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BAŞ YAZI
Makedonya’da Türkçe başta olmak üzere İngilizce’de makaleler yayınlayan ve Rumeli’deki Türk-İslam kültürü yanısıra, edebiyatı ile sosyal ve iktisadi hayatla ilgili konuları ihtiva eden yegane dergi olması gibi, hakemli dergi
hüviyetine sahip olan HİKMET dergisinin 18. sayısı elinizde bulunmaktadır.
Bu 18. 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 18. sayısında başta yurtiçi (Makedonya) olmak
üzere yurtdışından da (Türkiye) gelen makaleleri yayınlamış bulunmaktayız.
Yurtdışından HİKMET’e gönderilen makalelerin (3) aslında yurtdışında dergimize olan ilginin bir göstergesi ve önemi olsa gerek. Nitekim HİKMET dergisinin, Makedonya, Balkanlar AB’nin değişik ülkelerine ve ABD’nin birkaç
kütüphanesine gönderilmesi konusu dergimizin uluslararası 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 boyutunun daha da genişleneceği
kanaatindeyiz.
HİKMET dergisinin bu sayısında: Doç. Dr. Ebubekir Sofuoğlu’nun
BALKANLARDA DİN FAKTÖRÜ Doç. Dr. Niyazi KAHVECİ’nin MUNDANE ANALYSIS OF HANAFITE FRIDAY PRAYER OF JURIST, Abdülmecit NUREDİN’in STATUTE OF MİNORİTİES İN MACEDONİAN
MUNICİPATİES, Doç. Dr. Mariya LEONTİÇ’in CAHİT KÜLEBİ’NİN HAYATI, EDEBİ FİKİRLERİ VE ESERLERİ, Doç. Dr. Fadıl HOCA’nın Dr.
ABDÜLMECİT NUREDDİN’İN “BALKANLAR’DAN TÜRKİYE’YE
GÖÇ VE ETKİLERİ” ADLI KİTABIN TANITIMI, Dr. Fahriye EMGİLİ’nin
TİTO YUGOSLAVYASI’NDA TÜRKLER VE ARNAVUTLAR, Dr. Fatima
HOCİN’in MAKEDONYA’DA OSMANLI DÖNEMİNDE KALAN KÜLTÜREL MİRAS ZENGİNLİĞİ, Dr. Sevil BÜLBÜL’ün “ÜSKÜP - FAİK PAŞA
CAMİSİ KAPI KANATLARI” ve Mr. Enes ŞABAN‘ın GOSTİVAR VE YÖRESİ TÜRK AĞZINDA BİÇİM BAKIMINDAN ARAPÇA - FARSÇA İSİMLER, SIFATLAR VE ZARFLAR makaleleri yer almaktadır.
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 18. sayısına ilmi makalelerini gönderme zahmetinde bulunan değerli hocalarımıza ve bu makalelerin
değerlendirmelerini yapma gayretinde bulunan HİKMET dergisinin Bilim ve
Hakem Kurulu’nun değerli üyelerine, HİKMET ve ADEKSAM adına saygı
ve şükranlarımızı bildirir, derginin teknik ve tasarım konuları konusunda hazırlamada hizmeti geçen Sn. İlker Ali yanısıra, herkese teşekkür eder, yeni bir
HİKMET dergisi ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz şen ve esen kalın Allah’a
emanet olun.
Kasım, 2011 Gostivar					
Editör:
Makedonya
				
Doç. Dr. Fadıl Hoca
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EDITORIAL
“HIKMET” is the only scientific journal in Macedonia that publishes
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 18th 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 comunity. İn 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 followed even outside of the country. Usually we send examples of this scientific
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 th available articles sent from domestic and foreign authors, this scientific journal is
going to be more popular in the international level.
In this bumber of the scientific journal is worked of the Doç. Dr. Ebubekir Sofuglu THE FACTOR of RELIGION IN THE BALKANS, Doç. Dr.
Niyazi KAHVECI’s, (II piece), “MUNDANE ANALYSIS OF HANAFITE
FRIDAY PRAYER OF JURIST QÂDI KHÂN (II piece) (d. 592/1195)”,
Abdülmecit NUREDİN’s “STATUTE OF MİNORİTİES İN MACEDONİAN MUNICİPATİES”, Doç. Dr. Mariya LEONTİC’s “LIFE WORKS
AND LITERARY WORKS OF CAHIT KULEBI”, Doç. Dr. Fadıl HOCA’s
“PROMOTION OF THE BOOK MIGRATION FROM THE BALKANS
TO TURKEY AND THEIR IMPACTS”, Dr. Fahriye EMGİLİ’s “TITO`S
YUGOSLAVIA TURKS AND ALBANIANS”, Dr. Fatima HOCİN’s “CULTURAL MONUMENTS IN MACEDONIA FROM THE OTTOMAN PERIOD”, Than, you can find the articles like: Dr. Sevil BÜLBÜL’s “SKOPJE
- FAIK PASA MOSQUE DOOR SASH”, Mr. sci. Enes ŞABAN’s “IN THE
TURKISH GOSTİVAR MOUTH PRESENT OF ARABIC-PERSIAN NOUNS, ADJECTIVES, AND ENVELOPES”
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. Besides, thanks to everybody who worked hardly in
the preparation of technical and design themes.
Goodbye and good bles you.
November, 2011 Gostivar			
Editor:
Macedonia				
Ass. prof. Dr. Fadil Hoca
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BALKANLARDA DİN FAKTÖRÜ
Doç. Dr.Ebubekir SOFUOĞLU*
ÖZET
Geçmişte olduğu gibi bugün de Hristiyan misyonerlerce ciddi
bir şekilde gayreti içine girildiği, Kosova’yı İslamiyetten uzaklaştırma
çabaları ne derece başarılı olursa, bölgenin o derece de Türkiye ile arası
açılacaktır. Çünkü Arnavutların doğal olarak Türklerle ırki bağı yoktur
ve Arnavutlarla Türkler arasındaki bağ tarih ve din bağıdır. Din bağı
ise ne kadar zayıflarsa mesafe o derece açılacaktır. Öte yandan bölgede
Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin yanısıra Arapların dini hizmetleri de
etkisini göstermektedir. Arnavutların, Hristiyanlaştırma faaliyetleri ağına
düşmek yerine Arapların cami yapmak, Kuran kursu yürütmek, ülkelerine
eğitim amacıyla Arnavut gençlerini götürmek gibi dini hizmetleri tasvip
edilmekle birlikte, Türkiye’nin bu yarışta geri kalmaması, yarın işlerini
zorlaştırmaması açısından çok önemlidir. Kim bilir belki yarın Türkiye
için, belki de Araplarca yetiştirilerek bazı yanlış mezhep mensubu olmuş
Arnavutların, Türkler dindar değil hatta dinlerinden utanıyorlar şeklinde
suçlama ve ithamları karşısında ne gibi cevaplar verileceği aranmak zorunda
kalınacaktır. Onun için bölgeye din hizmetlerini yine Türkiye eliyle vermek
yarınki muhtemel tehlikeleri önleyecektir.
Anahtar Kelimeler
Hristiyan misyonerler,Din bağı,Din hizmetleri

___________
* Doç.Dr. Sakarya Üniversitesi, Tarih Bölümü, Öğretim Üyesi
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THE FACTOR of RELIGION IN THE BALKANS
ABSTRACKT
The more successful Christian missionaries’ attempts of removing
the people of Kosovo from Islam become today as in the past, the more the
relationship between Turkey and Kosovo spoils. This is because there is no
racial relationship between Turkey and Albania but there is historical and
religious relationship between Turkey and Albania. The more the religious
relationship weakens, the more the distance opens. On the other hand,
in addition to the facilities of Christianizing in the region, the religious
services of Arabs play an important role.
Instead of falling into the facility of Christianizing exercised by the
Albanians, in the competition in which the Arabs erect mosques, manage
the Quran courses and carry the Albanian youths to their own countries for
educational purpose, Turkey shouldn’t fall behind other countries’ attempts.
Who knows that maybe one day the Albanians educated by the Arabs will
state that the Turks are highly far away from their own religions or even
not pious at all? The suitable answers to that question will be required. For
that reason, the religious education should be given to the region by Turkey
itself.
Kaywords:
Christian missionaries, Religious relationship, Religious education
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Her türlü din ve inanışlar Dünya’nın her yerinde olduğu gibi
Balkanlar’da da önemlidir. Hatta din, büyük devletlerin nüfuz mücadelesi
içine girdiği Balkanlarda, önemli bir belirleyici araç olarak ortaya çıkmaktadır. Balkanlarla ilgili diğer makalelerde izah edildiği üzere asla ihmal
edilmeyecek bir stratejik coğrafyaya sahip Balkanlar’da Büyük Devletler,
bu aracı kullanarak etkinlik kazanma mücedelesini devam ettiregelmektedirler. Dünyanın diğer coğrafyalarında olduğu gibi, Balkanlarda da, din ve
inanışlar çerçevesinden bakıldığında Müslüman nüfus önemli bir rol icra
etmektedir. Bu şekilde Balkanlarda, Müslüman nüfusun sayılarının ihmal
edilmeyecek boyutlarda olması, İslamiyetin buralara yayılmasını sağlayan
Osmanlı mirasına sahip Türkiye’yi ayrıcalıklı önceliki bir konuma yükseltmektedir. Balkanlarda bu şekilde bir mirasa sahip olduğu Büyük Devletlerce bilinen Türkiye’nin, bu konumu adeta kıskanılmakta, onun bu avantajı
elinden alınmaya çalışılmaktadır. Bu konuda çok ciddi boyutta kesif bir
siyaset takip edilmektedir. Büyük Devletlerin bütün yardım kurumlarına
ilaveten Kiliseler Balkanlar’da ve Balkanlar’ın çok önemli bir coğrafyası
olan Kosova’da Türkiye’nin altını oyucu siyaseti, proğramlı bir şekilde yürütmektedirler.
Kosova’da, Bosna -Hersek’te, Arnavutluk’ta nüfusun çoğunu oluşturan müslümanlara ilaveten, Makedonya’da, Bulgaristan’da, Sırbistan’da,
yeni bağımsızlığını kazanan Karadağ’daki müslüman nüfusun oranı, bu
devletlerden bazılarında politikaları belirleyici konumuna, bazılarında ise
politika belirleme sürecini etkileme konumuna gelmiştir. Zaman içinde de
artışı duran Hristiyan nüfusa karşın, artan nüfuslarıyla şu an azınlıkta olunan bazı Balkan devletlerinde de Müslümanların kısa bir süre içinde de
çoğunluk konumuna geçecek olmaları Büyük Devletlerin buraya eğilmelerini gerektiren başka bir neden olarak ortaya çıkmaktadır. Yâni Balkanlarda
İslam her ne açıdan olursa olsun, artık göz ardı edilemeyecek durumdadır.
Balkanlarda İslâmın bu derece belirleyici konuma gelmesi de Türkiye’nin
menfaatine bir durumdur ve işte Büyük Devletler, kendilerinin hoşuna gitmeyen bu durumun yakinen farkındadırlar. Bunun için de yâni Balkanlar’a
İslamiyeti getirmiş olmakla avantajlı duruma sahip olan Türkiye’nin bu
avantajını elinden alabilmek için, birşeyler yapmanın gereğine inanmaktadırlar ve bu gereğine inandıkları şeyleri de yıllardan beri yapmaktadırlar.
Yıllardan beri yaptıkları şey de bölgeyi yeniden Hristiyanlaştırma faaliyetleridir. Bu şekilde, bölgeyi Hristiyanlaştırırken, aynı oranda da Türkiye’nin
prestijini elinden almaya çalışmaktadırlar. Bölge ne kadar Hristiyanlaşırsa
veya İslamiyetten ne kadar uzaklaşırsa, o derecede de Türkiyi’den uzakla10 HİKMET
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şacaktır. Çünkü Balkanlara İslamiyeti getiren Osmanlı’nın mirasına sahip
olan Türkler, Balkanlar islamdan uzaklaştırıldıkça, İslamı Balkanlara getirip buradaki insanları zorla müslümanlaştıran millet olarak değerlendirilecektir ve hatta bu değerlendirme halen de yapılmaktadır zaten. Böylece de
kendilerini müslümanlığa ısındırarak asimile olmaktan kurtardığına inanan
dindar müslümanların yerine, Hristiyanlaştırma probagandalarının da etkisiyle, kendilerini zorla müslümanlaştırarak Hristiyan Avrupa’dan uzaklaştırdığına inanan insanların artması doğal olarak Türkiye prestijini bölgede
zayıflatacaktır.
Bu amaçlarla bölgeyi yeniden Hristiyanlaştırmaya çalışan Büyük
Devletlerin bu konuda başarısız olmadıkları da maalesef ayrı bir gerçektir. Büyük Devletler, yapmış oldukları misyonerlik çalışmalarıyla, bölgenin Hristiyanlaştırılma sürecini ciddi bir şekilde Balkanların gündemine
sokmuş durumdadırlar. Her türlü yardım kuruluşlarına ilaveten neredeyse
Avrupa ülkelerinin tamamına yakınının kiliseleri ile müsyonerlik faaliyetlerini yıllardan beri sürdürdüğü Balkanlarda, bu misyoner gurupların
neredeyse kullandıkları en önemli mesaj, Balkanlarda şu an var olan Müslümanların Osmanlı tarafından zorla Hristiyanlaştırıldığı iddiasıdır. Bu
iddia ayrıca, zorla müslümanlaştırılan bir fert olarak aslında şuan müslüman olanların hâlâ Hristiyan olduğu söylemi yayılarak, Hristiyanlaştırma
faaliyetlerine başlangıç noktası olarak kullanılmaktadır. Bu iddiaya göre
zorla din değiştirilemeyeceğine göre ve Osmanlı’nın insanların dinlerini
zorla değiştirdiğine göre, aslında Balkanlar hâlâ Hristiyandır. Böylece hem
Hristiyanlaştırma politikası yürütülürken hem de Osmanlı mirasına sahip
olan Türkiye’nin altı oyulmaktadır.
Halbuki bu iddialar doğru değildi ve tam tersine Osmanlı, insanı
herhangi bir dine inanmaya zorlamak yerine, Dünya’ya hoşgörüyü öğreten
bir devletti. Ayrıca, bir devlet olmanın, devlet olmayı sürdürmenin, egemenliği devam ettirmenin, insanları huzur içinde yaşatmanın en önemli
şartlarından biridir onlara baskıda bulunmamak.İnsanların huzur içinde yaşamaları da ancak, insanın önceliklerine saygıyla mümkündür. Bu nedenle
hangi dinden, hangi milletten olursa olsun, insanlara insan olduklarından
dolayı saygı duyulması ve ona göre muamele edilmesi gerekmektedir. Bu
çerçevede insana saygı prensibinden de insanın istediği gibi inanmasına ve
o şekilde yaşamasına saygı duyulması ayrı bir zorunluluktur.
Osmanlı da yönettiği Ortadoğu, Kuzey Afrika, Anadolu, Kafkaslarda da bu felsefe ile hareket ediyordu. Kurulduğu ortaçağlardan başlayarak kurmaya çalıştığı bu sistemini, yıkıldığı zamanlara kadar da hatasız bir
HİKMET 11
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şekilde devam ettirmeye çalışan Osmanlılar, yönetimi altındaki her inanç
topluluğundan insanlara, dinlerini serbesçe yaşama imkanlarını tanıyor,
onları asimile etmek gibi medeni toplumlara yakışmayan tutumlar içine
girmiyordu. Yönetim felsefesinin temeline toleransı koyan, değişik kültürlerde ve dinlerde insanların ve milletlerin, kültürlerini ve dinlerini huzur
içinde yaşamalarını sağlayan Osmanlı, eğitim, sağlık, ulaştırma, güvenlik,
tarım gibi gerekli diğer alanlarda da hizmetlerini eşit şekilde dağıtmaya çalışıyordu. Maddi ve manevi ihtiyaçları giderilemeyen insan ve toplumların
huzur içinde olamayacakları düşüncesiyle, öncelikli olarak bu ihtiyaçların
temini Osmanlılar için önemliydi.1
Yönetimini, yörenin ihtiyaçlarına göre belirleyen Osmanlı, bölgesine göre nüfusu Müslüman olan bölgelere Müslüman yöneticiler, valiler,
nüfusu Hıristiyan olan bölgelere Hıristiyan ve genellikle o bölgelerden yöneticiler, valiler, prensler atayıp, merkezi meclislere ve vilayet meclislerine
gayri müslim vekillerlerden de üyeler2 seçilmesine izin vererek bölgenin
kültürünü ve yaşayışını, insanların manevi yönünü de dikkate alarak bu şekilde hesaba katıyor, ancak işlerinin bölge halkının durumuna göre yönetici tayin etmekle bitmeyeceğini biliyordu. Ayrıca, gayri müslim cemaatlere
idari, adli ve hukuki muhtariyetler tanıyan3, bölge halkının kabul edeceği, benimseyeceği, bölge halkıyla aynı kültüre sahip bir yönetici tayinine
dikkat eden Osmanlı aynı zamanda, bölgelerin hayat şartlarını belirleyen
fiziki konularda da vatandaşının menfaati merkezli davranmayı da ihmal
etmiyordu.
Hakim olduğu bölgeleri zorla müslümanlaştırmakla suçlanan Osmanlılar, egemenlikleri altındaki gayri müslimlere dinlerini yaşama özgürlüklerini ve kolaylıklarını vermelerinden başka, gayri müslim alt gurupların,
daha büyük guruplarca ve farklı mezheplerce bile asimile edilmemelerini
sağlayacak kadar düşünceliydi. Bu nedenle 1557 yılında Peç şehrinde bu
amaçlarla Sokullu Mehmet Paşa’nın girişimleriyle Sırp Patrikliği bile kurulmuştu. Bu durum karşısında G. Veinstein, Osmanlıların bu davranışının,
katolik iktidarların Yahudi ya da Ortodoks halklar üzerindeki hoşgörüsüzlükleriyle tezat teşkil ettiğini ifade ediyordu4
Rum Patrikhanesinin, temel politika olarak kendisine, halklarını
1 Yediyıldız, Bahaeddin, Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış, Türkler
Ansiklöpedisi, c.10, s.190
2 DH.MKT.1587/22

3 Ortaylı, İlber, Osmanlı İmparatorluğu’nda Millet Sistemi,Türkler Ansiklöpedisi, c.10, s.216
4 Yediyıldız, Bahaeddin, Klasik Dönem Osmanlı Toplumuna Genel Bir Bakış, Türkler
Ansiklöpedisi, c.10, s.191
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Yunanlaştırmayı seçtiği dönemlerde Bizans topraklarında yaşayan Hristiyan olsun veya olmasın bütün halklar üzerinde bir asimilasyon politikası
takip edilirken Balkanlar’da ve Anadolu’da birçok halk, sadece Bizansla değil aynı zamanda Rum Patrikhanesi ile de mücadele etmek zorunda
kalmışlardı.5 Hatta o kadar ki, Bizans ve diğer derebeylerin idare tarzlarına
karşılık, Osmanlıların disiplinli hareketleri ve fethedilen yerlerin halklarına karşı adaletli, şefkatli ve taassuptan tamamen uzak bir siyaset takip
etmeleri, vergilerin tebeanın ödeme imkanlarına göre tertip edilmiş olması
ve bilhassa ortodoks Balkan halkını Katolik mezhebine girmeye zorlama
adına ölümle tehdit edenlere karşı Türklerin, buralardaki unsurların dini ve
vicdani hislerine hürmet gösterek bu ince ve hassas noktayı prensip olarak
kullanmaları Balkanların Katolik tazyikine karşı Osmanlı İdaresini bir kurtarıcı olarak karşılamalarına sebep olmuştu.6
Osmanlıların, idarelerinde bu kadar geniş hoşgörü içinde olmaları
Fairfax Downey tarafından da açıklıkla ifade ediliyordu. Downey, yirmi
muhtelif ırka mensup halkın, II.Süleyman’ın hakimiyeti altında sızıltısız,
gürültüsüz yaşadığını aktarıyordu. Yine Downey, reayanın müslüman olmayanlar da dahil, arazi sahibi olmalarına cevaz verildiğini ve buna mukabil onlara bazı mükellefiyetler yüklendiğini, birçok Hristiyanın, vergileri
ağır ve adaleti kararsız olan Hristiyan ülkelerindeki yurtlarını bırakarak
Osmanlı’ya gelip yerleştiklerini ifade ediyordu.7
Osmanlıların idarelerinde tebeanın hak ve özgürlüklerine ne derece
dikkat etme konusunda nasıl bir hassasiyet sergilediklerini Brockelmann’ın
anlattıkları çok daha güzel ortaya koymaktadır :”Müslüman Türkler, Fetihleri esnasında isteselerdi Hristiyanlığı tamamen yok edebilirlerdi. Fakat
mensubu bulundukları din, buna misaade etmez. Bu yüzden Fatih Sultan
Mehmet, nasıl ki daha önce dedeleri kilise teşkilâtında serbes bırakmak
suretiyle Bulgarları rahatsız etmedilerse o da eski dini gelenekle tanınmış
İslâmî devlet görüşüne de tamamıyla uygun olarak Ortodoks Rum ruhanî
sınıfının silsile-i merâtibini bütün selâhiyetleri ile tanıdı. Hatta o, Hristiyanlar üzerindeki medeni hukuk alanında kaza hakkını tanımak suretiyle
kilisenin nüfûzunu artırdı bile.”8
5 Kazıcı, Ziya, Osmanlılarda Hoşgörü,Türkler Ansiklöpedisi, c.10, s.223
6 İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Tarihi, Ankara, 1972, I., 183’den atfen Kazıcı, Ziya,

Osmanlılarda Hoşgörü,Türkler Ansiklöpedisi, c.10, s.228
7 Fairfax Downey, Kanuni Sultan Süleyman, trc. Enis Behiç Koryürek, İstanbul, 1975, s.99’dan
atfen Kazıcı, Ziya, Osmanlılarda Hoşgörü,Türkler Ansiklöpedisi, c.10, s.224
8 C. Brockelmann, İslam Milletleri ve Devletleri Tarihi, trc. Neşet Çağatay, Ankara, 1964, I.
258’den atfen Kazıcı, Ziya, Osmanlılarda Hoşgörü,Türkler Ansiklöpedisi, c.10, s.227
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Halkının İktisadi, eğitsel, hukuki ve bürokratik hizmetler gibi ihtiyaçlarının giderilmesine dikkat eden Osmanlı, onları müslümanlaşmaya
zorlamak bir yana, gayri müslim vatandaşlarının dini ibadetlerini yerine
getirmelerine de dikkat ediyor, bu konuda üzerine düşeni yapmaya çalışıyordu. Dini ihtiyaçları da diğer ihtiyaçlar gibi önemli buluyor ve bu konuda
da sorumluluğunun bilincinde hareket ediyordu.
Bu şekilde tarihinde dinlere eşit mesafede duran ve halkını da o şekilde bir anlayışla yöneten Osmanlı hakkında ileri sürülen, hüküm sürdüğü
bölgelerdeki insanları zorla müslümanlaştırdığı söylemi de dikkat edilmesi gereken bir diğer konudur. Osmanlı Türk kaynaklarına göre bir bölge
insanının zorla müslümanlaştırıldığı örneklerine rastlanılmamıştır9. Zorla
veya insanların kendi tercihlerinin dışında müslümanlığı tercihe zorlandığı
örneklerine rastlamak bir yana bu söylemin mantıki altyapısı da çok fazla
sağlam görülmemektedir. Eğer bu söylem bir an doğru olarak değerlendirilecek bir söylem olmuş olsa, şu sorulara cevap verilmesi gerekmektedir.
Eğer Osmanlı hüküm sürdüğü ülkelerde zorla müslümanlaştırma politikası
gütmüşse, acaba Ortadoğu, Afrika ve Arabistan’da kendisine ait topraklarda da müslümanlaştırma faaliyetleri gütmüş müdür? Bu soruya doğal olarak hayır cevabı verilecektir. Çünkü buralar zaten müslümanların yaşadığı
bölgelerdir ve müslümanlaştırma politikalarına gerek yoktur. Peki öyleyse
zaten müslüman olan topraklarda müslümanlaştırma politikası güdülmemişse, o halde doğal olarak Osmanlının Hristiyan tebeasının veya başka
dinden insanların yaşadıkları topraklarında müslümanlaştırma politikası
güttüğü akla gelebilir. Buna göre Osmanlı’nın Hristiyan veya başka dinden
insanların yaşadığı topraklarda müslümanlaştırma faaliyeti yaptığı ve bunu
zorla gerçekleştirdiği düşünülürse bu kez, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Karadağ, Sirbistan, Orta ve Doğu Macaristan’daki bölgelerde neden
bu zorla müslümanlaştırma politikası başarılı olamamıştır. Neden bu bölgelerde zorla müslümanlaştırma politikası tutmamış da sadece Arnavut ve
Boşnakların yaşadığı bölgelerde tutmuştur. İşte cevaplandırılması gereken
soru buradadır.
Bütün önyargılardan sıyrılmış bir mantıkla bakıldığında bazı bölgeler
müslümanlığı kabul ederken, bazı bölgeler müslümanlığı kabul etmemiş,
kendi dinlerine ait ibadet yerleri kiliseler, sinagoglar, manastırlar bugünlere
9 Daha geniş bilgi için bkz. Sırbistanda halen okutulan Lise II. sınıf tarih ders kitabı.

