults the muftî, a legal 
counsellor to whom he is bound to refer matters of jurisprudence.39 As we 
understand from the statement of Qâdîkhân the muftî also, as qâdî, offici-
ally appointed government official, and as placing him alongside with qâdî, 
the mufti sits in the judicial court in the provincial capital. Muftis recorded 
evidence, interpreted the law and on the conformity of state regulations to 
the Muslim law. It is now I think that muftî means implementation of law 
not execution of it, since he has no executive power he has no authority to 
lead FP. To lead FP, one must have a ruling and administrative post. Hen-

36 Bukahara had a state-controlled religious administration under the authority of Shaykh 
al-Islam (chief juristconsult) and a qadi who was in control of judicial administration, 
madrasas, elementary schools and mosques. The religious administration included the 
qadis and sub-qadis appointed to provincial districts. Lapidus, History, 428.
37 Norman Calder, “Friday Prayer and the Juristic Theory of Government: Sarakhsi, 
Shirazi, Mawerdi,” Bulletin of the School of Oriental and African Studies, Uni. Of London 
(BSOAS), XLIX, Part 1, 1986. 35-47, 36.
38 Qadi in addition to rendering justice, to help him in his tasks selects, inspects and 
designates certain persons as formal witnesses (shuhûd) in the courts. The state bureaucracy 
and the religious institutions employed witnesses authorized by the qadis as competent in 
Islamic law to certify their dealings, Lapidus, Islamic City, 108; administer oaths; like 
notaries, they record formal statements which they can reproduce accurately in a dispute 
or court case and they form a respected class within the Muslim bourgeoisie. Michon, 
City, 34.
39 Michon, City, 32-34.
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ce even a slave who has ruling authority becomes more effective than the 
muftî. May be due to these considerations Qâdıkhân made no regulations 
concerning the FP leadership of the mufti.

2- Imam can prevent the people from Performing the FP 
The Caliph was considered the head of the religious establishment 

and could suspend the administration of justice and worship. Qâdikhân ex-
pounded that when the imam prevents the people of a city to perform the 
FP, they should not perform it. This is exactly like how he officially turns 
a place into a city, so he has the authority to prohibit them the performance 
of the FP. But this prohibition must rest on a legal reason or to abolish its 
urban status. If the imam prevents them from FP due to his obstinacy or 
to force them, then the people decide on a person that he leads the FP to 
them.” (p. 176) We understand from this statement that the imam is also 
bound with the law; he cannot act arbitrarily.

II- Illegal Leaders of FP

1- Slaves
Slave administrators had been very common throughout the Muslim 

history.40 It must be bared in mind that Transoxanian region where Qâdîkhan 
lived, was administered mostly by a bureaucratic elite which depended on 
the local notables and landlord families and slave governors throughout the 
tenth to thirteenth centuries. The elite personnel of the regime, including 
the sultans were slaves or former slaves. Slaves had been employed in the 
armies. No one could be a member of the military elite unless he was of 
foreign origin, purchased and raised as a slave and trained to be a soldier 
and administrator. Slave-soldier administrators were the personal property 
of a master and could be bought and sold. The slave of the Sultan could be 
a general, an officer in the army or administration. Furthermore, military 
slaves were eventually manumitted and became freedmen, clients of their 
former master. In any case in the operation of the army or bureaucracy, 
legal status was not crucial. 41 In expounding this situation Qâdikhân says: 
“If a slave is invested with an office of a district (nâhiya; surrounding vil-
lage/rustâq) and led the FP to its people, it is valid. (p. 174) He may want 
to legitimize the FP to be led by a slave administrator and be performed 
40 The Gaznavids pioneered the first regime in which the slave soldiers dominated the 
state; the rulers were themselves former slaves. Lapidus, History, 141.
41 Lapidus, History, 148.
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in the nahiyas, at the same time because some nahiyas forming a separate 
administrative unit. 

The slaves may legally be vested executive posts but they may not be 
posited as judges: “If the slave concludes marriage contracts for others, his 
judicial verdict is not effective, because the people of the judiciary are from 
those who are entitled to be witnesses in the courts, the slave is not from 
this people. Hence he cannot be from the people of the judiciary.” (p. 174) 

2- The Mutaghallib (Invader, Usurper of the 
political power)

Transoxiana has always witnessed devastating nomad invasions from 
the second millennium BC to the eighteenth century. The history of this 
region may be told in terms of ever repeated nomadic conquests, the for-
mation of empires over oasis and settled populations and the constant ten-
sion between pastoral and agricultural people. In general, the history of 
the Muslims is full of conquests of the military invaders of territory and 
usurpers of political powers (mutaghallibs). This new military lords were 
clients and sometimes slaves, foreign in race and language and had no his-
toric ties with the societies they conquered. Hence the local ulama had a fa-
tal importance for them for their legitimacy over the populace. Mutghallibs 
can be the slave warlords who were making conquests by the assistance of 
the native people.

In resolving the mutaghallibs legal position Qâdikhân says: “The mu-
taghallib who has no assignment (‘ahd); that is ordinance (manshûra) from 
the Caliph; if his conduct of life (sîratuh) amongst the subject-people is 
like the conduct of the rulers (umarâ’) and he rules out the matters between 
the people with the ruling of the sovereignty (wilâya), then his leading of 
the FP is valid.” (p. 174) Qâdîkhan seems concerned with de facto not de 
jure ruler. He attempted to justify the status quo. This provision means that 
within the civic community there emerges any effective government capab-
le of imposing order, FP is valid. He may also be legitimizing any kind of 
power no matter how it has been acquired but he by using the paraphrase 
of “sîratuh” he excludes the jâ’ir ones. This might also mean that any form 
of government is better than none at all. By mutaghallib, Qâdîkhân also 
declared that political rights acquired by force were legitimate and that 
military power could constitute a valid imâmate. By siratuh he means the 
mutaghallibs who maintained the established system by paying the salaries 
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to the officials. These rulers come and go but the ulama is there. So whether 
the sîra of the mutghallib is acceptable can only be decided by the ulama. 
Qâdikhân does not mention resistance or disobedience to the mutaghallib. 
On the contrary he may be implying the submission to him.

3- The Nasrânî (Christian)
In a religiously heterogeneous Muslim society the appointment of the 

non-muslims in the governmental posts has always been a matter of concern 
by the jurists. All Muslim cities harbored, always a certain kind of Muslim 
and to some significant amount of a non-muslim society. Qâdîkhân specifi-
cally mentioned the Christian (nasrânî), instead of other non-muslims, may 
be because to represent all. He says: “If a Christian male (Nasrânî) enters 
the city then after becomes a Muslim, he is not to be leading the FP to the 
people unless he is ordained to lead it after he became a Muslim.” This 
legal decision depicted that being an ordinary even a committed Muslim 
has not been sufficient to lead the FP, but must be ordained officially for 
that mission. In the following statements he made regulations related to 
the government that the nasrânî must be ordained for leading the FP after 
he converted to Islam. Hence if he has been appointed as a qâdi then con-
verted to Islam his hukm is invalid. But however if the nasrânî has been 
subjected to the time he becomes a Muslim, then his leading the FP to the 
people or judging between them is allowed (jâiz).” (p. 175) Preordination 
before the compliance of the conditions is not valid for the FP. His legal 
reasoning rested upon that in the first case he was not competent, hence 
he does not possess the authority, but he can only be authorized for future 
operation. But in the second case vesting an office (taqlîd) with him is sub-
jected (udîfa) to the compliance of the status (hâla) of the legal competence 
(ahliyya) on becoming a Muslim, this investiture with an office is valid. 
That is the appointment can be subjected (idâfa) to the status of legal com-
petence (ahliyya) for the future.” (p. 175) Ordination by the government is 
essential and the delegation of official authority (tafwîd) before compliance 
of the competence is invalid. This invalidation is may be because the non-
muslims may have exploited the delegation of power to them and after re-
ceiving the office they did not become a Muslim. The term nasrânî is more 
general term than the dhimmî. By nasrânî it is not clear which one of them 
Qâdîkhân implied. These regulations, practically demonstrates the cases of 
conversion of non-Muslims to Islam.
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4- The Dhimmî (Under Protection)
A dhimmî is a non-Muslim subject of a Muslim state and under 

its protection.42 Qâdikhân says, by referring to some of his mashâyikh 
(founders of the madhhab) “When a dhimmî has been vested with an office 
before Friday and delegated the affair of the jum’a, and then after he became 
muslim, his leading the FP is invalid, because the delegation (tafwîd) is null 
and void. (p. 175) 

It must be bared in mind that a dhimmî is a citizen of the Muslim co-
untry, but he cannot be vested with any governmental offices, because here 
the post for leading the FP represents all governmental posts. In the first 
case, Qâdîkhan seems to legitimize, may be as the government’s policy, to 
instigate the non-muslims, especially the Christians to become muslim by 
vesting them governmental offices. Nonetheless he is against employment 
of the non-muslims in the governmental offices as long as they remain on 
their religion.

5- The Sabî (Minor)
When a minor has been vested with a governmental office before 

Friday and delegated with the affair of the jum’a, and then after he reached 
his puberty, his leading the FP is invalid because the delegation (tafwîd) 
is null and void. If he has been appointed as a qâdi then after reached his 
puberty, his hukm is invalid. But however if he is told that when you reach 
the puberty then lead the FP to the people or judge between them, this is 
allowed (jâiz).” (p. 175)

III- The Congregation in appointing Imam

In principle the public or the congregation of the FP has no right 
and authority to appoint an imam to lead them the FP. However, in extra-
ordinary circumstances they have been given this authority. According to 
Qâdikhân if the public (‘âmma) gathered to bring forward a person (to lead 
the FP) whom neither the qâdî (ruler) nor the successor of the governor 
ordained him for it, it is not permissible (lam yajuz) and if he leads it, the 

42 The term dhimmî connotes an obligation of the state to protect the individual, including 
the individual’s life, property, and freedom of religion and worship, in exchange for 
“subservience and loyalty to the Muslim state and political and social order” and to pay a 
poll tax known as the jizya. This status was originally only made available to non-Muslims 
who were People of the Book (i.e. Jews and Christians), but was later extended to include 
Sikhs,  Zoroastrians, Mandeans, and, in some areas, Hindus, and Buddhists.
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FP is invalid. (p. 174) The only case the public is entitled to appoint imam 
for the FP is if therein there is no qâdî or the successor of the wâlî, it is 
allowable due to the necessity (darûratan).” (p. 174)

If we are to speculate to find out the reason for this appointment we 
can say that cities and their hinterlands were divided amongst several Isla-
mic schools or sects, and the rural areas echoing the city situation. Hence 
sectarian communal and social struggles and warfare have never been ex-
tinct. Sectarian identifications were evidently profound and intense. Each 
group harried to make his ulama as imam of the FP. This also meant domi-
nation. Social struggles united townspeople and village people of the same 
madhhab in the common cause. 

According to Qâdikhân if the imam spoils his wudû’ (ahdatha) after 
he performed the first unit (rak’a) of the FP, then the person from amongst 
the congregation comes forward to lead the FP; if he is not brought forth 
by an official of the sultân, their prayer is not valid behind him. But it 
is allowed if he is brought forward by the people of the sultân whom he 
delegated (fawwada) public affair (amr al-‘âmma; the city nobles). If the 
congregation brings forward a person to succeed the imam before the he 
leaves the mosque (masjid) -that is the official imam sees him, if not object 
him his silence means approval-, this is allowable due to ‘the restoration 
of their prayer’.” (p. 175) This second imam has no right to authorize so-
meone else to lead the FP to the people neither the congregation, because 
the official imam has not delegated authority to the congregation to bring 
forward someone else to lead the FP. Hence if the second imam spoiled 
his wudû’ he remains no longer an imam, thus his ordainment of someone 
else is not correct (sahîh). (p. 175) This means that the second imam has 
only the authority to complete the prayer uncompleted by the official imam. 
Another situation the congregants have been granted the power to appoint 
imam for the FP is that if the imam (governor) prevented the people from 
performing the FP without any reason and necessity, on the contrary if he 
prevents them due to his obstinacy, then the people obtain the right to ap-
point an imam to lead the FP. (p. 176)

(The rest of the article will be published in the next Journal)
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KADINLAR

Dr. Öznur ÖZDARICI*
                                                                                                                                                      

                                                            

ÖZET

Ahmet Mithat Efendinin “Çengi” adlı romanı kadın karakterlerin ağırlıklı 
olarak işlendiği bir romandır. Romana yön veren çoğunlukla kadınlardır. 
Romanda kadının yanı sıra eğitim ve annelik meselesi de yoğun olarak 
işlenmiştir. Biz, bu çalışmamızda söz konusu romandan hareketle kadına 
bakmaya ve Tanzimat romanının ilk örnekleri olan bu türde kadının görünüş 
şekillerini gözler önüne sermeye çalışacağız.
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ABSTRACT

The novel which is called “Çengi” is written by Ahmet Mithat Efendi is a 
novel which contains woman characters intensively. Women usually gives 
a direction to the novel. Behind the woman, education and motherhood 
problems are other topics in novel. In this study we show that to look the 
woman and display the novel which is the first examples of appearance 
styles of Tanzimat novels’ in this novel.
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Romanda şahıs kadrosunu oluşturan, aksiyonu arttıran, çatışmayı 
sağlayan ana unsurlarından biri olan kadın, bu hâlleri ile romanın yegâne, 
vazgeçilmez ve olmazsa olmaz bir parçasıdır. Denilebilir ki kadınsız bir 
roman başlı başına eksik, kuru, sathî ve yarımdır. Romana can veren, renk 
katan, gerilimi arttıran ve şahıs kadrosunun temel unsurlarından biri olan 
kadın, bu hâliyle anlatının can damarını teşkil eden önemli yapı taşların-
dan biridir. Biz, bu makalemizde Ahmet Mithat Efendinin “Çengi” adlı ro-
manından hareketle anlatı dünyasının okuyucuya açtığı çerçeveden kadına 
bakmaya ve kadının söz konusu dünyadaki görünüş şekillerini gözler önü-
ne sermeye çalışacağız. 

           Ahmet Mithat Efendinin ilk olarak  Hicrî 1294’te 
İstanbul’da Kırkambar Matbaası’nda basılan “Çengi” adlı romanı başlı 
başına kadın karakter yönünden baskın ve ağırlıklı bir roman olma özelli-
ği ile dikkatleri üzerinde toplar. Romanın başından sonuna kadar romana 
yön veren hakim unsur hep kadınlardır. Nitekim roman, denilebilir ki bir 
kadın egemenliği ile başlar ve yine kadının yön verdiği bir mecrada kadın 
egemenliği ile sona erer. Öyle ki hikâyeyi ve hikâyede geçen erkek kah-
ramanları şekillendiren ve yönlendiren bizzat kadının kendisidir. Roman 
kahramanlarından Saliha Molla ve Peri (romanın ilerleyen bölümlerindeki 
ismiyle Sünbül), hikâyeye yön veren iki baskın kadın karakter olarak karşı-
mıza çıkarlar. Romanın en canlı, aksiyonu arttıran karakterleri söz konusu 
bu kadınlardır.

           Romanın ana kahramanlarından biri olan, sahih bir Anadolu 
şivesi ile konuşan ve son derece bilgili olan Saliha Molla, aynı zamanda 
romanın çıkış noktasını teşkîl eden ve kendisinden sonraki olaylar zincirine 
zemin hazırlayan bir kadındır.1 Sihir, ilm-i simyâ, cinler ve periler üzerine 
kitaplar okumuştur.2 Efsun, büyü, peri, cin hikâyeleri ve ilm-i simyâ konu-
larında derin bilgisi olan bu kadın3; sihir, efsun, cin, peri işleri ile uğraşır. 
Bu yolda edindiği bilgisi sayesinde büyük bir servet edinir.4

           Saliha Molla’nın Dâniş Çelebi adında bir oğlu vardır. Kadının 
dünyadaki biricik çocuğu olan Dâniş Çelebi, tâ küçük yaştan itibaren anne-
sinden cin, tılsım, efsun, sihir sözlerini dinleyerek büyür. Beşikte iken bun-
lar annesi tarafından söylenen ninniler eşliğinde hafızasına kazınır. Biraz 
daha büyüdüğü zaman bu sefer de annesinden cin ve peri hikâyeleri dinler. 
1 Ahmet Mithat Efendi, Çengi, TDK Yay., Ankara, 2000, s. 8.
2 A.g.e., s. 10.
3 A.g.e., s. 8.
4 A.g.e., ss. 8-9.
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Saliha Molla, misafirlerin olduğu bir zamanda çocuk dışarı çıkmak istese, 
âdetâ sihir ve efsun yeri olan evinde biraz da gösteriş maksadı ile, çocuğa 
cinlere ve perilere yanlışlıkla basıp onları incitmemesi yönünde telkinlerde 
bulunur. İlk terbiyesini annesinden bu şekilde alan Dâniş Çelebi, gündüz-
leri sokağa, geceleri de oda kapısından dışarıya çıkması yasak olduğun-
dan tek dünyası olan bu evde annesinin boynuna taktığı muskalar ile yaşar. 
Dış dünyaya kapalıdır. Kadın, oğlunun eğitimi ile bizzat kendisi ilgilenip 
okuma-yazmayı da çocuğa evde yine kendisi öğretir. Fakat okuttuğu kitap-
lar hep sihir, ilm-i simya ve peri hikâyelerini içerdiğinden zâten küçük yaş-
tan beri bu hikâyeleri dinleyerek büyüyen çocukta bir evham ve korku hâli 
ortaya çıkarır. Dâniş Çelebi, ileriki yaşlarında bile bu hâlin kendi üzerinde 
oluşturduğu tesirleri üzerinden atamaz. Bir süre sonra bu tesirler çocuğun 
üzerinde cinnet derecesine vardığında Dâniş Çelebi’nin kendisine olan 
patolojik bağımlılığından bıkan Saliha Molla oğlunu evden çıkarabilmek 
için5 çareyi ona bir mühr-i Süleyman yaptırarak anlattığı peri hikâyelerinde 
bu mühürle perileri, cinleri alt eden kahramanı örnek göstermekte bulur. 
Oğluna, mührü üzerinden ayırmamasını tembih eder.6 

           Dâniş Çelebi, gerçek âlemden çok bir hayâl âleminde ya-
şar. Muhayyelât-ı Aziz Efendi’den okudukları doğrultusunda reel hayatı 
hikâyeye uyarlar. Onun aldığı eğitim ve buna bağlı olarak sergilediği tutum 
ve davranış biçimleri başına olmadık işlerin açılmasına ve komik durum-
lara düşmesine sebep olur.7 Saliha Molla, açılır, adam olur düşüncesiyle 
oğlunun Engürûsîzade Nafiz Efendinin konağına gitmesine ses çıkarmaz.8 
Ancak Dâniş Çelebi’nin bu kişiliğine kazınan ve âdetâ kimliğinin bir par-
çası hâline gelen komik durumlara düşme eğilimi geçmek bilmediğinden 
fayda vermez. Ahmet Mithat Efendi, Dâniş Çelebi’yi yine bir başka ro-
man kahramanı olan Don Kişot’a benzeterek traji-komik roman kahramanı 
ile Dâniş Çelebi arasında bir kader birliği tesis eder. Bu konuda Parla’nın 
dikkatleri mühimdir. Ona göre: “Cervantes Don Quijote’de nasıl şöval-
ye romanlarıyla alay etmek amacıyla onların parodisini yapmışsa, Ahmet 
Mithat Efendi de, bir Don Quijote uyarlaması olarak başladığı Çengi’de, 
gerçeklikten uzak gördüğü geleneksel edebiyatı parodi yoluyla hicvedecek-
tir. Bu hicivden en çok nasibini alan metinler de Muhayyelât-ı Aziz Efendi, 

5 Jale Parla, Don Kişot’tan Bugüne Roman, (4. Baskı), İletişim Yay., İstanbul, 2002, s. 
83.
6 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e.,  ss. 8.
7 A.g.e., s. 12.
8 A.g.e., s. 19.
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Hamza-nâme, Ebu Ali Sina gibi, hep bir sihir ve ilm-i simya ve cin ve peri 
hikâyât-i garîbesini mübeyyin şeyler” dir.”9

          Romanın diğer ve en önemli kadın karakterlerinden biri olan 
Peri, oğlu Dâniş Çelebi’nin isteği üzerine annesi Saliha Molla tarafından 
değerinden daha büyük bir paraya, bin beş yüz altına sahibinden satın alı-
nır. Kızın ismi de yine Saliha Molla tarafından konur.10

           Güzel, fettan, zeki bir cariye olan Peri, Dâniş Çelebi’nin aklını 
başından öylesine alır ki adamın gözü cariyeden başkasını görmez. Zirâ 
peri hikâyeleri dinleyerek büyüyen Dâniş Çelebi’nin yetiştiriliş tarzı itiba-
riyle perilere eğilimi ve ilgisi olduğunu bilen cariye Peri, adamı kandırarak 
kendisinin bir peri olduğuna inandırır. Hatta her nasılsa ilm-i simyaya vâkıf 
olup Dâniş Çelebi’ye arada bir efsunlu çubuk ve nargileler içirerek onun 
hayâl âlemlerine dalmasına vesile olur. Bu rüyâ âleminde gezerken kızı 
da yanında gördüğünü söyleyen Dâniş Çelebi’nin sözleri üzerine yalnız 
kalmaktan sıkılıp kendisinin de uçarak yanına geldiği türünden yalanlar 
söyler.11    

          Dâniş Çelebi’den Cemal adında bir oğlu olan12 Peri, oğlu Cemal 
Bey dünyaya geldikten sonra onu büyük bir sevgi ve alâka ile yetiştirmeye 
başlar.13 Saliha Molla’nın torunu doğduktan bir müddet sonra vefâtı üzerine 
meydanı boş bulup daha rahat hareket etme imkânı bulur. Mayası afacanlık 
ve aşüftelikle yoğrulmuş olduğundan dolayı bir mecnûn olan Dâniş Çelebi 
ile artık eğlenemeyince onu sık sık yaptığı iksirlerle hayâl âlemlerine gön-
derip kendisi de asıl âlemde istediği gibi davranmaya muvaffak olur.14

           Peri, son derece uyanık, kıvrak zekâlı ve eşi Dâniş Çelebi’nin 
mecnûn hâlinden en üst seviyede yararlanmasını bilen bir cariyedir. Öyle 
ki “boynuz kulağı geçer” deyiminde ifadesini bulan biçimiyle sihir ve ilm-i 
simyâ konusunda âdetâ Saliha Molla’dan el almış gibidir. Peri’nin ev içeri-
sindeki başıboş hareketleri, düzenlediği eğlenceler ve bu eğlencelerde eve 
çengiler ve çalgıcılar dışında kadın kılığında erkekler de alması Dilferah 
Dadının sabrını taşırmaya başlar. Evin uzun süredir emektarı olan bu kadın, 
Peri’nin tutumlarını hoş karşılamaz. Aralarında çatışma yaşansa da bun-
lar Dâniş Çelebi’ye hissettirilmez. Peri’nin bir peri kızı olduğunu söyle-
yip dadıya gözdağı vermeleri karşısında dadı bu safsatalara kulak asmayıp 

9 Parla, a.g.e., ss. 81-82.
10 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e.,  s. 26.
11 A.g.e., ss. 26-27.
12 A.g.e., s. 27.
13 A.g.e., s. 27.
14 A.g.e., s. 27.
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karşısında dimdik durur. Peri’nin bu yalanlarını ancak Dâniş Çelebi gibi 
mecnunlara yutturabileceğini söyler.15 Dadının kendisini Dâniş Çelebi’ye 
şikâyet ettiğine ve onun gözünü açtığına saklandığı yerden gizlice kulak 
misafiri olan Peri, intikam hisleriyle yanıp tutuşur.16 Dadının kendisini öl-
dürmek yolunda Dâniş Çelebi’ye verdiği akıllara gizlendiği yerden kulak 
misafiri olan Peri, gıyabında yapılan bu plan karşısında suyun akışını ters 
yöne çevirmek ve asıl ölecek olanın dadı kalfa olmasını sağlamak için 
planlar kurmaya başlar.17

           Peri, kendisinin maskesini düşüren ve asıl içyüzünü bütün çıp-
laklığı ile ortaya çıkaran Dadı kalfa ve onun aklına uyan eşi Dâniş Çelebi 
karşısında planlar kurar. Dadıya hissettirmeden kahvesine boşalttığı enfiye 
şişesi sayesinde dadının kendisinden geçmesini sağlar ve evdeki çıkınları 
alarak ortadan kaybolur. Gece yarısı eve dönen Dâniş, dadıyı cariye Peri 
zannıyla göğsünden bıçaklayıp öldürünce dadı ile kurdukları planın iyi iş-
lediğini dadıya söylemek için evde onu arayıp bulamadığında asıl ölenin 
cariye Peri değil; dadı kalfa olduğunun farkına varır. Bu farkındalık zâten 
bir mecnun gibi yaşayan adamın daha da çıldırmasına sebep olacaktır. Bu 
cinnet hâli içerisinde kendisini eve kapatan ve sokağa çıkmamaya başlayan 
bey, söz konusu cinnet hâlinin iyice arttığı birgün odasında ölü bulunur.18

 “Çengi” romanında şahıs kadrosunu oluşturan kadınları roman içe-
risindeki önem sırasına göre sınıflandıracak olursak kitabın adından da an-
laşılacağı üzere romanın ana kahramanı olarak zikredebileceğimiz Çengi 
Sümbül Hanım (Peri) ı ana karakter olarak belirlemek hiç de hata olmaz. 
Şahsında iki ayrı karakteri barındıran bu kadın, gençliğinde Peri, olgunluk 
döneminde ise Sünbül Hanım olarak okuyucuya aksettirilir. Günümüzde 
çoğunlukla Trakya taraflarında yaşayan Romen kökenli olan bu kadınlar 
çerçici olmalarının yanı sıra aynı zamanda dans konusunda da ustadırlar. 
Eski İstanbul hayatına ilişkin şu satırlar bu görüşümüzü destekler mahi-
yettedir: “Elyevm şurada burada Kıptî kadınların raksını görüp de eski 
çengileri ve çengilik sanatını istihfaf etmek revâ-yı hak değildir zannede-
rim. Çünkü rakkaslığın birinci şartı sazendelik ve hanendelik misilli usule 
aşina olmaktır ve her adımını sazın usulünen tevfikan atmağa mecburdur. 
Raksın da kendine göre birtakım usulü ve kaidesi vardı. Esnâ-yı raksta 
kafa tutmalar, omuzda titremeler, bel kırmalar, topuktan çarpmalar, tırnak 

15 A.g.e., s. 30.
16 A.g.e., s. 33.
17 A.g.e., ss. 37-38.
18 A.g.e., ss. 38-40.
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üstünde uçar gibi koşmalar kâmilen sazın usulünde cereyan ederdi.”19  Söz 
konusu romanda da başta Sünbül Hanım olmak üzere bu türden kadınlara 
rastlamak mümkündür.