14 HİKMET

HİKMET 18

kadar bile ortadan kaldırılmadan gelebilmiştir. Hatta bölge bölge hristiyan
ve müslüman insanların ayrı ayrı bölgelerde yaşamalarının yanısıra iç içe
kalabalıklar halinde yan yana farklı dinlerden insanların birlikte yaşama
örnekleri sergiledikleri bölgeler de ayrıca dikkat çekilmesi gereken başka
noktalardır.
Romanya, Sırbistan, Bulgaristan, Yunanistan, Karadağ gibi bölgelerde çoğunlukta yaşayan hristiyan bölgelerdeki hristiyan halk bir yana,
azınlıkta olup Anadolu ve Ortadoğu’da yani müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu bölgelerde hristiyanlar, bu söylenilen zorla müslümanlaştırma politikasına rağmen bugüne kadar bile nasıl hristiyan kalabilmişlerdir.
Osmanlı, zorla müslümanlaştırma politikası gütmekle suçlanmadan önce,
önyargılardan arınmış bir şekilde bu soruların cevaplanması gerekmektedir. Eğer zorla müslümanlaştırma yapılmış olsaydı 500 seneden fazla Osmanlı egemenliğinde yaşayan Balkanlarda bu kadar hristiyan insanlar ve
hristiyanlığa ait eserler kalır mıydı sorusu yine önyargıdan uzak, dürüstçe
cevaplandırılması gereken bir sorudur.
Öte yandan zorla din değiştirme politikasına, en başta zorla yayıldığı
iddia edilen İslam dini buna karşıdır. İslam dini kendisinin zorla değil de
bütün baskılardan arınmış, kişisel tercihle kabul edilmesini öngörmektedir. İslam dini, zorla kabul ettirilmesini ve bu şekilde yayılmasını kendisi
bile onaylamamaktadır. Kendisini kabul sürecinde tercih, tamamen kişiye bırakılmıştır. Kişiyi İslam’a kazandırmak için elbette tavsiyelerde ve
kabul için yönlendirmede bulunulmakta, müslümanlığı kabul etmemenin
öbür dünyada ne gibi mahrumiyetlerle sonuçlanacağını beyan edilmekte,
ancak İslam devletindeki yöneticilere, bütün bu tavsiye ve yönlendirmelerden sonra kişileri müslümanlığa zorlamama gibi tavsiye veya emirler de
bulunulmamakta, hatta islâmı kabule zorlayıcı hareketlerden kaçınmaları
emredilmektedir. İslamı çok iyi öğrenmeye, yaşamaya çalışan Osmanlılar
da İslamın, kişilerin zorla müslümanlaştırılamayacağı prensibini çok iyi
bilmektedirler. Bu nedenle İslam’ı zorla yayma metoduna başvurmamışlardır. İslam’ın yayılması için onu özendirmişler, onun kabul edilmesini
tavsiye etmişler ancak asla zorla kabul ettirme yoluna gitmemişlerdir.
Yine aynı bakış açısıyla Osmanlı’nın zorla müslümanlaştırma politikası güttüğü doğru kabul edilmiş olsa egemen olduğu bölgelerde 600 yıl
içinde hiçbir kilisenin ayakta kalmamış olması gerekirdi. Bu kiliseleri hrisHİKMET 15
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tiyan halkın tepkilerinden korkarak kendisinin yıkmadığı düşünülse bile
deprem, yangın gibi doğal afet veya beklenmedik olumsuzluklar sonucu
ortadan kalkan, yıkılan, tahrip olan kiliselerin yeniden canlandırılmamış
olmaları gerekirdi.
Osmanlı arşiv belgeleri bu örneklerle doludur. Osmanlı topraklarının
sadece Balkan bölgelerinde değil, müslüman çoğunluğun yaşadığı bölgelerde bile yıkılan, kendiliğinden harap olan yanan kiliselerin yeniden inşa
edilerek faaliyete geçirilmesiyle ilgili binlerle ifade edilecek belgeler mevcuttur. Sistemini hoşgörü esasına göre tesis etmiş Osmanlı’ya bu şekilde
tahrip olmuş kiliselerin yeniden tamir edilerek canlandırılması ve ibadete
açılmasıyla ilgili talepler bölgelerden geliyor, Osmanlı da bu tamir ve inşa
taleplerini olumlu karşılıyordu. Harap olmuş kiliselerini tamir etmek isteyen hristiyan vatandaşlarına bu ruhsatı vermekle birlikte, eğer kilisesi
tahrip olmuş insanların ekonomik gücü buna yetmiyecekse bu kez kendisi
devlet bütçesinden kiliseyi inşa ediyor veya tamir masraflarını destekliyordu. Eğer Osmanlı Devletinin kendi sisteminde her dine hoşgörü anlayışı
olmasaydı yüzlerce yıl dünyanın en güçlü devleti olmuş olan Osmanlıyı kiliseleri yeniden canlandırmaya kim zorlayabilirdi. Bir an zayıf olduğu son
dönemlerinde kiliselere inşa ve tamir izni ve yardımını Avrupalı devletlerin
baskısıyla verildiği kabul edilse bile, dünyada tek süper güç olduğu dönemlerde, onu bu şekilde yardıma zorlayacak bir devletin olmadığı zamanlarda
bu yardımı yaptığı acaba nasıl açıklanacaktır. Bu tabii ki Osmanlının her
dine göstermiş olduğu hoşgörü anlayışla açıklanacak bir durumdur.
Yine öte yandan, tahrip olmuş kiliselerin tamir ve inşa izin ve yardımlarının Avrupalı devletlerin baskıları sonucu yapıldığı veya Osmanlı
devletinin kiliselerin tamir ve inşasını istemediği kabul edilmiş olsa, bu
kez kilise mekteplerinin izinlerinin neden verildiği açıklanması gereken
bir diğer önemli noktadır. Kendi dini olan İslamiyet’i kabul ettirmek onu
yaymak isteyen bir devlet nasıl olur da hristiyanlığı yayan mekteplere izin
verir. Eğer bir devlet kendi dinini zorla yaymak istiyorsa, kendi dininin
dışındaki ibadet yerlerine izin vermemesi onları ortadan kaldırması gerekir. Bir an halkın tepkisinden korkup ibadet yerlerini ortadan kaldırmaktan
vazgeçtiği düşünülse bile, yenilerinin yapılmasına nasıl izin verir hatta yardım eder. Hatta kendi dininden olmayan bu dini yayan, onu diğer insanlara
ulaştıran okulların kurulmasına nasıl izin verir ve yardım eder. Yine zayıf
olduğu dönemlerde halkın tepkisinden korkarak kiliselere dokunmayan
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devlet, dünyanın süper gücü olduğu dönemlerde kendisine rakip olabilecek
bir devlet olmadığı zamanlarda bile, kendi hristiyan halkından korkarak kiliselere zarar vermediği düşüncesi acaba ne derece tutarlıdır. Güçlü olduğu
zamanlarda da zayıf olduğu zamanlarda da, herhangi bir kaygıdan değil,
öyle inandığı için ibadet yerlerine zarar vermemiştir, hatta onların inşa ve
tamir süreçlerine katkıda bulunmuştur.
Bütün bunların sonucu olarak Osmanlı, İslamiyet’in de öngördüğü
üzere, herhangi bir iç veya dış baskı sonucu değil kendi sisteminin gereği
olarak bütün dinlere ve mensuplarına hoşgörüyle yaklaşmış, onların dinlerini ve dini yaşayışlarındaki tercih özgürlüğünü kendi garantileri altına
almıştı. Bunu gerekli gördüğü her fırsatta ilan etmiş, gayri müslim tebayı
rahatsız edecek olumsuzlukların önünü kesmeye çalışmıştı. Osmanlı’nın
hüküm sürdüğü 24 milyon kilometre kare coğrafyada ve 600 sene süren
hükümranlığı sırasında gayri müslim halka karşı yapılmış olumsuz örnekler de mutlaka olmuştur, ancak bu örnekler kesinlikle Osmanlı sisteminin
tasvip etmediği hatta bunlar tespit edildiğinde, suçluların cezalandırıldığı
istisnai örneklerdir.
Yine eğer Osmanlı’nın zorla müslümanlaştırma güttüğü kabul edilseydi 500 seneden beri Osmanlı hakimiyetin yaşandığı Balkanlarda belki
de bir tek hristiyan vatandaş ve Gayri müslimlere ait bir tek ibadethane
bile kalmaması gerekirdi. Beşyüz sene, eğer istenilirse bir bölgenin dininin
zorla silinmesi için fazlasıyla yeterecek kadar bir zamandır. Halbuki bunun
tam tersine Balkanlarda hristiyanlığın silinmeye çalışılıp İslamiyetin yerleştirilmesine çalışıldığı suçlamalarına karşılık, İslamiyet’i sadece Boşnaklar ve Arnavutlar kabul etmişlerdi. Bu da Osmanlının bölgede zorla müslümanlaştırma yapmadığının ayrı bir göstergesi olarak değerlendirilmelidir.
Bulgarlar, Sırplar, Yunanlılar, Karadağlılar dinlerini değiştirmemişler sadece Arnavutlar ve Boşnaklar İslamiyet’i tercih etmişlerdi. Burada elbette
Bulgarlar, Sırplar; Yunanlılar ve Karadağlılardan tek tek müslüman olanlar,
Arnavutlar ve Boşnaklardan da müslüman olmayanlar vardır. Burada kitleler halinde İslamiyet’in kabulü ve reddi değerlendirilmesi yapılmaktadır.
İşte bu şekilde sadece Arnavutlar ve Boşnaklar Osmanlılarla ortak kaderi tercih etmiş ve bu tercihin sonucu olarak bu iki milletle olan yakınlık
ve dostluk devam etmiştir . Diğer milletlere düşman gözüyle bakmamakla
beraber, bugünkü Türkiye’nin ve her Türkün kendisine Balkanlarda en yakın hissettiği iki millet Arnavutlar ve Boşnaklardır. Bu dostluk örneklerine
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Türkiye’nin her yerinde ve neredeyse her Türk insanın da rastlamak mümkündür. İşte bu dostluğun temelinde ortak bir tarih birliği olmakla birlikte,
hiçbir baskı ve zorlama olmaksızın Arnavut ve Boşnakların kendi tercihleriyle İslamiyet’i kabul ederek 500 yıl aynı kültürü birlikte yaşamalarının
etkisi de vardır.
Öte yandan, Osmanlı’nın zorla müslümanlaştırma faaliyeti içine girmemesine rağmen, Kosova halkından bir kısım insanlar, Türklere olumlu
kanaatlerle bakarken bazıları ise neredeyse buna eş derecede, Osmanlı’yla
ilişkilendirmede de bulunarak ve Osmanlı’nın zorla mülümanlaştırma faaliyeti içine girmediğine inanmadığından dolayı, Türklerin onları zorla
müslümanlaştırdıları kanaatlerini taşımaktadırlar. Tabi ki zorla müslümanlaştırma kanaatleri tüm Kosova’lılarca paylaşılan kanaatler değildir. Bazı
Kosova’lılar, özellikle dindar olanları, bu konuda Türklere eleştirel bakış
bir yana müteşekkirdirler ve Türkler onları İslamiyetle tanıştırdıkları için
onlara minnettardırlar ve bunu her fırsatta ifade etmekten de hiç bir şekilde çekinmemekte ve nerede olursa olsun bunu açıkça ifade etmekten
geri de durmamaktadırlar. Onlara göre eğer Türkler gelmeselerdi, Bizans
hâkimiyeti boyunca Grekçe, ondan sonra da Sırp hâkimiyeti boyunca da
Sırpça kullanılarak, kendi dillerini kullanamayacaklar ve zamanla Yunanistan bölgesinde diğer bazı Arnavutların olduğu gibi Grekleşeceklerdi ve
dillerini belki de aynı canlılıkta bugüne kadar taşıyamayacaklardı. Türkler
gelerek Slav egemenliğine son vermişler, onlara dillerini, dinlerini serbesçe uygulama imkânı vermişler ve bu şekilde onların dillerinin yok olmasını
engellemişlerdi. Ayrıca İslamiyetin, kültürlerini koruyucu bir katkısı olduğuna inanan ve müslüman olmaktan son derece memnun olan bu gurup
Kosova’lılar, Türklere bugün de bu memnuniyetlerini ifade etmekten hiç
bir şekilde geri durmamaktadırlar.
Öte yandan Kosovada Arapların da önemli ölçüde İslamiyeti yayma
faaliyetleri vardır. Kosova’da camiler açmak, ingilizce, Arapça, bilgisayar
kursları düzenlemek, halka ayni ve nakdi yardımlarda bulunmak, Kosova’lı
gençleri özellikle, Arabistan’daki Üniversitelere götürüp okutmak gibi faaliyetlerle Arapları nüfuzlarını artırma çabaları da ayrı bir durumdur. Belki
de bunun sonucu olarak burada azımsanmayacak derecede Kosova’da gelişen bir Vahhabi hareketinden de söz edilebilir. Ancak Arnavutların misyoner guruplarınca hıristiyanlaştrılmaları yerine, eğer Türkler yapmıyorsa ki
bu Türkiyenin Balkan menfaatleri ve prestiji açısından bir kayıptır, Arapların buraların İslamiyetten uzaklaşmasını engellemesi faaliyetleri yerinde
faaliyetler olarak kabul edilecektir. Çünkü Hristiyanlaşmış ve İslamiyetten
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vazgeçmenin kendini inkâr anlamına gelebileceği ve bunu vicdanına yediremediği için onu bırakmamış ve İslam dinini, atalarından kendi tercihi sonucu geçmemiş zoraki bir miras olarak taşıyan bazı Kosova’lıların Türkiye
sıcak bakmasını beklemek oldukça fazla iyi niyet olacaktır. Dinini unutmayan dindar Kosova’lıların, Türkler hakkında iyi kanaatler taşıdıkları hiç
akıldan çıkarılmamalıdır.
Halbuki tam tersine dinini zoraki taşıyan, Avrupalılar karşısında onu
bir aşağılık kompleksi nedeni sayan bazı Kosova’lılar, eskiden Avrupalılarla aynı dinden iken, o dini değiştiren ve Avrupalılarla arasına din farklılığı
sokan, bir bakıma hayran oldukları ve her alanda dost olmak istedikleri
Avrupa ile aralarına bu şekilde mesafe koyan Türklere hiç de sevgiyle bakmamakta, hatta onları, Avrupa’yla onların aralarını bozan insanlar olarak
değerlendirmektedirler. Bu nedenle Avrupa’yla yeniden aynı kültürel atmosferi solumak ve kendilerini Avrupa’lı olarak kabullendirmek istemekte, kerhen taşıdıkları ve inkar edemedikleri ve doğulu toplumlara has gördükleri İslamiyeti, Avrupa’lıların yapmış oldukları Sırplara karşı destek ve
savaş yardımı nedeniyle Avrupa’lılarla aralarında oluşmuş yakınlaşmanın,
İslam dini mensubiyeti nedeniyle yitirilmesine de asla tahammülleri var
gözükmemekte ve bu mensup oldukları Dinleri olan İslamiyeti mümkün
olsa akıllarına bile getirmek istememektedirler. Bu çerçevede Türk kelimesinin İslamla eş olarak anıldığı Kosovada aynı şekilde birer doğulu,
Avrupa’ya nazaran gelişmemiş gördükleri Türklerden de Avrupa’lıların
gözünde, Kosova’lılar yine Türklerle birlikte hareket ediyor düşüncesi olur
kaygısıyla alabildiğine uzak durmaya çalışmaktadırlar. Ancak burada bu
konuda başka kaygı çeken Kosova’lıların da aynı Türklerden uzak durma mantığını bu kez başka kaygılarla istediğini belirtmekte fayda vardır.
Bu gurup Kosova’lılara göre, Kosova’lılara Kosova’da bağımsızlığı verecek olan Avrupa ve Amerikadır. Bu nedenle müslümanlar bir araya geliyor veya Arnavutlar yeniden Türklere yanaşıyor imajıyla eğer Avrupa ve
Amerika’lılar soğutulursa zaten elde edilmesi zor gözüken bağımsızlık
hedefi belki de büsbütün ortadan kalkacaktır. Öte yandan Makedonyadaki
Slavlar karşısında haklarını almaya çalışan Arnavutların da durumu zorlaşacak demokratik haklarına ulaşma süreçleri belki de kesilecektir. Bu gurup Arnavutlarda da pragmatist yaklaşımlar gözükmektedir. Belki şaşırtıcı
olacaktır ama bu şekilde pragmatist yaklaşım taşıyan Arnavutlarda, yani
Avrupaya aşırı yakınlaşma isteyen, Avrupa’ya daha fazla yakın olma niyeti
taşıyan Arnavutlarda, mensub oldukları dinlerinden ve Türklerden mümkün mertebe uzak durma eğilimi gözlemlenmektedir.
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Sırbistan’la olan savaşlarına Batı’nın ve Amerika’nın müdahale edip
onları kurtarmasını, Batı’nın onlarla diyalog sürecinin, hatta bütünleşme
sürecinin başlangıcı olarak değerlendiren bazı Kosova’lılar, kendilerini
Batı’lıların gözünde Doğulu diye tanımlamalara yol açacak her türlü değerlerinden sıyırıp hızla Batıya yakınlaşma çabası içerisindedirler. Kendilerini
Batıyla bütünleştirecek çabalara zarar veren her türlü değerlendirmeleri tahammülleri gözükmemektedir. İşte bu gurup Kosova’lılar, kendilerini Batılılardan farklı hale koyan müslüman kimliğini onlara Türklerin tanıştırması
nedeniyle, bunu islamla tanışma değil, Türklerin Arnavutları zorla müslümanlaştırma süreci olarak görmektedirler. Bu gurup Kosova’lılar kendilerini dini açıdan batıdan ayrı düşürdükleri için, Türklerden hoşlanmamakta
hatta bazıları onları Türklerin sömürdüğünü bile ileri sürmektedirler. Türklerin onları sömürmediği onları adaletle yönettiği, Osmanlı Tarihi boyunca 35 Arnavut sadrazam, 50’ye yakın Kaptanı Derya, Hariciye Nazırı gibi
üst düzey devlet adamları atayarak, aslında Osmanlı’nın onları Türklerden
ayırmadığı, onları Türkler kadar sevdiği bu örneklerle ifade edilince de, onların bu durumu Osmanlının Arnavutları uyutmak, problemsiz bir şekilde
bölgeyi yönetebilmek için kasten yaptığını, Arnavutlardan bu görevi kabul
edenleri de biraz ileri giderek Osmanlının ekmeğine yağ sürmekle suçlayıcı
açıklamalarla izah etmektedirler. Onlara göre Osmanlı buraları problemsiz
yönetmek istiyorsa bunları yapmak zorundaydı. Yani bütün bunlar Osmanlının adaletinden merhametinden değil sinsiliğinden kaynaklanmaktaydı.
Bunların üzerine velev ki sinsi amaçlar ve göz boyama niyetleriyle de olsa
Osmanlı’dan önce Bizans ve Sırp dönemlerinde buralara o derecede yüksek düzede ve sayıda Arnavut atanmışmıdır diye sorulunca da bu kez cevap
veremedikleri görülmektedir.
Bütün bunların sonucu olarak, burada atılması gereken en önemli
adımlardan biri olarak, buradaki insanlara dini hizmet vermektir. Hristiyan
misyonerliği çalışmalarının son derece hızlandırıldığı ve Hristiyanlaştırma
faaliyetleri için milyonlarca euro harcandığı bölgede dini hizmet vermek
hem zor olmayacak hem de batılıların yaptığı gibi yüksek maliyetleri bulmayacaktır. Çünkü Hristiyan misyonerlerin istediği gibi insanlardan dinlerini değiştirmeleri istenmeyecek, sadece zaten var olan müslümanlıkları yeni bilgilerle zenginleştirilmeye çalışılacak, bu şekilde misyonerlerin
elinde Hristiyanlaşmaları engellenmiş olacaktır. Yukarıda da izah edilmeğe
çalışıldığı gibi bölge ne kadar İslamiyetten uzaklaştırılırsa o derece de Tür20 HİKMET
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kiye ile arası açılacaktır. Çünkü Kosova’lıların doğal olarak Türklerle ırki
bağı yoktur ve Kosova’lılarla Türklar arasındaki bağ tarih ve din bağıdır.
Din bağı ise ne kadar zayıflarsa mesafe o derece açılacaktır. Bu amaçla
bölgenin dini bilgi ve inanış düzeyi yükseltilmeli ve böylece Türkiye ile
arası ısındırılmalıdır.
Öte yandan bölgede Hristiyanlaştırma faaliyetlerinin yanısıra Arapların dini hizmetleri de etkisini göstermektedir. Arnavutların Hristiyanlaştırma faaliyetleri ağına düşmek yerine Arapların cami yapmak, Kuran
kursu yürütmek, ülkelerine eğitim amacıyla Arnavut gençlerini götürmek
gibi dini hizmetleri, tasvip edilmekle birlikte, Türkiyenin bu yarışta geri
kalmaması, yarın işlerini zorlaştırmaması açısından çok önemlidir. Kimbilir belki yarın Türkiye için, belki de Araplarca yetiştirilerek bazı yanlış
mezhep mensubu olmuş Arnavutların, Türkler dindar değil hatta dinlerinden utanıyorlar şeklinde suçlama ve ithamları karşısında ne gibi cevaplar
verileceği aranmak zorunda kalınacaktır. Onun için bölgeye din hizmetlerini yine Türkiye eliyle vermek yarınki muhtemel tehlikeleri önleyecektir.
Bu yüzden burada zaten var olan Diyanet koordinatörlüğünün hizmetlerine
ek olarak, çok ciddi derecede ihtiyaç olup eksikliği hissedilen yeni camiler
yapmak, kuran kursları açmak, Arnavut gençlerinin, Arap ülkeleri yerine
İmam Hatip liseleri ve İlahiyat Fakültelerine gönderilmelerini sağlamak,
bu gençlerin Türkiye’de okuma imkanlarını ve sayılarını fazlalaştırmak ve
bu çerçevede ilahiyat fakültelerine ve İmam Hatip Liselerine bu tür öğrencilerin daha fazla sayılarda alınabilmesi anlamında oldukça az olan öğrenci kontenjanlarını artırmak ve bölgeye Türkiyeden gelmiş ve bu hizmetleri veren Türk gönüllü kuruluşlarını desteklemek, Kosova’lılara yapılacak
maddi yardımdan daha fazla itibar getirecektir. Eğer maddi yardım etkili
olsaydı bütün Kosovanın Hristiyan olması gerekirdi. Maddi yardımı Türkiyenin yarışamıyacağı derecede, Avrupa ülkeleri, milyonlarla ifade edilen
rakamlarla zaten yapmaktadır. Ancak zamanla tedbir alınmazsa bu tehlike
gerçekleşecek, belki bütün Kosova Hristiyan olmayacak ama İslamiyetten
dolayısıyla Türkiyeden ve Türklerden iyice soğumuş olacaktır. Türkiyeden
gelmiş bu gönüllü kuruluşların Kuran Kurslarında çocukları yetiştirilen
velilerin, Türkiyeden bahsederken gözlerinin içlerinin güldüğü rahatlıkla
anlaşılmaktadır. Ayrıca konu Türkiye’den açıldığında, çocuklarının Türkiyeden gelen Türklerin kurmuş olduğu Kuran Kurslarında olduğunu, konuşmalarının daha başında ifade etmeleri bu tür yakınlaşmaların nasıl da bölge
insanlarının hoşuna gittiğinin ve Türklerle yakınlaşmak için kullanıldığının
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güzel bir örneğidir.
Bu nedenle, Türkiye’nin Balkanlardaki dini eksikliği gidermede aktif
rol almalıdır. Aksi takdirde bu boşluk Hristiyan devletlerce doldurulacaktır.
Diğer milletlere laik anlayışı öneren Hristiyan devletler, Balkanlarda tam
bir din devleti görünümünde çalışmaktadırlar.
Hristiyan Devletlerdeki bu anlayışı, devleti halka ulaştıran kanallardan biri olan Balkan Tekkelerine olan ilgilerinde ve Tekkelerin bu fonksiyonlarının ciddi bir şekilde farkında olmalarında görmek mümkündür.
Bu çerçevede Almanya, bizzat Büyükelçisi vasıtasıyla Prizren Tekkeleri
ile ilgilenmekte, hatta Prizren Halveti Tekkesini de ziyaret ederek onları
Almanya’ya devat etmek suretiyle Tekkelerle irtibatını artırmaya çalışmaktadır. İsveç ise Üniversitesi ve İsveç Dışileri bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen bir proje çerçevesinde sadece Kosova değil bütün Balkan Tekkeleri ile
mükemmel, Arnavutça veya Sırpça yerine Türkçe bilen akademisyenlerini de bu konuda görevlendirerek, dinamik bir sürecte ilgilenmektedir. Öte
yandan yine Hristiyan bir devlet, Kosova’da açmış olduğu özel okulda,
öğrencilere verilen rehberlik hizmetlerini rahibelere verdirmektedir. Hristiyan misyonerlerin Kosova’da şehirler bazında ev veya dükkan her kapıya
en az iki kez gitmiş olduğu, insanlara konuştuğu dile göre incil dağıttığı
ifade edilmektedir. İsveç ve Almanya’nın ayrıca, Kosova’da misyonerlik
çalışmalarına destek veren en önemli ülkeler olduğu da akıllarda tutulursa,
Almanya ve İsveç’in Balkan Tekkelerine olan ilgileri daha iyi anlaşılabilecektir. Öte yandan aslında, temelde Tasavvufa karşı olmakla beraber Suudi
Arbistan destekli Vahhabilerin, İran’ın Tekkelerle irtibata geçmeye çalışmaları da Balkan Tekkelerine neredeyse sadece Türkiye hariç diğer devletlerin ne kadar önem verdikleri daha iyi anlaşılacaktır. Bu çerçevede, gerek
Tekkeler vasıtasıyla gerek din adamı yetiştirilmesi vasıtasıyla Türkiye’nin
Balkanlardaki dini eksikliğin giderilmesi ile acilen ve yoğun bir şekilde
ilgilenmesi menfaati icabı ciddi bir inisiyatifi olacaktır.
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MUNDANE ANALYSIS OF HANAFITE FRIDAY
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(d. 592/1195) (I)
ABSTRACT

Doç. Dr. Niyazi KAHVECİ*

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
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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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D- POLITICAL DIMENSION
Friday mosque is a distinguishing feature of urban and political settlements from the rural ones from the geographical point of view. Relationship prevailed between the FP or cathedral mosque and the caliph or his
governors. The Cathedral Mosque and its minbâr was emperor’s seat. The
mosques were closely tied to royal palaces through khutba. As we understand from the text of Qâdikhân the masjid and the khutba and the minbâr
had intrinsic relation between the religion and the government.
I- Khutba and Civil Obedience
From the point of view of Qâdikhân, the validity of the khutba has
strictly been related with the imam. As long as he delivered the khutba
to the congregation, it becomes valid. For the validity of their jum’a, the
congregation must listened to the khutba. Qadikhan says: “If the imam delivered the khutba on Friday and he finished it off, and this congregation
left the mosque and another congregation came in but did not listen to it;
if the imam led the FP to them, this suffices (jâza) (for the validity of the
jum’a), because the imam delivered the khutba while the congregation has
been present and thus the stipulation has been complied with.” “According
to Abu Yusuf, if another qawm (congregation) comes in and the previous
ones did not return, then the imam performs the prayer in four units (rak’a)
instead of two, unless he renews the khutba.” (p. 181) Qâdikhân’s statement indicates that public protest of the imam is frequently occurring. Performing the FP seems so vital for the amir, for his effectiveness in his administration. Listening to the Khutba is an indicator of the obedience to the
regime and government in the presence of perceived legitimate authority
figures. “If the imam initiated (iftataha) the FP, thereafter the congregants
deserted him and left the masjid but they returned before the imam lifted
his head up from the ruku’, then their prayer is sufficed.” (p. 179) This
means if the people returned to the obedience to the government then their
FP turns to be valid. Aforementioned regulations assist to perform the FP
in any case legally and religiously.
1. Techniques of Civil Obedience
1.1. Distance to the Khatib (Orator) and Facing Him
Here Qâdikhân opens a discussion by mentioning that there is divergent opinion amongst the mashayikh (the founders of the madhhab) about
the merit of being close or far to the imam. Shams al-Eimma al-Halwani
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said that “Proximity to the imam is more meritorious, but some of them
said that long distance is more merited lest not listening what the khatîb
said in the khutba about the praising the oppressors (zalama) and so forth.”
(p. 178) This means some imams praised the oppressor rulers. Direction of
the congregation towards the imam may also be considered as an approval
or disapproval of the government. In this respect, by quoting from ‘Atâ and
Zuhrî, Qâdikhân says “It is recommendable (yustahabb) that the direction
of the congregation should be towards the imam, during the deliverance of
the khutba.” (p. 181)
1.2. Listening to the Khatîb
Qâdîkhan opened a discussion, commonplace amongst the jurists,
the listening to the khutba. Not to ausculate the khutba means a protest to
the government. The audience is expected to quiet down and listen to the
khutba attentively. Many scholars suggest that the members of the audience
should refrain from everything (even performing Salat) and give the khatib
their undivided attention. Qâdikhân says: “Whoever is near to the imam,
he should listen and keep silent from the outset of the khutba to its end,
because ausculation of the khutba is imperative (fard).” (p. 182) Listening
to the khatib means obedience to the government since the khatib is the
appointee of the government, and not listening to him means vice versa.
Qâdîkhân says: “The jurists unanimously agreed that whoever is unable
to hear the khutba should not talk with the talk of the humans.” He, in
this situation, enumerates a number of alternative actions, such as reading
Qur’an, remembrance of Allah is more meritorious than keeping silent. But
about studying fıqh and looking at the fıqh books and writing it; some of
our friends abhorred it, and some of them said no problem if the voice of
the khatîb is not heard. (p. 181) “One of the ulama said that as long as the
khatib is in the praise of Allah and glorifying Him and preaching the people, then it is on the people to listen the khatib and to keep silent. But when
he starts praising the zalama and glorifying them then there is no problem
to talk.” (p. 182)
2. Techniques of Civil Disobedience to Jâir Imam
Civil disobedience is the active refusal to obey certain laws or the
political system, demands and commands of a government, or of an occupying power, without resorting to physical violence. Passive resistance
to civil government is one of the primary tactics of nonviolent disobedien-
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ce, it could be said that it is in the form of respectful disagreement. It can
be considered as non-violent form of civil disorder. Qâdîkhan, contrary to
classical jurists, makes no regulations even discusses the jair imam or the
sultan and his leading the prayer. He seems to demand from the people to
pray behind the imam whosoever ordained by the government. He says
nothing about the imam whether he should be ‘âdil or jâir, that is appropriate implementation of the law or not. Jair means unrighteous government.
Adil means every righteous ruler who governs with justice and enforces the
sharia is entitled to the style and prerogatives of the Caliphate.
2.1. Not Listening to the Khutba
Qâdikhân mentioned notable examples of jurists such as Ibrahim alNakhâî and Ibrahim b. Muhajir who often participated or led actions of
civil disobedience against the government by adopting the techniques of
not listening to the khutba, furthermore they spoke during its deliverance.
And there was a group of the ulama abandoning the jum’a because the
sultan were delaying the jum’a from its time at that time; instead they performed dhuhr at home and joined the congregation and performed the FP
with the imam in the masjid as a matter of taqiyya; tactical dissimulation to
protect himself from the harm, for they will suffer the anger of the opponent. The ratio legis (‘illa) for their disobedience is that they did not accept
the jair rulers as sultans and in fact their sultans were jairs at that time
and they were making this prayer as supererogatory or rosary (subha).1 (p.
181) From this quotation we can deduct the conclusion that the people and
the government officials were watching who attended to FP. Attendance
meant support to the government. The government most probably put surveillance on the people who attended and who did not by its intelligence
service. This must be very easy in a small society where everybody should
know each other. Not attending to the FP may socially be interpreted as an
excommunication.2
1 Officially the Muslim community was headed by the Caliph and his governors, but in
fact the Islamic scholars and the sufi leaders who held no official position, but who had
acquired a reputation due to their knowledge and devotion to the faith, were accepted by
ordinary Muslims as the true authorities on Islam.
2 Excommunication is a religious censure used to deprive or suspend membership in a
religious community. The word literally means putting someone out of communion. It also
includes religious-social condemnation of the member of the society. Excommunication
as exists in Christian faiths does not exist in Islam. Nearest term is takfir; declaring an
individual as kafir, meaning a non-believer. However in Muslim society “Takfir” has been
practiced usually through courts. In fact there is no accepted authority to declare someone
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Qâdîkhan seems to take a mediatory or seemingly a neutral position
between the people and the government. His stance may be understandable
since he was a governmental official as a qâdi. But by judging from the
form of his wording of the discussion we may be inclined to say that he
is in favor of the governmental authority to be accepted by the people.
Ulama’s cooperation with the regime deprived the populace of its natural
leadership. Without the ulama effective social resistance was impossible to
organize. With them only limited objectives would be countenanced by the
government. They led rebellion only to coerce the regime to come back to
the requirements of the community.3
E- RELIGIOUS DIMENSION
The FP undoubtedly is an Islamic worship rite devoted to God and
performed publicly in congregation at a place especially reserved for it;
called mosque. We have seen throughout the text the FP has social, geographic, administrative and political dimensions. Socially it functioned as
removing the social inequalities and strengthening of social bonds, administratively showing the government control, and politically demonstration
of respect or submission to the government. Now we are to explore the
ritual dimension of it.
FP consists of mainly two complementary fragments, namely; the
khutba and the prayer which together called salât al-jum’a. The following
phrases of Qâdikhân may contain some scholarly material for us in this
respect: “In FP the khutba must be delivered prior to the prayer.” (p. 182)
“Whoso did not perform the khutba cannot lead the FP to the people.”
as kafir in Islamic law. The act of declaring someone as kafir itself is blasphemy unless the
person concerned declared that he is a kafir and maintained that he is a Muslim.
3 Urban resistance to abusive exploitation of the local rulers, revolts against unpopular
governors, and protests against taxation were indeed common. When the ruling classes
were weak, both internal contenders for the throne and outside enemies exploited the
popular discontent. Town resistance based on religious leadership. Hence ulama’s
leadership was vital because it helped create coherent pressures both on the people and the
ruler. Only with their help could the common people forcibly overthrow oppressor (jâir)
rulers. The not listening the khutba by the ulama means the proclaming the ruler as jair.
Hence ausculation of the khutba by the ulama directly served the needs of the approval
of the governors and the leading amirs. These ties were significantly contributing to the
political system. The rulers had to establish direct ties with the ulama and had to please
them, by appointing thme to governmental posts, and paying lucrative salaries or assign
them profitable lands. Lapidus, History, 179.
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(p. 180) Khutba seems to be the imperative unit in the FP and has further
significance than the prayer to the degree that the prayer is invalid without
it.
I- The Religious Dimension of the Khutba and the Prayer
Khutba according to Qâdikhân may not be seen as a worship rite to
God. He stated that: “If the imam delivers the khutba on Friday in sitting
or reclining, it is valid, because the khutba is not a prayer, hence the cleanliness (tahâra) and turning towards the qıbla is not a condition for it.”
The ensuing statement substantiated this: “If the imam delivered the Friday
khutba while he was in the situation of spoiled wudû’ (muhdith) or in ritual
impurity (junub), then he took the total ablution (ghusl) and led the FP to
the people, this is valid (jâza).” This is so if the imam did not disconnect the
khutba from the prayer: “But if he returned to his house (after delivering
the khutba) and had sexual intercourse or had lunch and took ghusl, then
after led the FP to the people, this is not jâiz unless he repeated the khutba.”
Qâdikhân presents neither evidence nor a legal reason for that decision.
This passage may be taken to refer that he granted license to the rulers to
deliver khutba without performing the prayer. (pp. 180-1) The foregoing
passage clearly depicted that khutba has not a religious dimension, however the prayer has. In this ritual structure of the FP prayer is the religious
side of it but politics involved in it.
The permission to deliver khutba; the political part of the FP, may
contain the permission to lead the prayer. If the imam (ruler) gave permission to a man for the fulfillment (iqâma) of the jum’a, this is considered a
permission for him for the deliverance of the khutba, likewise if he permitted him for deliverance of the khutba it is considered a permission for the
fulfillment of the prayer as well.” “But if he tells him deliver the khutba to
the people but do not lead the prayer to them, it suffices (ajzaa) him if he
leads the prayer to them.” (p. 180) A man delivered the khutba without the
permission of the imam while the imam is present therein, it is invalid (lâ
yajûz). (p. 183) Friday Prayer may be valid without the permission of the
ruler but the khutba strictly to be delivered with the official authorization.
It is imperative to listen the khutba to receive authority to lead the
prayer: “If the imam delivered the khutba on Friday then after spoiled his
ablution (wudû’) and he appointed a successor who has not observed the
khutba, this is not correct (sahîh); if this successor ordered a man who ob30 HİKMET
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served the khutba to lead the FP to the people, this is not jâiz because the
delegation of authority (tafwîd) to the first man has not been proper (sahih),
so he does not possess the tawfîd to other, because the first tafwid has not
been sahih, so is not the second one.” (p. 180) To be suitable to receive the
vicegerency. The Prayer is inseparable from khutba, so who did not observe it is not to be leading the Prayer.
If the imam spoiled his ablution in the prayer and appointed a man
as his successor who did not observe the khutba, it is jaiz (because imam
performed the khutba) because the second imam based his prayer on a prohibited situation (tahrima) started by who possessed all the conditions of
the prayer so the second took the place of the first (qâim maqâmah), hence
if the second one who did not observe the khutba spoiled his ablution in his
prayer, for him to appoint a successor. Likewise this second imam spoiled
his ablution, for him is to appoint a successor, because he is in the place of
the first, so he possesses what the first imam possesses.” (p. 180)
If the imam delivered the khutba on Friday, and when he finished it
off, another amir (governor) comes over him and comes forward and leads
the FP to the people, this is not jaiz, because neither he delivered the khutba (p. 180) nor he listened to it. If the second amir performed the prayer
behind the first amir or imam and the second did not depose (‘azala) the
first imam/amir, the jum’a is valid (jâza). If the imam delivers the khutba
he should lead the FP); normally the amirs should lead the FP in a city. If
the first amir/imam deposed the existing imam (‘azala) the verdict of the
first khutba has been abrogated (intaqada). But if the second amir did not
be present (in the mosque) and the first one performed the jum’a with the
knowledge of the arrival of the second amir, the jum’a suffices, until the
second amir did not sit in the ruling council (majlis al-hukm) or there is
something from the second amir what shows as evidence that the firs one
has been deposed. (p. 181)
We understand that practically the second amir has the power to depose the first one. This means that every deposed amir leaving his post
by deposing his officials. The second amir brings his officials. This is an
internal power struggle; one can any time dismiss the other, even during
the prayer. The right to deliver the khutba and to lead prayer is in the prerogative of the de jure ruler. Unless the second amir did not come to the
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mosque the existing imam may lead the FP. We perforce conclude that the
mosque is the appearance place for the amirs for to proclamation of their
appointment to the public.
II- The Ritual Significance of the Appointed Imam
It is now I think, sufficiently clear that the imam to lead FP must be
appointed by the government. The intention of him for the prayer is valid
not of the individual congregant. According to Qâdikhân “A man followed
(iqtadâ) the imam in FP, makes intention for the prayer of the imam, but he
assumed that the imam is leading the FP; if the imam leading the dhuhr then
the congregant’s dhuhr suffices with the imam. If the congregant intended
to perform the FP with the imam; if the imam is performing the dhuhr then
the congregant’s dhuhr does not suffice (la yajuz) with the imam. Because
in the first case he intended to fulfill the prayer of the imam but he assumed
that the prayer is FP, then his intention became suitable but his assumption
became null. But in the second case he intended to fulfill FP with the imam,
when it became clear that the imam is fulfilling the dhuhr then it appeared
that his following the imam is not be suiting due to the contrast situation
(mughâyara). (p. 179) This provision puts the officially appointed imam in
the position of the mediator between the individual and God. Thereof the
individual’s intention is invalid in the congregational prayer, but the intention of the imam is valid.
CONCLUSION
Normal communal prayers in Islamic juristic compendia are named
as jamâ’a, but the FP is called jum’a. The term jum’a is a derivative of
jamâ’a; the community or congregation. However being obtruded with
the prayer the term Jum’a, more than the prayer, denotes the gathering
or the unity of the people. For the social and political gathering, a special
day and a prayer have been assigned. We can extract the conclusion from
Qadikhan’s model of discussing the subject-matter that he is interested rather with the social and political dimension of the FP instead of the religious
technical information of it.
Qadıkhan is not to be accounted as an idealist but a realist, hence as
the majority of the Hanafite jurists, as far as his text of FP puts forward,
he was involved in and had paid considerable attention to actual social and
political practices and situations and interpreted the jurisprudential sources
in the light of these developments of his community, however produced no
social and political theory separate from this work. It is a reality that the
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ulama, generally, in developing the fıqh tend to concentrate on the practices
of the rulers and the social and political situations they created. My examination of his text may provide an introduction to his political ideas exposed
in a fatawa work of a jurist.
The ideals and ideas of him had closely been affected by the sequence
of political events. This is depicted in his fatâwas being entirely dependent
upon the whim of the de facto ruler and denunciation of civil disobedience
to him even when the political authority was in no sense properly constituted in accordance with Islamic law. If the actual political or social situations
clash with the precedents he retorted his legal reasoning to legitimizing it.
Indeed he followed a delicate balance of government and religion. This,
once again, shows that fıqh is sufficiently flexible instrument to be used for
diverse political situations. We can rightly construe that his law did grow
out of, and is mould with society as is the case with Western systems. Since
he did not divorced from actual legal practices, his fıqh had not become an
introspective science, wherein law was studied and elaborated for its own
sake but extrospective, however to a certain degree retrospective.
The congregational prayers are obligatory for free and physically sound men, not for women. However there is classification or grouping the
society but this should not be construed as masculism and gender discrimination, instead as differentiated gender roles and responsibilities. Disqualifying the woman, the slave, the villager and the disabled from the imperative congregational FP can be considered as a direct gender, physical,
geographical and structural discrimination on the grounds of masculinity,
freedom, urbanity and disability, but this is an indirect discrimination on
the basis of individual convenience. Based on the criterion of convenience
the disabled men are exempted from the FP.
Nonetheless these people can attend to FP by their volition. This should mean that the woman is exempt from government interference because
she is equal on the same par with man in individually performed rituals.
Socially sexual differences have not been used to justify restrict her from
the attendance to FP. This is not an inferior or secondary role. Slaves do not
have full legal entity, but they can be governors or rulers and even imam for
the FP in Islamic law. They are all recognized as natural person who have
been granted full human rights.
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FP is incumbent to those urban people which are organized under the
aegis of Islam. This can be considered a urban-rural difference amongst
the society. That is the FP is an obligation for the urban people not for the
rural ones. We have traced no religious cause mentioned for this verdict.
As an urban behavior the recommendation of ghusl also depicts its urban
character.
As we have already discovered that like every society, Muslim community is also grouped into structurally related groups or set of roles regarding the religious obligations. The status ascribed to man, slaves and women
is a social stratification imposed by the human. But Islamic jurisprudence
and also inevitably God has recognized and attested this human proposition
and thereof He presumably exempted the slaves and the women from the
FP. Nonetheless by analogy on this if the human being emancipates the
slave and ascribes the woman a new and equal status with man then the FP
is to become a religious and divine obligation on them. That is if the cause
changes the verdict also followingly changes. However whether God is following the human or vice versa needs to be inquired under the light of usûl
al-fıqh in order that to find solutions to the novel social developments.
We have traced no definite social nobility titles in Islamic society as
far reflected by Qâdîkhan as in the FP, as it has always been in medieval
Europe and East. And they had not been assigned special and privileged
rights concerning the titles. Any members of the community are equalized
and united men of high and low rank. This social equality is conspicuous in
the mosque. Everybody has the right to have a place in the front arrays and
to pray behind the imam. Barriers of class stratification were reduced by the
jurists. For example a slave can come to the mosque on the same par with
his master. Socially FP is a symbol of unity.
We see the congregational prayers are the only obligatory communal social activities regulate the social hierarchy which makes it the most
important characteristic of them. A society is a grouping of individuals
characterized by common interests and may have distinctive culture and
institutions between the individuals and groups or social stratification. In
sociology, social stratification or social class or social structure refers the
hierarchical arrangement of social classes, castes and strata within a soci34 HİKMET
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ety which refers to the idea that society is separated into different strata,
according to social distinctions such as race, class and gender. It is imperative in every society to regulate the relations between these entities. Not
to regulate this hierarchy causes developments which could lead to conflict
and instability. Social dimension of a thing is its relation with the structure
of the human grouping or society.
Existence of city and village classification and different cultures
within the Islamic society has been recognized. City and village were in
osmotic interaction. This relation has been conceived in geographical, social, and political terms. This conception explores the relationship between
urban and rural areas; that is the interaction between city and countryside,
group and class divisions within the whole population. Urbanization means the removal of the rural characteristics of a town or area. Qâdikhân
transferred the urban Arabic Islam to the Turkish Central Asian Muslim
community which led to the absorption of Arabic concepts into Turkish
ones. So the mısr may not be, in strict sense of the meaning, a city, but any
place with political and usually religious jurisdictional character. Masjid,
qâdî and muftî are the defining attributes of a Muslim city.
Muslim city, no question, is a centre for religious institutions and
collective religious rituals. Hence city is the main criterion effective for
the religiously valid FP. It is stipulated that the FP can only be performed
in the location which has city status and it is an imperative duty on the
city-dwellers. This stipulation defines the religious characteristics of the
city. The government has the prerogative to assign a place as a city and the
mosque as a FP mosque. Assignment a city means putting the people under
the obligation of FP and abolition of it means relieving them from this obligation. That is to say the government may impose religious obligations to
the people or abolish it. Because if the government abolishes the city status
of a place the dwellers of it become free from the FP, and if vice versa, the
people are obliged with the FP ritual.
Religious feasts (‘Eîd Prayers) and FP in the cathedral city-mosques
(Friday Mosque) emphasized the religious importance of the city. The Friday Mosque is most central and important religious urban institution.
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The central building in the city being built in the centre of a city
seems to be the Great Mosque where the FP is performed. One Cathedral
or Great Mosque where FP has been performed was constructed almost
always in the centre of town. Hence the place of the Friday Mosque is the
city centre, or downtown area. According to juristic compendia jum’a must
be performed in a governmental-cathedral city mosque designated officially by the government. Qâdîkhan unlike the common juristic usage of the
jâmi’ for a valid FP, he uses the term masjid, a term has been used for any
kind of mosque. Even he employed the word “places” (mawâdı’) instead
of the terms jâmi’ or masjid for a valid jum’a. He is in favor to validate the
FP in open space outside a mosque. This can be adduced that Qâdîkhan
does not stipulate the imam to ascend to the pulpit to deliver the khutba.
The conversion of the term masjid to the jami connotes a radical change in
its function; from the worship mosque to the social and political gathering
centre.
The very structure of the Friday mosque evoked the Caliph’s glory
and itself is a symbol of his sovereignty and prestige. It became a public
version of the private court of him. It also is a symbol of the compact union
of the political and religious aspects of his rule. This mosque was built,
may in Hellenistic royal architectural design and components, contained
a niche (mihrâb) and a pulpit (minbâr) from which official Friday khutba
has been delivered. Khutba recognizing the sovereignty of the Caliph and
important political announcements were made. Those who were in charge
of the legal and administrative institutions of the city were, representatives
of the Sovereign Caliph or Sultan. From him they received their appointments, whether directly or indirectly. And it was on his behalf and under
his supervision that they proceeded to administer the city. But all of them,
without exception equally are subject to the one and same system of law.
The primary purpose of the mosque is socio-religious, to serve as a
place where Muslims can come together for prayer. Public prayer, as an
outward rite of Islam, is an external sign of Islamic society. It has been
ordained for the preservation of Islamic society hence it is not practiced individually. Social function of the central mosque is to serve as the center of
male Muslim community aimed at creating a homogeneous urban community and helped to foster communal life in quarters around them. FP Mosques can be regarded as man’s world. But this does not mean masculinizm.
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As we understand from his text another primary function of the mosque
is to house educational facilities. Friday prayer and its mosque served as
political centre and for direct governmental supervision and control of the
masses. Since political control has been inevitable the mosques have no
sacramental character. The history of the mosque echoes the development
of the close association of religious and secular political affairs.
Cathedral mosque symbolizing authority and civic entity. More than
one mosque indicating more than one civic entity. In the case of different
sectarian religious affiliations within the cities, one mosque means domination of one madhhab. In Muslim society double mosqued cities developed
due to the density of the population in some areas. Many cities might have
been divided into two sectors by canals or rivers, each of which might have
separate mosques and bazaars. Qâdîkhan is in favor of multi FP in one city
possibly to provide mosque facilities in proportion to population and also
to give religious permission to the new Caliph or Sultan since building a
mosque indicated the new authority of them. But he wants the domination
of Hanafi madhhab in the Friday mosques. FP was, through religion and
government, a way of adapting the people into Hanafi Muslim urban society.
Geographically the FP can only be validly performed in the city. This
city must have tetrad characteristics; social, geographic, administrative and
political. Hence the jurists have been busy with drawing the geographic
structure of this city, because physical portrait of the city and urban morphology transcribes the organization of its terrain and topography. Geographically the city is a territorial and administrative unit designated as the
mısr. Qâdikhân seems to have drawn the city to be a walled city. Walled
cities were administrative central place for a local representative of a distant kingly or imperial power and preserving law and order. Each city had
to provide its own protection for citizens both inside the city walls and outside. These cities also had to protect the common interests of their villages.
In the end these cities turned to be into self-governing corporations. Fina
mısr is the adjacent sites of the fortified walled quartered cities or burghs.
This is the characteristics of medieval cities all over the world. There could
well be gatherings outside the city in such vast areas as the maydan, hippodrome or field for equestrian exercises which existed in each city.
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His city is an extended city comprising the built-up area of a central
place and any suburbs linked by continuous urban area. ‘Umrân al-mısr and
its atrâf is the urban neighborhoods and dwelling places. The Islamic city
of the Middle ages was partitioned into juxtaposed quarters (mahallât) that
were residential neighborhoods. Around the city there were subsections for
particular religious groups. They possessed all the institutions required for
social life and would include a mosque Qadikhan wants the inhabitants of
these areas to attend FP in the Great Mosque. ‘Umrân without furja considered a part of the city.
Qadıkhan dealt with the administrative organization in the city-scale
regarding the leader of the FP. Administratively his city is a municipal organization which had its own government and court. Hence it is named
mısr, madîna instead, which denotes a civil only meaning. This also shows
that the FP city, administratively is a fortified garrison; military city, and FP
regulations have been articulated in conformity with it. In Muslim towns,
public or political life was not differentiated from the mass of religious,
economic, familial and communal concerns. The reason for the incumbency
and validity of the FP is the formation of the city having administration,
and the purpose of the city is maintenance and enforcement of the law.
Leading the FP to the people must primarily be fulfilled by those
who have executive power; first the supreme leader the Caliph or his governmental officials who have executive power or an imam ordained by
the government and in extraordinary circumstances by the congregation. In
principle the congregation has no right to appoint imam to lead the FP. The
term imam has been binary; the imam leading the prayer, and meaning emperor, governor (sultân, wâlî). By knitting together the bits of the scattered
material in the text we can form a hierarchy of the administrators of the
dynasty or the city under the ranks and titles of; caliph, sultân whose right
to govern was based on Caliphal recognition, commander (amîr) governor
(wâlî), police constable (sahib al-Shurta), judge (qâdî), and juristconsult
(muftî). All the personalities lead the FP on behalf of the Caliph with his
direct or indirect authorization. This is a public administration organization
needed for the implementation of law and order and religious life.
They all probably must have Islamic education that could serve as
functionaries of presiding over prayers, officiating marriages according to
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Islamic law, leading the funerals and other religio-official ceremonies. The
whole of this elaborate religious organization was directly controlled by the
military amîr (commander), who appointed the chief qâdîs and muftîs, the
mudarrises (professors) in the madrasas and other functionaries. Qadikhan
assigned power to all these officials to lead the FP to the people but has not
mentioned the Islamic scholars of mudarris and the muftî having right to
lead the FP. This may be because however they are officials appointed by
the government but have no executive power.
The ultimate authority is the government. Hence the power of the
government precedes the power of the religious obligations. This is already
discernable in giving the imam the prerogative to militate the people from
the performance of the FP. To the equal extent imam may abolish the status
of a city, in doing so the population of the city becomes exempt from the
FP. In approaching the mutaghallib as the illegal ruler to have the right to
lead the FP we can extract that Qadikhan is bothered with the quality and
the power of the function of the government not how it has been obtained.
Hence the dominant idea of him is functionalism which defines the de facto
authority as de jure power which is recognized as legitimate and justified
by power. So the government obtained by force can use a legitimate authority. We perforce conclude that the Turkish jurists fostered ideological or
religious loyalty to the Caliphate, no matter how much the jurisprudence
has been practiced by their rulers. By official appointment to the governmental posts as qadis and muftis and FP imams, the religious class of Islamic scholars embedded into the cohesive political-bureaucratic elite.
FP is a symbol of a unified political entity. This indicates that Islamic
juristic thought has a political basis. In it the individual, the community
and the state are interwoven. According to Qâdikhân Friday Prayer under
the patronage of the state is an effort to bring the religious life under state
supervision; a proper relationship between the state and the religion. State,
however indirectly and through the jurists influenced the formulation of
religious doctrines so that they were in accord with the political interests
of the state. I can extract the conclusion evidently that his main objective
is to provide the government for the opportunities to exert his authority by
collecting the people in FP.
What is the political system of Qadikhan? Is it Islamic theocracy or
ecclesiocracy or is there any sense of secularism?
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As the more specific term ecclesiocracy, different from theocracy,
denotes the rule by a church or clergy-pointiff or religious leadership.
Qadikhan’s system may not be an Islamic version of ecclesiocracy, because he is not in favor of the rule of religious or clerical or ulama personalities. Ulama or religious organization is indispensable from the government
but they are under the political authority of non-clerical rulers.
Taken literally or strictly, theocracy means rule by God or gods. In a
pure theocracy, the civil or clerical leader is believed to have a direct personal connection with God and no matter the law is made by the ruler, it is considered as divine revelation hence it is the law of God. Qadıkhan’s system
can be, in a way, legal theocracy, but not administrative theocracy. Because
he acknowledged that executive power is in the hands of the layman rulers,
but the legislative and judicial power is in the prerogative of the ulama
who make law within the framework of the will of God, however subject to
the endorsment of the political authority. The Qarakhânid Dynasty, in this
respect, as characteristics of all medieval states, has, in a way, a theocratic
aspect because the monarch Emperor was patron of the head of the official
religious institution and “defender of the faith”, however, in other away, it
was not theocratic since the Shaykh al-Islam was held responsible to the
Emperor, not vice versa. Furthermore, no matter he claims to rule on behalf
of God, he does not claim that he is a vicegerent of God.
Qadıkhan’s government may not be considered fully neither officially nor theoretically a secular state because secular government is a civil
government has no religious hierarchy, but it may be partially secular in
theory and practice.
Clear indications for that are; theoretically, he is not imposing any
punishment for not attending to FP, the religious ritual. He gives power
to Muslim rulers to make decisions for the profane-mundane (dunyawî)
matters rather than religious (dînî) ones which have been regulated by the
Islamic clergy or ulama. This denotes the legislative secularity because one
approximate synonym for secular is worldly (dunyawî). He, juristically,
uses mostly neither Qur’anic verses nor Prophetic hadiths to substantiate
his legal decisions, on the contrary, he employs legal maxims based on the
mundane-secular necessities.
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The term “secular” is to indicate not only the separation of the religious affairs from the state affairs and involvement of the religion in worldly
ones, but separation of the worldly affairs from spiritual and religious dimension of them. Hanafite, specifically Qadikhan’s view of secularity dealt
with the worldly sides of the religious rituals and precepts for the concern
of the state, not spiritual and next-worldly sides of them. Hence, the worldly
and religious things in Islam must be found out and distinguished in order
to classify the secular and religious matters of it. Islam may be a generic
term including the worldly and religious matters, but the separation of the
religious parts of Islam from the mundane ones is of vital importance.
His political system, practically, can be conceived as secularization,
in the meaning of declericalization of public administration. He found a
modus vivendi by showing favor to administrative secularity, even he himself is secular in this respect. There are a number of other reasons for our
assumption and there is a bit of evidence seems to fit this situation. First
and for most, the words used to note this is that he makes no condition for
the rulers to be religious men. Furthermore he acknowledged that the top
authority can be layman, he had not to be a religious personality even an
Islamic scholar. This non-clerical supreme ruler is the head of state and
religion, that is, he has the religious and political leadership. In reality,
as well, all the Sultanates including Qarakhanids were made up secular
military elite, who mostly were slave-soldiers of the sultans, were neither
religious scholars nor clerics. But they united and mixed the religious and
political authority; however the state organized the religion. Secondly he
puts the religious organizations such as mosques and madrasas and the
religious-scholars and officials under secular government organization and
secular rulers and their control. He, as a representative scholar of Islamic
religion, is satisfied with ruling merely the religious affairs under the authority of such ruler, furtheremore he never attempted to have the political
ruling power neither as sultan nor as the governor of a province.
Political obedience is regarded as the obedience to God. In practice
the khutba may have functioned as a means to symbolize the relationship
between the city as a political entity (mısr) and the larger political unit to
which it belonged. Since the name of the ruler was mentioned in the khutba, the holding of the Friday prayers had implications for the recognition
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of the validity of the ruler’s authority. It also sometimes carried with it the
implication of rebellion to the unjust (jâir). The auscultation of the khutba
may be considered as obedience, and not listening to it, is passive civil
disobedience to the government; an active refusal to obey certain laws and
demands and commands of a government or of an occupying power without resorting to physical violence. If someone did not participate to the FP,
the rest of the society arraigned him as an enemy who departed from being
subject of the Muslim community. Hence if someone failed to listen to the
khutba, then his FP is invalid, thus it must be replaced with dhuhr in four
rak’ats.
Qadikhan does not stipulate, for the validity of jum’a, the just imam
(imâm ‘âdil). For him all governments are legitimate, no matter how they
assume the power, and no matter it is just or unjust in governance. So far
as the ulama accepted office under an unjust government deliberately sought to give validity to its exercise of power in order that the government
of Islam might continue. Some ulama who refused to accept or has not
been given governmental offices of what they described as unjust, as he
mentioned, recoursed to taqiyya. By practicing taqiyya, they might have
seen themselves acting as the deputies of the public and God, not of the
ruler. He seems in favor of the performance of the FP in any circumstances.
Hence he presents resolutions for any problems which may not make the
FP unperformed. He, like the majority of the Hanafite ulama accepted the
official offices by the governments and co-operated with them.
Prayer, in the religious sense, is just a special form of worship; obedience to God which usually refers to specific acts of religious praise, honor,
or devotion directed to God. But we have not been able to find any religious
worship regulations made by Qadikhan regarding the FP. Nonetheless FP
is a social and a political prayer. Thereof those who do not attend the FP in
the FP mosque in the city must perform the dhuhr prayer individually, not
communally in other mosques or places. Consequently we can say that religion, geography, society, administration and politics, and thus social and
political structure of the Hanafite Muslim nation are intertwined matters
and we have witnessed that they have been main subjects in the juristic FP
discussion. FP, from this respect, resembled to the Christian communion
rituals led by a prefect who is an officially appointed Cardinal.
Religiosity deals more with how religious a person is, and less with
42 HİKMET

HİKMET 18

how a person is religious. But Qadikhan deals largely with political side
of the FP and the individual’s relationship with the government rather than
with God. We find in him the distinction and relationship between religious
doctrine, religious practice, and politics. His religion is a stately organized
religion and affiliated with an organized politics. Hence he is mostly concerned, in FP, with the political behavior of individual rather than attending
religious services and strongly committed to a higher power of politics
rather than of God.
The Juristic Quality of Qadikhan and His Methodology
Qadıkhan’s Fatâwâ is not a jurisprudential training book as alMarghinânî’s al-Hidâya but a practical work in large-scale furû’ literature,
however slightly different in textual structure, followed the traditional furû’
literature reminiscent with the majority of the treatises on fıqh in pattern
and form, formulation, content, matter and juristic methodology.
Qâdikhan instead of discussing the technical articulations and details
of the FP, however not in the sense of the general neglect of the technical
details and legal remedial procedure, he raises, however some of them are
hypothetical, but mostly actual questions and cases relevant to his time,
and endeavoring to bring legal solutions and expositions to them. He is
ignoring the matters no matter they are common amongst the jurists, for
not concerning his time. He is not dealing with archaic matters, such as the
stipulations of sultân and idhn al-‘âmm for the validity of FP.
His methodology (usul) can be summarized as that in the attestation
of his legal decisions he uses mostly the established legal maxims, formulas and verdicts and the religious evidences. He does not mention the social
or political benefits of his legal decisions. For example, he is not concerned
for what social and political reasons and benefits the city or the sultan has
been made a stipulation for a valid FP. He does not place Qur’anic verses
or Prophetic hadiths as legal evidences, but frequently inferring to the legal
decisions (fatâwâ) and legal opinions of the former authoritative fuqahâ
contained in the works of fıqh. He quoted the divergent opinions of the
previous jurists, but sometimes attempted to remove the conflict by putting down his own decision or verdict. Nevertheless, he was less preoccupied than the other fuqahâ with abstract explanations and methodology.
He gives, generally, no legal reason (‘illa) why the conditions required for
FP had been stipulated and does not explain why the woman is not held responsible for FP. In order to resolve matters depended upon personal opinHİKMET 43
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ion he rarely employs analogy but uses ijma and istihsân as the sources of
law. He originated some regulations based on customary practices.
Qadikhan lived after the tenth century when the closure of “the gate
of ijtihâd” in fıqh started and replaced by the taqlîd (imitation) established
by the predecessors (mutaqaddimûn) and elaboration and detailed analysis of them. Hence from the tenth century onwards the role of the jurists
was that of commentary upon the works of the past masters. Making quotations from Ibrahim al-Nakhâ’î (d. 95 H.) depicts that Qadikhan is pro
ra’y; judgement according to the personal opinion. In fact he exercised
personal opinion and individual reasoning which supports his independent
decisions. An example to his independent fatwas is the finâ’ al-mısr; the
predecessor jurists mentioned distance measurements between it and the
city, but Qâdikhan confidently dismissing them and saying, “milage is unimportant.” With this he shows that he is an independent mujtahid, though
in some matters, who is capable to make preferences from the established
precedents and making unprecedented decisions.
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STATUTE OF MİNORİTİES İN MACEDONİAN
MUNICİPATİES
Abdülmecit NUREDİN*
ABSTRACT
Ten years on from signing the Ohrid Framework Agreement (OFA), is the
Republic of Macedonia’s peace process, of which minority protection at the municipal level is a primary component, broadly benefitting all communities equally.
To what extent are the minority protection mechanisms administered at the local
level preserving Macedonian society’s multiethnic character, or has the country
taken a step closer towards the development of a binational state.