 Romanda birer çengi olan Sünbül, Arife ve Nazlı, müzik eşliğin-
de dans ederken karşılarındaki erkeklerin içlerini gıcıklayıcı ve arzularını 
kamçılayıcı vaziyette vücutlarına yay gibi bir kıvraklık verip bütün uzuvla-
rını oynatırlar.20  Şu satırlar kızların bu konudaki maharetini göstermesi ba-
kımından mühimdir: “(…) raks sanatının hududu dahilinde icrası mümkün 
ve mutasavver olan kâffe-i dekayıka varıncaya kadar icra eyledikten sonra, 
güya evvelki ettiği gaddarlıktan dolayı mahcup oluyormuşçasına sağ elinin 
tersini yüzüne örterek ve o alnında bulunan çâr-pareleri hareketten tatil 
eyleyerek gösterdiği tavrı ve elini yüzünden kaldırmayı müteakip gözlerini 
bayıltırcasına süzerek ve hep o sağ elini arka cihetinden bel kemiği hiza-
sına getirip vücuduyla yine kendi beli üzerine yaslanarak ve bir deryâ-yı 
sîmîm-âsâ meydana çıkardığı gerdeni ve yine bunu müteakip eliyle kendi 
dudakları üzerinden güldeste-âsâ derip müştakı tarafına nazikâne fırlattığı 
buseleri gören âşık evvelki naz ve eda cali olmayıp da ciddî bile olsa yine 
affa ve belki bir vaz’-ı müsterihâne ile hâk-i pâyına yüz sürmeyi müsâraata 
mecbur olacağı şüphe götürür mevaddan değildir.”21 

Romanda bir çengi olan Sünbül, beyaz tenli biri olarak tecessüm et-
tirilir. Bu özelliği ile erkeklerin dikkatini çeker.22 Asıl adı Saliha Molla’nın 
kendisine taktığı şekliyle “Peri” olan Sünbül, güzel bir cariyedir.23 Çengi 
Sünbül Hanımın güzelliği romanda şöyle ifade edilir: “Üç çengiden Sün-
bül Hanımın vaz ve tavrı esatirü’l-evvelinde hüsn ü cemal ilâhesi Zühre’ye 
isnat edilebilen ve güya o vaz ve tavrıyla kanatlanıp insanlık merâtibinin 
üstüne suûd etmeye çalışır gibi zannolunan bir surette idiyse de bu sure-
tin iç yüzünde ol kadar aşüftelik, o derece işvebazlık katmerleri görülürdü 
ki yekdiğerine asla imtizac kabul edemeyen ve en mahir ressamların dahi 
bir çehrede tasvir ve tersîm edebilmeleri mümkün olamayan şu iki hâli, 
ressâm-ı ezelînin bir çehrede nasıl cemedebilmiş olduğu en evvel hatırlara 
hutur edecek bir maddeydi.”24 Sünbül’ün Zühre’ye benzetilmesinde Klasik 
Yunan mitolojisinin izleri görülür. Zirâ Arapların Zühre, Antik Yunanlıların 

19 Balıkhane Nazırı Ali Rıza Bey, Eski Zamanlarda İstanbul Hayatı, Kitabevi Yay., İst., 
Eylül 2001, s. 29. 
20Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 96.
21 A.g.e., ss. 96-97.
22 A.g.e., s. 98.
23 A.g.e., s. 26.
24 A.g.e., ss. 94-95.
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Aphrodite, Latinlerin Venüs olarak adlandırdıkları tanrıça “aşk ve güzellik 
tanrıçası” olmanın yanında aynı zamanda bir “ışık ilâhesi” olarak adlandı-
rılır. Işık, hayatın ve çoğalmanın kaynağı olarak düşünülür. Güzel olan her 
şeyi de aşk ilham eder. Öyleyse Zühre, güzelliği, aşkı ve nuru bir bütün 
olarak bünyesinde taşır.25

Fizyolojik açıdan bakıldığında küçük ayaklara26 sahip olan Sünbül’ün 
sağ ayağının parmakları ayrı olmayıp bitişiktir.27 Onun bu özelliği oğlu Ce-
mal Beyin çocukluğunda hatırladığı bir hayâl unsuru olarak annesini tanı-
masına vesile olacaktır.

Çengi Sünbül Hanım, çengilere has pembe, Arife açık mavi, Nazlı 
ise kendisine çok yakışan siyah atlastan fistan giyerler. Sünbül ve Arife fis-
tanlarının üzerine pulları muntazam bir şekilde işlettirmişlerdir.28 Sünbül, 
giydiği önleri düğmeli pembe fistanının altına sakız renginde yakası, yeni 
ve etekleri ince pul işlemeli bir fistan daha giyer.29 Bu durum kıyafet seçi-
minde söz konusu kadınların canlı, allı pullu kıyafetleri tercih ettiklerini 
göstermesi bakımından mühimdir.

Sünbül Hanım, değerli elmas iğnelerinin30 yanı sıra avize billûru gibi 
sarkan, etrafı pırlanta olan bir çift zümrüt küpe31 ile değerli yüzükler takar.32 
Bir aksesuar unsuru olan bilezik roman kahramanı olan kadınların kullan-
dığı bir ziynet eşyası olarak yerini alır. Sünbül Hanım, değerli bilezikler 
takmasının33 yanı sıra romanda dikkati çeken ve kadınların kıyafetlerini 
daha zengin göstermek maksadıyla kullandıkları kemer tokaları mevcut 
olup Sünbül Hanım da değerli kemer tokalarını kullanır.34

           Sünbül’ün çok az okuma-yazması olmakla birlikte keskin zekâsı 
sayesinde kimsenin anlamlandıramadığı şeylere anlamlar yükler.35 Melek’e 
kızı gibi itina gösteren Sünbül Hanım, kimseyi kızın yanına yanaştırmaz. 
Gittiği meclislerde kızın sohbete karışmasına, gülmesine izin vermez. Ona 

25 Şefik Can, Klasik Yunan Mitolojisi, (Sekizinci Baskı), İnkılâp Yay., İstanbul, 1970, ss. 
92-93.  
26 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 98.
27 A.g.e., s. 147.
28 A.g.e., s. 95.
29 A.g.e., s. 98.
30 A.g.e., s. 111.
31 A.g.e., s. 116.
32 A.g.e., s. 111.
33 A.g.e., s. 111.
34 A.g.e., s. 120.
35 A.g.e., s. 100.
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bir anne şefkati ile kol kanat gerer.36 Ancak aslında Melek’in değil, küçük 
yaşta bırakıp gittiği Cemal Beyin annesidir. Peri adlı bir cariye iken isim 
değiştirip Sünbül adını almıştır. Cemal Beye türlü oyunlar düzenleyip başı-
na işler gelmesine neden olan da yine kendisidir. Kavuştuğu evlâdını hasret 
ve muhabbet hisleri ile bağrına basar. Mecnun bir kocaya sahip olduğun-
dan dolayı dayanamayıp evini terk etmek zorunda kalan bu kadın, annelik 
duygusunun verdiği bir hisle oğlunu uzaktan hep takip etmiş, onun iyi bir 
eğitim almadan başıboş yetiştiği kanaâtine varmıştır. Bunun için elindeki 
paraları alıp kendi uygun gördüğü bir kıza yönelmesini sağlamış ve eziyet-
ler çektirerek olgunlaşmasına zemin hazırlamıştır. Oğluna bütün gerçeği 
ayrıntısı ile anlattıktan sonra ondan aldığı mirası yine ona devrederek ço-
cuğu ve hanımı ile mutlu yaşamasını temenni eder.37

           Sünbül, öylesine fettan bir kadındır ki avucunun içine almayı 
kurduğu erkekleri kendisine bağlar, birden çok erkeği birbirlerinden ha-
berleri olmadan aynı anda idare eder. Bu yolda epey bir servet edinmiş-
tir. Fakat kazandığı paranın kıymetini bilmeyip nasıl edindiyse aynı şekil-
de bir müsrifâne tutum ile de elden çıkarmayı bilir. Sabahlara kadar işret 
âlemlerinde vakit geçirir. Bu meclislerde temas halinde olduğu erkekleri 
o derece kıskacına almış ve onlar üzerinde öylesine nüfuz sahibi olmuştur 
ki bütün hepsi söz konusu kadına yaranmak ve isteklerini yerine getirmek 
için âdetâ sıraya girerler. Sünbül’ün en önemli özelliği düşük ahlâklı bir ka-
dın olmasına karşın birlikte olduğu erkekten soğuyuncaya kadar yalnız ona 
bağlı kalması ve diğer erkeklere meyletmemesidir.38 “Düşmüş bir kadın” dır 
Sünbül. Kendisine meyleden Dâniş Çelebizâde Cemal Beyin teklifini kabul 
etmez, yalvarmalarına kulak asmaz. Ancak epey bir parasını yedikten sonra 
delikanlının kendisine denk olmadığını, sadece bir dost olarak görüşebile-
ceklerini, bunun ötesine geçmenin mümkün olamayacağını söyler. Ken-
disini Melek Hanıma yönlendirir. Hile yoluyla Cemal Beyi de kullanarak 
kızın annesi olduğunu ileri sürüp kendisine gelmesini sağlar.39 Ancak kızı 
kendi emelleri doğrultusunda kullanmakta gecikmez. Zirâ Melek Hanıma 
meftun olan Cemal Bey, kız ile baş başa kalmak için geldiği her günün 
hatırına Sünbül’ün verdiği talimâtlar doğrultusunda kıymetli mücevherler 
getirmek zorundadır. Aksi hâlde kızla görüşmesine izin verilmez. Gelen 
mücevherler de Melek Hanım yerine kendisinde durur.40 Sünbül Hanım, 
36 A.g.e., s. 108.
37 A.g.e., ss. 147-148.
38 A.g.e., ss. 100-101.
39 A.g.e., ss. 105-107.
40 A.g.e., ss. 110-111.
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Cemal Beyden istediği mücevherlerin bir süre sonra geç gelmeye başladı-
ğını görünce delikanlının parasının bitmekte olduğunun farkına varır. Fakat 
para ve mücevher dışında emlâka da sahip olan genci iyice soymak ve beş 
parasız bırakmak için şeytanca oyunlarını oynamaya devam eder.

           Romanında geçkin yaşına rağmen güzelliği konusunda hâlâ 
mağrur ve ödün vermez tavırlar içinde, arzunun nesnesi olarak yaşamaya 
alışmış ve bunu bir yaşam biçimi hâline getirmiş olan Sünbül Hanım, genç-
likte katıldığı eğlence âlemlerine o hâliyle yine devam edip eskisi kadar 
rağbet göremeyince ölümü arzu eder derecede kahırlanır. Rağbete mazhar 
olmadan yaşamaktansa ölümü yeğler.41 

           Ahmet Mithat’ın  “terbiyevî amacın aracı olarak”  Çen-
gi Sünbül gibi bir kadını seçmesinin şaşırtıcı bir seçim olduğunu belirten 
Parla, bu konudaki görüşlerini şu şekilde açıklar: “O Sünbül (ya da Peri) 
ki, meczup kocasını adamın gözü önünde âşıklarıyla aldatır, evin emektar 
dadısını oyuna getirerek öldürtür (kendi yerine öldürtmüş olsa da cinayet 
cinayettir), oğlunu daha bir yaşındayken aklî dengesi bozuk bir adamın 
eline bırakarak kaçar, sonra öz oğlunu kendine âşık eder, gelini olarak seç-
tiği Melek’i para karşılığında oğluna satar ve bütün bunları yaptıktan son-
ra genç çiftin karşısına dikilip onlara hayat dersi verir! Gerçi kimilerince 
amaca ulaştıran yollar mübah sayılır ama Çengi Sünbül’ün başvurduğu 
hileler en katı Makyavelisti bile irkiltecek niteliktedir. Çünkü kandırmaca, 
cinayete âlet etme, baştan çıkarma, kız kaçırma, kadın pazarlama ve enses-
te davet vardır bunların arasında. Başına buyrukluğuyla, kural tanımazlı-
ğıyla, fırsatları değerlendirişindeki üstün yeteneğiyle, cazibesi, zekâsı ve 
muhteşem rakkaseliğiyle, Çengi Sünbül Tanzimat romanlarındaki en ilginç 
kadın karakterlerden biridir.”42

Romanın diğer bir kadın kahramanı Melek Hanımın annesi olan Hü-
veyda Hanımın “şahane” olarak addedilebilecek olan gözleri yüzünde en 
dikkati çeken azalarının başında gelir.43 Yüzünü süsleyecek güzellikte sa-
mur kaşlara44 sahip olan Hüveyda Hanım, romanda boylu boslu,45 çok gü-
zel bir kadın olarak tavsif edilir.46 “

Canbert Bey, hovardalıktan el, etek çektikten sonra gayet yaşlı Has-
na adındaki bir Arap karıyı kendisine arada sevgi bağı olmaksızın yalnız-

41 A.g.e., s. 152.
42 Parla, a.g.e., ss. 94-95.
43 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., s. 49.
44 A.g.e., s. 49.
45 A.g.e., s. 49.
46 A.g.e., s. 49.
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ca cinsel istismar yapmak ve yemeğini pişirmesi, çamaşırını yıkaması ve 
ev işlerini yapması kaydıyla yanında tutar. Ancak kendisi kadına herhangi 
bir meyil göstermeyeceğini söylediği gibi kadının da kendisine en ufak bir 
işvede bulunmamasını sıkı sıkıya tenbih eder. Fakat Arap, iyice yaşlanıp 
artık işler güç gelmeye başladığında beye evlenmesi konusunda tavsiyeler-
de bulunur. Arap kadının sık sık tekrarladığı bu tavsiyeler aslında aklında 
evlilik fikri olmayan Canbert Beye zamanla cazip gelmeye başlar.47 Bu gö-
revi de Arap karısına veren Canbert Bey, kendisine bir kız bulması için onu 
hamama yollar.48

           Nesibe dudunun kızı Hüveyda, kimsesi olmayan ve mahalleli 
elinde büyüyen bir genç kızdır.49 Kızı Melek Hanım da annesi kendisini do-
ğururken vefât ettiğinden daha doğar doğmaz öksüz kalır. Bu hâliyle bütün 
sevgisini babası Canbert Beye yönelten Melek Hanım, annesinden mahrum 
kaldığı sevgiyi onda temin etmeye çalışır. Canbert Bey için de yaşamının 
merkezine koyduğu kızı Melek Hanım, hayatının tek gayesidir.50

           Romanda eski Osmanlı toplumunda erkeklerin itikadınca dul 
bir kadın ile evlenmek tehlikeli görünür. Bunun sebebi de kadın şayet ilk 
kocasını sevip de ikincisi kendisini ilki kadar sevdirmeye muvaffak ola-
mazsa evlilikte dirlik ve düzenin sağlanamayacağından ötürüdür.51 Kızlar 
gerdeğe gireceği vakit başlarında onlarla birlikte düğün evine gelen ve on-
lara refakat eden yengeler bulunur ki bunlar genç gelin adaylarının bir ba-
kıma hamisi olarak addedilebilir. Fakat kimsesiz bir genç kız olan Hüveyda 
Hanım, Canbert Bey ile dünya evine girerken kız zâten kimsesiz olduğun-
dan bu türden bir yengenin varlığından söz etmek doğru olmaz.52 Kimsesi 
olmayan Hüveyda, kuru bir nikâhla Canbert Beyle dünya evine girer.53            

           Hüveyda Hanım, evlendikten üç ay sonra hamile kalır. Bu 
durum aşkın yaşına rağmen henüz babalığı tatmamış olan Canbert Beyi 
hem sevindirir hem de heyecana gark eder. Kendisi doğacak çocuğun kız 
olmasını arzu ederken eşi Hüveyda Hanım, çocuğun erkek olması için du-
alar eder.54 Tıbbî yetersizlikler yüzünden çocuğu doğururken rahminin yır-
tılması sonucu aşırı kan kaybından dolayı bir kız çocuğu dünyaya getiren 

47 A.g.e., ss. 44-46.
48 A.g.e., s. 47.
49 A.g.e., s. 48.
50 A.g.e., s. 60.
51 A.g.e., s. 46.
52 A.g.e., s. 48.
53 A.g.e., s. 48.
54 A.g.e., ss. 49-50.
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Hüveyda Hanım hayata gözlerini yumar.55 Tıp bir kadının en sağlıklı ve 
gürbüz çocukları yirmi beş yaşından sonra dünyaya getirebileceği, en mü-
kemmel kadınlık çağının da otuz ile otuz beş yaşları arasında olduğu görü-
şündedir. Hüveyda Hanımın dünyaya getirdiği kız çocuğu da bu bakımdan 
kendisine düşen payı alan şanslı çocuklardan biridir.56   

           Okuma-yazma öğrenen Melek Hanım, babasının kendisine 
vermek istediği edep ve iffet kavramlarından dolayı bu doğrultuda hiçbir 
kitap bulamaması ya da kendisine uygun görmeyişi üzerine hiç kitap yüzü 
görmemiştir. Babasından pek çok şey öğrenmiş olmakla beraber aşk, ev-
lilik ve buna benzer konularda kendisine malûmât verilmediği için eksik 
kalır.57 Babasının kendisine telkin ettiği eğitim sisteminden dolayı aşk ve 
sevda konularında bilgi sahibi olmadığı gibi yine evlilik konusunda da her-
hangi bir bilgiye sahip değildir.58

           Kızların eğitimi meselesi ihmâl edilmiş bir mesele olup bu 
konu âdetler ve ebeveynlerin arzularına göre ele alınan bir toplumda geri 
plana itilmiştir: “Yuvayı yapanlar, yıkanlar, ev işlerini bütün ayrıntıları ile 
düzenleyenler ve dolayısıyla bütün insan soyunu en yakından ilgilendiren 
hususlarda karar verenler kadınlar olduğu için kadının eğitimi meselesi 
önem arz etmektedir. Erkeğe yön veren, yuvayı düzenleyen, çocuğu yetişti-
ren kadının daha genç yaşlardan itibaren eğitilmeye ihtiyacı vardır. Kadın, 
iyi bir eğitimle erken yaşlardan itibaren yetiştirildiğinde önce kendine son-
ra yaşadığı topluma fayda sağlayan bir birey olma özelliğini de bünyesinde 
taşır. Ancak kadının eğitimden yoksun oluşu kendisiyle birlikte çevresine de 
zarar verir.”59

          Kızına patalojik bir tutku ile bağlı olan60 Canbert Bey, kızı Me-
lek Hanımı edep ve iffet dairesinde yetiştirme arzusundan dolayı kızına aşk, 
evlilik v.b. konularda bilgi vermez. Hatta kızı sevmek kelimesinin büyüsü-
ne kapılır da birgün elinden gider düşüncesiyle sevgi, sevmek kelimeleri 
ile cümleler kurmaktan bile geri durur.61 Melek Hanımın babasının bütün 
engellemelerine rağmen aşk duygusuna kendiliğinden rüyâlar vasıtasıyla 
vasıl oluşu roman yazarının ağzından şu sözler ile ifade edilir: “(…) düşü-

55 A.g.e., s. 51.
56 A.g.e., s. 53.
57 A.g.e., s. 60.
58 A.g.e., s. 61.
59 Öznur Özdarıcı, Türk Romanında Kadın (1872-1900), Kırıkkale Üniv., SBE, TDE 
ABD, Kırıkale, 2010, ss. 143-144.
60 Parla, a.g.e., s. 83. 
61Ahmet Mithat Efendi, a.g.e.,  s. 60.
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nünüz hükm-i tabiat sanki bir vahy-i âsmânî imişçesine nasıl kendi kendini 
kalb-i insanda yerleştiriyor! (…) Cinân-ı masûmiyette bir çift insan var idi 
ki kendilerinden evvel gelmiş ve âlemde bir sûret-i maîşet tertip eylemiş 
hiçbir insan görmemişlerdi. Bunlara bir ağaçtan meyve derip yememeleri 
emrolundu! Bir hakîm-i müsellemin dediği vechile madem ki o ağaçtan 
meyve ekli men edilecekti, ağaç niçin yaratıldı? Mademki men edildi, o çift 
insanı memnuniyetin haricine çıkarmak için iğva edebilecek şeytan niçin 
yaratıldı? Niçin ona bu iktidar verildi? Âlemde rızâ-yı Rabbanî hilafında 
bir şey tahallûk edebilir mi? Hükmedilmek lâzım gelecek ki bu meyve mut-
laka ekl edilmek için yaratıldı. O şeytan mutlaka iğva etmek için memur 
edildi. Bunlar, her birer cilve-i Rabbanîdir. O meyve hâlâ vardır ve bizi 
iğva ediyor. O cilve, hâlâ mevcuttur ve her noktada cilveger oluyor. Bu 
mamanın kâffesi ise bir taraftan edilen niyaz ve diğer taraftan gösterilen 
naz arasını tefrîk eden eb’ad-ı selâseden hâlî nokta-i mevhûmenin altından 
çıkıp görünür görünmez yine onun altına girip gizlenir.” 62 Söz konusu bu 
rüyâ hâlinin genç kız kalbinde uyandırdığı etki “ (…) babalar ne yaparsa 
yapsın kızlarının cinsel uyanışını engelleyemez.”63 cümlesinde ifadesini 
bulan tezi destekler mahiyettedir. 

           Canbert Bey, zâten elinden gidecek korkusu ile üzerine titredi-
ği, kıskandığı ve evlilik, sevda, aşk gibi konularda söz açmaktan kaçındığı 
kızına Ak Arap’ın evlilik konusunda bilgiler verip aklını çeldiğini öfkelenir 
ve hışımla üzerine yürür.64

           Melek Hanım, evlerinin önünden geçen ve kendisine meyle-
dip sevdiğini söyleyen genç bir delikanlı ile pencere önünde hasbıhal eder. 
Delikanlının kendisine söylediği güzel sözler evin içinde babasından ve 
dadısından başka insan yüzü görmeyen kızın hoşuna gider.65 Melek Hanım, 
pencere önünde kendisini sevdiğini ve görüp beğendiğini söyleyen bu genç 
delikanlıdan mektup alır. Mektupta Canbert Beyin asıl babası olmadığı, an-
nesinin aslında ölmeyip hayatta olduğu, gözyaşları içinde kızını beklediği, 
babası zannıyla yanında yaşadığı adamın kızın annesinin düşmanı olduğu, 
kızı bunları öğrenmemesi için dış dünya ile bağını kesip kimse ile görüş-
türmediği gibi şeyler kaleme alınmıştır. Zâten hayat tecrübesi eksik olan 
Melek Hanım, bunları okuduğunda şaşırır, aklı allak bullak olur.66 Başlan-
gıçta Sünbül Hanıma âşıkken kadının oyununun bir parçası olarak onun 
62 A.g.e., ss. 68-69.
63 Parla, a.g.e., s. 86.
64 Ahmet Mithat Efendi, a.g.e., 72-73.
65 A.g.e., s. 77.
66 A.g.e., ss. 78-79.
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tarafından Melek Hanıma yönlendirilen Cemal Bey, kızı gördüğü ândan 
itibaren muhabbet besler.67

           Melek Hanım da Cemal Beye aşk ve muhabbet hisleri ile 
bağlanır. Gözünü ondan alamaz. Yarı tebessüm eder, yarı utangaç tavırlar-
la muamele eder.68 Eskiden saçlarını sade bir biçimde toplayan Hüveyda 
Hanımın kızı Melek Hanım, içinde aşk duygusunun sebep olduğu kıpırda-
nışlar sezdiğinde daha zarif ve işveli bağlamaya başlar. Onun bu işi yapar-
ken muntazam olup olmadığını kontrol etmesi için ikinci bir göze ihtiyacı 
vardır. Bu göz aynadır. Ayna karşısında kendisini saatlerce süzüp kendisine 
hariçten bakan bu göz vasıtasıyla eksik yönlerini düzeltme imkânı bulur.69 
Melek Hanım, Cemal Bey ile yaşadığı ilişkiden hamile kalır.70 Bir oğlan 
çocuğu dünyaya getirir.71 Onun tecrübe eksikliği ve hayat karşısındaki toy, 
gözü açılmamış hâliyle Ahmet Mithat Efendinin Hicrî 1299’da “Çengi” 
den beş yıl sonra yayınlanan “Dürdâne Hanım”72 adlı romanında yer alan 
Dürdâne’nin hamisi olduğunu söylemek yanlış olmaz.

           Romanda figüratif eleman olarak nitelendirilebilecek olan şa-
hısları ise şu şekilde ifade etmek mümkündür:

           Ahmet Mithat Efendinin “Çengi” adlı romanında yer alan kadın 
kahramanlardan olan ve bir çengi olarak ifade edilen Nazlı’nın fizyolojisi-
ne ilişkin romanda bilgiler mevcuttur. Nazlı, “menfesleri kabarıp kokladı-
ğını yutacak zannolunan cüz’î çekme” bir burna sahiptir.73 Romanının ka-
dın kahramanlarından olan Nazlı, “harâret-i tab’ından naşi daima galeyan 
hâlinde bulunan kanı dudaklarından fışkıracağı zannolunacak mertebede 
kırmızı ve ince olan” dudaklara maliktir.74 Nazlı’nın, “zenehdânî alt duda-
ğıyla muvazi olacak mertebede yumrulmuş” bir çenesi,75 “her biri ateş gibi 
parlayan”  gözleri vardır.76      

           Romanda Arife adındaki bir diğer çengi ise güzellikte Sünbül’den 
daha da üst seviyede olmakla birlikte şuhluk ve aşüfteliği Sünbül kadar yü-
züne yansımaz. Nazlı ismindeki üçüncü çengi ise diğer ikisine oranla daha 
da çirkindir. Yumurta biçimli, oval bir suratı vardır.77

67 A.g.e., ss. 106-107.
68 A.g.e., s. 109.
69 A.g.e., s. 71-72.
70 A.g.e, s. 127.
71 A.g.e., s. 143.
72 Ahmet Mithat Efendi, Dürdâne Hanım, TDK Yay., Ankara, 2000.
73 Ahmet Mithat Efendi, Çengi, s. 95.
74 A.g.e., s. 95.
75 A.g.e., s. 95.
76 A.g.e., s. 95.
77 A.g.e., s. 95.
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           Çengi Sünbül Hanım, çengilere has pembe, Arife açık mavi, 
Nazlı ise kendisine çok yakışan siyah atlastan fistan giyerler. Sünbül ve 
Arife fistanlarının üzerine pulları muntazam bir şekilde işlettirdikleri hâlde 
Nazlı, gelişigüzel serpiştirmiş olmakla birlikte elbisesi güzel olmuştur.78 
Raksın ve işret meclislerinin vazgeçilmez bir parçası olarak romanda cari-
yeler lâvta79 ve santur80 çalarlar.81 Giyilen rengârenk kıyafetler ve çalınan 
enstrümanlar eşliğinde oluşan işret âlemi çengi olmanın bir gereği olarak 
romanda vurgulanır.

           Romanın diğer iki kadın kahramanı Arap kökenli olan Has-
na ve Dilferah’tır. Hasna, isminin aksine son derece çirkin, 82 yaşlı bir Ak 
Arap’tır.83 Canbert Bey, Hüveyda ile evlenince dadı kalfa onu kıskanmak 
yerine zâten kendisi bulduğu sıcakkanlı bu kıza ayrı bir muhabbet besler.84 
Hüveyda Hanım, hamile kaldığında kendisi de ömrü boyunca çocuk gör-
memiş olan Ak Arap, doğacak çocuğu büyük bir heyecanla bekler.85 Melek 
Hanım onun elinde büyür.

           Romanda yine bir Arap86 olan Dilferah, Dâniş Çelebi’nin dadı-

78 A.g.e, s. 95.
79 Yılmaz Öztuna, “Türk Mûsıkîsi –Akademik Klasik Türk San’at Mûsıkîsi’nin 
Ansiklopedik Sözlüğü” adlı eserinde lâvta hakkında şunları söyler: “Türk Mûsıkîsi’nde 
bir mızrablı çalgı. Ud biçiminde, daha küçük ve şekli uddan daha fazla armuda benzer 
tarzdadır. Daha uzun saplıdır. Esasen aynı aileden ve menşe’den sazlardır. Uddan başlıca 
farkı, sapında tanburda olduğu gibi perdeler bağlanmış olmasıdır. 4 çift teli vardır. 
Eskiden bilhassa köçekçe takımları (b. bk.) icrâsında kemençe ile beraber kullanılan 
sazdı. Bugün terk edilmiş gibidir. Bununla beraber ud ve tanbur çalanlar, az çalışma ile 
lavta da çalarlar.” (Cilt I, Orient Yay., Ankara, Mayıs 2006, s. 480).
80 Yılmaz Öztuna, “Türk Mûsıkîsi –Akademik Klasik Türk San’at Mûsıkîsi’nin 
Ansiklopedik Sözlüğü” adlı eserinde santur hakkında şunları söyler: “Türk mûsikîsi’nde 
bir telli çalgı. Türk ve İran mûsikîlerinde bu âlet, çok defa kaanûn’a tercîh edilmiştir. 
Santur, kanun şeklindedir. Daha ağır tahtadan imal edilir. Bir sehbâya konularak çalınır. 
Tellerine iki üç tokmakla vurularak icrâ edilir. Bu küçük tokmaklar, ucu topuzlu iki tahta 
deynekciktir. Santûrun ucu kanun gibi kıvrak değil, tahtası dikdörtgen şeklindedir. İran’da 
daha yaygındır ve Türk Mûsikîsi’nde bugün kaybolmak üzeredir. Bugünkü şekli 1850’ye 
doğru Hilmî Bey tarafından mûsikîmize sokulmuştur. Perdeleri mahduttur, fakat ıslahı 
kabildir. Bu bakımdan kaanun’daki zengin perdeler yoktur. Sesi ince ve pek letâfetli, 
neş’eli, şûh, nâzlı, oynak, tânnândır. 72 tellidir. Teller üçer üçer bir arada olduğu için 24 
perdelidir.”  (Cilt II, Orient Yay., Ankara, Mayıs 2006, s. 261).
81 Ahmet Mithat Efendi, Çengi, s. 24.
82 A.g.e., s. 41.
83 A.g.e., s. 41.
84 A.g.e., s. 49.
85 A.g.e., s. 50.
86 A.g.e., s. 30.
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sıdır. Nasıl ki Melek Hanım, Hasna tarafından büyütülmüşse Dâniş Çelebi 
de Dilferah elinde büyütülmüştür.  Bütün gün mecnun bir hâlde dolaşan 
ve yaşayan beyin işleri Dilferah tarafından görülür.87 Dâniş Çelebi’yi elin-
de büyütmüştür. Peri’nin sinsice çevirdiği oyunlar karşısında beyi uyar-
ma gereği duyar; ancak bir türlü inandıramaz. Hatta hışmıyla karşı karşıya 
kalır. Beyin gözünü açmaya kesinlikle kararlı olan dadı, bu sefer çareyi 
para konusunda hassas olan beyi evdeki hazinenin tükendiği noktasında 
uyarmakta bulur. Onun bu uyarıları paraya düşkün olan beyin kafasında 
soru işaretlerinin oluşmasına muvaffak olur.88 Dadının söylediklerine kulak 
verip evdeki annesinden kalan para çıkınlarını yoklayan bey, dadının haklı 
olduğunun farkına varır ve Peri’den nefret etmeye başlar. Dadının verdiği 
akıl doğrultusunda kızdan kurtulmanın tek yolunun onu öldürmek olduğu 
kanaâtine varır. Çünkü kadını boşamak istese de bir peri olduğu zannıyla 
ve kızın kendisini periliğini öne sürerek zaman zaman korkutması sebebiy-
le ondan korkmaktadır.89    

           Sonuç olarak, denilebilir ki Ahmet Mithat Efendinin “Çengi” 
adlı romanı kadın karakterlerin ağırlıklı olarak işlendiği bir romandır. Sali-
ha Molla, Melek Hanım ve Sünbül ekseninde gelişen roman çizgisi uçlarda 
Saliha Molla ve Sünbül Hanımın, ortada ise Melek’in vücut verdiği bir 
eksende ilerler. Romandaki olayların akışına yön veren, romanın gidişâtını 
şekillendiren çoğunlukla kadınlardır. Romanın en canlı ve baskın karakteri 
şüphesiz ki Sünbül Hanımdır. O, şuhâne özellikleri ve erkekleri kendisine 
bağlayan tavrı ile dikkatleri üzerinde toplar. Saliha Molla, Melek, Hüveyda 
Hanım, Hasna ve Dilferah Dadı ve diğer çengi kadınlar bu mühim-ehem 
sırasını yukarıdan aşağıya doğru takip ederler. 

           Romanlarda yer alan kadınların anneliği meselesi de karşı-
mıza dikkat edilmesi gereken önemli bir konu olarak çıkar. Zirâ çocuk, ilk 
eğitimini ailede alır. Ailede ise çocuğun eğitimi konusunda en büyük görev 
anneye düşmektedir. Çünkü çocuk, evde zamanını en çok annesi ile geçi-
rir. Çocuk eğitimi konusunda önemli bir fonksiyona sahip olan anne, ro-
manlarda kimi zaman evlâdını hayatın bütün zorluklarına hazırlayan, onun 
her şeyi ile yakından ilgilenen, ona kol kanat geren müşfik bir kadın, kimi 
zaman da çocuğunu hayat karşısında yetiştirmeyi başaramamış ve onun 
felâketine istemeden de olsa sebep olmuş bir kadın profili çizer. Bu yönüy-
le düşünüldüğünde Sünbül Hanım, oğlunu doğru yola sevk etmek için ona 
iyi ve zemini sağlam temellere dayanan bir gelecek tesis etmek adına onu 
87 A.g.e., s. 27.
88 A.g.e., ss. 30-33.
89 A.g.e., s. 35.
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olmadık imtihanlara tabî tutan y önüyle evlâdını hayatın zorluklarına ha-
zırlayıcı bir rol üstlenen olumlu bir anne profilidir. Ancak aynı şeyi Saliha 
Molla için söylemek yanlış olacaktır. Zirâ o, oğlunu yetiştiriş tarzı ve ver-
diği eğitim ile evlâdının mahvına sebep olmuş anne sınıfında yer alır. Ayrı-
ca Sünbül’ü, ilişkinin devamını sağlamak adına oğluna ve gelinine destek 
olup tavsiyelerde bulunan kayınvalideler sınıfına koymak hata olmaz. 

           Romanda Melek Hanım, tıpkı Ahmet Mithat Efendinin 
“Dürdâne Hanım” romanındaki Dürdâne tarzında bir genç kız örneği ola-
rak sergilenir. O da Dürdâne gibi hayat tecrübesinden son derece yoksun 
yetişmiştir. Ancak romanda talih Melek Hanımdan yana olmuş ve kendisi 
gibi toy, gözü açılmamış, tecrübe eksikliği olan utangaç bir kızın karşısı-
na tıpkı “Dürdâne Hanım” romanındaki Ulviye gibi Sünbül adında feleğin 
çemberinden geçmiş, gözüpek, tecrübeli bir kadını çıkarmıştır. Ancak yazar 
romanın sonunda her gencin söz konusu roman kahramanları kadar talihli 
olamayacağı notunu düşerek hayat karşısında tecrübeli ve ayakları zemine 
sapasağlam basan gençler yetiştirilmesi konusunda okuyucuyu uyarmayı 
da ihmâl etmez.   
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YENİŞEHİRLİ AVNİ BEY’İN “BELGRAD ŞARKISI” 
ADLI ŞİİRİ ÜZERİNE TEMATİK BİR YAKLAŞIM

Yrd. Doç. Dr. Özcan AYGÜN*

ÖZET

    Yazımızda Türk edebiyatın’ın güzide ediplerinden ve seçkin 
simalarından biri kabul edilen Yenişehirli Avni Bey’in Belgrad’ı konu 
edinen “Belgrad Şarkısı” adını taşıyan şiiri üzerinde durulacak, şiir özellikle 
tematik yönü ön plana çıkarılarak şâiri Belgrad hakkındaki düşünceleri 
tesbit edilmeye çalışılacaktır. Yapılan tesbit ve değerlendirmeler sayesinde 
de şâirin Türk ve Osmanlı tarihinin yanı sıra Balkan Yarımadasında yaşayan 
Rumeli Türklerine dair düşünce ve görüşleri de gözler önüne serilmiş 
olacaktır.

Anahtar Kelimeler: şiir, tesbit, düşünce, Rumeli Türkleri

A THEMATIC APPROACH TO THE POEM TITLED 
“BELGRADE SONG” BY YENİŞEHİRLİ AVNİ BEY

 Assıst. Prof. Dr. Özcan AYGÜN*
ABSTRACT

 This paper will put an emphasis on the poem titled “Belgrade 
Song”, the theme of which is Belgrade and written by Yenişehirli Avni Bey, 
who is regarded as one of the most prominent and distinguished man of 
letters within the Turkish literature. The thematic aspects of the poem will 
be given prominence and the opinions and impressions of the poet about 
Belgrade will be researched. Thus, the opinions and impressions of the poet 
about the Rumelian Turks living throughout the Balkan Peninsula as well 
as his opinions on the Turkish and Ottoman history will be displayed. 

Key Words: poetry, determined, thought, Rumeli Turks

*T.C. Edirne - Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yeni 
Türk Edebiyatı      Anabilim Dalı Öğretim Üyesi.
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GİRİŞ
Belgrad (Sırpça: Београд / Beograd : Beyaz kale) şehri Sırbistan’nın 

başkenti ve en büyük şehridir. Tuna ve Sava nehirlerinin birleştiği platoda 
kurulmuştur. Orta ve Batı Avrupa’yı Ön Asya ülkelerine bağlayan ana yol-
lar Belgrad’dan geçer. Bu nedenle eskiden beri önemli bir yerleşim mer-
kezidir. Avrupa ve Ön Asya’nın endüstri ve ticaret bölgelerinin de kavşak 
noktası olması dolayısıyla önemlidir. Ayrıca önemli tarihsel yolların kesiş-
me noktasıdır.1

Paleolitik çağ yerleşmelerinin kalıntılarına rastlanan kent, Kalemeg-
dan (kalemeydan) burnu üzerindeki eski kalenin çevresinde gelişmiştir. 
Keltlerin M.Ö. 4. yüzyılda kurduğu ilk kale Romalılarca Sigidinum adıyla 
anılır. Kavimler göçü sırasında istilalara uğrayan kale, 422 yılında Hunla-
rın daha sonra da Ostrogotların saldırılarıyla harab olmuştur. 6. yüzyılda I. 
Justinianus tarafından etrafına sur çektirilerek  onarılmıştır. Aynı yüzyılda 
Avarlar ve Slavlar şehre hakim olmuş, ama Bizanslılar  tarafından şehir 
geri alınmıştır. 9. yüzyılda şehir Belgrad adını almış, Haçlı seferleri sıra-
sında uğrak yer olmuş ve Haçlılar tarafından tahrip edilmiştir. Sonraki dö-
nemlerde de Sırp, Macar ve Bulgarlar arasında el değiştiren Belgrad şehri, 
Sırp kralı Stephan Duşan tarafından 1354’de  zaptedilmiştir.

            1389 Kosova Muharebesi’nden sonra Osmanlıların nüfuz 
sahasına giren Sırp Devleti, başkentini Belgrad’a nakletmiş (1404), fakat 
artan Osmanlı baskısıyla şehir Macarlara bırakılmıştır.

            Osmanlılar Belgrad’ı ilk kez II. Murat zamanında (1441) 
kuşatmış, altı ay süren kuşatma başarılı olamamıştır. Belgrad ikinci kez 
Fatih Sultan Mehmet tarafından 1456’da kuşatılmıştır. Vidin’deki Osmanlı 
donanması Belgrad önlerine gelmiş, ordunun dağınık olması ve askerlerin 
düzensizliği yüzünden başarı sağlanamamıştır. Bu yüzden Osmanlı ordusu 
geri çekilmek zorunda kalmış ve kuşatma kaldırılmıştır. Böylece ilk Belg-
rad seferi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.

2. Belgrad seferi ise Kanuni Sultan Süleyman dönemindedir. Kanuni, 
1 Ağustos 1521’de Belgrad önlerindeki ordugâha gelmiş ve günlerce sü-
ren savaştan sonra 8 Ağustos’ta Belgrad alınmıştır. Kanuni 30 Ağustos’ta 
Belgrad’a girmiştir.2 O günden sonra Osmanlı hâkimiyetindeki Belgrad, 
16. ve 17. yüzyıllarda giderek gelişmiş, aynı zamanda önemli bir askeri üs 
ve ticaret merkezi olmuştur.

1 Grolier International Americana Ansiklopedisi, “Belgrad” maddesi, C. 3,  Sabah 
Yayınları, Copyright-Medya Holding A. Ş. , İstanbul 1993, s162-163.
2 Aynı eser, s.163.
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            2. Viyana Kuşatması yenilgisini fırsat bilen Avusturyalılar 
Belgrad’a kadar ilerlemişler ve Osmanlıların toparlanmasına fırsat verme-
den şehri kuşatmışlardır. Belgrad Kalesi 8 Eylül 1688’de Avusturya’nın eli-
ne geçmiş, Osmanlıların yoğun baskısıyla şehir 2 yıl sonra geri alınmıştır. 
Osmanlı kısa sürede şehri imar ettiyse de 1717-1739 ve 1789-1791 yılları 
arasındaki Avusturya saldırıları ile yeniden tahrip edilmiştir. Sonraki yıl-
larda Belgrad, Pasarofça Antlaşmasıyla Avusturya, Ziştovi Antlaşmasıyla 
Osmanlı hâkimiyetine girmiştir .

           18. yüzyılda şehir bir sınır kalesi olduktan sonra, yamak deni-
len yeniçeriler Belgrad’a muhafız olarak konulmuştur. Bunların Müslüman 
ve Hıristiyan halka karşı kötü davranmaları Sırp ayaklanmasına neden ol-
muştur. Kara Yorgi önderliğinde tarihe Sırp İsyanı diye geçen isyanı başla-
mış ve Rusya’nın desteklediği Kara Yorgi yönetimindeki Sırplar 13 Aralık 
1806’da Belgrad’a girmiştir. 1812’de Osmanlılar Sırbistan’ı tanıdıysa da 
1813 de Rusya’nın Napolyon’la savaşmasından yararlanarak Belgrad’ı ye-
niden geri almıştır.

           Şehir, yukarıda da belirtildiği gibi kesin olarak 1521’de 
yani Kanuni döneminde Osmanlı topraklarına katılmış; daha sonraki yıl-
larda da stratejik önemini sürdürmüştür. Bu stratejik önemi gösteren ta-
rihi ve siyasi olaylardan bazıları şunlardır: Sultan Birinci Ahmed tahta 
geçtiği sırada devam eden Avusturya Savaşı nedeniyle Osmanlı kuvvet-
lerinin Belgrad’dan Budin’e doğru ilerlemeleri, Peşte (25 Eylül 1604) 
ve Hatvan kalelerinin savaş yapılmadan kolaylıkla ele geçirilmesi, Os-
manlı ordusunun  ilerleyerek Budin’in kuzeyinde bulunan Vaç kalesi-
ni ele geçirmeleri (16 Ekim 1604), Osmanlı Ordusunun, Sultan Birin-
ci Ahmed’in buyruğu üzerine Belgrad üzerinden Budin’e yürümesi. 29 
Ağustos 1605’de Estergon kalesinin kuşatılması ve Ciğerdelen kalesi 
ile 8 Eylül’de Vişigrad, 19 Eylül’de Saint Thomas (Tepedelen) kaleleri-
nin fethedilmesi, 3 Ekim 1605’de ise Estergon kalesinin teslim alınması. 
           Diğer taraftan, Osmanlılar, Avusturyalılar ard arda yapılan savaşlar-
dan dolayı sosyal ve ekonomik yönden çok yıpranmış, 11 Kasım 1606’da 
Estergon - Komorin arasında, Zitva suyunun Tuna Irmağına döküldüğü 
yerde imzalanan Zitvatoruk  Antlaşması’yla barış sağlanmıştır. Fakat, bu 
antlaşma ile Osmanlı Devleti’nin Avusturya karşısındaki kat’i üstünlüğü 
sona ermiş, sonraki dönemlerde de siyasi dengeler Osmanlı aleyhine bo-
zulmaya başlamıştır.

Belgrad, 1878 yılında imzalanan “Belgrad Antlaşması”na kadar Os-
manlı İmparatorluğu’nda kalmıştır. Bu tarihten sonra Sırbistan istiklalini 
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kazanmış ve  1878’de Bağımsız Sırbistan Krallığı’nın başkenti  Belgrad 
olmuştur. Kent , 1929 yılına kadar Avusturyalılar ile Sırplar arasında bir 
çok kez el değiştirmiştir. 1929 ise Yugoslavya’nın başkenti olmuştur.

Belgrad, I. Dünya Savaşı’nda (1941)  Almanların işgaline uğradıy-
sa da Sırpların mücadelesiyle Sırbistan’a başkentlik yapmıştır. II. Dün-
ya Savaşı’nda üç gün devam eden ve 20.000 sivilin ölümüne neden olan 
Almanya’nın hava bombardımanı sonucu şehir harap edilmiştir. 1944’de 
Yugoslav partizanların yardımıyla Talbuhin’in Sovyet birlikleri tarafından 
kurtarılmış; 1945’te kurulan Yugoslav Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti’nin 
başkenti olmuştur. Yugoslavya’nın parçalanmasından sonra (1991-1992) 
da Sırbistan Cumhuriyeti’nin ve Sırbistan ile Karadağ’ın oluşturdukları 
yeni Yugoslavya’nın başkenti olmayı sürdürmüştür.Günümüzde kentte otu-
ranların çoğu Sırptır, en büyük azınlıklar Hırvatlar ve Karadağlılardır.3

 Belgrad’ın tarihçesi hakkında verdiğimiz bu bilgilerden sonra ya-
zımızın yoğunlaşacağı ve incelemeye tabi tutmaya çalışacağımız “Belgrad 
Şarkısı” adlı şiirinin metnini vermezden önce şâiri Yenişehirli Avni Bey 
hakkında da kısa biyografik bilgiler vermenin uygun olacağı  kanaatinde-
yiz.

Hüseyin Avni Bey (ö.1883) Türk edebiyatının Batı tesirine girdiği 
sıralarda eski tarzı devam ettirenlerin en kudretlisi, son divan şairi 
olarak kabul edilir..