There were definitely ‘winners’ as a result of the OFA, but were
there also ‘losers’, and who are they? This paper seeks to apprise the
minority rights protection mechanisms contained in OFA, an important
element of the EU’s Copenhagen Criteria, and in particular those at the
municipal level.
Key words: Minorities, Municipaties, Macedonia.
ÖZET
MAKEDONYA’da BELEDİYELER DÜZEYİNDE AZINLIKLARIN
STATÜSÜ
Ohri Çerçeve Anlaşmasının imzalanmasının 10.cu yılında, ülkenin
belkemiğini oluşturan güvenlik , dalayısıyla azınlıkların hakça temsil ilkesi uygalanmakta mı? Azınlık haklarının korunması için,insan haklarının
belediyeler çapında uygulanıp,Makedonya’nın multi-etnik yapısını temsi
etmekte.Yada, ülke nin iç dinaimkleri kenara itilerek,binasyonel bir yapının oluşumu için sürece ivme kazandırılmaktadır.
Nihai olarak, Ohri Çerçece Anlaşmasının imzalanmasıyla birlikte, taraflar arasında “kazananlar” ve “kaybedenler” olmak üzere, iki yönlü toplumsal bir ayırışma gerçekleşti. Bu bağlamda,kazanan ve kaybedenlerin
kimin olduğu,azınlık haklarının korunmasında uyuglanması için hangi mekanizmanın kullanıldığı, buna istinaden: Avrupa Kopenhag Kriterlerinin
yerel ve bölgesel yönetimler kriteri esas alınarak hazırlanan, Ohri Çerçece Anlaşması ile garantilenen, belediyeler düzeyindeki azınlık haklarının
hangi düzeyde olduğu, çerçeve anlaşmasının yerel yönetimlerde ne kadar
uygulandığı,çalışmanın esas amacını oluşturmaktadır.
___________
*
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Introduction
The decentralization process in Macedonia generally considered
successful by regional and international actors involved in it. He is often
considered a suitable model for managing ethnic conflicts, and that can be
replicated in other regional contexts, such as in the case of the Serbs who
live in neighboring Kosovo. In this paper we assess the mechanisms for the
protection of minority rights contained in the Ohrid Framework Agreement
of 2001, which constitute an important element of the Copenhagen criteria
of the European Union, especially those relating to the municipal level (European Council, member 7Aiii).
The mechanisms for the protection of local minorities are of particular importance to smaller communities in Macedonia,1 who, despite making up only a fraction of the total population, their number is significant at
the level of municipalities. This paper will also consider the assertion that
not all ethnic communities in Macedonia drew equally benefit from the
protection mechanisms of the municipalities that are provided in the Ohrid
Agreement. Rather, they stepped up their steps towards binacionalizmot
the expense of true multiculturalism, according Biku Parecon, which in
turn, minority cultures are placed on equal footing with central identity of
the state.2
Ohrid Framework Agreement and the mechanisms for the
protection of minority rights
Macedonia became an independent state in September 1991. It is
najjuzhna state of the former Yugoslav republics. It borders with Albania,
Bulgaria, Greece, Kosovo and Serbia. Its ethnically diverse population, although there are only two million, reflects the cultural diversity of the region and borders that are changing the legacy and the search for experience
and knowledge. After a decade of attempts to consolidate the country’s
transition steps towards democracy and market economy, and increased
number of requests from politicians of ethnic Albanian origin for the larger
collective rights, Macedonia has found itself on the brink of civil war in
2001. The peace treaty was signed in August 2001 to reflect the requirements of the rebel ethnic Albanian origin; this significant issue, which laid
1 For example, Turks, Roma, Serbs, Bosniaks and Vlachs
2 Parekh, B. Rethinking Multiculturalism – Cultural Diversity and Political Theory
Palgrave, Macmillan, Basingstoke, UK, 2006.p.6
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the foundations, ie, “frame” for increased recognition of community rights,
will discuss below.
The main purpose of the Framework Agreement is to meet the grievances of the Albanian community, while also addressing the problems
of the Macedonian majority by preserving the territorial integrity of the
state. The deal is “prepared to announce an era of real, rather than cosmetic separation of powers” between Macedonians and Albanians.3 Unlike
the General Framework Agreement for Peace in Bosnia and Herzegovina
(“Dayton Agreement”), which aimed to maintain peace through the institutionalization of ethnicity and by creating separate territorial and political
communities, Macedonia’s Framework Agreement was the idea that “no
territorial solutions to ethnic issues”.4 His goal was to achieve peace through a process of institutional bargaining and compromise of local and state
level rather than through territorial division, and its complexity reflected
the delicate balance between the social and integrative approach to peace
building. Thus, the Framework Agreement that aims to “circle to make a
cube,”to confirm the existence of a unitary state, at the same time promoting institutional recognition of ethnic diversity .5 Thus, subsequently
represented a combination of measures in favor of multi-ethnicity and integration of ethnic communities (representation in public administration
and enterprises, parliamentary and municipal committees for interethnic
relations) as well as reforms that institutionalize social and cultural distance that already exists between different communities.
The mechanisms for the protection of minority rights are protected
in the Framework Agreement, the wider use of national languages and
symbols probably had the greatest impact on the everyday life of citizens.
Under the conditions of this Agreement and applicable law on languages,
Macedonian language remains as the official language in the country and
in international relations. 6 However, any other language spoken by at least
20% of the population also is recognized as an official language and can be
used in personal documents, civil and criminal proceedings within the mu3 Gallagher, T. The Balkans in the New Millennium: In the Shadow of War and Peace,
Routledge, Abingdon, UK, 2005. Helsinki Committee for Human Rights of the Republic
of Macedonia. Annual Report for Year 1999, Helsinki Committee, Skopje, Republic of
Macedonia, 1999. p.117
4 Official Gazette of RM 2001., Article 1.1; OHR 1995
5 Ragaru, N. Macedonia: Between Ohrid and Brussels, CERI (Centre d’études et de
recherches internationales), Paris, France, 2008,p.21
6 Official Gazette of RM 2001., Article 7, Official Gazette of RM 2008.
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nicipalities, the communication between citizens and central government
and Higher Education.
Previously, the threshold for use of municipal official languages in
Macedonian municipalities was 50%, although this percentage rarely respected and because it was abolished by the Constitutional Court in 19947.
In terms of languages spoken by less than 20% of the population within a
municipality, the agreement also allows their use as official languages, but
the decision on the discretion of local authorities.8 It should be noted that
the threshold of 20% meant that the Albanian language will be the only
addition to the Macedonian to recognize the state level.
However, this recognition is more a function of demographics rather than a symbolic recognition of the equal status of the ethnic Albanian
community9. Nowhere in the Framework Agreement is not specifically
mentioned the use of “Albanian” language. Agreement and applicable law
for the use of flags of the communities also regulate the use of symbols of
the community, such as waving the flags of the community’s local public
buildings if that community is a majority in a municipality 10 Approach to
social discrimination access to and equitable representation within public
administration and enterprises at national and local level as well as the
police, is another crucial element in the protection of minorities, which is
contained in the Framework Agreement.11 Although equitable representation of Macedonian communities have long been declared as a goal that the
state is trying to achieve, and it was protected by the Constitution of the
Socialist Macedonia, in 2001 the reality was very different. Even now, ten
years after the conflict, representation of ethnic Albanians who are employed in the civil service in 2010 was 16.9 percent, however, this is considered an improvement over the 10.2 percent who were employed in 2000
and 8.3 percent in 1997. The presence of the Macedonians, Turks, Roma
and Serbs in 2010 was 77.3 percent, 1.6 percent, 0.7 percent and 1.6 percent respectively. It is emphasized that the Framework Agreement do not
require strict ethnic quotas in public administration in Macedonia. This is
7 Official Gazette of RM 1995., Article 88
8Official Gazette of RM 2001., Article 6.6.
9 Brown, K., Farisides, P., Ordanoski, S. & Fetahu, A. (ed.). Ohrid and Beyond:
A Crossethnic Investigation into the Macedonian Crisis, Institute for War & Peace
Reporting, London, UK, 2002.p.54
10 Official Gazette of the Republic, Art. 7; Official Gazette of RM 2005. previous
legislation on the use of flags was also abolished by the Constitutional Court in
December, 1998
11 Official Gazette of RM 2001., Art. 4
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contrary to other political arrangements inspired by the population, such as
the Dayton Agreement (OHR). In Macedonia, state institutions are obliged
by law to employ a certain percentage of any ethnic group.
Special voting procedures that aim to provide greater consensus in
decision making within the assembly and municipal councils, are another
mechanism for the protection of non-majority municipalities in Of Macedonia. These procedures, which are sometimes called “double majority”
voting or the principle of “majority Badinter “ function similar to the concept of Arend Lijphart minority veto and practices are adopted in Bosnia.
However, the difference is that this right is not given to any community,
instead, it is guaranteed that certain constitutional amendments and updates
and laws “can not be approved without a qualified majority of at least two
thirds of the votes” which must be a majority vote of those who claim to
belong to communities not in the majority.12
Recognizing that this procedure protects minorities against the majority strength in parliamentary and municipal decision-making procedures,
this procedure does not give full power to veto mechanism and is thinner than the comparable provisions of the powers of marketing veto in the
constitutions of the former Yugoslav Republics.
One reason for this phenomenon is the fact that the use of voting
with the “double majority” in Macedonia is limited to the following areas
in decision making: culture, use of language, education, identification, use
of symbols and issues relating to local Government.13 In all other areas of
legislation, the support of the minority is not required to adopt laws. The
advantage of such a relatively restrictive procedures, lies in the fact that
they help prevent blockage of the entire process of decision making, as was
the case with Bosnia and Herzegovina.14
However, such use restrictions, he concludes, contain an inherent
danger in the fact that other decisions that can have a profound impact on
the minority, such as economic policy or the maintenance of order, away
from the scope of the veto by the minority. In practice, especially at parliamentary level, the special voting procedures seem to only allow ethnic
Albanians to block the adoption of certain laws, because, although they are
12 Official Gazette of RM, 2001.аrticle, 5
13 Official Gazette of RM, 2001.аrticle, 5
14 Bieber, F. “Power Sharing after Yugoslavia: Fuctionality and Dys functionality of
Power sharing Institutions in Postwar Bosnia, Macedonia, and Kosovo.” In: Noel, S.
(ed). From Power Sharing to Democracy, McGillQueen’s University Press, Montreal,
Canada, 2005,p.97
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formally extended to include all minority communities, smaller communities with limited parliamentary representation remain marginalized.15
The final aspect of the protection of minorities contained in the Framework Agreement and consequently in the constitutional amendments,
was reforming the parliamentary and municipal committees for interethnic
relations. A report of the Human Rights Watch in 1996 was commented
that, since forming in 1992, the Parliamentary Committee has not played an
active role in promoting interethnic dialogue; commentary was supported
by Henrik Sokalski, Special Representative of Secretary-General UN in
Macedonia16
According to the new configuration, its mandate, in accordance with
the recommendation of Lijphart arbitration mechanisms for mediation of
disputes between the segments, is to examine issues of relations between
communities, such as the use of special procedures for voting, and make
proposals for their solver. Parliament is obliged to take into account estimates of the committee and make decisions according to them. A parliamentary committee consists of seven members Macedonians and Albanians,
and five members of the community of Turks, Vlachs, Roma and two other
communities.17 Earlier, the committee consisted of “two members of the
community Macedonians, Albanians, Turks, Vlachs and Roma, as well as
two members from other nationalities in Macedonia .”18. Reduced impact
on smaller communities in Macedonia in this new arrangement prompted
some people to notice how little attention is paid to promote political inclusion of these communities. It also established similar communities in the
municipalities where they live more than 20 percent of locals who belong
to communities that have a majority. However, these communities are still
composed of an equal number of members of each local community.19

15 Engström, J. “Multiethnicity or Binationalism? The Framework Agreement and
the Future of the Macedonian State”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in
Europe, no. 1, ECMI, Flensberg, Germany, 2002, p.18
16 Sokalski, H. An Ounce of Prevention: Macedonia and the UN. Experience in
Preventive Diplomacy, United States Institute of Peace Press, Washington DC, USA,
2003.p.69
17 Official Gazette of RM 2001., Official Gazette of RM 2007., Art. 3 (3))
18 Official Gazette of RM 1991., Art. 78
19 Official Gazette of RM 2002., Art. 55 (2))
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Protection of minority rights at the municipal level and experience of the smaller communities.
Since 2001, led serious academic debates about what kind of a Macedonian state aims to promote the Framework Agreement.
In an article titled “multiethnic or Binacionalizam? Framework Agreement and the Future of the Macedonian state,” Jenny Engström claimed
that the implementation of the Framework Agreement in an effective manner will mark a move towards creating a de facto bi-national state in which
Macedonians and Albanians comprise two ethnic-political elites in the country, while “other ethnic communities widely squeezed to the margins of
political life”.20
This opinion is shared by many who point out that the Framework
Agreement does not provide the same protection to other ethnic communities. International Crisis Group, in 2003 commented on the “ apparent
irony that The agreement is not popular among the Orthodox Serbs, Vlachs
and Turks in the Islamic religion.21 What is more interesting from a national survey which was conducted in 2001, came the fact that 50 percent
of Turkish population in Macedonia intended to boycott the parliamentary
elections in 2002 in protest that “of all minorities in Macedonia, Albanians
only will benefit from the [ Framework] Agreement. “22
Considering the fact that the main purpose of the Framework Agreement is to supplement the asymmetrical power relations between the
Macedonians and ethnic Albanians, and thus, to avoid further conflicts. Is
understandable that the Treaty gave more attention to the problems of the
Albanians at the expense of others. And indeed, as a reaction to the appointment of a member of the Turkish community in the Constitutional Court
in 2003, Abdulhadi Merry, vice president of the ethnic Albanian Party for
Democratic Prosperity, complained to the follow statement: “The Albanians did not fight in vain for their places take the other. 23”
In terms of mechanisms for the protection of minorities at the local
level, it is important to note that the Framework Agreement and subsequent
20 Engström, J. “Multiethnicity or Binationalism? The Framework Agreement and
the Future of the Macedonian State”, Journal on Ethnopolitics and Minority Issues in
Europe, no. 1, ECMI, Flensberg, Germany, 2002, p.3
21 International Crisis Group. Macedonia: No Room for Complacency, ICG, Brussels,
Belgium, 2003. p.19
22See: Engström, J., p.13
23 ICG, p. 24th
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amendments to the legislation in the same replicate most of the provisions
that are provided at the state level. Thus, greater use of national languages and symbols by the municipality, equitable representation of persons
employed in the municipalities, the use of special procedures of the vote in
municipal councils and municipal committees existence of relations between communities are protected by this Agreement. This detail increasingly
neglected by the municipalities, government agencies tasked to monitor
the implementation of the Framework Agreement, by some international
organizations based in Macedonia, and the academic community.
As outlined above, the Framework Agreement and given legislation
after it, he raised the use of languages of the communities at the municipal
level by reducing the threshold for official use by fifty to twenty percent.
The agreement also gave the opportunity for the languages spoken by less
than 20 percent of the local population to be recognized as official languages within that municipality. In practice, this meant that in municipalities
where local community comprises at least 20 percent Albanian language
received the status of official language in 29 of 85 municipalities (including
the City of Skopje), in three Turkish, Serbian and Roma in one also in a
municipality. Recently, the rural municipality Krusevo formally recognized
the Vlach language although local Vlach population constitutes only 10
percent.
At an event organized by internationally sponsored project on Ethnic Relations in 2004, senior political representative of one of the smaller
communities, said: “We should not confuse it with real bilingualism multiculturalism”.
The politician stressed that very often, in the period after 2001, the
concept of multilingualism was used to challenge the representation of Albanian as a second official language, and he also noted that this is not the
same as the use of languages of all communities on an equal basis. It should be noted that although the Albanian language was recognized, at least
formally, in more than one third of the municipalities in Macedonia, the
languages of the communities, except Albania are in official use in only six
of them. According to the Framework Agreement, the decision for recognizing the languages of smaller communities is at the discretion of municipalities generally dominated by Macedonians and ethnic Albanians. Until
now, this opinion is taken into account only a few municipalities, because
the European Commission adopted the conclusion in its report in 2009 that
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“can be registered only small progress in the use of languages of ethnic
communities”24 The geographical dispersion of the Turkish, Roma, Serbian
and Vlach communities in Macedonia shows that in most communities they
are below the threshold of 20 percent that is required to exploit the rights to
use the languages of the community. Even the claimed wrongly managed
process of territorial reorganization in 2004 may have exacerbated reality.
For example, Qenan Hasip, the leader of political party - Democratic Party
of Turks, claimed before the reorganization, “we Turks make up around
36 percent of the municipal population Vrapciste. According to the new,
higher limits, our figure is only 12 percent, well below the percentages
specified in 20te Framework Agreement “25
Even when the language of a community is formally recognized as a
local language, there is no guarantee that, no matter how well intentioned
can be the municipal decision on the matter, he will become a working
language in practice. Municipalities do not receive additional state resources to fund related costs such as salaries to translators / interpreters. While
larger municipalities can easily cover the cost of hiring additional staff,
smaller and less financially independent municipalities such as Krusevo,
where Albanian and Vlach language is recognized as additional working
languages, may.26
There are many cases where expensive equipment for simultaneous
interpretation, which is donated to municipalities by the international community is not used. In addition to this, the quality of interpretation, considering the low pay community and the lack of qualified local personnel, even
when interpreters are hired by municipalities is not always appropriate.
Inter-ministerial working group on languages led by the Secretariat to implement the Framework Agreement and Association of Local Government
(ZELS) in 2010 brought a conclusion about how smaller municipalities are
unwilling or unable to spend money on translation, especially when most
of the local population is bilingual. The working group also concluded that
the knowledge of citizens’ rights for their language is small and has a weak
24 European Commission. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2009 Progress
Report, EC, Brussels, Belgium, 2010,p.20
25 Balkanalysis. “Behind the Turkish Boycott in Macedonia: Interview with Kenan
Hasipi”, February 24, 2005. Available:www.balkanalysis.com/2005/02/24/behindthe
turkishboycottinmacedoniainterviewwithkenanhasipi/ (Accessed: January 12, 2011).
26 Koha. “Në Krushevë s’ka as përkthim shqip” (“In Kruševo There are No
Translators”), Koha Newspaper Ltd, Skopje, Republic of Macedonia, November, 18,
2010.p.2
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local political will to implement the law.
Agreement and applicable law for the use of flags of the communities
also regulate the use of symbols of the community, such as the flags before
use municipal buildings.27 Although the Constitutional Court ruling of 24
October 2007 supported the selected provisions of the 2005 Act, such as
the recognized right of all communities to wave their flags under the same
conditions in special circumstances, there are currently a political agreement between the major political parties in Macedonia not to implement
this decision.
The frustration that have communities that do not constitute a majority
for displaying symbols of their community at the local level may deteriorate
in the future, because the national government campaign to encourage use
the state flag (Macedonian national flag) in the municipalities, “ in the spirit
of national consciousness.28 “ Equitable representation of all communities
within the public administration and enterprises is another critical aspect
of minority protection provided at central and municipal level. However,
along with the project on the use of languages of the local community level,
progress is prevented municipalities since 2001, and more practical considerations than by the lack of political will. “Often,” according to the OSCE
conclusions of his study on decentralization in 2009, “Municipal leaders
are willing to implement the principle of equitable representation, but they
have only limited resources to do so.
Respondents from people doing research, cited the following factors as obstructing the ability of municipalities to achieve a representative
workforce: lack of qualified candidates from communities that do not belong to the majority, political pressures for employment of personnel and
lack of any legal obligation on to conduct.29 Indeed, given the fact that the
period after 2001 when they engage people in public administration that
27 Official Gazette of RM 2001., Article 7, Official Gazette of RM 2005.
28 Vreme. “Нови знамиња за нова доза патриотизам” (“New Flags for the New
Patriotism”), Vreme Newspaper Limited, Skopje, Republic of Macedonia, March 14,
2011. Available: www.vreme.com.mk/ DesktopDefault.aspx?tabindex=3&tabid=1&Editi
onID=2264&ArticleID=157818(Accessed: March 14, 2011)
29 Organisation for Security and Cooperation in Europe Spillover Monitoring Mission
to Skopje. Decentralisation Survey 2009, OSCE, Skopje, Republic of Macedonia, 2009.
Available: www.osce.org /documents/mms/2009/12/42261_en.pdf (Accessed: April 18,
2011)p.599
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does not belong to the majority began at a time when state agencies were
under increasing pressure to sack and when public enterprises were before
restructuring, privatization and often before the bankruptcy, equitable representation is often seen as “one of the most sensitive elements of the Ohrid
Agreement” 30
Given the lack of any mechanisms for its implementation within the
current regulatory framework which ensures that public institutions meet
the objectives for engaging communities that do not belong to the majority
of municipal progress is slow justified.
Progress reports of Macedonia for 2009 and 2010 by the European Commission confirmed that the representation of smaller communities,
especially Turkish and Roma community, the civil service remains low.31
This observation supports the notion that not all ethnic communities in
Macedonia pulled equal benefit of the mechanisms of protection provided
by the Framework Agreement. The government report submitted to the Council of Europe relating to compliance with the Framework Convention
for the Protection of National Minorities, the following was stated: “From
2004 to September 2008 .

30 International Crisis Group. Macedonia’s Ethnic Albanians: Bridging the Gulf, ICG,
Brussels, Belgium, 2000. Available: www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=1706&l=1
(Accessed: November 29, 2009).p.13
31 EC 2010,p.22
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total of 774 people from communities that do not belong to the majority are
employed 32:
Turks
Albanian
Roma
Bosnian
Other
Total
(3.1%)
(94.1%),
(1.6%)
(0.6%)
communities
(0.38%)
729

34

13

5

3

774

Data on employment are collected from fifteen multiethnic municipalities are shown in Annex A also confirmed that progress in achieving
equitable representation in the municipal administrations is inconsistent for
all municipalities and the various groups that do not belong to the majority.
Although improvement of equitable representation of the ethnic Albanians
is higher in some municipalities than others (generally in those municipalities where the mayor is an ethnic Albanian) very often, smaller communities are not represented.
In March 2010, Dnevnik daily reported that Ivan Stoiljkovic information from the Democratic Party of Serbs and Roma from Amdi Bajram
Alliance decided to boycott the work of parliamentary committees for interethnic relations until the contract of employment to members of their
communities in public administration.33
Regarding the use of Badintaire / voting procedures “double majority” which aim to provide greater consensus in decision making in municipal councils, the research conducted by the Institute for Regional and
International Studies and the Association for Democratic Initiatives (ADI)
suggests that this practice “rarely respected at local level” .34 Through interviews with representatives from the ADI multiethnic municipalities of
Gostivar, Kicevo, Struga and Debar in 2006 came to the conclusion that
in many cases the council members were not familiar with the obligatory
32 Ministry of Foreign Affairs. III Report of the Government of the Republic of
Macedonia under the Council of Europe Framework Convention for the Protection of
National Minorities, Government of the Republic of Macedonia, Skopje, R. Macedonia,
2010.p.10
33 Dnevnik. “The Ohrid Framework is Falling Apart”, Dnevnik: Skopje, Republic of
Macedonia, March 5 2010
34 The Process of Decentralization in Macedonia: Prospects for Ethnic Conflict
Mitigation, Enhanced Representation, Institutional Efficiency and Accountability, IRIS,
Skopje, Republic of Macedonia and Sofia, Bulgaria. Available:www.irisbg.org/files/
Macedonia%20Decentralization%20Fullreport%20Appendix.pdf (Accessed: December
20, 2009).p.14
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nature of the special voting procedures for certain topics or considered that
their application is not required because of issues which they relate (culture, use of language, symbols of the community, etc..) were placed on the
agenda of the municipal council.35
Other council members interviewed were opposed to the application
of special procedures of the vote, suggesting that their use would be considered as an indication of poor community relations and therefore they should be avoided.36 From the author’s fieldwork in selected multiethnic municipalities in June 2010 conclusion that attitudes towards the use of special
voting procedures for voting in municipal councils not suffered significant
changes. Given the restrictive use of the special procedures of voting, with
limited interpretation of their use by some council, ADI recommends their
use be expanded in order to apply a more flexible manner and on other issues affecting the lives of communities not a majority, such as provisions
for education.
Starting sun consistent application of language rights and the use of
symbols of the community at local level, limited use of special procedures
for voting in municipal councils implies that communities are not the majority do not enjoy the rights provided under the Framework Agreement and
often marginalize the procedures of decision making at the local level.
Finally, the Framework Agreement and subsequent legislation established by the same committee for relations between the communities in
which at least 20 percent of the local population belongs to a community
that is majority. 37
Municipalities may also establish committees in areas where local
communities are represented by less than 20 percent, however, this decision is the discretion of the municipal council. Their role is to provide institutional dialogue at local level between the different ethnic communities on
an equal basis and to act as an instrument to facilitate effective and direct
participation of citizens in decision-making procedures at the municipal
level.
Committees is required by law to review issues concerning the relations between local communities, provide opinions and suggest new ways
to solve problems that may arise between communities. They are critical in
35 Association for Democratic Initiatives (ADI). Power Sharing – New Concept of
Decision Making Process in Multicultural Municipalities, ADI, Gostivar, Republic of
Macedonia, 2006,p.17-64
36 ADI, p. 19, 72, 82.
37 Official Gazette of RM, 2002., Art. 55.
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resolving issues relating to the non-majority communities, especially those
that require the adoption of special procedures of voting, because municipal councils are required to take into account the views of the committee
and make decisions based on these opinions. 20te multiethnic municipalities, which by law require submitted such committees have already done so,
according to data collected by ZELS the end of 2010, an additional twelve
municipalities have done it on a voluntary basis (see Annex B).
To respect the fact that so many municipalities recognize the benefits of the establishment of committees for interethnic relations, although
they are not obliged to do so. However, after detailed examination imposed conclusion that an increased number of research reports challenge the
effectiveness of these committees.38 In 2010, these influential critics cited
UNDP program in Macedonia committees concluded that “generally established in order to sit just to show they do, and they rarely give advice,
preventive or reactive recommendations”.39
One of the criticisms that are often directed to the municipal committees for interethnic relations, especially since the last progress report
on Macedonia by the European Commission, is that “their role is still unknown to the public”.40
Research on decentralization of the OSCE in 2009 confirms this
conclusion, the present findings that only 19 percent of respondents were
unaware of their existence, while 58 percent of respondents did not know
whether their community established such a committe .41
Also, the Commission monitored the effectiveness of such committees “continues to be limited to weak operational capacity of unclear responsibilities and poor status” and that their “recommendations are often
not considered” by the municipal councils.42 Despite various projects for
capacity building and creation of guidelines for use in the past three years
which recommended the contrary, municipalities often remain unable or re38 Community Development Institute (CDI). Committees for Interethnic Relations:
Establishment, Mandate & Existing Experiences, CDI, Tetovo, Republic of Macedonia,
2007.
39 United Nations Programme to Enhance InterEthnic Dialogue and Collaboration,p.5
40 European Commission. The Former Yugoslav Republic of Macedonia 2009 Progress
Report, EC, Brussels, Belgium, 2010.p.21
41 Organisation for Security and Cooperation in Europe Spillover Monitoring Mission
to Skopje. Decentralisation Survey 2009, OSCE, Skopje, Republic of Macedonia, 2009.
Available: www.osce.org/ documents/mms/2009/12/42261_en.pdf (Accessed: March 30,
2010).p.19
42 EC 2010., p.21
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luctant to provide members of these committes necessary financial support
and adequate working conditions to keep these meetings. 43
Membership of these committees is also subject to criticism, especially because the method by which they are appointed. Local NGO “Forum”
stresses indispensable role played by political parties in the nomination and
election of members of the committee. Where there are municipal committees for nomination, said in their research, mayors appoint members of
committees and as a result of ‘potential political impact and possible pressure from the external members of the committee are very large “(Forum,
p. 12.). Very often, four-year mandate of the committee members comply
with the mandates of members of municipal councils, and this is also a
“source of undue political influence”. 44
The frequency of occurrence where members of the Committee are
also members of municipal councils is shown in the membership data in 32
municipal committees in Annex B.
But this political influence is not always negative. The committees
are composed of local elected officials may have a greater capacity for
advocacy of their interests and have better position in the delivery of recommendations to the Town Council (UN, pg. 40). Frequent occurrence
where the composition of the municipal committee fails to reflect the ethnic
structure of the local population equally - a feature that is no longer required to the Parliamentary Committee - is also shown in data in Annex B
membership. These data show how smaller communities, particularly the
Roma community are not represented in their local committees. The data
also show that, where smaller communities are represented, they are often
less than from representatives of other, larger local communities, especially
the Macedonians and ethnic Albanians. Significant under-representation of
women in the membership of these committees is another alarming signal
which, undoubtedly, affect the ability of local communities to represent
their various needs in the local administration in an effective manner. Because currently no consequences for municipalities when a community is not
represented within the committee or when it is not fair representation, the
NGO Forum doubt that municipal leaders will give a high priority issue to
address these violations of the rules implementing the law.45
43 OSCE, pg. 62
44 UN, pg. 39.
45 Forum Center for Strategic Research and Documentation. Commissions for Inter
Ethnic Relations in Municipalities of Macedonia, Forum CSRD, Skopje, Republic of
Macedonia, 2008.p.7
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Conclusion
In conclusion, it is clear that not all ethnic communities in Macedonia
pulled equal benefit of the mechanisms for the protection of minorities at
the local level, which is protected under the Framework Agreement. There
were and still are “losers” of post-conflict political landscape in Macedonia, which are smaller ethnic communities who live scattered across the
country and who fail to reach the threshold needed to benefit from the intended protection. Macedonians and ethnic Albanians who live in smaller
numbers in other municipalities where ethnic communities are represented
as a majority, also exhibited a similar fate.
The reason for this is due partly to the fact that, in reality, the Framework Agreement never intended to offer equal protection for all ethnic
communities in Macedonia, and partly as a result of weak and inconsistent
implementation of the law of the state, and, more importantly, the municipal level. The main objective of the Framework Agreement of 2001 was to
meet the complaints of the ethnic Albanian community, and thus prevent
any further conflict. Therefore, should not be surprising fact that ten years
after signing, the Treaty failed in the attempt to offer an appropriate solution to protect all ethnic communities in Macedonia in the same way.
One common concern that was raised from smaller communities,
especially since 2001, was their perception of being “forced to choose a
side” between the majority Macedonians and numerically superior ethnic
Albanian minority. This occurs as a consequence not only of increasing and
post-conflict society polarized, but the mechanisms for the protection of
minorities, who often carry out procedures binationalism account of multiculturalism.
In recognition of this reality, in 2008, the Macedonian Parliament
adopted the Law on protection and in crease the rights of ethnic minorities,
who are represented by less than 20 percent of the population. The law calls
for the establishment of a special agency to ensure the realization of the
rights of the smaller communities provided by the Framework Agreement.
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However, despite the successful provision of office space after a period of waiting more than a year after the appointment of two successive
directors, financial and human resources of the agency is still inadequate,
and its influence, which the trigger in November 2009, is negligible.
Progress Report on the country in 2010 by the European Commission
noted how, “in the absence of clear responsibilities, budget and mandates,
the agency did not make any significant activity or took the initiative to defend the interests of smaller communities. [in2010] “.46 If Macedonia wants
to keep the original instead of bi-national multicultural country, it must pay
more attention to full and effective implementation mechanisms for the
protection of minorities at the local level that are of particular importance
to smaller communities in Macedonia.