 
           Yaklaşık olarak 1826-1827’de, bugün Yuna nistan sınırları içinde 
kalan Yenişehir’de (Larisse) doğan şâirin nereler de ve hangi mekteplerde 
tahsil gördü ğüne dair kaynaklarda fazla bilgi yok tur. Fakat, Abdurrahman 
Sami Paşa’nın Tırhala mutasarrıflığı sırasında, aynı za manda şair olan bu 
zattan faydalandı ğı, hatta on iki yıl çevresinde bulundu ğu ve ondan Mes-
nevi okuduğu bilinmektedir. 1855’te İstanbul’a giden şâir,  o sıralarda Be-
şiktaş Mevlevîhânesi postnişini olan hemşehrisi Na zif Dede’nin kızı Emine 
Hanım’la evlen ir. Eşi dokuz yıl son ra vefat etmiş, Avni Bey on altı yıl yal nız 
yaşadıktan sonra yeniden evlenmiş tir. 1859’da Mustafa Nuri Paşa Bağdat 
valiliğine ve Irak müşirliğine tayin edilin ce divan kâtibi olarak onunla bir-
likte gider. Oradan hangi tarihte İstanbul’a dön düğü belli değilse de Suphi 
Paşa’nın kur duğu Tahrîr-i Emlâk İdaresi’ne memur olduğu, bir ara memu-
riyetle Gelibolu’ya gider ve Gelibolu dönüşünde İs tanbul Şehremâneti’nde 
çalışır, hayatının son zamanlarında da Üsküdar Bida yet Mahkemesi 
âzalığında bulunur. Hak kında yazılanlardan ve divanındaki bir çok şiirden 

3 Aynı eser, s.163.
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hayatının zaruret içinde geç tiği anlaşılan şâir, 7 Ekim 1883’te vefat eder; 
vasiyetine uyularak ilk eşinin Eyüp’te Bahariye Dergâhı semâhânesindeki 
me zarı yanına defnedilir. 4

Aralarında Osman Şems Efendi, Manastırlı Nailî, Hersekli “Arif Hik-
met Bey, Leskofçalı Galib Bey, Kâzım Paşa ve Üsküdarlı Hakkı Bey’in de 
bulunduğu Encümen-i Şuarâ toplan tılarında saygı gören Avni Bey 5 Arap-
ça, Farsça ve Rumcadan başka biraz da Fransızca bilen bir ediptir.6 Avni 
Bey’in Nazif Dede ile tanışıp ona damat olmadan önce Mevlevî tarikatı-
na intisap etmiş olması muhtemeldir. Onu yakın dan tanıyanlar Mesnevî’yi 
ve Dîvân-ı Kebîri elinden düşürmediğini kaydeder ler. Şiirlerinde tasavvuf 
düşüncesi, bil hassa vahdet-i vücûd görüşü hâkim dir. Kayınpederi müfrit 
bir Bâtınî - Alevî idi (Gölpınarlı, s. 230-232). Belki onun te siriyle, fakat 
onunki kadar aşırı olma makla birlikte Avni Bey’in bazı şiirlerin de Ehl-i 
beyt sevgisinin de ötesinde Ale vîlik neşvesi görülür. Ancak kendisinin her 
haliyle bir peygamber âşığı olduğu kesindir.7

 Oldukça hacimli olan divanında, bir di vanda bulunması mûtat olan 
nazım şe killerinin hemen hemen hepsi vardır. Ka side vadisinde birçok şair 
gibi Nefî’nin yolundan gitmiştir. Na’tlarında ve Hz. Ali ile Mevlânâ’yı 
övdüğü kasidelerinde o büyük kaside üstadına yetişen tek şair olduğunu, 
hatta zaman zaman onu aş tığını söylemek mübalağa sayılmase gerek. Yeni-
şehirli Avni’nin yazdığı ga zellerin birçoğu fikrî derinlik bakımın dan Şeyh 
Galib’i, hikmetli sözler ihtiva etme si yönünden Nâbi’yi, lirik oluş yönüy-
le de Fuzûlî’yi andırır. Buna rağmen onun nevi şahsına münhasır orijinal 
bir şair olduğunu söylemek gerekir. Doğuştan şair olarak vasıflandırılan 
Avni Bey’in çok oku duğu, okuduğunu da iyice anladığı şiir lerinde gayet 
açık olarak görülmekte dir. Tasavvufu hal edinmekle kalmamıştır. Tasav-
vuf sisteminin bütün inceliklerine de vâkıf olmuş bir ediptir aynı zamanda. 
Tasavvuf deyimleri onda şiirin iç ve dış ahengini sağlayan estetik unsurlar 
halindedir. Diğer taraftan, Avni’nin “şiir arayışları, yenilik teşebbüsleri ve 
üstün şiir bilgisi yanında; seyyâl, sağlam ve tabiî üslûbu, duyuş, düşünüş, 
görüş ve hayallerindeki şahsiliği ile de XVIII. asırdan beri yetişmiş büyük 
şâirden biri olarak kabul edilmesi” 8  gerekliliği hasıl olur.
4 Daha ayrıntılı bilgi için bkz: M. Kayahan ÖZGÜL; Yenişehirli Avni, Kültür Bakanlığı Yayınları, 
Mas Matbaası , Ankara 1990, s.1-14. (  Araştırmalarımıza göre şâirin hayatı hakkında yapılmış 
olan en detaylı çalışma da budur.)
5 Aynı eser, s.54-55.
6 Hemen şunu belirtelim ki şâirin Encümen-i şuârâ ile edebi yakınlığı ve görüş 
birlikteliği olmasına rağmen, kronolojik olarak topluluğa dahil edilemez. Bunun için 
bkz. aynı eser, s.55.
7 Şâirin din görüşü ve Mevlevilik sevgisi için bkz:  aynı eser, s.41.
8 Aynı eser, s. 69.
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              Yenişehirli  Avni  Bey’in  yazdığı belli başlı eserleri de şu 
şekilde sıralamak  mümkündür: 

Diva1. n (1306 / 1888) ( tam nüsha şimdi İl Halk Kütüphanesi Uz luk 
Bölümü’nde bulunan (nr. 6945, 6947) Konya Mevlânâ Enstitüsü 
yazmasıdır. Bu nüshanın sonunda Farsça şiirlerinden meydana 
gelmiş bir “Divançe”si de bulun maktadır. 2. Mir’ât-ı Cünûn, Şeyh 
Galib’in Hüsn ü Aşk’ına nazire olarak kaleme aldığı Âteşgede 
ve Mesnevi ter cümesi tamamlanmamıştır. Âbnâme, Ba hariye 
Dergâhı’nın susuzluğundan şikâ yet için II. Abdülhamid’e sunulmuş 
yarı manzum seçili bir dilekçedir. Bazı terimlerin mânalarını 
açıkladığı Sözlük ile Rumcadan tercüme ettiği söylenilen İntak adlı 
romanı tesbit edilememiştir. Avni Bey’in hicivlerini Nihân-ı Kazâ 
adlı bir mecmuada topladığı, fakat damadının ikazı üzerine bu eseri 
yaktığı da eserleriyle ilgili rivayetler arasındadır.9 Taslak halinde 
birkaç eseri daha bulunan şâirin “Belgrad Şarkısı” adını taşıyan 
şiiri ise ayrı  bir önem arzeder. Zaten taşıdığı bu önem nedeniyle 
yazımıza konu olmuştur. Çünkü onun tarihi bakış açısının en ince 
ayrıntılarıyla yakalanabileceği şiiri kanımızca budur.

           Şimdi şiirin tam metnini verelim ve şiir üzerine bir takım tes-
bitler yapmaya başlayalım. Elde edeceğimiz bilgiler ve yapacağımız tespit-
ler neticesinde Yenişehirli Avni’nin tarihi bir takım görüşlerini yakalamaya 
çalışalım. Osmanlıya ve Balkanlara, Balkan yarımadası’ndaki Rumeli’ye 
ve Rumeli Türklerine dair düşüncelerini gözler önüne serelim.

 

9 Aynı eser, s. 15-40.
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BELGRAD ŞARKISI
Askeriz canlar feda eyler cihadı isteriz
Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz
Ez-diyâr-ı devlet-i sultan Murad’ı isteriz
Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz

Belgrad’ın hâkidir maksûd_ı çeşm-i cânımız
Onda medfundur bizim ecdâd-ı âlî-şânımız
Hâkini her zerresinden cûş ederken kanımız
Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz

Çünkü sensin altıyüz yıldan beri darü’l-cihâd
Hâzır ol Osmâniyân’ın gelmede ey Belgırad
Fethine emr etti fermân eyledi Sultan Murâd
Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz

Nice günler iştiyâk-ı cengi pinhân eyledik
Sell-i seyf ettik nihâyet azm-i meydân eyledik
Biz bu hakk-ı vâzıhı dünyâya ilân eyledik
Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz  10

  Değerli akademisyen ve araştırmacı Prof. Dr. Metin Kayahan 
Özgül’ün verdiği önemli bir bilgiye göre  şiirin yazılış nedeni şudur:

 “17 Zilhicce 1278 ( 15 Haziran 1862) günü Belgrad’da Sırplar ayaklanıp  Türk 
karakollarını zaptederler. 13 Rabîulevvel 1279 ( 8 Eylül 1862)de İstanbul’da imzalanan 
protokolle Belgrad’daki Türk karakolları ve Müslüman ahâli geri çekilir; 5 Zilhicce 1283 
( 10 Nisan 1867)’te de Belgrad Sırbistan’a terk edilir. 7 Cemâziyülâhire 1293 ( 2 Temmuz 
1876)’te Rusların kışkırtması ile Sırbistan ve Karadağ Osmanlı’ya harp açarlar. Har-
bi Türklerin kazandığı 10 Şevvâl’de kesin olarak anlaşılır. Artık Osmanlı ordusu hiçbir 
mukavemetle karşılaşmadan Belgrad’a yürüyecektir. Avni’nin şarkısı bu günlerin heye-
canıyla yazılmış olsa gerektir. Neticede 12 Şevvâl ( 31 Ekim) günü Ruslar kırksekiz saat 
ültimatom verecek ve 15 Şevvâl’de Osmanlı mecburen ateşkes yapacaktır.” 11

10 Metin, aynı eserin  s.170. sayfasından alınmıştır.
11 M. Kayahan ÖZGÜL; Yenişehirli Avni, Kültür Bakanlığı Yayınları, Mas Matbaası , Ankara 



HİKMET  17

  HİKMET  81  

 Şiirin yazılış nedeniyle ilgili yapılan bu tesbit, sağlam bir temel 
oluşturması düşüncesiyle yazımızın başında verdiğimiz Belgrad’ın tarih-
çesi, jeopolitik ve stratejik önemi, söz konusu öneminden dolayı şehir ve 
çevre coğrafyasında yaşanan tarihi - siyasi olaylarla, seferlerle, muhasara-
lar, savaşlar, yapılan antlaşmalarla ilgili bilgilerle de örtüşmektedir.   

 Şiirin tematik incelemesine geçmezden önce, taşıdığı başlık üzerin-
de de birkaç söz söylenebilir. Başlıkta bulunan şarkı ifadesi, kafiye örgüsü 
ve kafiyeleniş şeması ile de uygunluk arz eder. aaaA / bbbA / cccA / dddA 
şeklinde kafiyelenmiş olan şiirin her dörtlüğünün sonunda tekrarlanan 
“Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz” mısraı aynı zamanda nakarat-
tır. Aynen tekrarlanışı sebebiyle de murabba-ı mütekerrir kafiyeli bir şarkı 
olduğu düşüncesini akla getirmektedir ve aruz vezniyle yazılmıştır. 12

 Şiire tematik olarak yaklaşmaya çalışacağımızı ve yazımızın esası-
nı da bu tematik yaklaşımın oluşturacağını daha önce belirtmiştik. Şimdi 
şiiri bu yönüyle incelemeye çalışalım.

 Yenişehirli Avni, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Laris-
sa (Yenişehir) doğumludur. Yani Balkan Yarımadası’na yerleşen Rumeli 
Türklerindendir. Bu toprakların Osmanlı coğrafyasına katılışının ilk kilit 
zaferi, bugün Edirne’nin merkez köylerinden olan Sarayakpınar’da kazanı-
lan ve aynı zamanda köyün eski adı olan Sırpsındığı13’dır. 

Zaferi destekleyen önemli tarihi ve siyasi olaylardan biri de Edirne’nin 
fethidir.14 Edirne fethi, özellikle de Sırpsındığı Zaferi sonraki dönemlerde 
Osmanlı topraklarına dahil olacak Balkan ve Rumeli coğrafyasındaki yer-
lerin aynı zamanda anahtarı konumundadır. Zira, o tarihten sonra değişik 
tarihlerde Osmanlı İmparatorluğu tarafından çıkılacak seferlere, kazanıla-
cak zaferlere ve yapılacak antlaşmalara ve bunlar neticesinde Türklerin yer-
leşeceği yerlere, kazanılacak idari yönetim haklarına da sahip olma hakkını 
da beraberinde getiren iki önemli olaydır bunlar. Ardından bu topraklarda 
stratejik önem arzeden yerlere hassasiyetle yöneliş başlayacaktır.

 Romantik duygu coşkunluğu içerisinde lirik şekilde kaleme alınan 
mısralarda da şâir, nostaljik bir yaklaşımla Osmanlının bu günlerini de ha-
1990, s.171.
12 Şarkı türü hakkında daha ayrıntılı bilgi için bkz: Haluk İPEKTEN, Eski türk 
Edebiyatı Nazım Şekilleri, Dergâh Yayınları, Altıncı Basım, İstanbul 2004, s. 87-95.
13 Edirne Sarayakpınar Köyünde bugün  Sırpsındığı Zaferi adına dikilen bir anıt 
bulunmaktadır ve ziyaretlere açıktır. Daha ayrıntılı bilgi için bkz.: Oral Onur; Sırpsındığı 
Zaferi, ……………
14İsmail Hakkı SOYYANMAZ ;Edirne’nin Fetih Günleri Bayramlarının, Çingene( 
Kakavağ ) Şenlikleri’ne Dönüşümü, İlk  Baskı, Eser Matbaacılık, Edirne, Aralık 2003, s. 
7..
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tırlar bir eda takınmıştır adeta mısralarında. Bu topraklardaki önemli bir 
yerleşim yeri olan Belgrad hakkında da düşünceleri oldukça açıktır. Öte 
yandan Osmanlı askerinin cihad anlayışını ve bu uğurda fedakârca canlar 
feda edişine de telmihte bulunmadan edemez:

“Askeriz canlar feda eyler cihadı isteriz”
Bir zamanlar Belgrad’ın Osamnlı toprağı olmasının önemini fark 

eden Sultan Murad’a da atıfta bulunmayı ihmal etmez:
“Kendi mülk ü mâlimizdir Belgrad’ı isteriz
 Ez-diyâr-ı devlet-i sultan Murad’ı isteriz”

Alıntıladığımız birinci dörtlüğün ikinci ve üçüncü mısralarında Sul-
tan II. Murad’ın yaptığı işlere telmih söz konusudur. Çünkü, Belgrad’ın ilk 
muhasarası, buranın stratejik önemini anlayan Sultan İkinci Murad Han 
tarafından gerçekleştirilmiştir. 1441 senesinde Evrenosoğlu Ali Bey komu-
tasında bir ordu gönderen Murad Han, sonra kendisi de giderek kaleyi altı 
ay kuşatmış; ancak, salgın hastalığın artması ve zayiatın fazla olması yü-
zünden muhasarayı kaldırılmıştır. 

Kanımızca Yenişehirli Avni’nin bu toprakları “Sultan Murad’ın dev-
letine ait topraklar olarak görmesinin nedeni de bu olsa gerek.”

Zaten birinci beyitte anlatmak istediği de bu değil midir? Anlam 
itibariyle bakıldığında bunu görmek mümkündür de. Askeriz, canımızı  
fedâ ederek savaşı isteriz. Kendi toprağımız olan Belgrad’ı isteriz. Sultan 
Murad’ın devletinin memleketini isteriz. Kendi toprağımız olan Belgrad’ı 
istiyoruz.

İkinci beyitte şâir, can gözümüzün isteği  Belgrad’ın toprağıdır; çün-
kü, bizim şânı yüce atalarımız orada gömülüdür ve oranın toprağının her 
zerresinden kanımız fışkırır. ( Bu yüzden) kendi toprağımız olan Belgrad’ı 
isteriz demektedir. Osmanlı İmparatorluğu zmanında Belgrad’a başka se-
ferler de düzenlenmiştir. Şehir tekrar kuşatılmıştır.  İkinci muhasara, Fatih 
Sultan Mehmed Han tarafından yapılmıştır. Padişah, 150.000 kişilik bir 
ordu, 200 gemi ve toplarla 13 Haziran 1459’da Belgrad önlerine varmış; 
Papanın teşvikiyle Haçlı ordusu, kalenin yardımına gelip içeri girmeye 
muvaffak olmuş, yapılan taarruzlardan sonra, Osmanlı ordusu 22 Temmuz 
günü kaleye girmiştir. Fakat kale içindeki tedbirsiz hareketler sonunda Os-
manlı ordusu karşı hücuma dayanamayarak geri çekilmiş, Fatih, askerin 
başına bizzat geçerek, kaleden gelen taarruzu durdurmuştur. Padişahın bu 
muharebede yaralanması ve askerlerin yorgunluğu yüzünden Belgrad mu-
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hasarasının kaldırılarak geri çekilme kararı alınmış, bundan sonra da, de-
vamlı olarak Belgrad’ın fethi için uygun zaman kollanmıştır. Bu uğurda 
canlar feda edildiği için, o toprakların her her zerresinden kanımız fışkır-
maktadır ve bizim şânı yüce atalarımız orada gömülmüştür. İşte bu sebep-
ten ötürü oralar kendi toprağımız olmuştur düşüncelerine sahip olan şâir, 
Belgrad’ı istemeye devam etmekte kararlıdır ve ısrarla şehri istemektedir.

Üçüncü dörtlükte ise “Ey Belgrad, hazır ol, Osmanlılar geliyor” di-
yerek şehre yaptığı teşhis sanatıyla birlikte bir kişilik kazandırmakta ve 
hazır olmasını emretmektedir. Öte yandan da şehri “altı asırdan beri sa-
vaş meydanı” olarak  görmekte ve fethini emreden Sultan Murat telmihte 
bulunarak ferman buyurduğunu hatırlatmaktadır. Kendi toprağımız olan 
Belgrad’ı isteriz nakaratıyla da ısrarını tazelemektedir. Gerçekte de şehrin 
stratejik öneminden ve Tuna ile Sava’nın birleşme noktası oluşundan dola-
yı  Belgrad , “Orta Avrupa’nın kilidi sayılan müstahkem bir şehir” konu-
mundadır;  Osmanlılar eline geçmesi ile,  Macar Ovası, Türklere açılmış 
olacaktır. Şehrin sahip olduğu kilit konum, burasının asırlarca fethedilmesi 
gereken “hedef- mekân” olmasına neden olmuştur. Uğrunda savaşlar yapı-
lan bir meydan olmasına da zemin oluşturmuştur. Şehre hazır olması gerek-
tiğini vurguladığı bu dörtlükle adeta cihan padişahı olarak vasıflandırılan 
Kanuni Sultan Süleyman Han tarafından, 29 Ağustos 1521’de, Osmanlı 
Devleti’ne katılmasını da önceden müjdeler gibidir. Zira, Kanuni Sultan 
Süleyman, Macar Kralı İkinci Lajos’a gönderdiği elçiye yapılan kötü mu-
ameleden dolayı, Belgrad’a yeniden sefer açılmasına karar vermiştir. Ru-
meli Beylerbeyi Ahmed Paşayı Sabach zaptına, Semendire beyi Hüsrev 
Beyi Belgrad’ın ablukasına göndermiş,  kendisi de o tarafa doğru 18 Mayıs 
1521 günü İstanbul’dan hareket etmiştir. Ayrıca, Karadeniz Tuna yoluyla 
bir donanma sevk edilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman, ordusu ile Belgrad 
yakınlarına ulaşıp Zemun yakınlarında yüksek bir yere otağını kurdurup, 
muhasara emrini vermiş, günlerce süren şiddetli ateşten ve çarpışmadan 
sonra Osmanlı kuvvetleri, 8 Ağustos, Ramazanın beşinci günü dış kaleye 
girmiş, iç kalenin fethi ise biraz daha uzasa da Ramazan’ın 26. Kadir gecesi 
orası da alınmış (29 Ağustos 1521), fethin ertesi günü de  Kanuni Sultan 
Süleyman, tarafından şehre girilerek kiliseden çevrilen camide Cuma na-
mazını kılınmıştır. 

Belgrad’ın düşmesi ile, etrafındaki bütün kale, palanka ve kasabalar 
teslim olup, Osmanlı Devletine katılmışlardır. Belgrad’ın fethi, Avrupa’da 
büyük yankılar yapmıştır. Çünkü burası, asırlarca Hıristiyanlık âleminin ele 
geçirilemez kalelerinden biri kabul edilen bir önemli bir yerdir. Avusturya 
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elçisi, bu fetihten otuz sene sonra şunları yazmıştır: “Belgrad’ın alınışı, 
Macaristan’ın daha sonra içine düştüğü acı durumun başlangıcı olmuştur.” 
Gerçekten de birkaç sene sonra Kanuni, yeniden Macaristan üzerine yürü-
müş, Hıristiyanlar bir defa daha yenilmişler ve Macaristan ortadan kalk-
mıştır. 

 Şiirin son dörtlüğünde de şâirin hayli zamandır içinde gizlediği 
savaş isteğinin yine kendisi tarafından ifade edilişine tanık olur gibiyiz. 
Sonunda, kılıç çekip meydana çıktık ve bu hakkımızı açıkça dünyâya ilân 
ettik anlamlarını taşıyan mısralarıyla adeta kendimizi şâirle birlikte  kendi 
toprağı olarak gördüğü Belgrad’ın fetih günlerinde bulmak öylesine müm-
kün ki. Metin Kayahan Özgül’ün, şiirin yazılış nedeniyle ilgili tesbiti de 
göz önünde bulundurulacak olursa Yenişehirli Avni’nin söz konusu olayla 
hayli heyacana kapılarak galeyana gelmesini de normal olarak karşılamak 
gerekecek gibidir. Nede olsa şâir kendisini şanlı atalara sahip bir torun ola-
rak görmekte ve onlara bağlılığını açıkça ilân etmektedir. Şâirdeki lirizm 
ve şanlı fetih günlerine duyduğu özlem göz önüne alındığında Belgrad 
Şarkısı’nın romantik düşünceler doğrultusunda ve nostaljik bir yaklaşımla 
kaleme alınan bir metin olduğu kanaatine varmak ise oldukça kolaylaşır.
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SONUÇ

Sonuç itibariyle metnin tamamındaki düşüncelerden yola çıkılarak 
şâirin Özellikle Osmanlı tarihi hakkındaki düşüncelerini maddeler halinde 
tesbite kalkışacak olursak şunları söylemek mümkündür:

“Belgrad’da Sırplar ayaklanıp  Türk karakollarını zaptetmeleri,  1. 
Belgrad’daki Türk karakolları ve Müslüman ahâli geri çekilişi; 
Belgrad’ın Sırbistan’a terk edilişi, Rusların kışkırtması ile Sırbistan 
ve Karadağ’ın Osmanlı’ya harp açışları ve harbi Türklerin 
kazandığının anlaşılması ve  Osmanlı ordusunun  hiçbir mukavemetle 
karşılaşmadan Belgrad’a yürüyüşü , bu günlerin heyecanıylaşiirin 
yazılışı göz önüne alındığında şâirin şiirini aynı coşkuları hissederek 
yazdığını düşünmemek elde değil gibidir. Dolayısıyla şiirdeki 
coşkunluk ve lirizm bariz şekilde gözler önündedir.
Yenişehirli Avni, bugün Yunanistan sınırları içinde bulunan Larissa 2. 
(Yenişehir) doğumludur ve Balkan Yarımadası’na yerleşen Rumeli 
Türklerindendir. Şâirin, Belgrad’ın bu topraklardaki staratejik 
öneminin ve jeopolitik konumunun farkında olduğu  da mısralardan 
hissedilmektedir.
Şâirin, Belgrad’ın tarihçesi hakkında bilgi sahibi olduğu, Osmanlı 3. 
tarihiyle, siyasetiyle, kültürüyle sefer ve fetihleriyle de ilgilendiği 
görülmektedir. Bu coğrafyada Belgrad’ın kilit konumundan 
haberdar olduğu da âşikârdır. 
Romantik duygu coşkunluğu içerisinde lirik şekilde kaleme alınan 4. 
mısralarında şâir, nostaljik bir yaklaşımla Osmanlının bu günlerini 
de hatırlar bir eda takınmıştır. 
Osmanlı askerinin cihad anlayışına ve bu uğurda fedakârca canlar 5. 
feda edişine  telmihte bulunduğu mısralarından yola çıkılacak 
olursa, şâir, Osmanlı’nın ümmet devlet durumunu ve din anlayışını 
da gözler önüne serer gibidir. Zira cihad, dini yönden ve islâmiyet 
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tarafından yüceltilen bir kavram olarak görülmüştür asırlarca.
Yenişehirli Avni’nin bu toprakları “Sultan Murad’ın devletine ait 6. 
topraklar olarak görmesi de bir başka önemli noktadır. Ona göre 
Bu şehir için çok kanlar akıtılmıştır, şehitler verilmiştir. Bu nedenle 
şâirin “kendi mülk ü mâli” olarak görüşüne de şahid oluruz.
Son dörtlükte, şâirin hayli zamandır içinde gizlediği savaş isteğinin 7. 
yine kendisi tarafından ifade edilişine tanık oluşumuz ve  sonunda 
kılıç çekip meydana çıktık ve bu hakkımızı açıkça dünyaya ilân 
ettik anlamlarını taşıyan mısralarıyla adeta kendimizi Belgrad’ın 
fetih günlerinde buluşumuz da oldukça önemlidir. 
İkinci muhasaranın 8. Fatih Sultan Mehmed Han tarafından yapılışı 
ve Kanuni Sultan Süleyman tarafından  Belgrad’ın fethedilişinin 
şâir tarafından şiirin son dörtlüğünde iyiden iyiye hisettirilişi de 
kanaatimizce son derece bilinçli bir davranış olarak yapılmıştır.
Şâir kendisini şanlı atalara sahip bir torun olarak görmekte ve onlara 9. 
bağlılığını açıkça ilân etmektedir.
 Şâirdeki lirizm ve şanlı fetih günlerine duyduğu özlem göz önüne 10. 
alındığında Belgrad Şarkısı’nın romantik düşünceler doğrultusunda 
ve nostaljik bir yaklaşımla kaleme alınan bir metin olduğu kanaatine 
varmak ise oldukça kolaylaşır.

 Bütün bu  maddeler göz önünde bulundurulduğunda şairi 
Osmanlı ve türk tarihi hakkındaki düşüncelerinin müsbet, hamasî 
duygu yoğunluğuyla bezeli, o şanlı günlere hayli özlem duyduğunu, 
atalarına saygı ve sevgi taşıdığını  söylemek kolaylaşır. Bu açıdan 
bakıldığında kendisinin Romantik bir bakış açısına sahip olduğunu 
açık ve net bir şekilde söylemek mümkündür.
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OPPORTUNITIES FOR ENCOURAGING AND 
FINANCING INVESTMENTS BASED ON THE 

GEOTHERMAL POTENTIAL OF THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA

Dr. Biljana ANGELOVA*

ABSTRACT
Renewable energy sources, particularly geo-thermal water, 

significantly exceed other, predominantly fossil fuels, and deserve important 
place in energy policies in many countries.
As figures tell, the most develop world wide system for using geo-thermal 
water have been installed in USA who is a leader in the production of 
electricity generated by geo-thermal springs with a total installed capacity 
of 3086 MNJ. Following, the Philippines with 1904 MNJ, Indonesia with 
1197 MNJ, Mexico with 958 MNJ, then Italy as the best European country 
with install capacities of 843 MNJ. These figures reveal that exploitation 
geo-thermal water is still expensive investments and still stay privilege of 
reach countries. 1

European energy policies are mainly directed toward renewable 
energy sources due to decline the pressure to the fossil fuels. The criteria 
of European agenda for environmental protection targeted consumption of 
renewable energy source on minimum 20% till 2020, and usage of bio-
fuels in the traffic of min. 10 % in order to decrease emissions of pollutants 
in the air.

Republic of Macedonia disposes with 18 geo-thermal fields and 
made efforts to increase energy production by these sources. Mainly, the 
usage geo-thermal sources is focused in balneology, for hitting households, 
green houses and there are still opportunities for its usage for building spa 
centers, wetlands, irrigation systems est. Due to a small financial capacities 
of the municipalities there are many legally.  
Key Words: energy, resources, ınvestment, fuel
* University St. Cyril and Methodius – Institute of Economics in Skopje Republic of 
Macedonia

1 www.izvorienergije.com
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ÖZET

Yenilenebilir enerji kaynakları özellikle jeo-termal sular, her ülke 
için çok büyük önem arzetmekte  ve birçok ülkede enerji politikalarında 
önemli bir yeri hak etmektedir. 
Bu bağlamda, jeo-termal enerji ile elektrik enerjisi üreten lider ülke Amerika 
Birleşik Devletleridir. ABD’de 3086 MW jeo-termal enerji kullanma 
kapasitesi mevcuttur. Bu alanda ABD’yi 1904 MW’la Filipinler, 1197 
MW’la Endonezya, 958 MW’la da Meksika takip etmektedir. Avrupa’da 
ise 843 MW güce sahip üretim tesisleriyle İtalya en başta yer almaktadır. 
2005 yılından bu yana jeo-termal enerjiye en çok yatırım yapanların başında 
da yine ABD gelmektedir. Buna göre ABD, jeo-termal enerjiye ülkesi 
dışında da ciddi yatırımları mevcuttur. Bu ek yatırımlar sırayla, Endonezya 
430 MW, İzlanda 373 MW, Yeni Zelanda C 193 MW gerçekleşmiştir. Bu 
rakamlar, jeo-termal enerjinin hala çok düşük bir kapasite ile kullanıldığını 
göstermektedir.

Avrupa Birliğinin enerji politikaları yenilenebilir enerji kaynaklarının 
kullanılması, sera gazlarının salınımını azaltmak için destek vermektedir.

Avrupa ajandasında yer alan kriterlere göre 2020 yılında her ülke 
toplam enerji ihtiyacının en az %20’sini yenilebilir kaynaklardan karşılamak 
zorundadır.  Aynı şekilde bu kritere göre ulaşımda kullanılan yakıtların en 
az %10’un bio yakıtlardan oluşması gerekecektir. 

Makedonya’da 18 jeo-termal bölgesi bulunmaktadır. Makedonya bu 
bölgelerde elektrik enerjisi üretmek için ciddi girişimlerde bulunmaktadır.  
Şimdilik bu bölgeler genel olarak; baneoloji, hanelerin ısıtılması, spa 
merkezleri olarak kullanılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: enerji, kaynaklar, yatırım, yakıt
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General consideration on energy efficiency and opportunities for 
utilization of  geo-thermal water

Research and appraisal relating to renewable energy sources 
have shown that geo-thermal waters are one of the renewable energy 
sources with biggest possibilities. Estimations, incurred towards some 
studies of American experts, show that the estimated energy value of the 
geothermal resources that can be used, is bigger than the total energetic 
value of the energy sources based on oil, coal, ground-gas and uranium, 
combined taken, which indicates on the fact that, there should be added 
greater importance to the geothermal energy.

Moreover, geothermal energy gains importance, considering that it 
is inexpensive, renewable and environmentally acceptable energy sour-
ce. Bearing in mind that the geo-thermal energy is not readily available 
elsewhere, it is considered necessary to use at least of those places where 
it is easily available (at the edges of tectonic plates) and thus a bit to relie-
ve the pressure on exploitation of fossil fuels and thereby also to help the 
country recover from the adverse impacts caused by emissions of harmful 
greenhouse gases caused by fossil fuels combustion.

Total installed capacity for production of electricity of geo-thermal 
sources in 2010 are estimated at 10.715 MNJ, which is 20% more than in 
2005, when they were installed a total of 8933 MNJ in 24 countries worl-
dwide. Already in 2007 the number of countries interested in taking advan-
tage of geo-thermal energy has risen to 46, while in 2010 the 70 countries 
in the world, representing growth of 52%. But regardless of the great inte-
rest that exists in many countries worldwide, yet the number of those co-
untries that do not use their large geo-thermal potential is still great. From 
a total of 39 countries in the world in 1999, where it was found that 100% 
of its electricity needs can meet, using geo-thermal energy, only 9 of them 
seriously launched using this resource. As an illustration of the magnitude 
and significance of installed capacity based on geo-thermal energy, usually 
stating the comparison with the capacity of an average nuclear power plant 
which has a capacity of 846 MNJ, which indicates that the currently instal-
led geo-thermal facilities in the world are equivalent to the power of more 
than 12 average nuclear power plants.
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Although, the geo-thermal energy is mainly used in countries that lie 
in the area of   so-called “Ring of Fire” in its usage trends show that from 
2005 onwards, there is growth in countries outside this area, and mostly in 
developed European countries like France, Latvia, Germany and Britain, 
that for development of the geo-thermal energy have introduced various 
incentives measures, due to reduce the risk of non-successful activities in 
realization of projects based on utilization of the geothermal energy. 

Italy is a leader in this area, at least when it comes to the countries of 
the European soil, where it is currently installed geo-thermal capacities of 
843 MNJ, which is equivalent to a nuclear plant.

On the other hand, the USA is leader in the production of electricity 
generated from geo-thermal springs with a total installed capacity of 3086 
MNJ. Following, the Philippines with 1904 MNJ, Indonesia with 1197 
MNJ, Mexico with 958 MNJ, then Italy as the best European country with 
install capacities of 843 MNJ.

USA are also leaders in terms of additional installed capacity in 
2005 with a total of 530 MNJ, additional investment in Indonesia has 430 
MNJ, 373 MNJ in Iceland, New Zealand with 193 MNJ (all in relation to 
2005) . 

It is estimated that the new plants for production of electricity from 
geo-thermal energy sources, produce electricity power at a cost of 4.5 cents 
to 7.3 cents per KWh, which is a competitive price of electricity, produced 
from fossil fuels. 

Except for electricity production (especially in areas where geother-
mal water temperature is above 100 º C), the geo-thermal heating is another 
significant benefit form of exploitation of geo-thermal energy. The largest 
geothermal system was installed in Island, i.e. in Reykjavik, where 89% of 
the households are heating their homes this way.

It is believed that the biggest advantage of geothermal heating is the 
low cost of heating, because the savings can be up to 80% compared to 
fossil fuels, and the small consumption of electricity compared to standard 
heating systems. The efficiency of the geothermal heating is considered 
to be significantly greater than the standard forms of heating, i.e., about 
48% more efficient than the gas heating and over 75% more efficient than 
the heating based on liquid fuels. From the standpoint of ecology, using 
the geothermal energy, the emissions of harmful gases in the atmosphere 
is minimal (or almost there is no pollution), so that it is indisputable that 
geothermal heating is environmental friendly and very acceptable form of 
heating. 
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Potential for utilization of the geothermal energy in the Republic of 
Macedonia

Within the Strategy for using renewable energy sources in Ma-
cedonia until 2020, it is foreseen, for the use of geo-thermal energy, to 
invest about 60 million out of 660 million euro, that  are earmarked for 
investments in renewable energy sources.2 These investments are mostly 
planned to be implemented through private capital and / or in relation to lo-
cal governments and a central government budget. In line with the Strategy 
is planned to be allocate additional funds to support research of geothermal 
potential, with central budget support of about 20 million euro.  

The emphasis in the utilization of the geothermal energy is put on 
implementation of projects which will stimulate the development and use 
of the heating pumps in the frame of the program for producing electri-
city.

Investigations of geothermal sources required additional coordinated 
actions by the local governments and by state institutions. 

The potential of use of the geothermal energy in Macedonia, accor-
ding to the so far explored resources (capacity and temperature), allows 
installation of heating systems for greenhouses, for households and indust-
rial zones and for the development of spa tourism, that becomes one of 
most propulsive branches of alternative tourism on a global scale . 

Macedonia has extensive experience in the utilization of geothermal 
energy, but in the last 20 years, there are no investments in this area, alt-
hough there is potential which consists of 18 already known geothermal 
fields, with more than 50 geothermal springs and boreholes. In the final 
consumption of final energy, the geothermal energy in the Republic of Ma-
cedonia accounts for 0.5%.

In the past three decades in the country, the most important, is the use 
of geothermal energy for balneology, several centers for the development 
of spa and health tourism. 

The exploitation of this potential for energy needs is reduced to a lo-
cal level. Given the relatively low temperature (highest is 78 º C, in Kocani 
region), the utilization is limited exclusively to meet the needs for heating 
the greenhouse complexes. As thermal energy, for heating the administrati-
2 Strategy for using renewable energy resources in Republic of Macedonia until 2020, 
page, 153
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ve facilities, and also for heating the hotel complex in the bath of Negorci, 
is used the hot water in Kocani.

Regarding the European Directive 28 of 2009, it is clearly set the 
global tendency that leads to increased participation of renewable sources 
of energy, in the total load of the member states, so that by 2020, the rene-
wable sources to contribute at least 20% of the total energy consumption, 
and at least 10% to be the application of bio fuels in traffic, is therefore a 
criterion for creation of a strategy for using renewable energy sources in 
Macedonia as a candidate for EU membership.

These trends clearly pave the course, after which, in the future, will 
move the ratio of use of fossil and non-fossil fuels in total energy con-
sumption. The purpose of these global policies are: reducing pressure on 
consumption of fossil fuels, that also reduces emissions of harmful green-
house gases into the atmosphere, that lead to global climate change while 
encouraging use of renewable “green” sources of energy. 

For this purpose, as the experiences of the developed countries show, 
there is an introduction of packages of operational and investment reliefs, 
which should encourage the production of electricity from renewable so-
urces, such as preferential tariffs, quotas and premiums, tax incentives (es-
pecially in countries with high tax rates), investment grants or loans with 
low interest rates.

The geothermal potential of the Republic of Macedonia according to 
previous research provides an opportunity for the use of geothermal water 
(steam) for heating mainly for the needs of agriculture and partially, for 
households, private and public buildings. The greatest untapped potential 
for investment in the exploitation of geothermal potential in the Republic 
of Macedonia is situated in balneology. 
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Possibilities for financing geothermal investments in the Republic of 
Macedonia

The opportunities for funding projects based on utilization of ge-
othermal water is mainly related to the nature of the project, envisaged 
in the strategic plans of local governments regarding the development 
of spa tourism, agriculture and energy needs (heating of the administ-
rative and residential buildings, hotel complexes) and additional rese-
arch activities, financed from the central budget, should respond to the 
available geothermal potential for production of electricity.

Such investment opportunities are primarily aimed for private 
investors3 and local governments, which through joint forces can provide 
a quality meeting of needs and interests at the local level, but also for the 
whole community.

The Republic of Macedonia encourages and supports private initiati-
ve for funding and implementation of capital projects such as those planned 
in the area of   utilization of geo-thermal potential, because it enables: 

Investments in huge capital projects without significant burden on - 
the central budget and without increasing public debt,
Encouragement for private investment, i.e. investment from - 
domestic and foreign legal entities and for individuals
Encouragement and enabling transfer of technology- 
Gain “new” managerial practices and skills- 
Faster and better implementation of capital projects,- 
Diversification of risks, for the implementation of the projects, with - 
the private sector 
Maintaining participation in the project and control the performance - 
of public service. 

Because of these reasons, the interested private project developers, 
based on public-private partnership, in principle, should run into a mutual 
interest of the Government and the municipalities, for implementation of 
capital projects based on public-private partnership. The Law on Concessi-

3 Law for Concessions and Public Private Partnerships of RM, Official Gazette of Republic of 
Macedonia, 07/2008);
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ons and other types of public-private partnerships of Republic of Macedo-
nia supports and encourages private initiatives for funding and implemen-
tation of capital projects.

Public-private partnerships (PPP) and concessions on natural reso-
urces as those on geo-thermal water are complex agreements  between the 
partners from the public and private sector, for joint ventures in imple-
mentation of a capital improvements projects for upgrading public servi-
ces. Unlike the basic forms of public procurement and concessions, in the 
public-private partnerships, the private partners can take an initiative and 
leadership role in outlining the project in providing resources for its imp-
lementation, construction and maintaining or all of these elements simulta-
neously. This is a key feature and advantage of public-private partnerships 
because it allows to the private partners, initiative and leadership in areas of 
their choice, gives them important negotiating power and elevates the level 
of equal partners with the public sector. 

The advantages of public-private partnerships in terms of public sec-
tor, provide easer access to capital, for infrastructure projects without bur-
dening the central budget, distribution of costs and risks with private part-
ners, faster and better implementation of projects using foreign experience, 
know-how, managerial and expert’s skills, lower costs for construction and 
maintenance of the capital project, improving the quality of public services 
and encouraging private and foreign investment. 

In Republic of Macedonia, past practice has shown that the private 
sector has an interest to initiate, fund and implement projects based on pub-
lic - private partnerships (PPP) as in:

  
-  Facilities for the production of electricity,

Infrastructure for distribution of electricity,- 
Pipelines and distribution of natural gases,- 
Co-generative plants and power plants,- 
Waste Water-treatment plants,- 
Landfills and installations for treatment of waste- 
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The potential investors from the private sector, which initiate and 
enter into the realization of infrastructure (capital improvements) projects 
based on PPP in the Republic of Macedonia clash with several limitations 
such as: 
- Small market power and low level payment of the potential users, 
- Problems with the recovery of public services, 
- Disposal of contracts
- Lack of experience in implementing PPP

PPP and concession contracts of public services in the financing of ca-
pital investments have great significance, as globally, and for the Republic 
of Macedonia. Infrastructure improvements are necessary precondition for 
achieving higher rates of economic growth and development, improve the 
competitiveness of the economy and generally contribute for improvement 
of the quality of life. In order to survive in the increasingly imprudent global 
environment, are necessary investments in capital assets, new technologies, 
knowledge and managerial skills. On the other hand, is evidently reduced 
the capacity of the public sector alone to undertake bigger investments for 
financing capital projects. In this sense, the public sector has a clear interest 
for joining with the private sector and uses its financial resources, expertise 
and efficiency for joint financing and implementation of capital projects.  
  

Public-private partnerships have a special significance for local go-
vernment in the Republic of Macedonia, especially in the context of streng-
thening the local economic development. With the increase of their compe-
tences and responsibilities, municipalities are faced with more challenges 
for providing efficient restored quality for conduction public services. In 
this context, public-private partnerships can be an effective solution in 
many cases can be a good approach for implementation of projects in terms 
of public and private sector and in terms of the final beneficiaries, compa-
red with the classic public procurement, public debt or full privatization. 

The most important advantages of public-private partnerships comp-
rise in that they allow implementation of large capital infrastructure pro-
jects without significant spending from the public budget, the release of 
budget funds for other projects, sharing of risks between the public and 
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private sector, use of competition of the private sector and encouraging 
private home and foreign investments. 

The Regulation that treats the PPP and concessions in this country 
are in full compliance with the European legislation (2004/18/EC from 
2004). This allows the conclusion of the institutional or contractual part-
nership. The partnerships and the contracts for confessions, are concluded 
for a period not exceeding 35 years, after which the object (asset) which 
was created based on PPPs remain the property of the public partner.

  
Apart from PPP and concession agreements, in front of the potential 

investors, there are available other kinds of cooperation and invites the 
public sector depends on the type of projects. 

The amendments to the Law on Financing of Municipalities in Mace-
donia and amendments to the Public Debt Law has opened the possibility 
of borrowing for the creditworthiness  municipalities with long-term loans 
or by issuing guarantees to public enterprises within the municipality or by 
the issuance of municipal bonds for raising funds to finance capital pro-
jects4. 

This opens the possibility of creating different financi-
al and other scenarios involving co-financing from the pub-
lic partner with funds that he will provide by borrowing.  
  In the context of the use of geo-thermal potential, certainly suitab-
le area for application of public-private partnerships, among other, is the 
construction of municipal plants or co-generative plants. The central hea-
ting can be profitable sector in Macedonia, because in most of the cities, 
there is no central heating.

 
 Potential private investors in conventional hitting plants or co-

generative plants should provide modern technology and expertise (par-
ticularly for co-generative plant, whereas not such experiences in the co-
untry). Basic risk of providing access to such investment is the provision of 
access (concession) to high-capacity fuel, and of course, a larger number of 
users of the service, which is as a determinant of the profitability of invest-
ment.

4 Law for Public Utility Enterprises of RM (38/96, 6/2002, 40/203,49/06 ) 
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  In the context of the Republic of Macedonia, the fundamental risks 
to build a municipality plant or co-generative plant consist of: 
 
      -   Small number of households,

low financial and purchasing power of the households,- 
 escalation of other production and operating expenditures,- 
 non-payment and non-respect of the contracts by the consumers, - 

 

Therefore, the investment in co-generative plant established on the 
basis of PPP, i.e. project financing, have better prospects for success, than 
a conventional plant, because the eventual loss of the central heating can 
be compensate by selling electricity to the local distributor or to the state 
electrical transmission system operator.
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CONCLUSION
 
  The encouraging and development of selective forms of tourism, 
such as spa and health tourism based on the utilization of geothermal 
potential has always been attractive to private investors.

In this context, it is estimated that investing in these projects 
through concession of geothermal water and private investments in recreate 
facilities, can promote the local economical development and also to 
provide realization of the interests of the private investors.  In this context, 
municipalities offer affordable packages offer opportunities in terms of: 
deferred payment of utility fees for arranging construction land, favorable 
prices for concession of water, the opportunity for joint ventures with 
private partners, facilitating the initial investment cost in compensation on 
various grounds to charge the municipalities and other incentives that are 
incorporated in the contract or the institutional or contractual partnerships 
as in concession contracts. 

The local authorities and the Government of the Republic of 
Macedonia recognize the potential risks and, within their powers, take an 
adequate measure for their elimination. With cushioning or eliminating 
such risks that are part of the general risks of doing business in the country, 
the Government directly contributes to achieving the objective, aimed at 
encouraging private initiative, implementation of capital infrastructure 
improvement projects in partnership with the private sector, access of foreign 
investments, improvement of the public services and the infrastructure for 
their implementation.
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KOSOVA TÜRKLERİNDE BAHAR BAYRAMLARI VE 
İNANÇLARI

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK*

ÖZET

Osmanlıdan önce Balkanlara inen Türk Boyları ve asırlar boyu 
hakimiyet süren Osmanlı İmparatorluğunun bakiyesi Evlad-ı Fatihan 
torunları olan Kosova Türkleri, 1912 yılında Osmanlı idaresinin Kosova’dan 
çekilmesiyle sarıldıkları kültürel ve inanç değerleri sayesinde dillerini ve 
milli kimliklerini korumaya başarabilmişlerdir. Zengin bir kültürel birikime 
sahip Kosova Türkleri her zaman bu özellikleri sayesinde, Kosova’da 
bilhassa şehir uygarlığı ve geleneğinin örnek aldığı üst zümre kesimini 
oluşturmuşlardır. Gündelik yaşamları yanı sıra törenleri, örf, adet, gelenek 
ve görenekleri arasında dikkati çeken kültürel zenginliklerinden birini de 
“Bahar Bayramları ve İnançları” oluşturmaktadır. Cemrelerin havaya, 
suya ve toprağa düşmesiyle başlayan bahar mevsim kutlamaları sürecinde 
Daltulum, Sultani Nevruz, Hıdır Nebi, Hıdrellez bayramları ile Kocakarı 
Soğuğu, Kırlangıç Fırtınası, Ayva Baharı, Öküz Soğuğu, Nakıs Salı, Ali 
Günü gibi önemli gün ve inançları oluşturmaktadır. 
 Makalemizde Kosova Türklerinde bahar bayramları ve inançları 
yanı sıra Rumeli Türkleri, Anadolu Türkleri ve Orta Asya Türkleriyle ortak 
kültürel-inanç özellik ve  değerleri taşıyan, geçmişten günümüze intikal 
eden bu gelenek ve göreneklerin özelliklerini ele alacağız.   

          Anahtar Kelimeler: Kosova Türkleri, bahar bayramları, bahar 
inançları

_____________
* Priştine Üniversitesi Öğretim Görevlisi, tanergucluturk@hotmail.com
Bu bildiri 12 Mayıs 2008 tarihinde Üsküp’te düzenlenen “13. Uluslararası Türk Halk 
Kültürü Sempozyumu”nda sunulmuştur. 
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SUMMARY

SPRING FESTIVALS AND FAITH OF KOSOVO TURKS

Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK

Kosovar Turks as an extension of the Turkish tribes that arrived 
to the Balkans prior to the centuries long ruling of the Ottoman empire, 
continued their presence after the anexation of the area and the departure 
of the Ottoman empire in 1912, Kosovo Turks, due to their strong faith and 
cultural values, have successfully managed to protect their language and 
national identity. Kosovar Turks, being distinct with an accumulation of 
rich cultural heritage, especially urban heritage and its traditions always 
represented an upper class within the Kosovar society. In addition to 
Kosovo’s Turkish people’s everyday life, ceremonies, customs, habits and 
traditions and “Spring Festivals and Faith” constitutes a rich cultural 
activity. With the warming up of the weather, and the fall of ‘Cemre’ to 
the air, water and soil, start the celebrations of the spring season, among 
these celebrations; ‘Daltulum’, ‘Sultani Nevruz’, ‘Hıdır Nebi’, ‘Hıdrellez 
‘ festivals and ‘Kocakarı Soğuğu’, ‘Kırlangıç Fırtınası’, ‘Ayva Baharı’, 
‘Öküz Soğuğu’, ‘Nakıs Salı’, ‘Ali Günü’ celebration days; these celebrations 
constitute important marked Days and Faith traditions. 

Our article along Kosovo Turk’s Spring festivals, will encompass 
common cultural features and values-as well as belief of Rumelia Turks 
(Rumeli Turkleri), Anatolia Turks and Central Asia Turks. Also the 
transition of traditions and customs properties from the past till today, 
utilising folkloric science methodologies.

Key words: Kosovo Turks, spring festivals, spring beliefs
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1. GİRİŞ

Yaklaşık 10 bin 400 kilometrekarelik bir bölge olan Kosova, Balkan 
Yarımadasının ortasında yer almaktadır. Arnavutluk, Makedonya, Sırbistan 
ve Karadağ ile sınırlaşan Kosova, tarih boyunca hep büyük imparatorluk-
ların egemenliği altında kalmıştır. Bugün en belirgin özelliği bir Osmanlı 
coğrafyası izlerini taşımış olmasında yatar. 

Kosova’ya Türkler resmi olarak 1389’dan itibaren yerleşmeye baş-
lamıştır. Ancak bundan çok önce de Avar, Kuman, Peçenekler gibi Türk 
boyları 5. yüzyıldan itibaren Balkanlara yerleştiler. Osmanlıdan önce ise 
Sarı Saltuk gibi dervişler bölge halkının gönlünde taht kurdular. 

Kosova’nın Osmanlı-Türk idaresine kesin girişi 1389 yılında İkinci 
Kosova Savaşıyla olur ve 1912 yılına kadar Osmanlı idaresi altında kalır. 
Balkan Savaşlarıyla birlikte Osmanlı idaresinin bölgeden çekilmesi sonucu 
Kosova kısa süreli Arnavut egemenliğine girer ama uzun bir süre Sırp ida-
resi altında kalır. 