46 EC, pg. 21-22
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Annex A: Equitable Representation within the Selected Municipal Administration47
No:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Name of population Маc.
municipality
staff
%
Brvenica
15855
37.5
2010
16
37.5
Chair
64823
24.1
2010
58
29.3
Chaska
7673
57.3
2010
22
86.4
Cucer
8493
47.3
Sandevo
2010
23
39.1
Dolneni
13568
35.9
2010
16
56.3
Jegunovce
10790
55.3
2010
17
88.2
Kicevo
30138
53.6
2010
89
84.1
Krusevo
9684
62.8
2010
22
81.8
Kumanovo
105484
60.4
2010
118
80.5
Mavrovo and
8618
50.5
Rostusa
2010
15
53.3
Gostivar
81.042
18.5

Alb.
%
61.6
62.5
57.0
67.2
35.2
9.1

Turk.
%
0.0
0.0
6.9
3.2
2.8
0.0

Rom.
%
0.0
0.0
4.8
0.0
0.0
4.5

Vl.
%
0.0
0.0
0.1
0.0
0.0
0.0

Srb.
%
0.5
0.0
1.0
0.7
0.0
0.0

Bos.
%
0.0
0.0
4.6
0.9
0.0
0.0

Oth.
%
0.3
0.0
0.0
0.8
0.0
0.0

22.9

0.0

0.3

0.2

28.6

0.0

0.0

8.7
26.7
6.3
43.0
11.8
30.5
11.8
21.3
0.0
25.9
11.9
17.2
0.0
65.6

0.0
19.1
12.5
0.0
0.0
8.1
4.6
3.3
0.0
0.3
0.0
31.1
20.7
11.8

0.0
0.1
0.0
0.4
0.0
5.4
0.0
0.0
0.0
4.0
0.0
0.1
0.0
3.8

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.3
0.0
10.5
18.2
0.1
6.8
0.0
0.0
0.01

52.2
0.1
0.0
1.0
0.0
0.3
0.0
0.4
0.0
8.6
0.0
0.1
0.0
0.19

0.0
17.5
25.0
0.0
0.0
0.0
0.0
1.4
0.0
0.0
0.0
0.4
0.0
0.04

0.0
0.6
0.0
0.3
0.0
1.9
0.0
0.3
0.0
0.6
0.8
0.7
26.0
0.84

Petrovec
2010
Sopiste
2010
Staro
Nagoricane
2010
Vrapciste
2010
Zelenikovo
2010

51.4
90.5
60.2
86.7

22.9
0.0
34.4
10.0

17.5
0.0
0.0
0.0

0.7
0.0
0.5
3.3

4840

80.7

19
25399
34
4077
8

52.6
4.1
8.8
61.9
100.0

2010

117

8255
21
5656
30

4.27

1.70
1.6
0.0
0.0
0.0

0.0
0.0
0.1
0.0

5.0
9.5
0.6
0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.2

0.0
83.1
82.4
29.6
0.0

0.0
12.3
2.9
0.0
0.0

0.0
0.0
0.0
2.3
0.0

0.0
0.0
0.0
0.0
0.0

47.4
0.0
0.0
1.1
0.0

28.20 65.81

0.9
0.0
4.3
0.0

0

0

0

0

0.1
0.0
0.0
0.0
4.7
0.0

0.0
0.4
0.0
0.5
0.0

47 Data from selected multi-ethnic administrations taken from the Directoryof
Municipalities in Macedonia (MCIS 2006., 2010.)& These data are collected directly
from the municipalities by ZELS in September 2010.
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Annex B: Information about membership in the municipal committees for
interethnic relations 48
Needs
Number
Number of
according
of female
Members
to law
members

Number of
Are all local
Equal
Members of
communities are representation
Municipal
represented
of
Council
No
2
yes
Serb.=0.49%

No:

Name of
Municipalities

1
2
3

Brvenica
Butel
Chair

yes
yes
yes

6

0

4

1

4

Chaska

yes

5

1

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Chucer Sandevo
Debar1
Dolneni
Jegunovce
Kicevo
Krusevo
Kumanovo
Mavrovo and
Rostusa
Petrovec
Sopiste

yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes
yes

5
5

0

5

1

5
12

0
2

15

Struga2

yes

8

0

yes

16
17
18
19
20

Shuto Orizari
Tetovo
Vranestica
Vrapciste
Zelenikovo

yes
yes
yes
yes
yes

5
5

0
0

No
Turks
.=2.51%

yes

yes

21

Bogovinje

no

3

1

3

22

Dojran

no

5

1

5

23

Drugovo

no

3

1

1

24

Gevgelija

no

5

2

0

25

Gostivar

no

4

0

26

Kratovo

no

5

1

5

27

Lipkovo

no

5

0

2

28

Lozovo

no

7

1

2

29

Oslomej

no

5

0

4

30

Saraj

no

3

0

3

31

Staro Nagoricane

no

5

1

2

32

Valandovo

no

6

2

6

No
Rom.=4.76%
No
Alb.=35.23%
Turks.=5.1%

yes

yes

yes

5

yes

No
3.Mac,2.Alb.

0-no

No
Vlah.=10.53%
Yes

yes
No
Turks .=8.3%

Не
Сите се
албанци
No
Turks.
2,Alb.1,
Mak.1,Serb.1.
No
No
Alb.=4.77%
Turks.2
yes
yes
No
yes
Turks.3
Rom.1
No
No
Turks 2,
Serb.=0.23%
Mac.1
Turks.=0.08%
Rom.1
No
yes
3 Alb., 1 Mac.
No
yes
2 Turks.
No
yes
4 Alb., 1 Mac.
No
Не
Alb. =3.9%
Сите се
Turk. =3.6%
албанци
No
yes
3 Mac.,1
Serb.
No
yes
Rom.=6.27%
no
Turks .=4.9%
No
Rom.=1.05%
Turks .=3.9%

48 Foundation Metamorphosis and Common Values.p.26
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CAHİT KÜLEBİ’NİN HAYATI, EDEBİ FİKİRLERİ VE
ESERLERİ
					

Doç. Dr. Mariya LEONTİÇ *
ÖZET

Cahit Külebi Çeltek Zile Köyü, Türkiye’de 1917’de doğdu. Türkiye’nin en
iyi lirik şairlerinden biridir. Yüksek Okul Öğretim Bölümünün Türk dili ve Edebiyatı Bölümünden İstanbul 1940 yılında mezun oldu.
Şiir ve nesir yazdı. Yazmış olduğu on kitaptan sekiz tanesi şiir kitaplarıdır.
Cahit Külebi, Çağdaş Türk şiir tarihinde önemli bir yere sahiptir.
Yazdığı kitapların konuları, hayattan, halk şiirinden ve Türkiye’nin değişik
insanlarından ilham alarak işlediği konulardır. Şiirlerinde sık sık, dağlar, nehirler,
çiçekler, ağaçlar, insanlar, kadın, erkek, anne, baba, çocuk, yaşam, ölüm, sevgi,
köyler, şehirler ve yurt doğası hakkında bahsetti ve onun insana olan sevgisini
yazılı bir şekilde ifade etmeye gayret etti.
Cahit Külebi 1997 yılında Ankara’da ölmüştü.
Anahtar kelimeler: Lirik şiir, şiirler, insan sevgisi, doğa sevgisi.

LIFE WORKS AND LITERARY WORKS OF CAHIT KULEBI

ABSTRACT
Cahit Külebi was born in Çeltek village of Zile, Turkey in 1917. He is one
of the best lyric poets in Turkey. He graduated from the Department of Turkish
Language and Literature of The School of Higher Education of Teaching in Istanbul in 1940.
He wrote poems and prose. He wrote ten works, eight of them were poetry
books. Cahit Külebi has an important place in contemporary Turkish poetry.
The books that he wrote were inspired by his life, the folk poetry and the
people from Turkey. In his poems he often wrote about nature, mauntains, rivers,
flowers, trees, people, woman, man, mother, father, child, life, death, love, villages, cities, homeland and put his love for people into his writing.
Cahit Külebi died in 1997 in Ankara.
Key words: lyric poet, poems, love for people, love for nature.
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1. Cahit Külebi’nin Hayatı
Cahit Külebi 10 Ocak 1917’de Zile’nin (Tokat) Çeltek Köyü’nde
ailenin üçüncü cocuğu olarak doğdu. Asıl adı Mahmut Cahit’tir. Ailesi Erzurumludur, fakat Birinci Dünya Savaşı’nda ailesi göç etmek mecburiyetinde kalınca Zile’nin Çeltek Köyü’ne yerleşmişlerdir.
İlk okulu Zile, Artova ve Niksar’da okumuştur. Yaz tatillerinde
bir kunduracı ustası yanında çıraklık yapmıştır. Ailesi Cahit’i çok küçük
yaşta anaokuluna gönderince küçük çocuk tepki göstermiş, her gün okula
gitmemek için direnmiş, fakat annesi çocuğunun geleceğini düşünerek bu
konuda çok ısrarlıymış. Ancak Zile’nin çocukları seven ve anlayan Pamuk
Hocası ona ders verince okulu sevmeye başlamış ve artık hiçbir okuldan ve
dersten kaçmamıştır. Çok küçük yaşta kendinden büyük çocuklarla beraber
okuduği için “Bu yüzden, yürekli ve atak yaradılışı olduğum halde, bütün
yaşamımda utangaç ve çekingen kaldım.1“ derdi… Bu özellikler olgun
yaşta yazdığı şiirlerinde de hissedilecekti.
İlk okulda Cahit Külebi roman okumayı çok sevmiş, belleği çok
güçlüymüş, bir okuyuşta ezberliyormuş. Tokat’ta lise olmadığı için, Sivas
Erkek Lisesinde yatılı olarak okumuştu, lisenin karanlık ve soğuk duvarları
arasında çok acı çekmiş, ağlamış, gurbet ve hasret hissi artmıştır. Bu yıllarda
top oynamayı, dergi, roman ve şiir okumayı severmiş, “… o aziz kitaplar
sayesinde hayatın güzel, dünyanın sevilir şey olduğunu o ıssız gecelerde
hissettim.”2 dermiş. Lise son sınıftayken babasını kaybetmiş, fakat büyük
bir azimle lise tahsilini 1936’da tamamlamıştır.
Liseden sonra tahsiline devam etmeğe kararlıymış. Annesi Tıp veya
Mülkiye Fakültesine girmesi konusunda ısrarlıymış. Cahit Külebi ise Edebiyat Fakültesini seviyordu, bu fakültede tahsil görüp şair olmak istiyordu, Edebiyat Fakültesini okumadan şair olamayacağını sanıyordu. Aklı ve
gönlü Edebiyat Fakültesinde olduğundan yaz boyunca hem Mülkiye hem
Edebiyat Fakültesi için belgeleri hazırlamış ve giriş sınavlarına çalışmıştır.
Edebiyat Fakültesi sınavını kazanınca diğer okullardan vazgeçmiştir.
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü ve Yüksek Öğretmen Okulunda yüksek seviyede bir eğitim
görmüştür. Fakültede Reşit Rahmeti Arat, Fuat Köprülü, Ahmet Hamdi
1 Uyguner Muzaffer, Cahit Külebi – yaşamı, şiiri, yapıtları, seçmeler. İstanbul, Altın
Kitaplar Yayınevi 1991, 13
2 Çetişli İsmail, Cahit Külebi ve Şiiri. Ankara, Akçağ Yayınları , 37
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Tanpınar, Ali Nihat Tarlan gibi hocalar Cahit Külebi’ye ders vermişlerdir.
Reşit Rahmeti Arat’ın teşvikleriyle Almancayı öğrenmek için Berlin’e
gönderilmiş. 1939 – 1940 eğitim öğretim yılında fakülteden mezun olmuş
ve Cahit Külebi rüyasını gerçekleştirmiştir. Mezun olduktan bir ay sonra
askere gitmiştir.
Bu yıllarda Cahit Külebi’nin hayatında önemli olaylar yaşanmış.
Tarih Bölümünden mezun olan Süheyla Tarkan’la 1940’ta nişanlanmış,
askerlikten döndükten sonra 1942’de evlenmişlerdir. Bu evlilikten oğulları
Mehmet Ali ve Ahmet dünyaya gelmiştir. 1991 yılında genç yaşta oğulları
Ahmet’i kaybedince şair ve eşi büyük bir acı yaşamışlardı. 1993 yılında
Süheyla Hanım da vefat etmiş. Bu iki kayıptan sonra şair acı ve yalnızlık
içinde kalmış. Ve birkaç yıl sonra, 20 Haziran 1997’de Cahit Külebi vefat
etmiştir.
2. Cahit Külebi’nin Edebî Hayatı, Edebî Fikirleri ve Eserleri
Cahit Külebi iş hayatına 1943’te Antalya Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak başlamış, otuz iki yıl eğitimde çalışmış, on altı yıl Türk dili
ve edebiyatı uzmanı olarak müfettişlik yapmış. 1946’da Konservatuvarda,
1954’te ise Ankara Gazi Lisesinde edebiyat öğretmeni olarak çalışmış. Müfettiş olarak Anadolu’da, Amerika’da ve İsviçre’de çalışmıştır.
1973’te emekliğe ayrılmış ve çalışmalarını Türk Dil Kurumunda devam etmiştir. Bütün bu işlerde çalışırken devamlı edebî eserler okumuş, şiirler yazmış, şiir kitapları yayımlamış, edebiyat çevrelerinde bulunmuştur.
Cahit Külebi’nin edebiyata karşı sevgisi, özellikle şiire, küçük yaşta gelişmiş ve şiir yazmaya özenmiş. Sivas Lisesindeki şiir ortamı onun
için hem verimli hem de teşvik edici olmuştur. Bu dönemde birçok şair
tanıyıp onlardan şiirlerini dinlemiş: Ahmet Kutsi Tecer, Âşık Veysel, Ali
İzzet, Meslekî, Tâlibî, Ağa Dayı vs. Bunların dışında Haşim’in, Hamdi
Tanpınar’ın, Necip Fazıl Kısakürek’in şiirlerini sevmiştir.
Cahit Külebi, Ahmet Kutsi Tecer’in gayretleriyle, “Toplantı” dergisinde, 1933 yılında lise birinci sınıf öğrencisiyken “Gurbet Acısı” başlığı
ile ilk şiirini yayımlamıştır. Bu dönemde diğer edebiyat dergilerinde de
şiirleri yayımlamaya devam etmiştir.
İstanbul’da, fakülte yıllarında Behçet Necatigil, Orhan Veli, Sabahattin Kudret Aksal ve Ceyhun Atuf Kansu’yu tanımış. Bu dönemde de şiir
yazıp yayımlamış, fakat Cahit Külebi bu şiirlere “çıraklık dönemi” şiirleri
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olarak bakmış. Şairliğinin asıl başlangıç tarihi olarak 1938’i kabul ederdi. Bu tarihte yoğun olarak birçok edebî dergilerde şiirleri yayımlanmıştır.
Aynı dönemde bir yandan türküleri, halk şiirini, divan şiirini, diğer yandan
batı edebiyatını, özellikle Fransızca’yı bildiğinden Fransız şairlerin kitaplarını okumuş.
1945’te Antalya’dan Ankara’ya gelince şiir çevresi genişlemiş.
Türk şiirinde iz bırakmış Orhan Veli Kanık, Cahit Sıtkı Tarancı, Şahap Sıtkı, Necatı Cumalı, Sabahattin Eyüboğlu, Oktay Rıfat, Ahmet Muhip Dranas, Melih Cevdet Anday, Nurullah Ataç gibi şairler onun dostlarıdır artık.
Cahit Külebi’nin 1933 yılından hayatının sonuna kadar “Varlık”,
“Toplantı”, “Yücel”, “Gençlik”, “Sokak”, “Ülkü”, “Yaratış“, “Kaynak”,
“Türk Dili”, “Yenilik”, “Hisar”, “Hürriyet Gösteri”, “Yazko Edebiyat”,
dergilerinde şiirleri yayımlanmıştır.
İlk şiir kitabı olan “Adamın Biri” ni 1946’da yayımladı. Bütün şiirlerinde samimi bir lirizm hissediliyordu. Bu kitabından sonra büyük bir
başarıyla diğer lirik kitapları devam etti.
Cahit Külebi’nin edebî hayatında şu şiir ve nesir kitapları yayımlandı:
A. Şiir kitapları
1. “Adamın Biri” (1946)
2. “Rüzgâr” (1949)
3. “Atatürk Kurtuluş Savaşında” (1952)
4. “Yeşeren Otlar” (1954)
5. “Süt” (1965)
6. “Türk Mavisi” (1973)
7. “Yangın” (1980)
8. “Güz Türküleri” (1991)
B. Nesir kitapları
1. “Şiir Her Zaman” (1985)
2. “İçi Sevda Dolu Yolculuk” (1986)
Cahit Külebi’yi bütün bu eserleriyle Türk edebiyatında görülen bir
edebî grub veya anlayışa dâhil etmek mümkün değil, çünkü ilk kitabıyla
bile kendine özgü ve orijinal şiir yaratabilmiş bir şairdir. Bu sebeple şiirleri
büyük ilgi görüp, İngilizce, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Rusça, Romence, Bulgarca, Azerîce, Kazakça, Türkmence ve Makedonca’ya çevrilmiştir.
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3. Cahit Külebi’nin Şiiri ve Şiir Anlayışı
Cahit Külebi şiiri ve şiir anlayışını şöyle anlatmıştır: “İnsanlık tarihinde hemen bütün sanat dalları bilimden eskidir. Şiir ise, en eski sanatlardan biridir. Buna karşın, örneğin müzik, resim, tiyatro gibi hemen bütün sanatların öğreti kuralları bulunduğu halde, şiir yazmanın hiçbir kuralı
yoktur…3“ “…Şiirin bütün bu koşullar içinde en ilkel, en yalın, en öz bir
sanat türü olarak kaldığını söylemek yanlış bir yargı olmaz. Buna koşut
olarak şiir, insanın kendi anadilinin çalgısında söylenen bir türkü olduğu
düşünülebileceği gibi, gerçek şiirin de ulusal çalgıyla çalınan bir ezgi olduğu da düşünülebilir. Bu yüzden, şiir, bütün ilkelliğine, kuralsızlığına, başıboşluğuna karşın sanatların insana en yakını ve belki de en soylusudur.4“
Cahit Külebi’nin şiir yazma tarzı ilginçtir. O günlerce, aylarca, şiiri
önce içinde yazar, olgunlaştırır, ondan sonra masaya oturur ve yarım saatte
kâğıda dökerdi fakat bu şiirin son şekli değildir, uzun süre şiiri düzeltir ve
son şeklini verirmiş. Bu düzeltmelerde özellikle şiirdeki kelimelere, dile ve
musikiye önem verirmiş.
Cahit Külebi çok üreten şair değildir. {iirlerini uzun zaman, içinde
yoğunlaştırdıktan sonra öz Türkçe’ye önem vererek yazan bir şairdir. Bu
yüzden Cahit Külebi altmış yılı aşan sanat hayatı boyunca 150 cıvarında
şiir yazmıştır. Bu şiirler son derece lirik, çoğunda mizah da vardır.
4. Cahit Külebi’nin Şiirlerinde Konu, Dil, Yapı ve Üslûp
Cahit Külebi şiirlerinde büyük bir içtenlik ve lirizm ile farklı konular
işlemiş. Şiirlerinde insan, dünya, sevgi, mutluluk, özgürlük, özlem, insan
sorunları, vefasızlık, mutsuzluk, ayrılık, cinsellik, kadın güzelliği, çocuk,
gurbet, yalnızlık, yaşlanma duygusu, ölüm, doğa, sanat gibi evrensel konulara büyük yer vermiştir. Birçok şiirinde vatanını, özellikle Anadolu’yu,
Türkiye’nin tarihini ve tarihî insanlarını, vatandaşlarını, halkın hayatı ve
sorunlarını, ilk şiirlerinden son şiirine kadar başarıyla yansıtan şairlerden
biridir.
Bazen çevresiyle de şiir yoluyla tartışır ve böylece şiirin bir konusu olurdu. Bunu şair şöyle açıklıyor : “…çocukluğum, halk içinde geçti,
çünkü bir kasabada yaşadım. Yaşamımı, çevremdeki izlenimleri, elbette,
3 Uyguner Muzaffer, a.g.e. 213
4 Uyguner Muzaffer, a.g.e. 214
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şiirlerimde yansıtmam gerekirdi. Birkaç kez belirttiğim gibi, ben, şiiri bir
tür konuşma sayıyorum.5“ Cahit Külebi’nin en önemli özelliklerinden biri
kullandığı sade, yalın Türk dilidir. Çoğu şiirlerinde halk dilini kullanıp
halkın hayatını daha yakın yansıtmış ve şiirlerine ayrı bir sıcaklık katmıştır.
Belki bu sebeple iki – üç nesil şiirlerini çok kolay ezberledi ve farklı vesilelerle onları söyledi.
Şiirlerin yapısı da ilk bakışta çok sade, fakat temelli bir araştırmadan
sonra o yapı üzerinde ne kadar çok emek verildiğini görebilirsiniz. Genellikle çok sade görünen şiirlerin yaratılışında inanılmaz büyük emek
vardır. Cahit Külebi genellikle on beş - yirmi mısralı kısa şiirler yazmıştır,
fakat orta uzunlukta ve uzun şiirleri de vardır. Şiirlerini genellikle üç –
beş birimden oluşturarak, başlangıç dönemi dışında, serbest şiir anlayışıyla
kısa mısralı şiirler yazmıştır. Şiirlerin sade başlangıcı ve yapısı, özellikle
sade ve güçlü tamamlanması anlatılan konulara son derece uygun, şiire
de ayrı bir güzellik katmaktalar. Bu sebeple Külebi’nin şiirlerini içinizden
okuduğunuzda şarkı dinlemiş gibi oluyorsunuz. Ses uyumu, dizelerin yinelenmesi, kafiyeler, redifler, benzetmeler Cahit Külebi’nin şiirlerinde sadece
ona özgü bir dil ve şiir müziği yaratmıştır.
Cahit Külebi şiiri yaratırken aynı ölçüde dile, konuya ve yapıya önem
verir. Ona göre: “Bir şair, yalnız yapı için ya da yalnız içerik için şiir yazarsa,
o şiirin başarılı olduğuna ben kişisel olarak inanmıyorum. Benim şiirimin
birinci öğesi, bu yapı ve içerik kalıtımının bulunmasıdır. İkincisi, ben şiir
yazarken, örneğin bir aşk şiiri yazayım, ya da şu konuda şiir yazayım diye
düşünmem. Anlatacağım şeyleri, çeşitli yönleriyle anlatmaya çalışırım. Ve
her şiirimde, mutlaka, bu çeşitli yönler vardır. çünkü insan, yalnız bir şeye
bakarak yaşayamaz. çevresini yansıtırken de doğada, insanda ve eşyada
gördüğü şeylerin hepsini bir arada alır, onlardan algılanır. Onları, şiirde bir
arada yansıtmanın hiç de gereksiz olmadığına inanırım…6“
Cahit Külebi çoğu kez Türk halk ürünlerinin dil ve yapısından ilham
almış, Batı şiir estetiği ve tekniğinden yararlanmış, fakat onları kendi
konularına, fikirlerine, diline ve şiir yapısına yansıtırken “yalınlık, açıklık,
sadelik, tabiîlik ve samimîlik7” özelliklerini taşıyan yepyeni bir üslûp
yaratmış ve hepimizin gönlünü alan sıcak ve samimi şiirler yazmıştır.

5 Uyguner Muzaffer, a.g.e. 37
6 Uyguner Muzaffer, a.g.e. 42
7 Çetişli İsmail, a.g.e. 267
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Dr. ABDÜLMECİT NUREDDİN’İN “BALKANLAR’DAN
TÜRKİYE’YE GÖÇ VE ETKİLERİ” ADLI KİTABIN
TANITIMI:
PROMOTION OF THE BOOK “MIGRATION FROM THE
BALKANS TO TURKEY AND THEIR IMPACTS”
						

Doç. Dr. Fadıl HOCA*

Müellif olarak Sn. Abdülmecit Nureddin’in “Balkanlardan Türkiye’ye
Göç ve Etkileri” kitabı Sn. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan’ın Genel Yayın Yönetmenliği, Sn. Erbay Kücet’in Yayın Danışmanlığı, Sn. Mustafa Önsoy’un
Genel Koordinatörlüğü ve Sn. Yüksel Namlı’nın Basım Koordinatörlüğü
yaptığı ÇAĞLA yayınları tarafından Nisan 2011 yılında yayınlandı. Adı
geçen kitabın sayfa dizaynı ve dizgisini ise sn. İlker Ali, redaksiyon düzeltimini sn. Fahri Tuna, kapak resmi ise İntan Karabatak tarafından yapılmış
olan bu kapsamlı eser, kuşe kağıda basılı olarak toplam 302 sayfadan ibarettir.
“Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri” adlı eserin ihtiva ettiği
ana ve yardımcı maddelere baktığımızda, bunlardan 24 ana madde ve 32
yardımcı madde olmak üzere toplam 56 maddeden ibaret olduğunu görüyoruz. Muhteva bölümünden sonra 11 tablodan ibaret tablolar bölümü ve
yine 11 resimden ibaret 11 resim bölümü de mevcuttur. Yurtiçi ve yurtdışı olmak üzere çok değişik dillerde ve farklı kaynaklara başvurduğunun
göstergesi olarak, Dr. Abdülmecit Nureddin’in kitabında kullanmış olduğu
değişik dillerdeki toplam 449 dipnot bunun bir ispatı olsa gerek.