Önce Sırp-Hırvat-Sloven Krallığı, daha sonra da Yugoslavya Kral-
lığı idaresi altında kalan Kosova, İkinci Dünya Savaşından sonra Fede-
rasyon yapıya sahip Sosyalist Yugoslavya’ya dahil edilir. 1990 yılında 
Slovenya’nın bağımsızlık ilanıyla başlayan, iç savaş ve çatışmalarla de-
vam eden ve en sonunda da Kosova’nın bağımsızlığıyla noktalanan süreçle 
Yugoslavya devleti tarihe gömülür. 1999 yılında başlayan savaş, ardından 
NATO’nun müdahalesiyle Birleşmiş Milletler yönetimi altına giren Ko-
sova, 17 Şubat 2008 tarihinde bağımsızlığını ilan ederek, uluslararası top-
lumun en yeni üyesi ve en genç devleti olur. Tüm bu dağılma sürecinin, 
idari ve hukuksal olarak yeniden şekillenen Yugoslavya cumhuriyetlerinin, 
yeni yasal ve anayasal değişimlerin en ağır bedelini Boşnaklar, Kosova ve 
Makedonya Türkleri öder. Yugoslavya halklarının çoğu kendi devletlerinin 
idaresine sahip olurken, yüz binlerce insan katliamı işlenen Bosna Hersek 
üçe bölünür, Kosova ve Makedonya Türkleri anayasal haklarının garanti-
sini ciddi bir şekilde yitirirler. Bu süreçte hayati ve tarihi dönemeçlerden 
sonra Kosova Türklerinin sosyokültürel pozisyonlarında ortaya çıkan deği-
şiklikler, Yugoslavya döneminde ve 1974 anayasası ile garantilenen hukuk-
sal haklara nispeten önemli ölçüde gerileme yaşar.

Türkler bugün Kosova’nın Prizren, Mamuşa, Gilan, Dobruçan, Priş-
tine, Yanova, Vıçıtırın, Mitroviça, İpek gibi şehir ve yerleşim birimlerinde 
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yaşamaktadır. Kosova Türklerinin sayısı, Kosova savaşından önce olduğu 
gibi Kosova savaşından sonra da sürekli manipüle edilmiştir. Gerçek ra-
kamlar gizli tutularak, sayıları ya daha az gösterilmeye çalışılmış ya da bu 
bir türlü netliğe kavuşturulamamıştır. Yugoslavya döneminde yapılan altı 
nüfus sayımında, Kosova Türklerinin sayısı 1948 yılında 1.315, 1953 yılın-
da 34.583, 1961 yılında 25.764, 1971 yılında 12.444, 1981 yılında 12.578 
ve 1991 yılında 10.838 olarak gösterilmiştir. Kosova savaşından sonra 
Birleşmiş Milletler Denetiminde, Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı 
(AGİT) tarafından yapılan nüfus kayıtlarında Kosova vatandaşlarının milli 
mensubiyetinden ziyade konuştukları diller sorulmuştur. Bu verilere göre, 
Kosova’da yaklaşık 250.000 kişinin Türkçe de konuştuğu kaydedilmiştir. 
Kosova Demokratik Türk Partisinin geçen ve bir önceki seçimlerde orta-
lama 8.500 oy aldığı göz önünde bulundurulduğunda bu sayının ortalama 
34-35 bin arasında değiştiği tahmin edilmektedir. Yine Kosova’daki Türk 
Sivil Toplum Kuruluşlarının, KDTP’nin ve yayın basın kuruluşlarına göre 
bu sayının yaklaşık 50.000 civarında olduğu tahmin edilmektedir. 2011 yı-
lında bağımsız ve özgür Kosova’da gerçekleştirilecek nüfus sayımlarının 
Kosova Türklerinin gerçek sayısını ortaya çıkaracağına dair beklentiler bu-
lunmaktadır. 

 1951 yılından itibaren Kosova’da Türk varlığının resmen tanınma-
ya başlamasıyla birlikte eğitim ve kültür faaliyetleri de eşzamanlı olarak 
faaliyete geçer. Türkçe eğitim yanı sıra aynı zamanda da Prizren’de “Doğru 
Yol”, Priştine’de “Yeni Hayat” dernekleri kurulur. Daha sonra Mitroviça, 
Gilan ve İpek’te de Türk dernekleri faaliyete geçer. 

Priştine Radyosunda Türkçe yayınlar başlar ve radyo bünyesinde 
Türk Orkestrası kurulur. 1969 yılında yayın hayatına başlayan “Tan” gaze-
tesi çerçevesinde 1973 yılında “Çevren”, 1973 yılında “Kuş”, 1990 yılın-
da da “Çığ” dergileri çıkmaya başlar. 1971 yılından itibaren “Doğru Yol” 
Derneği çerçevesinde (daha sonra “Esin” ismini alan) Doğru Yol Dergisi 
yayınlanır. 1970’li yıllarda Prizren Radyosunda Türkçe yayınlar başlar. 
Bu yayınları Mitroviça, Gilan ve Vıçıtırın Belediye radyolarındaki Türkçe 
yayınlar izler. Türk toplumu gazeteden televizyona, orkestradan tiyatroya 
kadar her alanda kendi varlığını ispatlar ve çalışmalarıyla büyük başarılar 
elde etmeye başlar. 

1974 Anayasası ve 1977 Dil Yasasıyla Türk dili resmiyeti ve diğer 
dillerle eşit haklı kullanımı devlet düzeyinde garanti altına alınır. Türkler 
Kosova toplumunda, eğitimiyle, kültürüyle, diliyle, edebiyatıyla, gelenek 
ve görenekleriyle kendini ifade etme ve geliştirme fırsatını yakalar.  
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1990 yılında Miloşeviç iktidarı sırasında Kosova Özerkliğinin feshe-
dilmesiyle birlikte Türkçenin de resmiyetten kaldırılması, Kosova Türkleri 
için ilk büyük hukuki darbeyi oluşturur. Bu siyasi girişimi diğer topluluk-
larla birlikte Kosova Türkleri’nin de iş ve görev yerlerinden uzaklaştırıl-
ması ve son göç dalgası izler. 1990’lı yıllarda Yugoslavya’nın dağılmış ol-
ması, ardından etkisini gösteren ekonomik krizler ve iç savaşlar Türkleri de 
büyük ölçüde etkiler. Sosyopolitik, sosyoekonomik ve sosyokültürel olarak 
gerileme dönemine girilir. Tüm sıkıntılara rağmen kendi içlerinde siyasi ve 
sivil toplum olarak örgütlenmeye başlayan Kosovalı Türkler, 1999 Kosova 
savaşına kadar dönemin zor koşullarını atlatabilmek için etkinlik göster-
meye çalışır. 

1990’lı yılların zor şartları ve 1999’daki NATO müdahalesinin ardın-
dan ortaya çıkan yeni Kosova gerçeğine Kosovalı Türkler ekonomik olarak 
gerilemiş, yeni döneme siyasi, eğitim, yayın basın ve kültürel olarak birçok 
eksikliklerle geçiş yapmışlardır. 

Bu eksikleri giderebilmek ve yeni Kosova gerçeğinde varlıklarını ka-
bullendirmek için hem siyasi hem de sivil toplum bazında çalışmalarını ha-
reketlendirerek, yeni dergi, gazete ve elektronik yayınlarla seslerini duyurt-
maya çalışmışlardır.1 Kosova Türklerinin tek siyasi temsilcisi olan Kosova 
Demokratik Türk Partisi, önce Türk Demokratik Birliği, daha sonra Koso-
va Demokratik Türk Partisi olarak, çok partili sisteme geçildiği 1990 yı-
lından bu yana Kosova Türklerini siyasi arenada temsil etmektedir. KDTP, 
savaş sonrası gerçekleştirilen 4 genel seçim sonrasında Kosova Türklerini 
Kosova parlamentosunda 3 milletvekiliyle, hükümet ortağı olarak bir ba-
kanlık ve 2 bakan yardımcısıyla, bir belediye başkanı, bir belediye başkan 
yardımcısı ve belediye meclis üyeleriyle temsil etmektedir. 

Savaş sonrası yayıncılık açısından oldukça geniş bir yelpazeye sahip 
olan Kosova Türkleri, bir süre sonra bu yayınların çoğunu kapatmak zorun-
da kalmıştır. “Türkçem” ve “Bahar” gibi çocuk-edebiyat dergileri yanı sıra 
Balkan Türkoloji Araştırmaları Merkezi’nin Türkoloji ve yan disiplinlerini 
kapsayan uluslararası hakemli dergisi ‘BALTAM Türklük Bilgisi” Dergi-
si Kosova Türklerinin bilimsel unvana sahip tek dergisidir. 1999 yılından 
itibaren “Yeni Dönem” Kosova Türk Medyası çerçevesinde çıkan “Yeni 
Dönem” Gazetesi 2008 yılında kapanmıştır. “Yeni Dönem”in 2001 yılın-
dan itibaren 24 saat Türkçe yayın yapmaya başlayan radyo ve 2005 yılın-
da da kuruluna televizyon kuruluşları, Ali Çankaya başkanlığında yeni bir 
yönetime devredilerek, 2009 yılından bu yana Balkan Radyo Televizyonu 

1 Bugün 40’a yakın Türk sivil toplum kuruluşu faaliyet göstermektedir.
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adıyla, yeni ve farklı bir yayın anlayışıyla çalışmalarını sürdürmektedir. 
Kamu radyo ve televizyonlarındaki yayın süreleri,  nitelikleri ve çalışan 
sayısı eskiye oranla oldukça azalmış, belediye radyolarının çoğunda Türk-
çe yayınlar kapanmış, Prizren Radyosundaki maddi sıkıntılar yüzünden bu 
radyodaki Türkçe yayınlar kapanma aşamasına gelmiştir. Bütün bu dernek, 
yayın kuruluşları ve siyasi oluşumlar Kosova Türklerinin hayatta kalma 
mücadelesinin kilit taşlarıdır.

 Gelinen aşamada Kosova Türklerinin başlıca sorunlarını, istihdam, 
dillerinin resmiyeti, eğitim ve kültür alanındaki sorunlar, Kosova savaşın-
dan ekonomik olarak zayıf çıkmaları ve kurumsallaşmadaki sıkıntılar ola-
rak sıralayabiliriz. 

2. Kosova Türklerinde Bahar Bayramları ve İnançları

Osmanlıdan önce Balkanlara inen Türk Boyları ve asırlar boyu haki-
miyet süren Osmanlı İmparatorluğunun bakiyesi Evlad-ı Fatihan torunları 
Kosova Türkleri, 1912 yılında Osmanlı idaresinin Kosova’dan çekilmesin-
den bu yana sarıldıkları kültürel ve inanç değerleri, eğitime, kültüre verdik-
leri önem sayesinde dillerini, dinlerini ve milli kimliklerini korumaya başa-
rabilmişlerdir. Zengin kültürel ve eğitim birikimine sahip Kosova Türkleri 
her zaman bu özellikleri sayesinde, Kosova’da bilhassa şehir uygarlığı ve 
geleneğinin örnek aldığı üst zümre, kültürlü, eğitimli, aydın kesimini oluş-
turmuşlardır. 

Kosova Türkleri’nin geçmişten günümüze taşıdıkları ve yaşattıkları 
kültürel değerleri, etkileşim ve gündelik ilişkiler sayesinde diğer topluluklarla 
birlikte paylaşmış, aynı zamanda diğer toplulukların benzeri gelenek, 
görenek ve folklorik motifleri Kosova Türklerinin geleneklerine yansımıştır. 
Bahar bayramları bu karşılıklı etkileşimin en somut göstergesidir.2

Balkanlardan Orta Asya’ya kadar uzanan coğrafyada yaşayan Türk 
topluluklarında bahar bayram gelenekleri, kutlanış şekilleri, ritüel ve 
inançları kimi farklılıklar barındırsa da genelde ortak motifleri taşırlar. Bu 
bayramların hepsinin kökeninde doğaya açılmak, açık havada ve yüksek 
yerlerde bu bayramların kutlanması ritüeli yatar. Yapılan bütün şenlikler 

2 Kışın soğuğundan kurtuluş, yeşeren doğaya duyulan sevginin ifadesi olarak bahar 
bayramları Kosova Türklerinde dini, mitolojik ve folklorik bir özellik taşımaktadır.
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doğanın yeniden canlanışına duyulan sevinci yansıtır. Eski Türklerde ha-
vaların ısınmasıyla Göktanrı’ya duyulan şükran duyguları, yüksek yerlere 
çıkılarak ve değişik adaklar adanarak dile getirilir. Bugün Balkanlarda ve 
Kosova’da genelde benzer motifleri taşıyan bu inançların izleri bütün Türk 
Dünyasında görülmektedir. 

 Kosova Türklerinde bahar bayramları ve inançları, 20 Şubat, 27 Şu-
bat ve 5 Mart tarihlerinde yedi gün aralıklarla Cemrelerin3 havaya, suya ve 
toprağa düşmesiyle başlar. Bahar mevsimi kutlamaları sürecinde Daltulum, 
Sultani Nevruz, Hıdır Nebi, Hıdrellez gibi bayramları ile Kocakarı Soğuğu, 
Kırlangıç Fırtınası, Ayva Baharı, Öküz Soğuğu, Nakıs Salı, Ali Günü gibi 
önemli gün ve inançlarını oluşturur. 

2.1. Daltulum

Cemrelerin düşmesi ardından Daltulum Bayramı 14 Mart tarihinde, 
yani 22 Mart Nevruz Bayramından bir hafta önce kutlanır. Bu günün kut-
landığı yer olarak bilinen Daltulum bayırı Prizren’in Maraş semti ve Acize 
Baba Türbesi karşısındaki tepede  bulunur. Kalabalıklar halinde ailelerin 
çıktığı bu tepede eğlenceler düzenlenir, adaklar adanır. Dileklerin ger-
çekleşmesi için ebeveynler yanlarına keser ve bol miktarda sarımsak alır. 
Adakta bulunan kişi, sırt üstü yere yatar, el ve ayaklarını açar. Ebeveynler-
den biri keserle çimenlere yere yatanın vücut şeklini çizer ve keserle kazı-
dığı toprağa birer diş sarımsak eker. Bu işlem gerçekleştirdikten sonra:  

                                                                                    
Sarımsak sarımsak sal da git
Varsa kızımın (oğlumun) hastalığını al da git
Sarımsak sarımsak sal da gel
Yoksa kızımın(oğlumun) sağlığını ver da gel  4

şeklinde dua niteliğindeki mani okunur.  Bu bayram, baharın gelişini 
kutlamak, adakta bulunmak, düzenlenen piknik-eğlencelere katılmak, aynı 

3 Kor anlamına gelen Cemreler’in düşmesi, Kosova Türklerinde kışın sona ermesi, 
havalanın, suyun, toprağın ısınmaya başlaması ve baharın yaklaşmakta olduğunu 
müjdeler. Birinci cemrenin düşmesi tarımcılıkla uğraşanlar için toprağını artık çalışmaya 
başlanabileceği anlamına gelir. Prizren Türklerinde bununla ilgili “Yüz on tarlaya kon” 
deyimi kullanılır. Yani yüz on günlük ağır ve soğuk kış mevsimi ardından tarla işlerine 
artık başlanabilir.  
4 Bkz. İĞCİLER, Ahmet, “Bahar Bayramları”, Medeniyet Dergisi, Prizren, Sayı 2, 2002, 
s. 
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zamanda oğullarına gelin adayını seçmek isteyen annelere kız seyir fırsa-
tını sunar. Türküler eşliğinde düzenlenen eğlencelere genç kızların çoğu 
süslenerek katılır. Yemek sırasında getirtilen kaynatılmış yumurtalar bahis 
üzerine tokuşturulur. Kırılmayan yumurtalar Daltulum’dan aşağı bırakılır. 
Adet halini alan bu gelenekler Daltulum’un en önemli motiflerini oluştu-
rur. 

2.2. Sultani Nevruz

Nevruz, Türklerin kutlanan en eski bayramlarından biridir. Nev-
ruz baharın başlangıcı ve elçisidir. Kosova Türklerinin 22 Mart tarihinde 
kutladığı bu bayram tabiatın yeniden canlanması anlamına gelmektedir. 
Orta Asya’dan Balkanlara kadar tüm Türk topluluklarında kutlanan Nev-
ruz Bayramı, Kosova Türkleri arasında tabiatın yeniden doğuşunu ifade 
etmektedir.5 Doğaya açılarak piknik şeklinde ya da aile yakınlarını ziyaret 
ederek kaydedilen bu günde, eğlenceler düzenlenir. Türk Topluluklarında 
yılbaşı olarak da kutlanan bu gün, gece ile gündüzün eşit olduğu Miladi 22 
Mart, Rumi 9 Mart gününe denk gelir. Nevruz, bir başka deyimiyle “Yeni 
gün” olarak tabiatın kıştan çıkıp, bolluk ve berekete kavuşmasını simgeler. 
Türk Topluluklarında olduğu gibi Kosova Türkleri arasında, yaşamların-
daki hareketliliği, yeni bir başlangıcı ve yaşamda dönüm noktasını ifade 
eder. 

Türk topluluklarında bir kurtuluş günü olarak yorumlanan Nevruz 
aynı zamanda, Ergenekon’dan6 çıkışı simgeler ve Bozkurt efsaneleri ile 
bağlantısı olduğuna inanılır.

Anadolu’da Nevruz-i Sultan, Sultan Nevruz, Navrız, Mart Dokuzu 
gibi adlarla da anılan Nevruz çoğu kesim ve tarikatlarda, Hz. Ali’nin doğum 
günü, Hz. Ali ile Hz. Fatma’nın evlendikleri gün; Hz. Muhammed’in veda 
5 Nevruz aynı zamanda Kosova Türkleri arasında Farsça Nev (Yeni) ve Ruz (Gün) olarak 
bilinmektedir.
6 Ergenekon efsanesine göre; Göktürklere savaş açan yabancı kavimler, bu savaşı hile 
ile kazanırlar. Savaştan sağ kurtulmayı başaran Göktürkler sarp dağlardan geçerek 
kimsenin kendilerini bulamayacağı bereketli bir ovaya yerleşirler ve Ergenekon’da 
giderek çoğalırlar. Buraları kendilerine dar gelmeye başlayınca, etraflarındaki demir 
bir dağı ateşle eriterek çıktıkları ve yeryüzüne yayıldıkları gündür. Bu günün 21 Marta 
denk geldiğine inanılır. Ergenekon’dan ayrılış tarihi yeni yılın da başlangıç tarihi olarak 
kabul edilmiştir. Göktürk Hakanları her yıl bu tarihte kızdırdıkları demiri, örs ve çekiçle 
döverek, o günü simgeleştirir, anar ve kutlarlar. Bu tarih Türkler için bir kurtuluş günü 
olarak kabul edilir ve doğadaki dirilişle özdeşleştirilir.
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haccı dönüşü, Hz. Ali’yi kendine halife tayin ettiği gün olarak kabul edilir 
ve kutlanır.

Nevruz, Kosova Türklerinde ve İslam dinine mensup diğer topluluk-
larda var oluş ve diriliş bayramı olarak bilinir ve her yılın 22 Mart tarihinde 
bilhassa tekkelerde düzenlenen görkemli törenlerle kutlanır. Tarikat men-
supları Nevruzu Hz. Ali’nin doğum günü olarak kutlarlar. Mevlit-i Şerif, 
ilahiler, kasidelerin okunduğu ve zikirlerin çekildiği törenlerde, bilhassa 
Rufai tarikat ehli dervişleri şeyhin huzurlarında şişten, kılıçtan geçerler. 
Aynı zamanda Prizren’in en etkin tekkelerinden Sinani tarikatına mensup 
Şeyh Hüseyin Efendi tekkesinde de buna benzer kutlamalar düzenlenir.

2.3. Kırlangıç Fırtınası

Kosova Türklerinde Nevruz Bayramından sonra kaydedilen önemli 
bahar günlerinden bir diğeri de Kırlangıç Fırtınası’dır. Nevruz’dan iki hafta 
sonra hava ve yer ısınmaya başlar. Nisan ayı itibariyle ilkbahar mevsimi 
iyice hissedilmeye ve tomurcuklar çiçek açmaya başlar. Bu dönemde hava 
durumundaki belirsizlikler, bilhassa çıkan ani fırtına yörenin tipik iklimsel 
özelliklerinden biridir. İşte Nisan ayın başlangıcındaki bu fırtınaya Kosova 
Türkler “Kırlangıç Fırtınası” der.7 Efsaneye göre, eski yuvalarına dönmek 
için yola çıkan kırlangıç, leylek ve diğer göçmen kuşlara bu fırtınanın reh-
berlik ettiğine inanılmaktadır. Bu yüzden kırlangıç fırtınası isminin bu ina-
nışın eseri olarak günümüze intikal ettiği bilinmektedir. 

2.4. Ayva Baharı ve Öküz Soğuğu 

 Kırlangıç fırtınasından sonra esen bütün fırtınalara Kosova Türkleri 
“Ayva Baharı” adını vermiştir. Bu fırtınalar on gün sürer. Bu dönemde hava 
durumu belirsizdir. Güneşli bir günde ansızın hava bozulabilir, fırtına çıka-
bilir, kar yağışı bile muhtemeldir. Bu dönemde ayva ağaçları bahar açmaya 
başladığı baharda kaydedilen bu günlere için adına da Ayva Baharı denir. 
Bahar mevsimine rağmen soğukların hüküm sürmeye devam edeceğine 
inanılır.  Gerçekten de bu soğuklar 21 Nisan tarihinde başlar ve bir hafta 
sürer. Kosova Türkleri, bilhassa Prizren Türkleri bu soğuklara “Öküz So-
ğuğu” adını vermiştir. Bu soğuklara “Sitte-i Sevir” de denir. Sözlüğe göre 
sitte sözcüğünün Arapça anlamı altıdır. Sevir ise boğa yani - öküz demektir. 

7 Kırlangıç fırtınası 6 Nisan tarihine kadar sürer.
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Dolayısıyla Sitte-i Sevir, boğanın altısı anlamını taşımaktadır. 
Bu dönemden sonra Kosova Türkleri Hıdrellez kutlamalarına 

hazırlanır. 

2.5. Hıdrellez 

Kosova Türk halk kültürü içerisinde canlılığını koruyan gelenekler-
den biri de “Hıdrellez”dir. Hıdrellez geleneği Kosova Türklerinde Hızır ile 
İlyas’ın bir araya geldiği günün hatırasına 6 Mayıs tarihinde düzenlenen 
kutlamalardır. 8

Hıdrellez günü veya Ruz-i Hızır, Kosova Türk halk takviminde ya-
zın başlangıç günü olarak kabul edilmektedir. Kosova Türklerindeki bir 
yıllık halk takvimi iki ana bölüme ayrılır. Hıdrellez gününden (6 Mayıs) 8 
Kasım’a kadar süren dönem 186 gün olup Hızır günleri olarak bilinmekte-
dir. Bu dönem genellikle yaz mevsimine denk gelir. 8 Kasım’dan 6 Mayıs’a 
kadar süren ikinci dönem ise kış dönemidir ve 179 gün süren bu dönem 
Kasım günleri olarak adlandırılmaktadır. 

Türk dünyasında Hıdrellez etrafında yapılan kutlamalar, gelenekler 
ve  inançlar, Sultani Nevruz ve diğer baharı bayramlarıyla ortak özellikler 
taşır. Kosova Türklerindeki bahar törenleri (Nevruz, Hıdrellez, Hıdır Nebi 
ve diğer bahar bayramları) biri diğeriyle bir arada kutlanmaktadır.