_____________________
*Makedonya-Üsküp “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü Öğretim Üyesi
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Sayın Abdülmecit Nureddin, kitabının önsözünde belirttiği gibi bu
çalışmasının tarihsel perspektifinin oluşmasındaki fikir ve çalışma için cesaretlendirici tavır elbette ki, 2012 yılı Balkan göçlerinin 100. yıldönümü
olmasının etkili olduğunu bizzat kendisi beyan etmektedir. Nitekim, yaşanan göçlerin tarihsel perspektifinin çok geniş olması, bu dönemde yaşanan
göçlerin sayısının da, çok fazla ve göçlerin muhtevasının birbirinden farklı
olması hasebiyle, göçler konusunda bir sınırlama yapmaya mecbur kalmıştır. Bu mecburiyet çerçevesinde yapılan çalışmada, sadece Osmanlı’nın
Balkanlardan çekilmesinden başlayarak sınırlandırılmış ve günümüze kadar olan göçler incelenmiştir.
Çalışmada, büyük kitlesel göç dalgası (1915-1960) ve sonrası Balkan
göçleri nitelendirilip göç dalgası arasında yer alan İskânlı ve Serbest Balkan göçleri incelenmiştir. Özellikle Balkan coğrafyasının her bölümünden
Türkiye’ye göç etmesinin yanında demografik yapının da değişmesine neden olmuştur. Ancak, Arnavutluk’tan Türkiye’ye göçün yok denecek kadar
az gerçekleşmesinin yanında günümüzde Arnavutluk’ta Türklerin hiç olmayışı, Enver Hoca yönetiminin uygulamış olduğu asimilasyon politikasının
ne kadar başarılı olduğu hususuna dikkat çekmektedir. Keza, Yugoslavya
ve Romanya’dan göç edenlerin belirli bir kısmı serbest göçmen olarak göç
etmeleri ve Bulgaristan ile Yunanistan’dan göç edenlerin büyük bir kısmı
İskânlı olarak yerleşmeleri arasındaki ironik bağ ve Türkiye’ye etkileri açısından müellifin dikkatinden kaçmamıştır. Özellikle, Cumhuriyet döneminde göç eden İskânlı göçmenler, Türk kimliğine sahip çıkıp inşa edilen
ulus-devlet oluşmasında etkili olduğunu ifade etmektedir. Serbest göçmen
olarak yerleşenler ise, din esasına dayalı kesimlere yakınlık göstererek, göç
ettikleri ülkelerin baskılarını sindirememenin göstergesi olup, daha esnek
ve uysal bir yapıya büründükleri analiz edilmiştir.
Abdülmecit Nureddin “Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri”
adlı kitabın ilerleyen bölümlerinde, iç ve dış göçler olmak üzere bu iki
kavram üzerinde durmaktadır. İç göçler derken, iktisadi sıkıntılar nedeniyle
oluşan iç göçler, iç karışıklıklar nedeniyle oluşan iç göçler ve boş alanların ziraata açılması nedeniyle oluşan iç göçler hakkında ayrıntılı bilgiler
vermektedir. Dış göçler bölümünde ise, siyasi nedenlerle oluşan göçler,
Osmanlı İmparatorluğuna siyası göçler ve zorunlu göç olgusunun tanımlamasını yapmaktadır.
Balkan göçleri bölümünde ise, Balkanların genel durumu ve
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lanmalar ve bu ayaklanmaların göçlere etkisi yanında, 1804-1820 yılları arasında Sırp ayaklanmaları gibi, 1830-1867 yılları arasında Özerk
Sırbistan’ın Türklerden arındırılması ve 1876-1878 yılları arası Osmanlı’ya
karşı açılan savaşın getirdikleri ile 1878 y. Sırplar tarafından Bosna işgali
ve Boşnak göçleri bölümlerine yer verip ayrıntılı bilgiler sunmaktadır.
Adıgeçen eserin ilerleyen bölümlerinde, XIX y.y. Balkanlar’da isyanlar ve bağımsız hareketlerinden teferruatlı bahsederek, Sırp isyanı, Hersek isyanı, Karadağ isyanı, Bulgar isyanı, Arnavutluk isyanı, Yunan isyanı
ve Makedonya sorunu olmak üzere, Balkanlarda medyana gelen ve tarihi
önemi olan tüm isyanlardan ve onların özelliklerinden bahsetmeyi ihmal
etmediği görülmektedir.
Sn. A.Nureddin “Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri” adlı eserinde, önemle durduğu ve vurguladığı konular arasında, I ve II Balkan Savaşı ve bu savaşların sonrasında meydana gelen göçler olduğu aşikârdır.
Osmanlı sonrası (1912-2000’li yıllarına kadar) Balkan göçleri bölümünde
ise; Bulgaristan’dan Türkiye’ye göçler, Türk-Bulgar Mübadelesi derken,
1950-51, keza 1969-1978 yılları arası yapılan ve akraba göçü olarak nitelendirilen göçler yanısıra, 1989 göçleri ve bu göç dalgalarının sonuçları
hakkında değerlendirme yapmaktadır.
Değerli konuklar, adı geçen kitabın devamında, Balkanlar’dan meydana gelen göçlerden; Yunanistan’dan Türkiye’ye göçler hakkında, Rum
göçü ve 1914 Türk-Rum Mübadelesi, Lozan Barış Antlaşmasında Mübadele sorunu, bu Mübadelenin uygulanışı ve en nihayet Türk-Rum Nüfus
Mübadelesinin genel sonuçları hakkında ayrıntılı bilgiler vermektedir.
Abdülmecit Nureddin “Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri”
adlı eserinde, Bulgaristan’dan ve Yunanistan’dan yapılan göçlerden ve onların sonuçlarından sonra, üçüncü ve önemli bir göç dalgasını oluşturan
elbette ki, Yugoslavya’dan yapılan göçlerdir.
Yugoslavya’dan yapılan göç dalgasından bahsederken, Bosna’daki
göçler, Sırbistan’dan, Karadağ’dan, Kosova’dan ve Makedonya’dan medyana gelen göçlerden ayrı ayrı bahsederek, tarihte derin izler bırakan ve
ibret verici göçlerden alıntılar ve pasajlar vermektedir. Nitekim, 1918 yılında kurulan SHS Krallığının ilk Başbakanı olan Sırp asıllı Stoyan Protiç,
Boşnaklara karşı tamamen düşmanca bir tavır içinde olduğunu ve Bosna ile
Boşnaklara SHS Krallığı içinde nasıl bir rölün verilmesi gerektiği üzerine
yürütülen tartışmalar esnasında, 1918 yılında Başbakan olarak Protiç şu
sözleri söylemiştir: “Bosna’yı bize (Sırbistan’a) bırakın. Bizim Bosna ile
ilgili çözümümüz var. Ordumuz Drina nehrini geçince Türklere 24 saat,
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en çok da 48 saat süre verecektir. Daha önce Sırbistam’da yaptığımız gibi,
verilen süre içinde “dedelerinin dinine” geri geri dönmeyen Boşnakların
hepsi kesilecektir.”
Gerçekten de SHS içinde bütün Müslümanlar zor günler yaşamıştır.
Cinayetler, soygunlar, Müslümanların evlerinin kundaklanması, camilerin
depo olarak kullanılması, Müslüman çocukların okula gitmesini caydırmak
için okullarda Ortodoks dualarıyla derse başlanması gibi olaylar,1918 sonrasında da yaşanmış, bununla Müslümanların göçe zorlanması hedeflenmıştır. Müslümanlarda güvensizlik duygusu yaratmak için ayrıca, Müslümanlardan silahlar toplanmış, Sırp ve Karadağlılara ise silah dağıtılmıştır.
Krallığın kurulmasının hemen ardından başlatılan “ağrar reformu” uygulamaları, Türk Boşnak, Arnavut ve Makedon halkını çok olumsuz etkilemiştir. Söz konusu toprak reformlarında Müslüman topluluklarından alınan
topraklar, toprak reformuna tabi tutulan yekünün dörtte üçüne tekabül etmektedir. Ayrıca, 1918-1919 yıllarındaki birinci toprak reformunda Makedonya, Kosova, Sancak ve Karadağ’daki Müslümanlardan toplam 231.098
hektarlık toprağın alındığı bilinmektedir.
Yugoslavya topraklarından göç eden Türklerden bahsederken: Birinci dünya savaşından 1914 yılına kadar Sancak, Kosova ve Makedonya’daki
Müslüman-Türk ahaliden, 281.747 kişi göç ettiği ve göç esnasında altı
yaşında küçük çocukların göz önünde bulundurulmadığı, Sırp kaynaklar
tarafından tespit edilmiştir. Baskıcı uygulamalara istinaden, Kosova ve
Makedonya’daki Müslümanların siyasal örgütlenme açısından mevcut yönetimlerce yapılan baskıları bertaraf etmek ve siyası haklarını savunmak
için “İslam Muhafaza-i Hukuk Cemiyeti” kurulmuştur. Aralarında Türklerin de bulunduğu bu Cemiyet, 1920’de yapılan seçimlerde 8, 1924’te
ise aralarında Emin Bey’in olduğu 14 kişi Belgrad meclisine girmeye hak
kazanmıştır. Lâkin, mevcut yönetimin, cemiyetin faaliyetlerini yasaklayarak cemiyet liderini hapse mahkum etmiş, dolayısıyla Müslümanlar temsil
edilmekten mahrum kalmışlardır. SHS Krallığında Türkçe dilinde eğitim
1929 yılına kadar devam etmiştir. Bu müsseseler dışında, 1927 yılına kadar
bölgede dini eğitim veren 73 Medrese’nin olup, SHS yönetimince yapılan
düzenleme sonucu bu sayı 1929 yılında 5’e düşürülmüştür. Aynı zamanda
Türkçe çıkan bütün neşriyat da durdurulmuştur.
SHS yönetimi Müslümanlara ait dini mabetleri konusunda yetersiz
kalıp, bu topluluğa yönelik sistematik sindirme yöntemi uygulamıştır. Siyasi hoşgörüden yoksun oluşu, Osmanlı’ya karşı duyulan nefret, yönetimin intikam alması için uygun konjoktür oluşturmuştur. Nitekim, birçok
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cami ve mezarlık, askeri alan (kışla) çiflik veya depoya dönüştürülmüştür.
Yugoslavya Türkiye arasında Yugoslavya’daki Müslüman-Türk varlılığın
statüsü ve muhtemel göç konusunda 1938 yılında Türkiye dış işleri bakanı
Rüştü Aras’ın tekifi ile Yugoslavya’dan Türkiye’ye sistematik göç konusunda bir teklif sunulmuştur.
Bu doğrultuda taraflararası bir ortak göç komitesi kurulup, göçün
nasıl gerçekleşeceği konusunda çalışma yapılmıştır. Türk heyetinin Başkanı Hasan Saha, Yugoslav heyeti ile uzun süren müzakereler sonrası, bu
topraklardan 200 bin kadar Müslüman-Türk’ün göçü için anlaşmaya varıp,
11 eylül 1938 yılında anlaşma imzalamıştır. Görüşmeler esnasında, Yugoslav tarafı Türkiye’ye göçmenlerin ulaşım, ikâmet ve Anadoluda yerleşmeleri için 20 milyon lira ödemesi gerektiği vurgulanmıştır. Bu anlaşma,
Balkanlar’daki demografik yapının değişimine yol açacağı için tepkilere
neden olmuştur. Varılan anlaşma gereğince, Makedonya ve Kosova’dan
altı yıl içinde yaklaşık 40.000 aile veya 200.000 bin kişi göç etme hakkına
sahip olacaktır. Burada göç edecek olanlardan aranan başlıca özellik, Türk
olmaları, Türkçe konuşmaları veya Türk kültürüne yakın olmaları gerekliliği belirlenmiştir.
Abdülmecit Nureddin “Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri”
adlı eserinde, dördüncü büyük göç dalgası olarak, Romanya’dan meydana
gelen göçlerden bahsetmektedir. Romanya’dan Türk göçlerini 1923-1933
ve 1934-1938 göçleri olmak üzere iki ayrı dönemde incelemek mümkündür.
Çünkü her iki dönem göçler, gerek nitelik ve gerekse nicelik bakımından
farklılık göstermektedir. İlk dönem göçler küçük gruplar halinde gerçekleşmiş ve gelenlerin çoğu serbest göçmen statüsünde kabul edilmişlerdir.
Buna karşılık ikinci dönem göçler ise kitlesel boyutta olup, gelenler iskânlı
göçmen statüsünde olarak devlet eliyle yerleşirilmişlerdir.
Netice itibariyle 1934-1938 yılları arası, Türk göçlerinin en yoğun
yaşandığı dönem olmuş ve bu dönemde 80 binin üzerinde Müslüman-Türk
Türkiye’ye göç ettirilmiştir. Cumhuriyetin ilk yılları itibariyle artma esasına dayalı bir nüfus politikası izleyen Türkiye, bu politikanın gereği olarak, Balkanlar’da Osmanlı Devleti’nin bakiyesi olan Türkleri Anadolu’ya
taşımıştır. Bu kapsamda Cumhuriyetin ilk onbeş yılında, 114.000 kişi
Romanya’dan Türkiye’ye göç etmiştir.
Balkanlar’da 1900’lere doğru başlayan göç hiç durmadan sürüp gitmiştir. Balkanlar’daki gayri Türk topluluklar kendi topraklarında Türk ve
Müslüman ahaliyi görmek istememişler ve bunları devamlı göçe zorlamışlardır. Ancak, 20. yüzyılın başlarına doğru azınlık statüsünün verdiği
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haklar çerçevesinde toparlanabilen Balkan Türkleri, değişen siyasi rejimler
süresince değişik tutumlarla karşı karşıya kalmıştırlar.
Bir yandan bulundukları ülkelerin anayasasına ayak uydurmaya çalışan Balknalar’daki Türk azınlığı, aynı zamanda Türkiye’ye organik bağları
canlı tutmaya devam etmiştir. Yıllar boyunca yapılan çeşitli anlaşma ve
sözleşmeler, dünya üzerinde tüm hükümetlerce genel kabul görmüş kurallar, Türkiye’nin bu soydaşlar üzerinde söz sahibi olmasını sağlamıştır.
Fakat, dünya konjotöründeki değişim, Türkiye’nin etki alanını azaltmış ve
neticesinde bir asır devam eden Balkanlar’dan Türkiye’ye göç devam etmiştir. Küreselleşme süresinde göçün seyri azalmış olmasına rağmen, bireysel göçler hala devam etmektedir.
Abdülmecit Nureddin’in “Balkanlardan Türkiye’ye Göç ve Etkileri”
adlı eserinin son bölümünde, 20 sayfadan ibaret zengin bir kaynakça ile
karşılaşıyoruz.
Kitabın kaynakçası birkaç bölümden ibarettir. Bunlar arasında, arşiv belgeleri olarak; 20 Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi, 2 Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü Arşivi, 7 Başbakanlık Osmanlı Arşivi, 1 Cumhuriyet
Arşivi, 1 Bulgaristan Arşivi ve 10 Yugoslavya Arşivi olmak üzere toplam
41 farklı ülke arşivinden yararlandığı görülmektedir. Adıgeçen eserin yazılmasında ise,
Türkçe yanısıra, İngilizce, Sırpça, Bulgarca, Makedonca, Boşnakça ve Arnavutça olmak üzere toplam 7 farklı dilden kaynaklara
başvurup onları incelemesi yanısıra toplam olarak 186 kitap ve makaleden
yaralanması gerçeği, bu eserde bilimsel kıstasların tümüne riayet edildiği
gibi, başta analitik ve komparativ metodların da kullanıldığı hakikatinden
hareket ederek, bu eserin yakın Türk tarihinin Balkanlar’dan Türkiye’ye
olan göçler konusunda vazgeçilmiyecek bir eser olduğunu söylemiş olsak
abartmamış oluruz diye düşünüyorum.
Türk bilimine, dolayısıyla Türk tarihine bu ciddi ve yeni bilimsel eseri kazandıran değerli kardeşimiz ve genç araştırmacımız olan Sayın Abdülmecit Nureddin’e göstermiş olduğu ciddiyet, bilimsel derinlik ve incelik ile
konuya hakim olma hüvviyetlerinden dolayı, kendisini tebrik eder, bundan
böyle hayatında başarılar ve yeni ilmi kitapların yayınlamasını temenni
ederiz. Keza Türkiye Gönüllü Eğitimciler Derneği (TÜGED’i) ve değerli
genel başkanları Sn. Doç. Dr. İbrahim Erdoğan’ı da bu kitabın yayınlanmasında göstermiş olduğu ilgi, alaka ve gayretlerinden dolayı kutlar, bundan
böyle yapacakları çalışmalarında başarılar dileriz.
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Türk tarihinin önemli bir parçasını oluşturan Yugoslavya’da Tito döneminde Kosova’da ve Makedonya’da Müslümanların ve Türklerin siyasî
etkinlikleri ve sosyo-kültürel durumları, demografik yapısı, ve Tito’nun
izlediği Makedonya siyaseti bu çalışmanın konusunu teşkil etmektedir.
Bu çalışmada demografik ve sosyo-kültürel açıdan birçok farklı unsura sahip olan ve Balkanların genel karakteristiğini taşıyan Makedonya’da
ve Kosova’da Müslümanların ve Türklerin komünist yönetim idaresince
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1.TARİHSEL SÜREÇTE TİTO YUGOSLAVYASI
Makedonya demografik yapısı itibariyle, Balkanlar’ın ufak bir kopyası gibidir. Balkanlar’ı anlamak, Makedonya’yı anlamaktan geçmektedir.
Balkanların ufak bir kopyası olan Makedonya, tipik bir azınlıklar ülkesidir.
Etnik yapısı ve coğrafi hudutları tartışma konusu olan Makedonya, Türk
tarihinin ayrılmaz bir parçası, Balkanların etnik, dinî, kültürel ve linguistik
açıdan en karışık bölgelerinden birisidir.
Birinci Dünya Savaşı sonunda Avusturya-Macaristan İmparatorluğu
dağılınca Hırvatistan, Dalmaçya, Bosna-Hersek, Slovenya ve 1389’dan beri
bağımsız olan Karadağ topraklarında yaşayan Slovenler, Hırvatlar, Boşnaklar ve Sırplar “Sırp, Hırvat ve Sloven Krallığı” adı altında birleşmiştir.1
Daha sonra bu krallığın ismi “Yugoslavya Krallığı” şeklinde değiştirildi.
Bu krallık 1929 yılına kadar varlığını sürdürdü. Bundan sonra ülke 1934
yılına kadar Kral Aleksander’ın diktatörlüğü altında kalmış ve onun öldürülmesiyle yönetim vekiller heyetine geçmiştir. Bu dönemde Krallık içerisindeki Makedonya toprakları “Güney Sırbistan” olarak adlandırılmıştır.
II. Dünya Savaşı başladığında ise ülke Alman, İtalyan, Macaristan ve
Bulgaristan orduları tarafından işgâl edilmiştir.2 Savaş müddetince bölgeye adeta anarşi hâkim olmuştu. Irkçılık ve dinî fanatizm yine sahnede idi.
Almanya kendi güdümünde bir Hırvat-Sloven Devleti kurmuştur. Kendilerini diğer Yugoslavya halklarından üstün gören Katolik Hırvatlar, Sırplara
ve Müslümanlara karşı cephe alarak Almanya’nın da desteği ile “Ustaşa”
harekâtını başlatmış ve bölgedeki diğer hakları katletmişlerdir.
Bu gelişmeler karşısında iki direniş örgütü ortaya çıkmıştı. Sırp hanedan taraflısı General Draza Mihaloviç’e bağlı Çentikler ve Federatif
Yugoslavya yanlısı, Komünist Parti lideri Josip Broz Tito’nun Partizanları. 1942 yılında da bir Antifaşist Ulusal Kurtuluş Örgütü (AVNOJ) kuruldu. AVNOJ’un yürütme komitesi hükümet işlevleriyle görevlendirildi
ve Kurtuluş ordusunun genelkurmayı Yugoslav Komünist Partisi Merkez
Komitesi’dir.
Savaş devam ederken Josep Broz Tito’nun başkanlığında, 29 Kasım
1943 tarihinde, Bosna’nın Yayçe (Jajce) kasabasında AVNOJ (Yugoslavya
Antifasist Ulusal Kurtuluş Konseyi) toplandı ve bu gizli toplantıda, “Her
1 Tanıl Bora, Yugoslavya: Milliyetçiliğin Provokasyonu, Birikim Yayınları, İstanbul,
1995, s.35.
2 Gorge Fyson-Jonathan Sılberman, “Roots of The Conflict”, The Truth About
Yugoslavia, New York, Pathfinder, 1993, s.34.
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millet kendi dilini, dinini, kültürünü, bayrağını serbestçe kullanacak” kararları alındı.3 Ayrıca, “Ulusal Kurtuluş Komitesi” tayin edilip ülkenin federal
bir temel üzerinde yeniden yapılandırılmasına karar verildi.4 Rusya’dan
destek alan Tito, 1943 yılında ülkenin kontrolünü eline geçirdi. Tito bir
geçici devrim hükümeti kurdu. Yugoslavya’nın eşit halklardan meydana
gelen federal bir topluluk olduğunu ilân etti. Bu çalışmalarından dolayı
Tito’ya 1943’te “Yugoslavya Mareşalliği” ünvanı verildi.
Ayrıca, Kasım 1945 seçimlerinde oyların %90’ını Komünist Parti
yönetimindeki Halk Cephesi Koalisyonu aldı. Yeni meclis, cumhuriyeti
ilan etti (29 Kasım 1945) ve Tito’yu cumhurbaşkanı seçti. Tito, II. Dünya
Savaşı’nın sona ermesi ile bütün halkları bir araya getirerek Yugoslavya
Federasyonu’nu kurmuş, Sırpların Bosna’nın Kosova veya Voyvodina gibi
Sırbistan içinde bir bölge olması şeklindeki taleplerine rağmen Bosna ve
Hersek de federasyonun kurucu cumhuriyetlerinden birisi olmuştur.
İkinci Yugoslavya ise birçok bakımdan ilk Yugoslavya’dan farklı nitelikler arz etmekteydi. Siyasi açıdan sosyalist bir rejimin benimsendiği
yeni Yugoslavya’da; Sırp, Hırvat ve Slovenlerin dışında kalanlara da devlet
örgütlenmesi hakkı tanınmış, ulusal sorunlar bu yolla aşılmaya çalışılmıştır.
İkinci Yugoslavya altı temel esas üzerine oturuyordu. Özellikle, sosyalist
piyasa ekonomisi, özyönetim, fedarilizm, bağlantısız dış politika ve “1941
kulübü”5 idi.
Yugoslavya sistemi Sırplarla diğer milletler arasında hassas bir dengeye dayanıyordu. Zayıf Sırbistan, güçlü Yugoslavya anlamına geliyordu. Bunu sağlayabilmek için, daha önceden güney Sırbistan olarak bilinen Makedonya Sırbistan’dan ayrılmıştır. Hırvat olan Tito böylelikle hem
Sırbistan’ın gücünü sınırlamış oluyor hem de Makedonları Bulgar ırkının
bir kolu olarak gören Bulgaristan’ın hak iddiasına karşı önlem almış oluyordu.
Tito’nun 1945’de kurduğu Yugoslavya’sında mihenk taşını Sırbistan
oluşturmuştu. Bir yıl sonra federal cumhuriyetler oluşturulurken, planlı ve
kasıtlı olarak, Kosova Vilayeti üç parçaya bölündü. Güney kesimleri Ma3 Secaettin Koca, “İkinci Dünya Savasında Balkanlar”, Der. Osman Karatay-Bilgehan
A. Gökdağ, Balkanlar El Kitabı, Cilt 2: Çağdaş Balkanlar, Vadi Yayınları, Ankara 2007,
s.657, 659.
4 Bahtiyar Sipahioğlu, “Kosova’nın Dünü, Bugünü ve Yarını”, Evlad-ı Fatihan, Aylık
Kültür ve Haber Dergisi, Sayı:41, Bursa, 2002, s.5.
5 Ülger, a.g.e., s.53. 1941 kulübü, Partizan Hareketinin kuruluş dönemindeki adıydı.
Bu grup içinde yer alanlar, 1945 sonrasında Tito tarafından kilit noktalara yerleştirildiler.
Konu için bkz. J. Broz Tito, Özyönetimli Sosyalizm, Koza Yayınları, İstanbul, 1978.
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kedonya, kuzey kesimleriyse doğrudan Sırbistan topraklarına katıldı. Orta
kesimi ise, eski Kosova Vilayeti’nin (33.000 km2) üçte birini oluşturan
oldukça küçültülmüş dar bir alanda Kosova Özerk Cumhuriyeti kurularak
Sırbistan Sosyalist Cumhuriyeti’ne bağlanmıştır.
Yugoslavya genelinde yapılan seçimlerde komünistlerin çoğunlukta
olduğu ‘Halk Cephesi’, oyların %90’ını aldı ve bu yolla seçilen meclis,
Ocak 1946’da yeni Yugoslavya anayasasını çıkararak federal düzenlemeleri ve Sırbistan’da iki özerk birim (Kosova ve Voyvodina) bulunmasını
onaylamış oldu. Bundan bir yıl sonra Sırbistan kendi anayasasını çıkarmış;
bu anayasada, Kosova’nın kendi ekonomik ve kültürel gelişimini yönlendirmesi, kendi bütçesini planlaması, kendi yurttaşlarının haklarını koruması vb. alanlardaki “özerk” haklarına daha ayrıntılı bir tanım getirilmişti.
Bu özerk yetkilerin “Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti anayasasına
uygun olarak Sırbistan Halk Cumhuriyeti anayasasınca güvence altına alınmış” olduğu belirtilmişti.
Krallık döneminden önemli dersler çıkaran Tito, Yugoslavya’da
bulunan farklı uluslara ayrı ayrı cumhuriyet statüsü sunarak farklı ulusal
unsurlara federal yapıda siyasal temsil hakkı sağlayarak, sosyalizmin öngördüğü eşitlik ve halkların kardeşliği söylemi etrafında ürettiği ideoloji
ile bütünleşmeyi sağlamaya çalışmıştır.6 Halkların ortak ve örgütlü mücadelesi temelinde kurulan bu federasyonda, ulusların kendi kaderlerini tayin
hakkı tanınmış ve istendiğinde referanduma gidilerek ayrılma hakkı anayasal olarak güvenceye alınmıştı. Federasyonda dört resmi dil kabul edilmişti
ve her ulusal grup, kendi ana dilinde eğitim görmekte ve kendi kültürünü
geliştirmekte özgürdü ve kendi basınına, radyosuna ve televizyonuna sahipti. Ayrıca siyasi iktidarın uygulanışında da, federasyonu oluşturan farklı
uluslardan gelen temsilcilerin çeşitli üst düzey devlet görevlerini dönüşümlü olarak yürütmelerine ve her ulusa belli kotalar ayrılmasına olanak tanınmıştı. Ülkeyi yöneten kolektif başkanlık kurulu altı cumhuriyetten gelen
birer temsilciden oluşuyordu. Bu kolektif başkanlık kurulu her yıl kendi
içinden birini federasyon başkanı seçiyor ve bu kişi de bir yıllığına görev
yapıyordu. Ancak temelde verilmiş olan ortak mücadelenin ürünü olarak
ortaya çıkan bu eşitlikçi düzenlemeler, bürokratik diktatörlük rejimi pekiştikçe sadece kâğıt üzerinde kaldı ve halklar arasında gerçek bir kaynaşmayı
sağlayamamıştır.7
6 Mustafa Türkeş, “Yugoslav Devleti’nin Kuruluşu ve Krallık Dönemi”, Balkanlar
El Kitabı, C.II, Çağdaş Balkanlar, Derleyenler Osman Karatay-Bilgehan A. Gökdağ,
Karam&Vadi Yayınları, Çorum, 2007, s.8.
7 Slobodan Nagradiç, Neka İstorija Sudi, Banja Luka, 1995 , s.68.
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Denilebilir ki, Tito tarafından sosyalist Yugoslavya kurulduğunda,
komünist yönetim ismen eşit altı cumhuriyete dayalı bir federasyon oluşturarak millî duyguları örtbas etmeye çalışmıştır: Hırvatistan, Karadağ, Sırbistan, Slovenya, Bosna, Hersek ve Makedonya. Sırbistan’da iki bölgeye
“Kosova ve Voyvodina”ya özerklik verilmiştir. Komünist yönetim özellikle Batı ile iyi ilişkiler kurarak para akışı sağlamıştır.
Nisan 1963’te yürürlüğe giren yeni anayasa, ülkenin adını “Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti” olarak değiştirerek, cumhuriyetlerin
devletin kurucu unsurları olduğu ilkesini belirginleştirdi; Yugoslavya’nın,
güney Slavlarının ulusal devleti olmadığının altını çizdi. 1966’da Arnavut
karşıtı katı güvenlik politikasını yönlendiren İçişleri Bakanı Alexander
Rankovic görevden uzaklaştırıldı. Artık homojen bir “Yugoslavizm” yaratma çabasından uzaklaşan Tito, ulusal ölçekte kendi kendini yönlendiren
daha fazla unsur yaratılmasına ağırlık vermeye başlamıştır.
Ancak, kalkınmadaki eşitsizlikler ve artan borç yükü sebebiyle
etnik sıkıntılar baş göstermeye başlamış ve gün geçtikçe gerilim artmıştır. 1980 yılında Tito öldüğü zaman herkes federasyonun dağılmasını bekliyordu ama devlet on yıldan daha fazla bir zaman yaşadı. Bu
arada etnik gerilim, özellikle Kosova’daki Sırplar ve Arnavutlar arasında olabildiğince artmış ve ekonomik sıkıntılar da bunu izlemiştir.
Eski Yugoslavya bölgesinde yaşayan Müslümanlar ve Türkler büyük
sıkıntılara (etnik ayrımcılık, iktisadî sıkıntılar vb) maruz kalmıştır.
17 Eylül 1991’de bağımsızlığını ilân eden Makedonya’nın nüfus
yapısına bakıldığında, etnik Makedon unsur, yaklaşık 2 milyonluk
nüfusun yüzde 64’ünü oluşturmaktadır. Geriye kalan azınlıklar başta
Arnavutlar olmak üzere, Türkler, Sırplar, Ulahlar, Romenler ve diğer
küçük gruplar şeklinde sıralanabilir.
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2. YUGOSLAVYA YÖNETİMİNDE KOSOVA’DA
ARNAVUTLAR VE TÜRKLER