Nevruz, Hıdrellez, Hıdır Nebi törenlerinde yaygın geleneklerden biri 
de ateş yakmak ve ateş üzerinden atlama geleneğidir. Bu ateş inancı ile 
bağlantılı olup, kötülüklerden arınmak maksadıyla yapılır.9 Hastalıkların 
8 Kimi İslam bilginlerine göre, Hızır peygamber olup, asıl adı “Elyasa”dır. Bazı bilginler 
ise Hz. Hızır’ın veli veya melek olduğunu öne sürmektedir. Rivayete göre Hz. Hızır ile Hz. 
İlyas, “ab-ı hayat” suyunu içerek ölümsüzlüğe kavuşmuşlardır. Bu iki arkadaş ab-ı hayatı 
içtikten sonra, Hızır karadakilerin, İlyas ise denizdekilerin yardımcısı olmuştur. Hızır 
ile İlyas’ın her yıl 6 Mayıs tarihinde buluştukları ve bu buluşma ile birlikte yeryüzünün 
de yeşermeye başladığına inanılır. Bir başka inanışa göre Hızır, ab-ı hayat suyunu 
içerek bakiliğe ulaşmış, bilhassa baharda insanlar arasında dolaşarak zor durumda 
olanlara yardım eder, bolluk-bereket ve sağlık dağıtan, Allah katında ermiş bir elçi veya 
peygamberdir. Hızır’ın hüviyeti, yaşadığı yer ve zamanı belli olmadığı için onun, baharla 
vücut bulan taze hayatın sembolü olduğuna inanılır.
9 Eski Türk inanışlarında ata, aile ocağı ve ateş geleneği önemlidir. Eski törenlerde 
ata-ruhlarına saygı duyulması önemli yer tutar. Türk dünyasında bahar bayramları 
neşeli geçmelidir. İnanışa göre, ata ruhları evin bacası etrafında gezinir. Dolayısıyla 
ata mezarlıklarının ziyareti de önem arz eder. Türk Dünyasında Hıdrellez bayramlarına 
görülen en yaygın inanışlardan biri ateş ve ateş kültüdür. Çünkü yer yüzünün yaratılışı, 
bahar ve ateş arasında bir bağ kurulur. Güneşin yeryüzündeki temsilcisi ateş olduğuna 
inanılır. Tanrının bir armağanı olarak kabul edilen ateşin kutsallığından dolayı gerek 
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azalması amacıyla tütsü yakılması, kurşun dökülmesi, üzerlik yakılması 
yapılan diğer adetlerdir.  Eski Türk inançlarına göre her dağın, her pınarın, 
göl ve ırmakların, ağaç ve kaynakların “izi” veya sahipleri vardır. Hıdrel-
lez, Hıdırnebi ve Nevruz’da su üzerinden atlama, birbirlerinin üzerine su 
serpme, Nevruz’da soğuk su ile yıkanma, yeni-gün suyu ile el yüz yıkama, 
hayvanları sulama, su dolu – ana motifi bu eski Türk inancının devamlılığı-
nın göstergesidir. Hıdrellez’de genellikle yakın bir pınardan getirilen suyun 
içilmesi, bu suyla el yüzün yıkanması, suya bakma, bu su ile kap-kacak ve 
diğer eşyaların yıkanması geleneği sürmektedir. Bunun somut örneği Hıd-
rellez gününde Prizren’nin Toçila çeşmesinden su içmenin şifalı olduğuna 
inanılır. Yaygın bir diğer gelenek de su dolu bardağa batırılan gül goncasıy-
la çocukların yüzüne su serperek uyandırılmasıdır. 

Hıdrellez geleneklerinin önemli özelliklerinden biri bu günde ev ve 
kişisel temizliğin yapılmasıdır. Bu temizlik hazırlıkları temelinde aslında 
Hızır a.s. eve uğramasını sağlama inancı yatar. Hıdrellez günü için kuzu 
veya oğlak kesilir, en güzel yemekler hazırlanır. Hazırlıklar tamamlandık-
tan sonra yakınlardaki yeşillik çayır, ova ve bağlarda düzenlenen eğlencele-
re, gezilere çıkılır. Yöre halkı tarafından kutsal sayılan türbe, yatır yerlerde 
adaklar adanır, bez, çaput bağlanır, mum yada hediyeler bırakılır. Kosova 
Ovasındaki Sultan Murat Hüdavendigar Türbesi, Prizren’nin Karabaş Baba 
Türbesi, Toçilla Çeşmesi, Daltulum, Kırk Pınar, Lez köyü Ömer Baba Tür-
besi, Maraş semti Acize Baba Türbesi, Namazgâh yakınlarındaki Tezcir 
Baba Türbesi ve diğer türbeler Hıdrellez tören ve geleneklerin yapıldığı 
yerler olarak bilinmektedir.

Hıdrellez inanışları arasında önceliği sağlıkla ilgili dilek ve adakları 
alır. Toçila Çeşmesi suyuyla ev kapları ve eşyalarının ıslatılması sağlığa 
yorumlanır. İnanışa göre bu uygulama yıl boyunca ev ahalisini rahatsızlık-
lardan korur. Eski hasırların yakılması, yakılan ateş üzerinden sağlık, sıh-
hat dilekleriyle üç defa atlanması yine sağlık, şifa ile alakalı bir gelenektir. 
Hıdrellez gecesi Hızır’ın yeryüzünde indiği ve dokunduğu yerlere bereket 
saçtığına inanıldığı için yiyecek ve içecek kapları, ambarlarının kapakları 
açık bırakılır. Cüzdan ile para keselerinin ağızları, evlerin pencere ve kapı-
ları kapatılmaz. 

Hıdrellez sabahı erken kalkmanın bütün bir yıl boyunca uğur geti-
receğine, erken kalkmayanların ise işlerinin yıl boyunca ters gideceğine 
eski Türk topluluklarında, gerekse günümüzde Türk Dünyasında ateşe tükürmek, ateşe 
küfretmek, ateşi su ile söndürmek, ateşle oynamak kesinlikle günah ve yasaktır. Ateşin 
devamlı yanması ve ocağın tütmesi için ateşin koru kül içinde saklanır. Ateşin kötülükleri, 
hastalıkları yok ettiğine inanılır.
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inanılır. Sabahleyin dua edilmesi, dilek tutulması, bütün aile efradının bir 
arada olması, kabir ziyareti geleneksel halini almış Hıdrellez uygulamaları 
ve inançlarıdır. Hıdrellez günü çamaşır yıkanmaz. Yeşil ot, dal veya çimen 
koparılmaz, çiçek toplanmaz. Bir gün öncesinden doğadan getirtilen ye-
şil dallarla, sokak kapısından ev kapısına kadar uzanan yol geriye geriye 
doğru süpürülür. Daha sonra bu dallar ev kapılarına asılır. Bu geleneksel 
uygulama dışarıdaki bereketin eve taşınması anlamına gelir. Sağlık niye-
tine yeşil dallar ve çiçeklerle yıkanmak Hıdrellez geleneğinin günümüze 
kadar ulaşan adetlerinden biridir. Kosova Türklerinde Hıdrellez günü gele-
nek halini almış uygulamalardan biri de salıncakta sallanarak, tekerleme ve 
türkülerin söylenmesidir. Salıncakta sallanarak kötülüklerin dağılacağına 
dair inanış yaygındır. 

Kosova Türklerinin Hıdrellezde geleneksel halini almış en önemli 
uygulamalarından biri “Martifal Çıkarma-Çekmek”tir. Esas gayesi genç 
kızların-oğlanların kısmetini açmaktır. Toçila çeşmesinden testi ile getiri-
len su çömleğe doldurulur. Herkes dilek tutarak veya niyette bulunarak su 
dolu çömleğin içine kendine ait bir nişanını atar. Bir gün önce üstü, yüzü 
ters bir ayna ve kilitlenmiş bir kilitle örtülür. Gece boyunca gül ağacının 
dibine bırakılır. Ertesi gün çömlek gül ağacın dibinden alınır. Üzerindeki 
kilidin açılması dilekte bulunanların kısmetinin açılmasına ve ters bırakı-
lan aynanın yüzüne dönmesiyle saçan ışığın yıl boyunca aydınlığa vesile 
olması şeklinde yorumlanır. Çömlek içerisindeki nişanlar okunan maniler 
eşliğinde çıkarılırr. Okunan manilerin tutulan dileklerin gerçek kerameti 
olarak nitelendirilir. 

Fesleğen ektim evlek evlek
Dadandi bir kara leylek
Beni yardan ayıran
Satsın kalburlen elek

Ak anteri asarım
Halilari basarım
Ya o yari alırım
Ya cendımi asarım
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Ak cünlümün aklıgi
Cünlümün iraklıgi
Ne canıma tak dedi
Yarımın iraklıgi

Bindım çirez dalına
Baktım serez yoluna
Cürdüm bir ak mintanli
Benzetırdım yarıma

Bi yüzügüm var benım
Parmağıma dar celır
Mahlemizin içinde
Ala çüzlüm var benım

Elmaz yüzük parmakta
Çifte benk yanakta
Benım bi sevdıgım var
Karşidaçi konakta

Fesligeni ekerım 
Budur yoli ceçerım
Ne başka yar severım
Ne senden vaz ceçerım10

2.6. Hıdır Nebi 

  Bütün Türk topluluklarında Hz. Hızır inancı Bahar Bayramlarının 
ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni yılın bereketli ve bolluk içinde geçmesi için 
özellikle iki büyülü husus esastır. Bu iki unsur hava ve sudur. Dolayısıyla 
halk inancına göre, ateşi yani sıcaklığı temsil eden Hızır’ı, suyu temsil 
eden İlyas’la birleşerek doğanın can bulacağına inanılır ve o yılın bereketli 
olması için “Hızır veya Hıdır-Nebi” bir bahar bayramı olarak kutlanır.

 Değişik kaynak ve literatürlere göre, “El-Hıdır veya El-Hadır” şek-
linde karşımıza olarak çıkan Hızır, aynı zamanda “Yeşil, yeşil dal veya ye-
şilliği çok olan yer” anlamını taşır. Kosova Türklerinde de Hızır’ın gittiği 

10 Bknz. kaynak 5. 
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her yere beraberinde bolluk ve bereketi götürdüğü, ayak bastığı her yerin 
yeşerdiğine inanılmaktadır. Kosova Türklerinde Hz. Hızır’ın her derde deva 
olduğu için çağırılınca herkesi sıkıntıdan kurtaracağına inanılmaktadır.11

 Kosova Türklerinde Hıdır Nebi Bahar Bayramı 7 Mayıs ila 22-23 
Mayıs tarihleri arasında kutlanır. Hıdır Nebi Bayramının kutlandığı en gör-
kemli günü (Hıdrellez’den 17 gün sonra) 22 ve 23 Mayıs tarihine denk 
gelir. 

 Hıdır Nebi Kosova Türklerinde aynı zamanda kışın geride kaldığı 
ve sıcak günlerin başladığı anlamına gelir. Prizren halkı, Naşets köyü ile 
yöre sakinleri Grajdanik’te bulunan Suzi Türbesi ve çeşmesinde çeşitli şen-
liklerle bu günü kutlarlar. Bu şenliklere Prizren halkı aynı zamanda “Nak-
sali” adını vermiştir. Prizren’in Bülbüldere semtindeki “Naksali” kutlama-
ları eskiden görkemli bir şekilde düzenlenirdi. Gençler, kız arkadaşlarına 
ve sevgililerine hanımeli ve diğer dağ çiçeklerinden taç yapar, hediyeler 
alırdı.

 Prizren’de Hıdır Nebi bayramının ikinci bir boyutu da bu şehirde 
yaşayan Romanlarla ilgilidir. Osmanlı akıncıları arasında savaşlara katılan 
Romanların şehit vererek sergiledikleri yiğitlikler yüzünden akıncı başı ya 
da Osmanlı Devleti tarafından kendilerine sancak hediye edildiği ve bu 
sancakla savaşlara katılmaları sağlandığı rivayet edilmektedir. Prizren’in 
Terzi Mahalle semtinde bulunan Roman mahallesinde faaliyet gösteren Ru-
fai Tarikatı şeyhi ve ehli, Şeyh Nevruz’u her yıl kutlamaktadır. Bu sanacak 
Romanlar tarafından kutsal bir sembol olarak korunmaktadır. Yıl boyunca 
saklı tutulan sancak, sadece 22-23 Mayıs’ta kaydedilen Hıdır Nebi tören-
lerinde çıkarılır. Rom halkının mevcudiyetini ifade etme adına düzenlenen 
törende söz konusu sancak dalgalandırılmaktadır.

11 Kur’an’ı Kerim’de, Hızır İlyas’ın, Musa Peygambere ilmi Ledun’u (Allah’ın Sırrı’nı) 
öğrettiği ve Musa Peygabere Mürşitlik yaptığı ifade edilir. Dolayısıyla Hızır İlyas’ın 
Peygamber olduğu tasdik edilir. Peygamberler Allah’ın emirlerini kullara ilettikleri için, 
Allah’ın elçileri anlamında “NEBİ” diye anılırlar. Onun için bir ismi de Hızır Nebi’dir. Hz. 
Hızır, peygamber oluşuyla Nebi’dir. Allah’ın bütün sırlarına vakıf olmasıyla ve ölümsüzlüğü 
ile Velidir. Yalnız Veli’ler, tek olan bütünün tüm sırlarına sahiptirler ve onların Hakkın 
cemalinin aynasıdırlar. Kosova Türkleri arasında; Hızır Nebi’nin Allah’ın evrende insan 
sıfatında tecellisidir. Çünkü insanların gönlünde öyle bir makam kurmuştur ki, Allah’ın 
bütün vasıflarının onda zuhur olduğuna inanılır. Hızır, sadece Anadolu’da değil bir çok 
coğrafyada bir peygamber olarak kabûl edilir. Bu yüzden Hızır Peygamber’den Hızır 
Aleyhisselam ya da Hızır Nebi olarak söz edilir. İnanca göre, Hızır Peygamber ölümsüzlük 
suyu (Abı hayatı) içmiştir. Ara sıra dünyaya gelerek, dara düşenlerin yardımına yetişir ve 
doğaya yeniden can verir.



HİKMET  17

  HİKMET  115  

Rom halkı aynı günün sabahı Lez Baba Türbesine gider. O günü ve 
geceyi Lez köyünde, Lez baba türbesi etrafında düzenlenen şenliklerle ba-
har bayramı olarak kutlarlar. Lez Baba türbesi etrafında Hıdır Nebi günü 
şerefine pilavlar pişirilir, kuzu veya koyun kızartılır, ateş üzerinden atlama-
lar yapılır. Ömer Baba türbesine adak adanır. Aynı törenler Kesik Baş tür-
besinde de yapılır. Adak için Cerman Kuyusuna taş atılır, kuyudan kuşların 
çıkması beklenir; kuyudan kuş çıkarsa, adağının kabul olduğuna inanılır. 
Lez kutlamalarından müzik eşliğinde dönen kafilenin başında Osmanlı san-
cağı taşınır. Şenlikler ertesi gece yarısına kadar sürer. Kutlamalardan son-
ra Sancak törenle bohçaya katlanarak gelecek seneye kadar saklanır. Lez 
köyü dönüşünde Toçila çeşmesinden alınan su semt sakinlerine dağıtılır.

2.7. Nakıs Ali (Naksali, Nakıs Salı) ve Ali Günü Kutlamaları

Naksali, Nakıs Ali ya da Nakıs Salı olarak bilinen bahar kutlamaları 
Prizren’den 8 kilometre uzaklıkta bulunan Naşets köyü yakılığındaki 
Grajdanik’te iki gün sürer.  Hıdır Nebi şerefine Suzi’nin “Delikli Taşı”, 
Suzi Türbesi, Suzi Çeşmesi ve Kurban Taşı etrafında şenlikler düzenlenir. 
Burada yemekler pişirilir, türküler söylenir. Çocuğu olmayan yeni genç 
çiftler, evlenme çağına gelmiş ve bahtının açılmasını bekleyen kızlar adak 
niyetine mum yakar, kurban keser ve dualar okur. Delikli taştan üç defa 
geçen kişinin kötü ruhlardan arındığı, günah işleyenlerin ise delikli taş 
içinde sıkışıp kalacağına inanılır. Delikli taştan kolayca geçenin muradına 
ereceği, sıkışık kalanın muradına kavuşamayacağı şeklinde yorumlanır. 
Suzi çeşmesinin sırma tasından içilen suyun da şifa dağıttığına inanılır.12

 Ayrıca 2 Ağustos tarihinde aynı yerde “Ali Günü” de törenlerle kut-
lanır. Bu törenler de Hıdır Nebi şerefine düzenlenen Naksali kutlamalarına 
benzeri şekilde kaydedilir. 13

12 Suzi vakıfnamesinde Grajdanik’te Suzi Çelebi’ye, Yavuz Sultan Selim tarafından 1512-
1520 tarihli “Temlik name” ile bir çiftlik, Prizren’de bulunan mescid ile dershanenin 
idaresi vakf edilmektedir. Geçmişten kalan bu çiftlik Kosova Türkleri arasında “Suzi’nin 
yeri veya çiftliği” olarak bilinir. Bu yerde Suzi’nin Prizren’den getirttiği su kanalı, halk 
arasında bilinen “Suzi Deresi”, sol tarafta “Suzi Çeşmesi”, onun üzerinde “Delikli Taş” 
ve Kurban Taşı” bulunmaktadır. Derenin sağ tarafında ise “Suzi Türbesi” denilen bir 
mağara ve zamanında dere üzerinde “Suzi Değirmeni bulunmaktaydı.
13 Sozi Baba Türbesi efsanesine göre, “Bu taşın ya da dağın, Hz. Ali tarafından yarıldığı 
bilinmektedir. Burayı zamanında Hz. Ali düşmanlardan kaçarken, kılıcıyla yardığı ve içine 
girip saklandığı” rivayet edilmektedir.
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3. SONUÇ

Kosova Türklerinin kutladığı ve kaydettiği bu bahar bayramları ile 
bahar günlerindeki kimi inanışlar, uygulamalar, motifler ve ritüellerin ben-
zerlikleri  ile ortak özelliklerini, diğer Balkan Türklerinde, Anadolu Türk-
lüğünde ve Orta Asya Türklüğünün bahar bayramlarıyla, onların gelenek 
ve göreneklerinde de rastlamak mümkündür. Günümüzde İslam değerleri 
çerçevesinde kutlanan bu bayramların kimi hususiyetleri, eski Orta Asya 
Türklüğü inançlarının izlerini taşımaktadır.  Örneğin:

Yükseğe ve doğaya çıkarak adak adamak, doğaya duyulan inanç ve 
verilen değer, toprağın doğurganlığı ve bereketi, sarımsağın kötülükleri da-
ğıtması, mevsimsel değişikliklere göre takvimin belirlenmesi, ateş inancı 
ve onun kötülüklerden arındırması, suyun kutsallığı, ağaçlara bez, çaput 
bağlanması gibi motif, uygulama ve inanışlar, İslamiyet öncesine uzanan 
inanışların günümüze kadar ulaşan izleridir. Aynı motif, uygulama ve ina-
nışları bugün Türk Dünyasının birçok yerinde görmek mümkündür.14

Kosova’da Türkler yanı sıra İslam dinine mensup diğer toplulukların 
da kutladığı Bahar Bayramları, gelenekleri ve değerleri unutulmaya yüz 
tutmuştur.  

Bahar Bayram geleneklerinin birçoğu günümüze ulaşsa da, teknolo-
jinin hızlı bir şekilde gelişmesi, toplum değerlerinin yenilikler karşısında 
değişime uğraması, geleneksel büyük ailelerden küçük ailelere geçiş, bi-
reysel dar çevreli yaşam tercihleri, batılı kültür ve değerlerin ön plana çık-
masıyla, Kosova toplumuna özgü değerler de hızlı değişime uğramaktadır. 
Dolayısıyla değişen değerler çarkında geleneksel değerlerin unutulması 
kaçınılmaz görünmektedir. Bu değerlerin korunabilmesi ve nesilde nesile 
ulaştırılarak yaşatılmasını ancak kültür, gelenek ve göreneklerimize eğilen 
derneklerimizin hassasiyeti ve çabası sağlayabilir.   

14 Bkz. KALAFAT, Dr. Yaşar, “Balkanlar’dan Uluğ Türkistan’a Türk Halk İnançları”, 
Kasım 2006, Berikan Yayınları, Ankara.
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NEEDS FOR ULTRASONOGRAPHIC DIAGNOSIS FOR 
THE DYSTOPIAS   OF THE TESTES

      Mr. Sci.Dr. Adnan  VRAYNKO
Dr. Sadri ZEKİRİ

ABSTRACT

Dystopian testis occurs as an innate anomaly due to descent of the 
testes to scrotum during the embryonic development of a child. 

Introduction: from the third to the eighth month of the embryo, the 
testes epididymis andgubernaculums are found below at iliac pit.
After the eighth month of the fetus starts the descent process of the testes to 
the scrotum. This process plays out for two or three weeks. 

Aim of the work: the aim of the research is to determine the 
importance of ultrasonography as a method for investigation and the 
characteristics of the dystopias of the testes.
1. The importance of echo diagnose as a method of verification of the 
dystopias of the testes.
2. Treatment of the dystopia according to the ages of the patients.
3. Residivesof dystopias after surgical treatment.

Materials and methods: in surgical ward at Medical Center 
in Gostivar between the years  1995-2002 carried out 150 surgeries on 
patients between 1-10 years old with dystopian testis diagnosis. From all 
these patients have taken anamnesis and carried out routine and clinical 
examinations before and after the surgeries. 
Ultrasonography was applied to 123 patients 27 of which were diagnosed 
as dystopian testes patients. 

Results: from the obtained resultsit can be understood and deduced 
thatamong 150 surgery operations most of the patients were children 
between 5-7 years old.

Discussion: the requirementsfor a good and proper diagnosis and 
verification of a disease are: a good anamnesis and examination of patients 
before and after the operation as well as and ultrasonography. Our research 
verified that most of the patients are with unilateral dystopias andseenwith 
a small number of anomalies. Moreover, among 150 surgical operations 
123 patients are verified with dystopias of the testes by ultrasonography. 
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Conclusion: on the basis of the research among 150 surgeries we 
concluded that dystopias of the testes coincide etiologic hereditary due to 
the positive anamnestic data. Ultrasonography hasa great importance in 
verification of this disease. Many authors quote that the most favorable 
period for surgical treatment is the end of the second year of life because of 
the pathologic changes that occur in the testes. 

Key words: dystopian testis (Kryptorhismus, Ectopia testis), 
abnormal changes in the testes, hidden testes, etc.

Introduction

Dystopian testis occurs as an innate anomaly due to descent of the 
testes to scrotum in the embryonic development of a child as two kinds:

1. Kryptorhismus
2. Ectopia testis
From the third to the eighth month of the embryo, the testes epididy-

mis and gubernaculums are found below at the iliac pit. After the eighth 
month of the fetus start the process of the descent to the scrotum. This 
process happens about two or three weeks. By measurement of the distan-
ce from tuberkulum pubicum to the middle of the testis for a normal male 
child it should be 4cm (according to Scorer, Farington, 1971). The same 
authors have quoted that at the end of the ninth month of fetal living around 
0, 7% of testes are not descended to scrotum. This shows that the sponta-
neous descent of testes to scrotum does not take place three or four months 
later after the birth.  

Etiology and pathogenesis

For now it is not known the exact reason of occurrence of dystopias 
of the testes because the same changes or abnormalities have been obser-
ved both at father and his son. 

-Autoimundomunanten gene is the main factor of causing the chan-
ge. Klein and his fellows (1963) consider that 3 to 5% of the dystopia cases 
have genetic basis or reason. 

-Analyzing the cryptorchids and monozygotic twins proves that the 
change is because of the disordered gene.
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-Histopathological analysis of nesimnanite testes shows primary 
derangement of tubulin nutritional cells of germinated layer of the cell.

Clinical picture

Clinical picture is characterized with weak symptomatology with 
empty scrotum and accompanying anomalies of the seminal canaliculus 
and the urinary tract. 

Anomalies which show dystopias of the testes are:
Hernia, “prune belly”syndrome, hydrocele, and funikulocele.
Dystopias of the testis that can occur like ectopia of the testis with 

almost any symptoms are:
-perineal 0,6-1,3 %
-submural 0,7-2 %
-parietal 0,1-0,8 %
-preperitoneal 0,1-0,7 % 

Diagnosis

-Inspection:  sees whether the testis is in the scrotal sac and analyzes 
the quality of the testis.

-Palpation: palpates the location and the quality of the testis.
-Ultrasonography: determines 90-92 % of verification with ultraso-

nograph (Petroviç)
-Inguinal herniography: with utilization of nitrogen oxidase.
-Selective angiography: it is hard to apply to children as it is rarely 

used.

Differential Diagnosis

Inguinal hernias, funikuloplexia, hydrocellae testis, inguinal lipomas, 
etc.
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Therapy

Dystopia of the testis is cured with:
1.Conservative – if there are not any mechanical obstacles in the tractus.
2.Surgical – if there are some  mechanical obstacle in the tractus.

SCOORER and FARINGTON in 1979 confirmed that pato-cistologic 
changes of desensus testes are smaller before six years old. Many authors 
cited that the most favorable time for surgical operation of desensus testes 
is the second year of life. Bilateral cryptites can be conditioned with low 
secretion of hormone gonadotropins. 

CAMBELL advises that if there are not any mechanical obstacles in 
desensus testes in bilateral hernia there should be made HCG test after 3 
years old. He recommends of Gonnadotropin 16000 ie   or twice in week 
for 4000 ie.  If the testes are not moved down yet after this therapy, then 
surgical treatment - ORCHIDOPEXIA is recommended. 

BARCOT has found 15% atrophic or hypertrophic testes of 2806 
operation cases.

CROS has found 2% atrophic or hypertrophic testes of 1222 operated 
patients. 

On the other hand, our studies has shown 8,66% or 13 patients with 
atrophic or hypertrophic testes of 150 operated patients. 

Results

From the obtained information can be seen that most of the 150 
surgery cases are between 5-7 years old. It can be seen at Table 1, Graphic 
1 
Table 1
Age Nr.of cases Percentage %
1-4 7 4,7
5-7 116 77,3
8-10 27 18
Total 150 100
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Graphic 1

Among 150 investigated patients with dystopian testes
Unilatral dystopias : 134 cases 89,3%1. 

Bilateral dystopias: 16 cases 10,7%2. 

These are shown at Table 2, Graphic 2

Table 2
Unilatral Bilateral Total

Nr.of cases 134 16 150
Percentage % 89,3 10,7 100

Graphic 2

From investigated group of anatomical localization of the testes are 
shown at Table 3, Graphic 3
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From which are shown:
High scrotal dystopias: 82 cases or 54,6%1. 

Surface: 49 cases or 32%2. 

Canalicular: 16 cases or 10,6%3. 

Abdominal: 3 cases or 2%4. 

Table 3
Anatomic
localization

High
dystopias

Surface
inguinal

Canalicular Abdominal Total

Nr.of cases 82 49 16 3 150
Percentage% 54,6 32,6 10,6 2 100

Graphic 3

High
dystopias

Surface
inguinal

54,6%32,6%

10,6% 2%

From operated group of 137 patients are verified 6 relapses. This is 
shown at Table 4, Graphic 4
Table 4 

Nr.of patients Percentage %
Without relapse 131 95,6
With relapse 6 4,4
Total 137 100
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Graphic 4

Discussion

For a  good and proper diagnosis and verification of disease are 
needed:
-Good and proper  anamnesis- heteroanamnesis (one of the parents)
-Good and proper examination before and after the surgical operation.
-Echo-diagnosis as a method of verification of disease.
-In our studies 123 out of 150 operation cases the diagnoses are verified by 
ultrasonography. 

Conclusion

Based on our research of 150 cases we came to the conclusion that:
Dystopia of the testes etiologic coincides with hereditary basis.1. 

At the moment of the verification of this disease ultrasonography 2. 
has the most important role.

Amnesia and examination are significant factors of diagnosis.3. 

The most appropriate period for operative treatment is between 4-7 4. 
years old.

Most of the dystopias are uniteral without backing or less backing 5. 
anomalies.

Conservative treatment does not give positive results. 6. 
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MAKEDONYA’DA  EMEKLİLİK  REFORMU
      

Mr. sci. Habil MUSTAFA*

ÖZET

Sosyal güvenlik sistemlerinin krize girmesi ile emeklilik 
sigortalarında önemli dönüşümler yaşanmaya başlamıştır.Özellikle geçiş 
ekonomilerine sahip ülkelerde emeklilik sistemleri köklü değişikliklere 
uğramıştır. Bu çalışmada, geçiş ekonomisine sahip Makedonya’daki 
emeklilik reformları ve çok ayaklı emeklilik sistemine geçiş süreci 
incelenmektedir.

Anahtar Kelimeler: sosyal guvenlik, emeklilik, sigorta, reform

ABSTRACT

Social security and pension insurance systems upon entry into 
crisis, there has been significant transformations. Pension systems have 
undergone fundamental changes, especially in countries with transition 
economies. In this study, will be examined pension system reforms in the 
transition process in Macedonian multi-pillar pension system.

Key Words: social security, retirement, insurance, reform
___________
* Uzman - Emeklilik Fonları Denetleme Ajansı – MAPAS.
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Giriş

20. yüzyılın sonlarından itibaren dünya genelinde yapılan emeklilik 
reformlarında geçiş ekonomileri önemli bir yere tutmaktadır. Zira yeniden 
yapılanan emeklilik sistemlerinde çok ayaklı yapı, geçiş ekonomilerine sahip 
ülkelerde de etkisini göstermiştir. Doğu Avrupa gibi geçiş ekonomilerine 
sahip ülkeler ödeme yetersizliğindeki dağıtım esaslı emeklilik sistemleri, 
zorunlu ve özel fon esaslı emeklilik ayağı ile yeniden yapılandırılırken 
çeşitli gerekçeler ortaya konulmuştur. Sökonusu gerekçeler; etkinsizliğin 
azaltılması ve sermaye piyasalarının gelişimi üzerinedir. Yapılan çok ayaklı 
emeklilik reformları; mevcut emeklilik krizinin finansal maliyetlerinin 
çözümü için alınan yüksek sosyal güvenlik primlerinin azaltılmasını, kayıt 
dışı piyasaların kayıt altına alınmasını ve sermaye piyasalarının büyümesini 
teşvik eden bir strateji izlemektedir. Bu kapsamda çalışmamızda, geçiş 
ekonomilerinin emeklilik sistemleri üzerinde ne gibi etkilerinin olduğu 
hususu ele alınmakta ve uygulamalara ilişkin olarak Makedonya emeklilik 
sistemleri incelenmektedir. Söz konusu inceleme, emeklilik sisteminin yeni 
oluşturulan ayakları üzerinde yapılmaktadır.
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Makedonyada Emeklilik Reformunun Oluşumu

 1 Ocak 2005 yılında yürürlüğe giren Makedonya’nın yeni 
emeklilik sistemi, üç ayaktan oluşmaktadır. Karma yapılı yeni 
emeklilik sisteminde ağırlıklı olan dağıtım esaslı kamu programına 
ilave olarak zorunluluk esaslı karışık bir emeklilik seçeneğine sahip 
fonlu yeni bir ayak daha oluşturulmuştur1. 
Herkes için zorunlu olan ilk ayak, tümüyle işverenlerin kısmen de 
çalışanların katkılarıyla ve dağıtım yöntemiyle finanse edilmektedir.
İkinci ayak, zorunluluk esasıyla ve tümüyle çalışanların katkılarıyla 
finanse edilen bireysel emeklilik hesaplarına dayalı emeklilik 
fonlarından oluşmakta ve üçüncü ayak olarak varolan gönüllü ortak 
emeklilik fonlarına benzemektedir. 2010 yılında kurulmuş olan 
üçüncü ayak, büyük vergi muafiyetinin bulunduğu ve yaşlılık günleri 
için kişiyi daha fazla tasarruf yapmaya zorlayan, gönüllü bir özel 
emeklilik ayağından oluşmaktadır. Diğer bir ifadeyle, Makedonya 
emeklilik sistemi; küçültülmüş ve dağıtım esaslı kamusal birinci 
ayaktan; zorunlu, fonlu, özel yönetimli ve belirli katkılı ikinci ayaktan; 
gönüllü, fonlu ve özel yönetimli üçüncü ayaktan oluşmaktadır2. Yeni 
emeklilik sistemine katılım, 1 Ocak 2003’den sonra işgücüne yeni 
katılarak ilk defa sigortalı olanlar için zorunludur. Söz konusu tarihten 
önce sigortalanan ya da çalışan kimseler, 31 Aralık 2005 tarihine 
kadar sadece devletin sisteminde kalmayı ya da özel bir emeklilik 
fonuna katılmayı tercih edebilmişlerdir. 

1 Bogov,Dimitar, “Statement of the national bank, FYR Macedonia”, Pension reform in 
Southeastern Europe, WB, 2009, s.335
2 Apostolska,Zorica, “Preparing the financial market for an aging population: The case 
of Macedonia”, http://www.cef-see.org/pension_reform/Apostolska_The%20case%20
of%20Macedonia.pdf s.261
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Zorunlu Emeklilik (İkinci Ayak)

Birinci ayakta, brüt maaştan yapılan yüzde 19’luk (2009 yılı için) 
emeklilik kesintisinin tamamı Çalışma ve sosyal bakanlığına bağlı emek-
lilik fonuna gitmekte ve buradan emekli olanlar yine sadece birinci ba-
samaktan (devletten) emeklilik maaşı almaktadırlar. İkinci basamakta 
ise, brüt maaştan yüzde 19’luk3 emeklilik kesintisinin yüzde 65’i devletin 
emeklilik fonuna geri kalan yüzde 35’lik kısım ikinci basamakta faaliyet 
gösteren özel emeklilik fonlarına yatırılmaktadır. Söz konusu basamakta 
bugün itibari ile iki özel emeklilik fonu faaliyet göstermektedir. Biri KB 
emeklilik fonu, diğeri NOV emeklilik fonu. Yukarıda bahsi geçen emek-
lilik kesintisinin yüzde 35’lik kısmı bireyin tercihi doğrultusunda bu iki 
emeklilik fondan birisine yatırılmaktadır. Ülkemizde emeklilik yaşı erkek-
ler için 64, bayanlar için 62’dir. Bireyin emeklilik hakkının doğması için, 
yaş sınırını doldurması ve en az 15 yıl çalışmış olmasının zorunluluğunu 
da ifade etmek gerekir.

İkinci basamağa tabi ve çalışma yılı (staj) ile yaş ölçütünü (kriteri-
ni) sağlayan bireyler, emeklilik maaşının yüzde 65’ini devletin emeklilik 
fonundan, yüzde 35’lik kısmını da üyesi olduğu özel emeklilik fonundan 
alacaktır4. 

Kanuni altyapısı oluşturulduktan sonra ikinci sütunda faaliyet göste-
recek şirketler için ihale açılmıştır. İhale sonucunda Makedonya emeklilik 
sektöründe 2 şirket faaliyete başlamıştır. Bunlardan biri KB emeklilik şir-
keti (yüzde 51 Sloven şirketi yüzde 49 Komerciyalna Banka – Makedonya) 
ve diğeri NOV emeklilik şirketi (yüzde 51 Sloven NLB emeklilik şirketi 
yüzde 49 NLB Banka – Makedonya)5.

31 Aralık 2010 tarihi itibari ile 2. Ayak emeklilik fonlarındaki üye 
sayısı 266.970’a ulaşmıştır. Aynı tarih itibari ile bu fonlarda biriken meblağ 
12 milyar 441 milyon  denar yada yaklaşık 203 milyon avrodur6. 

İkinci ayağa kayıtlı her üyeden yapılan emeklilik kesintileri özel 

3 Devlet her çalışanının maaşından gelecekteki emeklilik maaşı için  %19 kesinti 
uygulamaktadır.
4 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/WBStorage/Files/ZAKON_ZA_
ZADOLZITELNO_KAPITALNO_FINANSIRANO_PENZISKO_OSIGURUVANE_
april_2002.pdf 
5 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/?ItemID=E132CBFDD670D441B2522CB6222E
826A 
6 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/?ItemID=B312D2F70A844B4EA7A976BEFF39
8511 
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emeklilik şirketlerinin kurduğu emeklilik fonlarında birikmekte ve bu var-
lıklar (meblağlar)bir saklayıcı bankada tutularak yatırıma yönledirilmekte-
dir.. 

Bilinmesi gereken önemli bir husus da, emeklilik şirketin varlıkları 
tamamen o şirketin kurduğu emeklilik fonu varlıkları ayrıdır. Bu, emeklilik 
şirketi zarar da etse emeklilik fonunda bulunan varlıkların teminat altında 
olduğunu gösterir.

Çalışanlardan kesilen bu kesintiler ayrı bir saklayıcı bankada birik-
mektedir. Biriken bu kesintileri emeklilik şirketleri belirli yatırım araçlarını 
kullanarak işletmektedir. Emeklilik fonlarında biriken bu kesintiler en çok 
depozito ve hazine senetleri gibi araçlara yatırılmaktadır. Adı geçen yatı-
rımların kanuna uygun olarak yatırılıp yatırılmadığının denetimi, doğrudan 
Makedonya Başbakanlığına bağlı emeklilik Fonları denetleme ve düzenle-
me birimi (MAPAS) tarafından yapılmaktadır. 

Emeklilik fonları, üyelerin emeklilik tasarruflarını ve buna bağlı ola-
rak gelecekteki emekli aylıklarını arttırmak için sigortalının tasarrufları-
nı yatırım amacıyla kullanmaktadır. Emeklilikte, bu tasarruflar emekliye 
yaşam yıllığı olarak geri dönmektedir. Bu nedenle özel emeklilik fonla-
rı, çalışma ve kazanç esasına bağlı belirli katkılı planlardan oluşmaktadır. 
Özel emeklilik fonları, üyelerinin sahibi olduğu kar amacı olmayan orga-
nizasyonlardır. Katkılar, üyeler adına yatırıma yönlendirilmekte ve emek-
lilik fonunun fonksiyonları dışarıdan firmalarca yerine getirilebilmektedir. 
Emeklilik maaşına hak kazanıldığında, üyeler bir yaşam yıllığı almaktadır. 
Ödenecek yıllık, üyenin bireysel hesabında biriken tasarruflara göre hesap-
lanmakta ve cinsiyet ayrımı yapılmamaktadır. Bireysel hesaplarda biriken 
tasarruflar, faydalanıcılara ödenebilmekte ya da miras yoluyla aktarılabil-
mektedir. Söz konusu emeklilik fonu modeli, mesleki emeklilik planlarına 
benzemekle birlikte, farklılıklar da taşımaktadır.7 

Emeklilik fonunun durumu hakkında üyelerin düzenli olarak bilgi-
lendirilmesi gerekmektedir. Bir fonda en az 2 yıl kalan üye, başka bir fona 
ücret ödemeden transfer olabilmektedir. Diğer durumlarda ise üyelerden 15 
Eur geçiş ücreti alınmaktadır8.
7 Kidric,Dusan, “An overview of pension, labor market and financial market reforms in 
southeastern Europe” World Bank publications, 2008, s.44
8 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/?ItemID=44C7E2EE36DAAF4C9B55162626B0
54EC 
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Yeni sistem yukarıda da bahsettiğimiz gibi, MAPAS tarafından de-
netlenmektedir. Bu bağlamda, emeklilik fonları finansal kuruluşlar olup, 
finans ve sermaye piyasalarına bir çok yönden bağlıdır. Finansal kurumlar, 
bir çok alandan getirileri tek bir çatı altında sağlamakla birlikte, yeni ve zo-
runlu emeklilik sisteminde, ihtisaslaşmış ve özerk denetleme birimi bulun-
maktadır. Yeni bir ihtisas birimi, emeklilik sisteminde insanların güveninin 
oluşmasına yardım etmektedir. Makedonya’da emeklilik fonları, şeffaflık 
ve bilgi sağlamak amacıyla denetlenmektedir. Fon üyeleri, kendi emeklilik 
fonlarından bilgi alabilmektedir. Bunun için fon üyelerinin, fonun faaliyet-
leri ve finansal yönetimi konusunda düzenli olarak bilgilendirilmeleri şart 
olduğundan her bir fon üyesi, en azından yıllık olarak bireysel hesabına 
ilişkin bildirim almaktadır. Ayrıca halk da denetleyici birimden herhangi 
bir emeklilik fonu hakkında bilgi edinme hakkına sahiptir. Bu bağlamda; 
emeklilik fonları, yıllık denetim raporlarının özetlerini yayınlamak zorun-
dadır. Fon, yatırım faaliyetlerinin kar ve zararlarını ve masraflarının ma-
liyet etkinliğini gösteren rakamları açıklamaktadır. Yatırım performansı, 
varlıkların piyasa değerlerindeki esas getirisi ile ölçülmesi gerekmektedir. 
Maliyet etkinliği göstergeleri; yatırım, iç faaliyetler ve harici hizmetler için 
yapılan harcamalardan oluşmaktadır. Önemli bilgi kaynağı olan denetleyici 
birim, kamu kayıtlarını muhafaza etmek zorundadır9.

9 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/?ItemID=69B903FA0D376E4CBF13A30E2934A
962 



Mayıs 2011

132  HİKMET

NLB Emeklilik Şirketinin Yatırım Portföyü
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KB Emeklilik Şirketinin Yatırım Portföyü
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Zorunlu Emeklilik Fonunda Üye Sayısı ve Şirketlere göre 
dağılımı    

Zorunlu 
Emeklilik 

Fonu

Gönüllü Zorunlu Toplam

A
nlaşm

alı 
Ü

yeler

Atanmış 
Üyeler

Geçici 
Atanmış 
Üyeler

Toplam

30.09.2010

NLBm1 31.187 54.831 31.600 4.032 90.463 121.650

KBPm2 37.162 58.299 36.182 4.734 99.215 136.377

TOPLAM 68.349 113.130 67.782 8.766 189.678 258.027

31.12.2010

NLBm 31.350 57.945 32.627 4.161 94.733 126.083

KBPm 37.259 61.386 37.339 4.903 103.628 140.887

TOPLAM 68.609 119.331 69.966 9.064 198.361 266.970

* Kaynak: MAPAS www.mapas.gov.mk

2011 yılı baz alındığında 2.ayakta yer alan çalışanların yaş ortalaması 
32’dir10. Yukarda bahsettiğmiz emeklilik yaşına ortalama olarak 30 
yıl kadar bir sürenin olduğunu görmekteyiz. Bu nedenle sürekli biriken 
meblağ yatırıma yönledirilmekte ve eski sisteme göre çalışana daha 
yüksek emeklilik geliri getireceği tahmin edilmektedir. 
İkinci ayağa tabi çalışanlar (bireyler) emeklilik yaşını doldurduğunda 
emeklilik maaşının %65’ini devlet fonundan, %35’ini ise özel 
emeklilik fonundan alacaktır.
İkinci ayağın önemini ve vatandaşlara sağladığı avantajlara değinmek 

10 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/?ItemID=664C4A64A55D3E43AD0BA9D8F25
E5898 
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gerekirse: Bildiğimiz gibi ülkemizde doğurganlık oranı azalmakla 
beraber yaşlı nüfus genç nüfusa oranla artış sağlamaktadır. Bu yüzden, 
birinci ayak yani emeklilik kesintilerinin ve emeklilik maaşlarını 
sadece devlet tarafından yapıldığı bir durumda uzun vadede toplanan 
emeklilik fonları mevcut emeklilere maaş vermek için yetmeyecek 
ve bütçe artarak açık verecektir. Hâlbuki yüzde 35’lik kısım özel 
emeklilik fonuna giderse, emeklilik fonları bu meblağı 20-30 yıl 
çalıştıracağı için kâr elde edecek ve toplanan miktar doğru yatırım 
kararları neticesinde artacaktır.

Gönüllü Emeklilik (Üçüncü Ayak)

           Gönüllü (bireysel) emeklilik, bir işte çalışıp emeklilik kesintisi 
yapılan vatandaşların ileriki dönemde (emeklilik döneminde) daha fazla 
gelir elde etmesine olanak sağlamaktadır. Birey normal emeklilik maaşı ya-
nında bireysel emeklilik fonundan özel olarak kendi hesabına yatan tutarı 
da emeklilik maaşı olarak alabilecektir11. 

          İkinci olarak, çalışmayıp emeklilik kesintisi yapılmayan iş-
sizlerin gönüllü emeklilik hizmeti sunan şirketlere başvurup şahsi hesap 
açtırarak bu sisteme dâhil olabilmektedir. 18 yaşını doldurmuş ve işsiz ki-
şiler (kira ve benzeri gelirleri olanların yanı sıra, bir yerde çalışıp emeklilik 
kesintisi yapılmayan yani işsiz olarak görünen bireyler) emeklilik şirketle-
rinde bireysel hesap açtırarak geleceklerini güvence altına alabilirler. 

          Burada unutulmaması gereken bir husus da ev hanımlarının da 
bu sisteme dâhil olabileceğidir. Ayrıca, işverenler kendi çalışanlarını mo-
tive temek daha verimli hale getirmek için emeklilik şeması adı altında 
çalışanlarına bireysel emeklilik hesabı açtırarak belli bir meblağı işçilerin 
hesabına yatırabilme olanağına sahiptir. Bütün bunlar, personel vergisinden 
muaf tutulacaktır. Kısaca, şirket ödeyeceği personel vergisi yerine çalışa-
nın özel emeklilik hesabına aynı tutarı yatırarak kendi işçisini daha verimli 
hale getirebilir.  

11 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/?ItemID=A4C4D422F290FE4FBBE450B99E84
EB15 
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 Gönüllü emekliliğin çalışma mantığı ikinci basamaktaki zorunlu 
emekliliğe benzemektedir. Bu alanda faaliyette bulunmak isteyen emek-
lilik şirketleri, lisans almak için Emeklilik Fonları Denetleme Ajansına 
(MAPAS’a) başvurarak 60 gün içinde olumlu veya olumsuz cevap almak-
tadırlar. Gönüllü emeklilik lisansı alan emeklilik şirketleri yukarıda bahse-
dilen işsiz, ev hanımı, çalışan ancak daha fazla emeklilik maaşı arzusun-
da bulunan vatandaşlara emeklilik hizmeti götürmektedir. Burada önemle 
vurgulanması gereken bir konu da; Emeklilik şirketleri bireylerden topla-
dıkları fonları şirketin kendi sermayesi ile birleştiremez. Toplanan bu fon-
lar saklayıcı adı altında anlaşma yapılan ulusal bir bankada tutulmaktadır. 
Emeklilik şirketi bu fonları değerlendirilmesi noktasında borsada hisse se-
nedi, devletin çıkardığı hazine bonosu, banka mevduatları veya yurtdışında 
yatırım yaparak fonların kar etmesini düşünmek zorundadır. 

İkinci sütunda (zorunlu emeklilikte) brüt maaşın yüzde 18’i zorunlu 
olarak emeklilik kesintisine ayrılmaktaydı, bunun yüzde 65’i devlet fonuna 
yüzde 35’i özel emeklilik fonlarına aktarılmakta. Bireysel emeklilik tama-
men gönüllü olduğu için böyle bir sınırlama söz konusu değildir. Gönüllü 
emeklilik faaliyeti sunan şirketlerde bireysel hesap açtıran vatandaş, bir 
azami veya asgari sınır olmadan her ay istediği miktarı bu hesaba yatıra-
bilir. Örneğin, bireyin bütçesine bağlı olarak bir ay 500 denar veya ikinci 
ay 1000 denar yatırma imkânı vardır. Hatta her ay yatırma zorunluluğu da 
yoktur. 

Peki, bireysel emeklilik fonlarına yatırılan bu paraları vatandaş ne 
zaman kullanacak veya ne zaman geri alacak sorusu akıllara gelebilir. Ma-
kedonya emeklilik yasasına göre, emeklilik yaşı kadınlar için 62, erkeler 
için 64 olarak belirlenmiştir. Bireysel emeklilik sistemi, bireyin hesabında 
toplanan miktarı kanunun öngördüğü yaşın on yıl öncesine daha doğrusu 
kadınlar 52 yaşında erkekler 54 yaşında çekebilecektir12.

          Bu yaşa gelmiş birey, emeklilik fonunda birikmiş sermayesini 
isterse bir defadan çekebilir veya o sermayeyi yıllara yayarak emekli maaşı 
olarak alabilecektir.
 
12 MAPAS, http://www.mapas.gov.mk/WBStorage/Files/ZAKON_ZA_
DOBROVOLNO_KAPITALNO_FINANSIRANO_PENZISKO_OSIGURUVAWE[1].
pdf 
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SONUÇ

           Yapılan uzun vadeli projeksiyonların gösterdiği en önemli ve 
dikkat edilmesi gereken durumun doğum oranlarını azalması ve yaşam 
sürelerinin uzaması, PAYG sistemine bağımlı olan Makedonyada 
ileride büyük sorunlara yol açabileceğini önceden farketmesi ve 
emeklilik sisteminde reforma gitmesi, bana göre Makedonyanın 
bağımsızlık ilanından sonra aldığı en iyi ve isabetli kararlardan 
biridir. 
Yeni sistemin kısa vadede sonuçları görülmese de, uzun vadede 
Makedonyanın ekonomisini büyük bir yükün altından kurtaracağından 
hiç şüphe yoktur. Bu sistemle emekliye ayrılacak kişiler hem devlette 
hem de özel emeklilik fonlarından birer maaş alacak ve emeklilik 
zamanını daha yüksek standatlarda yaşayacaktır.
Henüz kanun hazırlanma aşamasında olmasına rağmen, özel emeklilik 
maaş ödemelerini büyük ihtimalle sigorta şirketleri gerçekleştirecektir. 
Emeklilik yaşınız geldiğinde emeklilik şirketleri bireysel hesabınızdaki 
miktarı sigorta şirketlerine devrederek, sigorta şirketlerinden farklı 
programlar çerçevesinde maaşlar çekilebilecektir. 
          Aynı şekilde önümüzdeki yıllarda sisteme entegre olacak olan 
multi-fonlar denilen farklı yatırım araçları, bireylerin yatırımlarını 
kendi tercihleriyle yönlendirebilecek. Her birey çok riskli, az riskli 
ve risksiz yatırım araçlarına birikimlerini yatırabilecek olması, 
sistemin daha şeffaf ve bireye odaklı olarak çalışmasını daha da 
pekiştirecektir.
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İngilizce gönderilmelidir.
- Yazılar bilgisayarda yazılıp hem kağıda dökülmüş olarak (16 sayfayı 
geömemek şartıyla), hem de disket veya e-posta halinde gönderilmelidir.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmaması konusu ve hakkı 
HİKMET’e aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler yalnız yazarlarına aittir. Bu 
görüşler, her zaman ADEKSAM’ın genel düşünce ve görüşlerini yansıtan 
metinler olarak mütalaa edilemezler.
- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar kaynak gösterilmek şartıyla 
iktibas ve atıf şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergi hakemli dergidir.
- Derginin dili Türkçe ve İngilizce’dir.

DERGİNİN TİRAJI: 500 adettir.
İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, Koço Zozi (Purdeler) Sokağı no:  4
GOSTİVAR - MAKEDONYA. 

e-posta: adeksam@hotmail.com, hikmetdergisi@hotmail.com
web: www.hikmet.adeksam.org, www.adeksam.org
Tel:+38942214319
Basımevi: EVROPRINT - Üsküp, Makedonya



HİKMET  17

  HİKMET  141  