Yugoslavya idaresinde Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kosova, Tito Yugoslavya’sına bağlı bir eyalet statüsündeydi.
İkinci Dünya Savaşı sırasında, Arnavut nüfusun yoğun olarak yaşadığı Kosova topraklarının çoğu ve Makedonya’nın batısı, önce Almanya
daha sonra da İtalya’nın işgâli sırasında Arnavutluk’la birleştirilerek, fiili olarak büyük Arnavutluk oluşturulmuştur.8 Savaşın başlarında binlerce
Sırp Kosova’yı terk etmişti. Sırp kaynaklarına göre bu dönemde 80-100
bin arasında Arnavutluk Arnavut’u Kosova’ya yerleşmiştir.9 II. Dünya Savaşı yıllarında Enver Hoca, Tito ile ittifak kurarak, Almanlara karşı birlikte savaşmışlardır. Tito, Kosovalı Arnavutlara isterlerse, Arnavutluk ile
birleşebilecekleri sözü vermiştir. Ne var ki, Almanlar yenilince, Yugoslav
Komünist partisi Kosova bağımsızlığına karşı çıkmıştır.10
Savaşın ardından Kosova ve Makedonya toprakları, yeni kurulan
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti’nin bir parçası haline getirilmiştir. Kosova’da nüfus olarak çoğunluğu teşkil etmelerine karşın Müslüman Arnavutların yönetimde çok az söz hakları mevcuttu. Bu da, Kosova
Arnavutları arasında bağımsızlık mücadelesini veren aydınların ortaya çıkmasını teşvik etmiştir. Arnavut nüfusun Sosyalist idareye karşı bir tehlike
olacağını sezen Yugoslav yönetimi Arnavutlar üzerinde baskı siyaseti uygulamaya koymuştu.
Kurulan yeni Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti’nde yönetimin
uyguladığı baskı siyaseti neticesi Kosova’daki Müslüman topluluğunun
Türkiye’ye göçü başlamıştır. Özellikle, Kosova Türklerinin göçü, Sırp yönetimin 1953 yılında silah toplama eylemi sırasında yoğunluk kazanmış ve
o dönemde, Tito Yugoslavyası’nın ikinci adamı konumundaki Aleksandar
8 Emir Türkoğlu, “Kosova Arnavutlarının Milliyetçiliği”, Der. E. Lütem ve Birgül
Demirtaş Coşkun, Balkan Diplomasisi, Ankara, Avrasya Staratejik Araştırmalar Merkezi,
2001, s.110.
9 Bojana Adamović, “Expulsion of Serbs and Montenegrins From Kosovo and MetohijaThe Most Sweeping Ethnic Cleansing in Europe”, Review of International Affairs;
Kosovo and Metohija An Integral Part of the Republic of Serbia and FR of YugoslaviaDocuments and Facts, Belgrade, 1995, s.79.
�����������������
Osman Karatay, Kosova Kanlı Ova, İz Yayıncılık, 1998, s.88.
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Rankoviç’in altı cumhuriyet ve iki özerk bölgeden oluşan Yugoslavya’nın
Müslüman toplumların yaşadıkları bölgeler olan Bosna-Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ ve Sancak’ta baskıların artması nedeniyle, Türkiye’ye
Türk, Boşnak ve Arnavutların göçü daha da hızlanmıştır.
Sırp kökenli olan Yugoslavya’nın iki adamı olarak anılan Aleksandar
Rankoviç, Komünist Parti’nin ve Josip Broz Tito’nun güvendiği üç önderden biri olarak Savaştan sonra kurulan Gizli Polis Servisinin başkanlık
görevini üstlenmişti. Bu serviste çalışanların çoğu Sırp kökenliydi. Rankoviç iktidarın gücünün Belgrad’da toplanması ve ülkenin bir merkezden
yönetilmesinden yanaydı. 1960’lara gelindiğinde Rankoviç’in gizli servisi
Tito’nun tepkisini çekecek kadar güçlenmişti. Sırp olmayan nüfusa olan
sertliği ile bütün Yugoslavya’da tanınan Rankoviç, özellikle Kosova’da büyük zulümler işlemiştir.11
1950’lerde silah arama operasyonu düzenlediğinde yüzlerce Arnavut
öldürülmüştü ya da hapse atılmıştı. Titoist dönemde Rankoviç tarafından
şiddet, dönem dönem her ne kadar Hırvat ve Boşnaklara karşı da uygulandıysa, Kosova’nın hayat sahnesinden hiçbir zaman eksik olmamıştır.
Bir başka ifadeyle, 1963’de Tito tarafından Cumhurbaşkanlığı yardımcılığına seçilen Rankoviç’in icraatında tırmanan (uçlaşan) baskı, resmi
parti çizgisinin siyasi-ideolojik tekelciliğinin sistematik ürünüydü.12
Sosyalist Yugoslavya kuruluşundan sonra kendine “özgün” ve “millî”
sosyalizm modeli, millî meselesini çözdüğü görüşündeydi. Hatta 60’larda
“açılış” döneminde dünyanın en barışçı ülke izlenimini bırakmıştı. Ancak
II. Dünya Savaşından sonra yaşanan felaketler hala insanların hafızasından
silinmemişti.13
Arnavutlara yönelik baskıların 1960’larda Arnavutların yaptığı gösteriler sebebiyle, Tito tarafından önce 1963’de sonra da 1969’da Kosova
�����������������
Recep Ismajlı, Kosova and The Albanians in Former Yugoslava, Kosova Information
Center, Prıshtina, s.58.
������������������
Vladimir Goati, Politička Anotomija Jugoslovenskog Društva, Zagreb, 1989, s.72.
�� Čarls
���������������
İngario, Deset Nenaučenih Lekcija o Srednjoj Evropi-Pogled İstoričara
Nenaučena Lekcija, Srednjoevropska İdeja i Srpski Nacionalni Program, Beograd,
Helsinški Odbor za Ljudska Prava, 2001, s.64. Tito her ortaya çıkan milliyetçi hareketi
bastırmayı; ya da bir milliyetçiliğin öbür milliyetçiliğe karşı koymasıyla etkisiz hale
getirmeyi bilmişti. 1966’da Rankoviç’in görevden alınması ve Sırp dominantlı GPS
karşısında Hırvat hâkimiyetindeki Askeri İstihbarat Servisinin kurulması bu çerçevede
değerlendirebilir. 1968’de güçlenen Sırp-Hırvat millî kimliklerinin yanında BİH’li
Müslümanlara millet statüsünün tanınması bu doğrultudadır.
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Arnavutlarına Kosova yönetimi üzerinde daha fazla söz hakkı tanımıştır.
Tito tarafından Yugoslavya’nın diğer bölgelerinde milliyetçi akımlar kontrol altına alınabilmesine karşın, Kosova Arnavutlarında milliyetçilik sergilenmekteydi.
Ayrıca, 1974’te Kosova’ya özerklik verilince, Arnavutların statüsü
düzelmiştir. Tito 1974 Anayasasıyla Kosova ve Voyvodina’ya nerdeyse
cumhuriyetlerinkine benzer yetiler vermiştir.
Ayrıca, 1970’li yıllarda Arnavutların Yugoslavya Federasyonu içerisinde okutulan tarih kitaplarını reddedip, Kosova okullarında Arnavutluk’tan
ithal ettikleri kitapları okutmaya başladıkları da bilinmektedir.14 Böylece,
Kosova’nın bağımsızlığı yönünde mücadelenin gençlere de aşılandığı söylenebilir.
Tito Yugoslavya’sında Türklerin durumuna bakıldığında ise, İkinci Dünya Savaşı’nın sonunda kurulan Tito Yugoslavya’sında da Kurtuluş
Savaşı’ndan sonra Türklerin en yoğun yaşadıkları bölgelerde, Kosova ve
Batı Makedonya’da (Kalkandelen, Gostivar, Debre) varlıkları kabul edilmemiştir. Diğer taraftan aşırı milliyetçi Arnavutlar Türklerin dillerine ve
kıyafetlerine karışmıştır. Meselâ Türklerin kırmızı fes takması yasaklanmış
hatta Arnavut keçesi veya siyaha boyanmış fesler takmaları istenmiştir.15
Türklerin yoğun ısrarı üzere dönemin Yugoslavya Komünist Partisi,
8 yıllık bir aradan sonra ancak 1951 yılının ilkbaharında Kosova’da da
Türklerin varlığını tanıma kararı almıştır. Türklerin resmen tanındığı 1951
yılı, Kosova Türkleri için bir dönüşüm yılı olmuştur. Türklerin millî kimliği resmen tanınmıştır. Kosova’daki Türk azınlığı için Türk dilinde derslerin verileceği okulların açılması karara bağlanmıştır.16 Nitekim, En önemli
merkezlerde anaokullar, ilkokullar, Türk kültür-sanat dernekleri açılmıştır.
Priştine Radyosu’nda Türkçe yayınlar başlamıştır.17 Bölgedeki nüfusun
%90’ı Müslüman olan bölgedeki bu gücü parçalamak maksadıyla, 1951
yılına kadar tanımadığı Türkleri milli azınlık olarak tanıma kararı almıştır.
Böylece bölgede Kosova Türkleri ile Arnavutlar arasındaki tarihî ve geleneksel bağlara da ilk darbe indirilmiştir.
Yine Kosova Türklerinin en önemli haber kaynağı 1969’dan
1999’a kadar, 30 yıl düzenli bir şekilde Priştine’de çıkan haftalık ‘TAN’
�������������
Türkoğlu, a.g.m., s.113.
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Türbedar, a.g.m., s.56.
��Monografi: 1951-1996, Türk Öğretmenler Derneği Yayınları, Prizren, 1996, s.4-5.
���������������������������������������������������������������������������������
Priştine televizyonu 70’li yıllardan itibaren günde her gün 40 dakikalık yayın
yapmıştır.
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gazetesiydi.18 Devlet bütçesi tarafından finanse edilerek yayın hayatını sürdürdüğü dönemde bu gazete, yıllar boyu Kosova Türklerinin sesi olmuştur.
Bu dönemde Arnavutların direnişinden endişelenen Sırbistan’ın,
Arnavutların Kosova’daki diğer Müslüman unsurlar ile bağlarını zedelemek için 1951 yılında Türkleri millî azınlık olarak tanıma karar aldığı ve
aynı amaçla Kosova Türklerini Arnavutlara karşı desteklemeye başladığı
söylenebilir. Meselâ, İkinci Dünya Savaşı’ndan 1951’e kadar Arnavutça eğitim gören Türklerin bazıları kültürel asimilasyona uğrayıp, Arnavut aydınlarından daha fazla Arnavut milliyetçisi olara ortaya çıkmaktan
kurtulamamışlardır.19
Türklerin 1951’de tanınmış olması baskılara ve göçlere son vermemiştir. Özellikle, 1953-1966 yılları arasında Türklerin yoğun bir şekilde
göç ettiği bilinmektedir. Silah arama eylemleri, topraklara el koyma gibi
sebepler, Türklerin doğduğu toprakları terk etmesine yol açmıştır.20 Bu
göçlerin ardından Türklerin sayısında önemli azalma olmuştur.
Nitekim Kosova’da Yugoslavya döneminde Türklerin demografik
durumu değerlendirildiğinde, göçlerin demografik yapıda yarattığı değişlikler de bunu destekler niteliktedir. 1953 yılında yapılan nüfus sayımında Kosova’da Türklerin sayısı 34 bin civarında belirlenmiştir. 1961 yılındaki sayım sonuçlarına göre ise, 1953 sonrası gerçekleşen göçe rağmen
Kosova’da 25.764 Türk bulunduğu tespit edilmiştir. Türklerin resmi sayıları 1971’de 12.513’e, 1981’de 11.000’e düşmüştür.21 1991’de Türkler,
asimilasyon teşebbüsleri ile karşı karşıyaydı. Bu sayım, Türk nüfusunu
12.000 olarak belirlenmiştir. 2000 yılında ise Türkler, AGİT’in düzenlediği genel sayımı boykot etmiştir. Bunun sebebi, Türklerin, anadillerinin
Kosova’nın resmi dillerinden biri olarak tanınması yönündeki talepleriydi.
Bu ayrıcalık, 1974 Yugoslav Anayasası tarafından verilmiş, 1989’da Mi���������������������������������������������������������������������������������������
Kosova’nın haftalık tek Türkçe gazetesi olarak yayınlanmaya başlayan ve Sırbistan’ın
finansmanını karşıladığı Tan, 30 yıl aralıksız olarak çıktıktan sonra, Nato’nun Yugoslavya’ya
yönelik harekatının ardından yayınlanmaz oldu. Bkz. Erhan Türbedar, “Tarihte Değişen
Siyasi ve Sosyal Dengeler İçinde Kosova Türkleri”, Hikmet, Mayıs 2008, GostivarMakedonya, s.57.
��������������������
Nimetullah Hafız, “Yugoslavya’da Türkçe Eğitim(Üniversite Düzeyinde)”, Balkan
Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni (20-24 Nisan 1998): Bildiriler;
Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999,
s.245.
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Yugoslavya istatistiklerine göre bu dönemde 80 bin, Türkiye kaynaklarına göre de, 150
bin civarında kişi Türkiye’ye göç etmiştir.
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Lasio Rehak, Narodnosti u Yugoslaviji, Belgrad, Narodna Armija, 1968, s.13.
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loşeviç tarafından kaldırılmıştır. Sonuç olarak AGİT istatistikleri Türk nüfusunu tahmini 15 ila 20 bin arasında göstermiştir. Her ne kadar kesin bir
rakam verilemese de birçok kaynak Kosovalı Türklerin nüfusunu 50 ila 80
bin arasında tahmin etmektedir.
1974 Yugoslavya Anayasası, Türklerin yaşadıkları yerlerde Türkçeye resmi dil statüsü tanımıştı. 1977 yılında yürürlüğe giren Kosova SÖB Dil ve Yazıların Eşit Kullanılması Kanunu Türkçenin resmiyetini güvence altına almıştır. Günümüzde sadece Türkçe
belediye çapında geleneksel dil grubuna girerek resmi dil konumuna
sahiptir. Kosova Türkleri, eskiden olduğu gibi, Türkçenin resmi dil olmasını ve bunun anayasal garanti altına alınmasını arzu etmektedirler. Kosovalı Türk nüfusu, resmi sayımlarda gösterilenden daha çoktur.
Günümüzde, Kosova Türkleri; Prizren, Mamuşa, Priştine, Gilan, Mitrovica, Vıçıtırın, Yanova ve Doburçan’da yaşamaktadır.
Yugoslavya Anayasası’nda değişiklikler yapılarak hazırlanan yeni
1974 Kosova Anayasası’na göre, Kosova’da Arnavutça ve Sırpçanın yanı
sıra Türklerin yaşadıkları yerlerde Türkçe de resmi dil olara kabul edilmiştir. Bu anayasal değişiklikler Kosova’nın Sırbistan denetiminden kurtulması anlamına da gelmekteydi. Ardından, 1975 yılında Priştine Üniversitesi kurulmuştur. Arnavutça öğretimin yapıldığı bu üniversite Arnavutların
yüksek öğrenimi için son derece önemliydi. Zamanla, eğitimli genç Arnavutlar yavaş yavaş yönetimi ele geçirmeye başlamıştır.
Öte yandan, Tito’nun ölümünün ardından 1981’de Kosova’lı Arnavutlar, Kosova’nın statüsünün özerk bölgeden federe cumhuriyete yükseltilmesi için gösterilere başlamıştır. Yugoslavya Federasyonu içerisinde
ve Kosova’da yaşanan gelişmeler ile birlikte, Slobodan Miloseviç yönetimindeki Yugoslovya’da 1989 yılında, 1974 Federal Anayasası’nın güvence altına aldığı Kosova’nın özerklik hakkını iptal etmiştir. Özerkliği alınan Kosova sıradan bir Sırp belediyesine dönüştürülmüştür.. 1990 yılında
Yugoslavya’da çok partili düzene geçilmiş ve ilk seçimler yapıldı. Arnavutlar, seçimleri boykot ederek 2 Temmuz 1990 günü Kaçanik’te Kosova
Cumhuriyeti, 7 Eylül 1990 günü de Kaçanik Anayasası’nı ilân etmişlerdir.
1991’de yapılan referandumda halkın yüzde 99,87’si bağımsızlık için oy
kullandı ve tek taraflı Kosova’nın bağımsızlığı ilân edildi. Sırp rejiminin
bütün baskılarına rağmen 1992’de Arnavutlar Kosova’da genel seçim düzenledi. Bunun neticesinde Kosova Cumhuriyeti parlamentosu oluştu ve
İbrahim Rugova Kosova Cumhuriyeti’nin ilk başkanı seçildi. Kosova’nın
bağımsızlığını Arnavutluk tanıdı, Bosna, Hırvatistan ve Slovenya tarafından desteklendi.
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3. MAKEDONYA SOSYALİST CUMHURİYETİ’NDE
MÜSLÜMANLARIN VE TÜRKLERİN DURUMU

Osmanlıdan sonra iki krallık içinde Makedonya, II. Dünya Savaşında yeni bir bölünmeyle karşı karşıya kalmıştır. Daha önce de anıldığı
gibi Bulgar istilası altında bulunan Doğu Makedonya’da Avrupa’nın Balkanları Müslüman unsurdan arıtma siyasetini esas alarak, ilk aşamada en
azından Müslüman nüfusu etkisiz kılabilmek için, Bulgaristan Çarlığının
Makedonya’da Müslüman kesimi, millî mensubiyete dayanarak, bölmek
bölüştürmek çabası içinde olmuştur. Makedonya’nın doğusunda Türk, Arnavut ve Çingenelerin yaşadığını görmekteyiz. O dönemde Makedon’ca
konuşan Müslüman topluluğun Bulgar Müslümanları olarak kabullenmesiyle, Müslüman toplulukların Hıristiyanlar karşısında azınlıkta olduklarının yansıtılması amaçlanmıştır.
Hatta, tümünün değişik millî topluluklardan gelmelerine rağmen,
Hıristiyanları yalnızca Bulgar kabullenmekle, Bulgar idaresi, değişik millî
mensubiyetli Müslüman topluluklar yanında, dinî Hıristiyan ve millî mensubiyeti Bulgar olan daha ağırlıklı bir çoğunluğu sağlamak için gayret etmiştir.
Batı Makedonya’da her zamandan mevcut olan Hıristiyan varlığına karşın Müslüman ağırlığının sezilmesi, ayrıca Arnavutluğa muhtemelen bağlanmasının mümkün olabileceği düşüncesine dayanıp, burada bir
Müslüman Arnavut ağırlıklı topluluğun oluşturulması fikrinden giderek, bu
kesimde her Müslüman’ın Arnavut gösterilmesi gerçeğiyle karşılaşmaktayız.
II. Dünya Savaşı’nı izleyen yıllarda ise, Yugoslavya’da artık federasyonun öğelerinden federe devlet olarak beliren Makedonya’nın kurulmasına rağmen, Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nde 1945 sonrası
Müslümanların siyasî ve toplumsal durumu ele alındığında, Tito idaresinin
vadettiği eşitlik konusunda başarılı olduğu söylenemez. Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nin devlet statüsüne kavuşması aşamasında, ASNOM
deklârasyonunda dile getirilen sözler ve alınan kararlar,22 Müslüman topluluklar için uygulanmamış ve bu dönemde de Türklerin bu topraklardaki
�����������������������������������������������������������������������������������
ASNOM deklârasyonunda demokratik Makedonya yurttaşlarının temel hakları hakkında
şunlar denilmekteydi: “Ulusal mensubiyetleri, cinsiyetleri, ırkları, dinî înaçlari ne olursa
olsun, Makedonya federe devletinin tüm yurttaşları kanunlar önünde eşit ve aynı haklara
sahiptir.” Bkz. Vlado Ivanovski, “ASNOM’un Birinci Oturumu’nun Düzenlenmesinin 40.
Yılı”, Sesler Aylık Toplum Sanat Dergisi, Sayı 187, Üsküp, Haziran 1984, s.10.
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kaderi değişmemiştir.
Savaştan sonra Yugoslavya Devleti’nin idarecileri, Bosna’da
ve Voyvodina’da kalan Almanlara uyguladıkları siyaseti, Makedonya
Cumhuriyeti’nde yaşayan Türklere23 ve diğer Müslüman unsurlara (Boşnak, Arnavut24) uygulamışlardır.25 Meselâ OZNA, Makedon milliyetçiliğini
gerekçe göstererek, 15 Ocak 1945 tarihinde Üsküp Hapishanesi’nden aldığı 55 kişiden 53 kişiyi Köprülü civarında kurşuna dizerek, toplu mezara
gömmüştü. Yine, aynı tarihlerde OZNA tarafından “rejim düşmanı” ilan
edilen çok sayıda Türk, Arnavut, Boşnak ve Torbeş, Kumanova, Resne,
Kalkandelen gibi yerlerde kurşuna dizilerek cezalandırılmıştır.26

3.1.Makedonya’da Arnavutlar
İki dünya Savaşı arası dönemde Makedonya’daki Arnavut azınlığa
yönelik asimilasyon ve göçe zorlama kampanyası izlenmiştir. Arnavutçanın kullanımı yasaklanmış ve Arnavutça eğitim yapılmasına izin verilmemiştir. Sırp yöneticiler, Arnavutları ayrı bir etnik grup olarak tanımaktan
kaçınmış ve onları Arnavutlaşmış Sırp olarak nitelemiştir.
Arnavutlar Daha önce “Güney Sırbistan” adı verilen Makedonya
topraklarına, 1944’te Makedonya Cumhuriyeti adı verilmiş ve bu bölge
Yugoslavya’yı oluşturan altı federe Cumhuriyet’ten biri olmuştur. Arnavutlar Yugoslavya çatısı altında ayrı bir etnik grup olarak tanınmış, ancak
yine de bu gruba karşı önemli ölçüde ayrımcılık yapılmıştır. Arnavut dilinde eğitim yapan okulların çoğu kapatılmış, Arnavut ulusal bayramlarının
����������������������������������������������������������������������������������������
1948 yılında çıkan Tito-Stalin çatışması sonunda, yargılanmadan çok sayıda Türk infaz
edilmişti ve Türkler, “Goli Otok” gibi toplama kamplarına yerleştirilmişti. Nitekim bu
kamplardan geri dönen Türklerin sayısı yok denecek kadar azdı. Bkz. Петар Печков,
“Куршрмите на ОЗНА побрзи од пресудата”, Дневник, Скопје, 17 Jануари 2005,
s.4.
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kamplarında ya da kurşuna dizilerek öldürülmüştü. Sloven bilim adamı Vlademir Dediyer;
2. Dünya Savaşı’ndan sonra geçen altı ay içerisinde 140 bin kişinin yargısız infaz edildiğini,
Yugoslavya İçişleri Bakanı Aleksandr Rankoviç ise, Yugoslavya Meclisi’ne sunduğu
raporda bu sayının 275 bin olduğunu ileri sürmektedir. Bkz. Hamzaoğlu, a.g.e., s.29.
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kutlanması ve ulusal sembollerinin kullanılması yasaklanmıştır.27 Belgrat’ın
izlediği baskı siyaseti, Arnavutların Sırp yönetimine karşı isyan başlatmalarına sebep olmuştur. Arnavutlar, 1948’e kadar Yugoslav yönetimine karşı
direniş göstermiştir.
Sırp hükümeti ilk olarak Arnavutların Sırpça eğitim veren okullara
devam etmelerine izin vermiş, ancak daha sonra bu okullardan rejime karşı
Arnavut aydınlarının yetişmesi ile sonuçlanınca Arnavut çocuklarının bu
okullara gitmesi de yasaklanmış ve sadece dinî okullara devam etmelerine
izin vermiştir. Sırbistan hükümeti, bu okullarda eğitim-öğretim gören Arnavutların geri kalacağını varsaymış ne var ki Arnavutlar bu okulları gizli
yeraltı milliyetçi eğitim merkezlerinin ve hükümet karşıtı faaliyetlerinin
örgütlendiği karargâhlara dönüştürerek, etnik kimliklerini ve aralarındaki
dayanışmayı sağlamıştır.28
3.2. Makedonya’da Türkler
1 Eylül 1939’da Hitler’in Polonya’yı işgâli yeni bir dünya savaşına
sebep oldu. Alman uçakları 6 Nisan 1941’de Belgrad’ı bombalamaya başladı. Yugoslavya Krallığı, 6 Nisan 1941 tarihinde bir bir direnişle karşılaşmadan 12 gün gibi kısa bir sürede Alman askerleri tarafından işgâl edildi.29
6 Nisan 1941 sabahı Belgrad’ın bombardıman edilmesiyle Yugoslavya Krallığı’nın faşist Almanya ve müttefiklerinin saldırısına uğraması
ve Makedonya’ya Bulgar askerinin girmesi, burada yaşayan Müslümanların ve Türklerin durumunun daha da ağırlaşmasına sebep olmuştur. İşgalin başladığı 1941 yılından 1944 yılının sonlarına kadar Makedonya’nın
büyük bir bölümünü işgâl altında tutan faşist Bulgar yönetimi ve ordusu,
Türklere karşı son derece adi muamelede bulunmuş, işkence ve zulümden
geri kalmamıştır. Bu dönemi yaşayan ve Bulgarların acımasız mezalimine
tanık olan Türkler, özellikle Doğu Makedonya’da, hatta Üsküp’te bile, Bulgar yanlısı Makedon aşırı milliyetçilerinin de bu işkence ve zulüm hareketlerine katıldıklarından bahsetmektedirler. 30
Bulgarlar, bu dört yıl içinde hayatı Türkler için tahammül edilemez
hale getirebilmek amacıyla her türlü yola başvurmuş, ellerinden gelen her
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Religion”, Nationalities Papers, C.28 (1), Mart 2000, ss.68-69.
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türlü zorbalığı yapmışlardır. Askerlik çağına gelmiş Türk ve diğer Müslüman erkeklerini, işkence kamplarından bir farkı olmayan, Bulgaristan’ın en
ücra köşelerinde kurdukları “çalışma kamplarına” sürmüşlerdir. Bu kamplarda hayatını kaybedip bir daha geri dönemeyenlerin ve sağlığından olup
geri dönelilerin sayısı hiç de az değildir.
Bu dönemde, Batı Makedonya’da yaşayan Türkler, İtalya ile işbirliği
yapıp “Büyük Arnavutluk” idealini gerçekleştirmeyi amaçlayan milliyet31
çi Arnavutların baskılarına maruz kalmıştır. Hem Bulgar, hem Arnavut
baskısı altında kalan Türkler, herkese eşitlik32 vaadiyle ortaya çıkan Josip
Broz Tito’nun yönettiği Halk Kurtuluş Savaşı (Yugoslavya direniş hareketi) lehine tavır aldıkları gibi, savaşa katılıp ellerinden gelen yardımı da
esirgememişlerdir.33
Öte yandan, Komünist Parti, savaşın ilk günlerinden itibaren devletin yönetim sistemini oluşturmaya başlamıştır. Savaş devam ederken Josip
Broz Tito’nun başkanlığında, 29 Kasım 1943 tarihinde, Bosna’nın Yayçe
(Jajce) kasabasında AVNOJ (Yugoslavya Antifaşist Ulusal Kurtuluş Konseyi) toplanmış ve bu gizli toplantıda, “Her millet kendi dilini, dinini, kültürünü, bayrağını serbestçe kullanacak” kararı alınmıştır.34 Ayrıca, “Ulusal
Kurtuluş Komitesi” tayin edilerek ülkenin federal bir temel üzerinde yeniden yapılandırılmasına karar verilmiştir.35 ASNOM36 oturumu, Makedonya
Devleti için dönüm noktası olmuştur. 2 Ağustos 1944’de ASNOM’un Birinci Oturumu’nda alınan kararlarla, Makedonya Halk Cumhuriyeti tarihte
ilk kez devlet statüsüne kavuşmuş ve özgür parlamentosu oluşturulmuştur.
37
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Ayrıca bu dönemde, Makedonya’da Türkler ise adı kurucu halk olarak
geçen milletlerin arkasından gelen ve herhangi bir Cumhuriyetin kurucusu
olmayıp, azınlık statüsünde sayılan etnik gruplardan birisi olarak çeşitli
azınlık haklarına sahip oldular. Dolayısıyla da, öncelik kurucu halk statüsünde sayılan Makedonlar başta olmak üzere diğer milletten olanlarındı.
Devlet ve parti yönetimleri ile kamu kurum ve kuruluşlarında görev alan
Türklerin sayısı, Türklerin Makedonya’daki toplam sayısına oranla çok az
olmuştur. Komünizmin uygulanmaya başlaması Makedonya Türkleri için
yeni bir yıkım dönemini getirmiştir. Türkler, en değerli topraklarını, mallarını ve mülklerini devlet1eştirme yüzünden kaybetmişlerdir.
Türkler “milliyet” statüsünde Yugoslavya Makedonya’sında yaşamalarına izin verilen, hoşgörü gösterilen diğerleri idiler. Bu durum, Yugoslavya Makedonya’sında Türklere uygulanan ayrımcı ve etnik milliyetçiliği
gizlemez. Üzerinde durulması gereken bir nokta da bu ayrımcılığın Türklere uygulanışında seçilen yöntemdi. Nitekim, Arnavutlar ve Arnavut milliyetçiliği, Türkleri etkisiz hale getirmede kullanılmıştır.
Özellikle, 1945-1951 yıllarını içine alan dönemde Balkan Federasyonu düşüncesinin yaşaması, bu federasyona Arnavutluğun da katılması
ihtiyacından hareketle Yugoslavya idarecileri, Arnavutluk yanlısı siyaset
izlemişlerdir. Makedonya’daki Arnavutlara geniş hürriyetler tanınmış, onların da bu güçlerini Türkleri asimile yönünde kullanmalarına göz yumulmuştur. Milliyetçi Arnavut kuruluşları, Türk okullarına öğretmen olarak
Türkçe konuşan “şoven” Arnavutları tayin ettirmeye, Türk öğretmenleri
işsiz bırakmaya çalışmışlar, Türk ailelerini de tehdit veya çeşitli vaadlerle,
çocuklarını Arnavut okullarına göndermeye zorlamışlardır.38
1945’i izleyen yıllarda özellikle Batı Makedonya’da “Türk’üm”
diyebilen yok denebilecek kadar azdı, çünkü Türkler gerek devletin, gerek milliyetçi Arnavutların yoğun baskısı altında bulunmaktaydılar. Batı
Makedonya’daki şehir ve köylerde yaşayan Türklerin nüfus cüzdanlarına
“Arnavut” yazdırma kampanyası yürütülmüştü.39 Yine, Türkleri asimile
siyasetinde, 1946’da çıkarılan “Soyadı Kanunu” bir kilometre taşını oluşturmuştur. Oran’ın da ifade ettiği gibi, İslâm’ı kullanarak Türkleri asimile
etme çabasında olan Arnavut milliyetçileri tarafından, daha önce “-yeviç”
eki sayesinde Türklerin Sırplara uyarlanan soyadları; 1946 kanunu ile artık “-i” eki yerleştirilmek suretiyle Arnavutlara uyarlanmaya başlanmıştır.
Ayrıca, 1948 nüfus sayımında çoğu Türk, Türk olmanın olumsuz sonuç�� Dışişleri Bakanlığı, Dış Türkler (Belgeler), T.C. Dışişleri Bakanlığı AZEM Dairesi,
Ankara, 1969, s. 642-643.
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larından kurtulmak için millî kimliğini değiştirmiş; kendini Çingene veya
Arnavut olarak kaydettirmek zorunda kalmıştır.40 Böylece, Türklerin millî
kimliğinin asimile edilmesi hedeflenmişti ve nihayetinde de gerçekleştirilmiştir.
Hamzaoğlu’nun yorumuna göre, Yugoslavya Makedonya’sında, bu
yıllarda Arnavutça eğitim alan çok sayıda Türk “Arnavutlaştı”. Onlar bugün Türkçe konuşmalarına ve Türk gibi yaşamalarına rağmen, kendilerine
biz “Arnavuduz” demektedirler.41
Tito Yugoslavya’sında modernleşme, sosyal refah ve sınıf eşitliği
üzerine yapılan ideolojik vurgu Sosyalist programın kalbi idi. Bunu hayata
geçirebilmek de ancak iktisadî ve sosyal dönüşümün sağlanmasıyla ve ideolojik kontroller ile mümkün olabilirdi. Sosyalist rejimin ilk yıllarında belirlenmiş temel amaç, geleceğin sosyalist toplumuna yol çizmekti. Bunun
için yapılacak olan sadece yeni kurumlar kurmak değil, hükümete düşman
olduğu düşünülen organizasyonları veya sınıf düşmanlarını sindirmekti.
Sosyalist yönetim, basın, eğitim ve din de dâhil olmak üzere ulusal kültürel
hayat üzerinde sansürcü anlayışı ve kurumsallaştırmayı gerekli görmüştü.
Polis gücü ve mahkemeler de bu anlamda Makedonya’da Türkler üzerinde
kontrolün sağlanmasında önemli bir güç olarak olarak kullanılmıştır.
Meselâ, savaş sırasında ortaya çıkan gizli mukavemet teşkilatlarına,
gerektiği kadar katılmadıkları gerekçesiyle, “Partizanlar” tarafından birçok yerde Türklere karşı kurşuna dizme olayları meydana gelmiştir. Bu
olaylar resmî makamlar tarafından görmezden gelinmiştir. Kurşuna dizilen
Türklerin cesetleri ailelerine teslim edilmemiş, akıbetleri meçhul kalmıştır.
Makedonya resmî makamları da Türk aydınlarını Komünist Parti’ye üye
olmaya zorlamak için kampanya başlatmışlar, buna yanaşmayanları işsizliğe ve dolayısıyla da açlığa mahkûm etmişlerdir.42
Sosyalist dönemde Makedonya Türklerinin tarihinde unutulmayan
olaylardan biri de, Ocak 1948’de 17 Makedonyalı Türk’ün vatana ihanetten suçlu bulunmasıydı.43 “Yücel teşkilatı” savaş sonrasında, Makedonya
Türklerinin millî ve manevi değerlerine, örf ve adetlerine sahip çıkmak
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amacıyla kurulmuş bir Türk örgütüydü. Yugoslav otoriteleri, “Yücel’’in
sosyalizm karşıtı ve terörist bir yeraltı örgütü olduğunu iddia etmiş ve “Yücel” üyelerini Türk ajanları olarak yargılamışlardır. “Yücel Teşkilatı”, 1947
yılının Eylül ayında yasa dışı bir örgütmüş gibi ortaya çıkartılmış, büyük
bir sansasyonla, tüm Türk toplumuna gözdağı verircesine kurucuları ve
yöneticileri kamuoyu önünde yargılanmış ve infaz edilmişlerdir. Bununla
bağlantılı olarak binlerce Türk Sibirya’ya sürülmüştür. Mahkeme esnasında
düzenlenen mitinge katılmadıkları için 100 kadar Türk de tutuklanmıştır.44
Çeşitli işkencelere maruz kalan tutuklu Türklerden cezası bitenlerden
hayatta kalanların mal ve mülkleri müsadere edildiği gibi bunlara iş de
verilmemiştir.45 Dolayısıyla, Yücel teşkilatının imha edilişiyle beraber yapılan baskılar sonucu birçok Türk aile Türkiye’ye göçe zorlanmıştır.
Türkiye’nin Batı ittifakına yakınlığı ve yerel Türklerin sosyalizm
karşıtlığı nedeniyle, Yugoslav otoriteleri savaş sonrası dönemde açık bir
şekilde Türk karşıtı siyaset izlemişlerdir. Yine, Makedonya Türklerinin Osmanlı Devleti’ni hatırlatan varlıkları da, Yeni Yugoslav Devleti’nin Türk
karşıtı siyasetinde etkili olmuştur.
Diğer taraftan, 1945 yılından sonra Yugoslav hükümetinin karşılaşmış olduğu birçok zorluğa rağmen, önemli bazı başarılara imza atmış olduğu söylenmelidir. Öncelikle devlet hep birlikte ayakta kalmıştır. Farklı
dillere, dinlere, tarihî geçmişlere ve iktisadî kaynaklara sahip olan farklı
milletlerin bir federasyonuydu. Ayıca, Yugoslavya vatandaşları sosyalist
ülkelerdeki insanların hiçbirinin sahip olamadığı kadar geniş ölçüde sivil
bir özgürlüğe sahip olmuştur. Tek partili sistem ve ideolojik kontroller sürerken Yugoslav insanların seyahat etmek, yurt dışında çalışmak ve göç
etmek gibi özgürlüğe sahip olmuşlardır. O halde, Türklerin Yugoslav vatandaşı olarak Makedonya’da söz konusu rejimdeki yerinin diğer unsurlar
ile aynı olması beklenmiştir. Nitekim anaysal statüleri aynıdır. Ne var ki,
Yugoslavya Makedonya’sında Türklerin hangi özgürlüklere sahip olduğu
var olan örnekler bağlamında değerlendirildiğinde, bu göreceli özgürlüklerin bir yansıması olarak kaşımızda durmaktadır. Türklerin tavrı ise sivil ve
eşit yurttaşlık kavramına sarılmak yönünde olmuştur.
���������������������������������������������������������������������������������
Bunlardan Şuayip Aziz Ali Abdurrahman, Nazmi Ömer ve Adem Ali’nin idama mahkum
edilip, diğerleri ağır cezalara çarptırılmışlardı. Suat Engüllü, Balkan Savaşlarından
Sonra Makedonya’da Türkler, Asam Yayınları, Ankara, 1996, s.58-59; Konuyla ilgili
Dışişleri Bakanı Necmettin Sadak’ın söyledikleri için bkz. Başbakanlık Cumhuriyet
Arşivi (BCA), 030.01/101.627.1, D.F11, 6.4.1948.
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Sabahattin Zaim, “Türk Dünyasında Balkanlardan Hatıralar”, Yeni Türkiye, Türk
Dünyası Özel Sayısı, Ankara, 1997, s.1761.
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4. MÜSLÜMANLARIN SOSYO-İKTİSADÎ VE KÜLTÜREL
SIKINTILARI
Makedonya’da yaşayan Müslümanların ve Türklerin sıkıntıları geniş
bir yelpazeye yayılmıştı. Özellikle, Türkler iktisadî, sosyal, kültür ve eğitim,
siyasî hayat, vatandaşlık ve etnik kimliklerini temsil etme gibi hayati konularda zorluk yaşamışlardır. Yugoslavya’da sosyalist rejim Arnavutlar ile
kıyaslandığında Türklerin kendi kültürel etkinliklerini gerçekleştirmelerine
sınırlama getirmiş, ayrıca, Türkler eğitim alanında çeşitli sorunlarla karşılaşmış; gelecek nesillere dillerini, geleneklerini ve göreneklerini aktarabilecekleri enstitüler kuramamışlardır. Türkler, Makedonya Cumhuriyeti’nin
doğu kesiminde büyük çoğunlukta olan Makedonlarla ve azınlıkta olan
bazı diğer topluluklarla yan yana yaşamaktaydı. Burada yaşayan Türklerin sosyo-iktisadî ve kültürel durumu ne Yugoslavya Krallığı ne de Tito
Yugoslavyası’nda değişmişti. Sosyalist rejimde de Doğu Makedonya’da
altyapı eksikliği had safhadaydı (ki günümüzde de Makedonya değişen bir
şey yoktur), yol, okul, sağlık ocağı ve başka müesseseler kurulmamıştır.
Hatta bazı köylerde cami bile bulunmamaktaydı. Eğitim düzeyleri oldukça düşüktür. Bütün bu sıkıntıların varlığı, Sosyalist Yugoslavya’da herkese
eşit yurttaşlık hizmetinin götürülmediğini göstermesi açısından önemlidir.
Makedonya’da sosyalist rejim altında Müslümanların ve Türklerin
iktisadî sıkıntılarının kaynağı, mallarının devletleştirilmesi ile daha da
artmıştır. Söz konusu devletleştirme işi mahallî idarelerce yapıldığından
Hıristiyanlar, Müslümanlara diğer unsurlardan daha adaletsiz davranmışlardır. Deliorman’a göre, toprak reformunun uygulanmasında, Müslümanların arazilerin bir senelik mahsulleri, onda biri bedelinde istimlâk edilirken Hıristiyanların elindeki taşlık, çorak arazi ise yüksek fiyatlar verilerek
istimlâk edilmiştir.46 Yeni yönetimin 100 dekardan fazla araziye el koyması
göç etmeyip kalan toprak sahibi Türkleri iktisaden çökertmişti. Ayrıca, bir
diğer uygulama tarım sektöründe mecburi kotaların uygulanmasıydı. Arazisinin büyük bir kısmını kaybeden çiftçi bir de borçlu çıkartılarak, elindeki
kalan araziyi de satıp göçe zorlanmıştır.47 Bununla birlikte, sosyalist rejim
her türlü özel teşebbüs faaliyetini yasakladığından daha önce sanat, ziraat
�������������������
Altan Deliorman, Yugoslavya’da Müslüman Türk’e Büyük Darbe, Boğaziçi Yayınları,
İstanbul, 1976, s.214.
�������������������
Sabahattin Zaim, “Son Yugoslavya Muhacirleri Hakkında Rapor”, İstanbul İktisat
Fakültesi Mecmuası, C.19, Ekim 1957-Temmuz 1958, İstanbul Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 1958, s.437.
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ve ticaretle uğraşan Makedonya Türkleri yeni açılan devlet çiftliklerinde
vasıfsız işçi olarak çalışmak zorunda kalmışlardır.48
1945-1950 yılları arasında Yugoslavya idarecilerinin izlediği Arnavut yanlısı siyasetin etkileri, Türklerin eğitim faaliyetlerinin önünde de
bir engel olarak var olmuştur. Bu doğrultuda Arnavutluk’a Makedonya
Cumhuriyeti’nin Batı kesiminde ve diğer alanlarda bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Söz konusu yıllarda Türkleri Arnavutlara, Arnavutları Türklere karşı düşürmek için “böl ve yönet” taktiği uygulanmıştır. Türklere yapılanlar
için Arnavutlar suçlu gösterilmişti. Bu şekilde, Makedonya’nın bazı bölgelerinde aynı siyaset neticesinde Türk okullarının açılmasına izin verilmemiş ve Türklerin ana dilinde eğitim yapabilme hatta okula gidebilme hakkı
elinden alınmıştır.
Meselâ, Manastır Bölge Halk Kurtuluş Komitesi Eğitim Kurumu 13
Aralık 1944 yılında Struga Halk Kurtuluş Komitesi’ne, Struga’da yaşayan
Türkler ve Arnavutlar için okulların açılmasını önermiştir ancak, Struga
Eğitim Kurumu sadece Arnavut okulları açarak -Struga’da çok sayıda Türk
yaşamasına karşın- Türklerin isteğini dikkate almamıştı. Buna karşı gelen
Türkler, Struga ve Manastır Bölge Eğitim Kurumlarına gönderdikleri yazılarda Türk okullarının da açılmasını istemişlerdir.49 Ayrıca, Manastır Halk
Kurtuluş Komitesi’nin Eğitim Kurumu, 13 Mart 1945 tarihinde Struga
Eğitim Kurumu’na gönderdiği 85 sayılı üçüncü bir yazıda, Arnavutça’yı
bilmeyen Türk çocuklarının Arnavut okullarına gönderilmesini sert bir şekilde eleştirmiştir.50 Ne var ki, bu yazıya da önem vermeyen Struga Eğitim
Kurumu Türk okullarını açmamakta ısrarcı olmuştur.51
Eğitim ve kültürel alanlarda izlenen bu siyaset Tito Makedonya’sıda
yeknesak bir şekilde uygulanmamış, zaman ve mekâna göre bir takım değişiklikler içermiştir. Kültürel kontroller alanında bazı yıllar göreceli gevşeklikler söz konusuyken bazı yıllarda da katı uygulamalar olmuştur.
Yugoslavya Devleti, ancak 1951 yılından itibaren Makedonya
Cumhuriyeti’nde Türk okulları açmaya başlamıştı. Meselâ, Kalkandelen
Belediyesi “İstikbal” İlköğretim Okulu’nda, 9 Haziran 1952 tarihinde Türk
sınıfları açmıştır.
Yugoslavya içerisinde Makedonya Federal Devleti’nin kuruluşundan
itibaren bu ülkedeki Türk ilkokullarına ve bu okullardaki öğretmen ve öğ�������������
Deliorman, a.g.e., s.236.
��Aрхив Охрид, (K-32/1945); Yusuf Hamzaoğlu, Atatürk ve Makedonya Türklüğü,
Üsküp, 2006, s.96.
50Aрхив Охрид, (K-32, brj.122/20.II.1945); Hamzaoğlu, a.g.e., s.96
��Aрхив Охрид, (K-32/25.07.1945) Hamzaoğlu, a.g.e., s.96.
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renci sayısına bakıldığında, Türklerin demografik durumunda gördüğümüz
değişim burada da karşımıza çıkmaktadır. II. Dünya Savaşı’ndan sonra
Makedonya’da Türklerin nüfusunda görülen artış yerini, 1950’li yıllarda
göçle birlikte yarı yarıya azalışa bıraktığı gibi, ilkokula giden Makedonya
Türklerinin çocukların sayısı da aynı nispette azalmıştır. 1970’e kadar da
ilkokullardaki Türk okul öğrenci sayısı azalmaya devam etmiştir.52
1961 yılında, Mısır Başkanı Cemal Abdül Nasır ve Hindistan Başkanı Cavaharlal Nehru ile birlikte kurduğu Dünya Bağımsız Devletler Hareketi’nin lideri olmak isteyen Tito, 1963 ve 1974 anayasalarıyla
Yugoslavya’da yaşayan azınlıkların eğitim, öğrenim, kültür, bilim, sosyoiktisadî, siyasî ve diğer haklarını genişletmiştir. Türk liselerinin ve liseler
dengi meslek okullarının Pedagoji Akademisi’nin dâhilinde, Türk Dili ve
Edebiyatı Bölümü’nün açılması ve “Sesler” dergisinin çıkması; TV’de Türkçe programların düzenlenmesi; başka ülkelere turist veya işçi olarak serbest
çıkışa izin verilmesi; Türk bilim adamlarının Türkiye Cumhuriyeti’nde düzenlenen kongreler, sempozyumlar, paneller, konferanslar ve seminerlere
katılması gibi haklar bulunuyordu.53
Ancak, Yugoslavya’da ideolojik bir planda hiçbir gevşeme olmamıştı.
Yine iktidarda bulunan Komünist Parti’nin diktatörlüğü devam etmiş, ifade, basın ve yayın özgürlüğü sağlanamamıştır. Adalet ve insan hakları ihlal
edilmiş ve her şeye Komünist Parti’nin müdahalesi olmuştur. Söz konusu
partinin başında bulunan ve Makedonya Cumhuriyeti’ni kendine maletmek
isteyen bazı idareciler, azınlıkların milliyetçiliklerinde Makedonya Cumhuriyeti ve kendileri için büyük bir tehlike gördüklerinden dolayı, Türklere
karşı yürütülen baskı siyasetini devam ettirmişlerdir. Basında ve yayında
görülen esneklik Türk eğitimine ve öğrenimine yansımamıştır. Meselâ, dönemin idarecileri, Mustafa Kemal Atatürk, Türk Kurtuluş Savaşı, Türkiye Cumhuriyeti ve Osmanlı öncesi Türk tarihinin ve medeniyetinin Türk
öğrencilere okutulmasına izin vermemişlerdir.54 İlginç olan bir husus da,
Türk-Yugoslav ilişkilerindeki yumuşamaya bağlı olarak, ancak 1952 yılında Makedonya Tük basınında Atatürk’le ilgili bir yazı yayınlanmıştır.55
�������������������������������������������������������������������������������������
Meselâ, 1950–1951 öğretim yılında 100 okulda, 12.493 Türk öğrenci eğitim görürken;
1960-1961’de 70 okulda, 6.410 öğrenci eğitim görmüştür. 1970’de okul sayısı 55’e,
öğrenci sayısı ise 5.617’ye düşmüştür. Bkz. Ömer Turan, “Makedonya’da Türkler”,
Makedonya Sorunu, Dünden Bugüne, Derleyen: Murat Hatipoğlu, ASAM Yayınları,
Ankara, 2002, s.176.
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Sosyalistlerin ülkede gücü ele geçirmesinden ilk etkilenenler dinî
cemaatler idi; Katolik, Ortodoks ve Müslümanlar. Bunların her biri millî
hayat üzerinde önemli role sahiptiler. Dolayısıyla, dinî bakış açısı Balkan
ulusal karakterinin de vazgeçilmez bir parçasıydı. İslâm hem din, hem de
kültürdü. Devlet otoritesinin Müslümanlar üzerinde izlediği siyaset bu açıdan da ele alınmalıdır.
1946 Anayasası’na göre Yugoslavya’da, din özgürlüğü hakkına saygı
gösterileceği ancak kilisenin devletten ayrı tutulacağı belirtilmişti. Pratikte
ise bunlar uygulanmamıştır. Özellikle Katolik kilisesi, devlete verdiği destek sebebiyle sosyalistlerin sert tepkileriyle karşılaşmıştı. Ortodoks kilisesinin birkaç rahibinin partizanlara katılmaları, sosyalistlerin daha yumuşak
davranmalarını sağlamıştı. İslâm ise “bireysel özelliklerin yanında toplumsal gelenekleri getirdiği için” potansiyel tehlike olarak görülmüştür.56
Ülkeden ülkeye farklar gözlenmekle beraber, sosyalizm döneminde dinî
faaliyetler, Makedonya’da önemli ölçüde yasaklanmıştır. Özellikle, 1948
yılında bölgeden alınan haberlere göre, Türklere yapılan mezalim son haddine varmaktaydı. Tito yönetimi özellikle İslâm cemaatinin ileri gelenlerini
etkisiz hale getirerek Müslüman birliğini bozmak ve onları diğer unsurlar
arasında eriterek milliyetlerini ve dinini unutturmak siyasetini izlemiştir.57
Bununla birlikte, 1960’lı ve 1970’li yıllarda, bütün Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti coğrafyasında Müslümanların dinî ibadetlerinde
önemli bir azalma gözlenmiştir.58
Ayrıca, Türkleri Slavlar arasında asimile etme ve rejime karşı olduğu
kesin olarak bilinenleri ise mahkûm etme ya da yok etme gibi hedefleri olmuştur. Bu maksatla da Türk evlerinin mahremiyetine saygı duyulmayarak
fazla evi ya da odası olanların elinden bu kısımlar bedelsiz olarak alınmış
ve buralara kiracı adı altında Türk ve Müslüman olmayan komünist ajanlar
yerleştirilmiştir. Uygulanan Slavlaştırma siyasetinin temelinde, Makedonya Türklerinin Arnavutlukla birleşmeleri endişesi de bulunmaktaydı.59
Bu dönemde, Emekli büyükelçi Agâh Aksel60 Makedonya’daki Türk��������������������
Charles Jelavich, Jugoslovenski Nacionalizam, Jugoslovensko Ujedinjenje i
Udzbenici Prije 1914, Globus, Zagreb, 1990, s.201.
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tamamen yasaklanmış, çoğu cami ve kilise depo olarak kullanılmıştır. Bkz. Douglas
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2003.
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27 Kasım 1952-Ocak 1955 tarihleri arasında Belgrad Büyükelçiliği görevinde
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lerin sıkıntılarını bir mektupla Cumhurbaşkanı Celal Bayar’a aktarmış ve
Makedonya Türklerinin Slavlaşmaya maruz kalabileceklerine yönelik ayrıntılara dikkati şu sözleriyle çekmiştir:61
“Belgrad’da vaifeye başladığım andan itibaren mikdarı yüzbin ila
yüzyirmi bin arasında olduğunu tahmin ettiğim bu ırkdaşlarımızın
bilhassa Makedonya’da bulunanların acıklı ve feci durumları
nazarı dikkatimi celb etmişti. Temaslarım ve tetkikatım bu zavallı
ırkdaşlarımızın bir müddet daha oralarda aynı hayat şartları
altında kalmaları halinde ya tenessür edip ıslavlaşmağa veya
yok olmaya kalabileceklerin de bugün Niş havalisinde tasadüf
ettiği veçhile “tabirimi maruz görün” çingeneleşmeye mahkûm
olacakları kanaatini verdi” diyerek Yugoslavya’daki Türklerin

haklarının gözetilmesi ve aksi takdirde doğabilecek
asimilasyon risklerine değinmiştir.

1950’lerde yaşanan kitlesel göçün yavaşlamasıyla 1963 yılından sonra, nüfusları olukça azalan Türkler, Makedonya’da yaşayan azınlıklar arasında,
Arnavutlardan sonra ikinci sıraya düşmüşlerdir. 1970’li yılların başında
Makedonlar, düzenledikleri “Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti Makedon
Müslümanlarının Bilim-Kültür Buluşmaları” adlı toplantılarda, özellikle
Debre, Resne ve Radoviş ilçelerine bağlı köylerde yaşayan ahalinin aslında
“Türkleşmiş Makedonlar” oldukları yönünde propoganda yapmışlardır. Diğer taraftan, Nüfusun azalması ve Türkleri asimile etme yönünde Arnavut
baskısının artması,62 Türkler arasında millî kimliğine ve kültürel değerlere
bağlılığı arttırıcı etki yapmıştır. Makedonya’daki Arnavutlar tarafından ortaya atılan ve Makedonya Türklerinin “Türkleştirilmiş Arnavutlar” oluğunu savunan fikirlere karşılık, Makedonyalı Türk yazarlar tarafından verilen
eserler artmıştır.63
1970’li yılların başında Türklerin sosyo-kültürel durumlarındaki bu
gelişmeler, Yugoslavya Türklerinin Sosyalist dönemde Yunanistan, Bulgaristan ve Romanya Türklerine göre daha geniş azınlık haklarına sahip

bulunmuştur.
��BCA, 030.01/40.238.17, Dosya: B1, 11.11.1955.
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Türkler 1945–1951 yılları arasında Arnavutça eğitim görmüşler ve birçoğu da bu
şekilde asimile olmuştur.
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ayakta kalabilmesi yönünde büyük çabalar gösterilmiştir. Ayrıca, 1971 yılının Şubat
ayından itibaren, o zamana kadar haftada bir defa çıkan Birlik gazetesi, haftada üç defa
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olduğunu düşündürmektedir.64 Bu değerlendirme göreceli bir değerlendirmedir, çünkü dönem dönem Yugoslavya Türkleri kendilerini baskı altında
hissederek doğdukları toprakları terk etmek zorunda kalmışlardır. Ayrıca,
Yugoslavya Makedonya’sında Türklerin sosyo-kültürel durumlarındaki
bu değişimin ya da düzelmenin 1974 Anayasası ile gerçekleştiğine dikkat
edilmelidir. Aradan geçen 25 yıl içinde Türkler, Makedonya’dan göçler ve
siyasî, sosyal ve iktisadî yaşamda etkisizleştirilmenin etkisiyle zaten erimişlerdir. Makedonya Türkleri, öylesine büyük ve etkili darbeler yiyerek,
üstelik sayıca büyük bir hızla azalarak o günlere gelmişlerdi ki, yasalarla
tanınan bütün haklardan zamanında ve azami ölçüde yararlanabilmek için
ne gereken insan ve beyin gücüne, ne de hareket ve mücadele gücüne sahip
değillerdi. Özellikle, 1974 Anayasası’nın (ki 1974 Makedonya Sosyalist
Cumhuriyeti Anayasası, aynı yıl getirilen Yugoslavya Sosyalist Federatif
Cumhuriyeti Anayasası’nın kapsamındaki hak ve özgürlükler esas alınarak
hazırlanmıştır) getirdiği geniş hak ve özgürlüklerden yararlanabilmek için
Türklerin zamana ihtiyacı vardı.

�����
Kut, a.g.e., s.227.

102 HİKMET

HİKMET 18

5. YUGOSLAVYA MAKEDONYA’SINDA MÜSLÜMANLARIN VE
TÜRKLERİN DEMOGRAFİK YAPISI

Makedonya’nın azınlıklar konusunda hassas ve denge siyaseti izlediği düşünülse de 1953-1981 yılları arasındaki nüfus sayımları incelendiğinde, Müslümanlar ve Türkler üzerindeki baskıların etkileri ortaya çıkar.
Makedonya’dan Makedonlar dışındaki milletlerin planlı bir şekilde göçe zorlanmalarının sonuçları nüfus sayımlarına da yansımıştır.
Makedonya’da 1948 yılında yapılan nüfus sayımında, Türklerin sayısı
95.940 iken, 1953 yılında yapılan nüfus sayımında 203.938 olarak tespit edilmiştir.65 1961’de Türklerin sayısı 131.481’e, 1971’de 108.552’ye,
1981’de 86.591’e düşmüştür. Türk nüfusun bu azalışına karşın Arnavut nüfus ise yıllara göre artış göstermiştir. Türk nüfustaki bu azalmanın en önemli
sebebi Türkiye’ye olan göçtür. Bununla birlikte diğer bir etken de, Türklerin bir kısmının (27.086 kişi) kendilerini Arnavut olarak saydırmalarıdır.66

Yıllara göre

1953

1961

1971

1981

Makendonlar

860 699

1 000 854

1 14 8375

1 279 323

Arnavutlar

162 524

183 108

279 871

377 208

Türkler

203 938

131 484

108 552

86 591

Ulahlar

8 668

8 046

7 190

6 384

Romenler

20 462

206 06

2 4505

4 3125

Sırplar

35 112

42 728

46 465

46 468

Dığer

1.591

3002

1.248

39.513

TOPLAM

1 304 514

1 40 6003

1 647 308

1 909 136

Tablo 1:
1953-1981
Yılları Arasında, Genel Nüfus Sayımlarına Göre Türk ve Müslüman Nüfus67
�������������������������������������������������������������
Bkz. Yıllara göre Nüfus sayımları ile ilgili bkz. Tablo 1, Nova Makedonija, 2 Eylül
2008, s.4.
�������������������
Mandacı-Erdoğan, a.g.e., s.85.
��Nova Makedonija, 2 Eylül 2008, s.4.
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Türklerin nüfusundaki bu büyük iniş çıkışların bir sebebinin de dış
etkiler olduğu bilinmektedir. Türkiye’nin Batı ittifakına katılması nedeniyle Makedonya’da yaşayan Türkler, Yugoslav otoriteleri tarafından bir tehlike olarak algılanmaya başlanmıştır.
1948’deki ilk sayımda nüfusun yalnızca yüzde 8.32’si Türk’tür.
Oysa 1953 sayımında bu sayı yüzde 15.63’e çıkmıştır. Çünkü 1948’de
Arnavutluk’u Yugoslav federasyonuna alma umudu olduğundan, Türkler
inkâr edilmiştir. Öte yandan Yugoslavya’nın Kominform’dan çıkarılması
ve 1953 yılında Arnavutluk ile yollarının ayrılmasından sonra, bu kez Arnavutlar tehlike olarak görülmeye başlanmış ve pek çok Arnavut kendisini
Türk olarak kaydettirmiştir.
19. yüzyıldan beri süregelen periyodik göçler ve daha geniş Müslüman gruplar tarafından asimilasyona karşın, Türkler geleneksel olarak
Yugoslavya’nın Makedonya bölgesinde yerleşik belli başlı halklardandır.
Yugoslavya bölünme sürecine girdiğinde, bu topraklarda 150 bin Türk bulunmaktaydı. 1919 yılında yaklaşık olarak 200 bin Türk Sırp-Hırvat-Sloven
Krallığı’nın vatandaşı olmuş,68 30 yıl sonra da bu rakam göçler sebebiyle
yarı yarıya inmiştir. Sosyalist Yugoslavya’da Türkler, Yugoslavya sınırları
dışında anavatanı olan her halk gibi, bir milliyet olarak tanımlanmışlardır.
Ne var ki, Yugoslavya Türklerinin önemli bir kısmını oluşturan Makedonya Türkleri, Makedonların ve Arnavutların çoğunluk milliyetçilikleri ayrıca kendi etnik, dinî ve sivil kimlikleri arasında sıkışıp kalmışlardır.
Türklerin nüfusunun azalmasının en önemli sebebi olarak ifade edilen, 1950–1967 yılları arasında kitlesel olarak Türkiye’ye olan göçüdür.
Madem sosyalist rejim vatandaşları üzerinde sıkı bir nüfus kurmanın gerekliliğini benimsemekteydi; o halde neden Yugoslav halka seyahat ve
göç için kolay vize verilmesi tutumu ile özgürlük vaat edilmekteydi. Öncelikle, Tito, bölge üzerine yapılan Yugoslav-Bulgar çekişmesine önem
vererek; Makedonya’da Bulgar milliyetçiliğine karşı bir Makedon milleti inşa siyasetini ilk andan itibaren uygulamaya koymuştur. Diğer açıdan,
Makedonya’da halen önemli sayıda Türk nüfus yaşamaktaydı ve Türklerin
sahip olduğu toprakları devletleştirme siyasetinin içerisine dâhil edilmek
istenmiştir. Bu da ancak Türklerin gönüllü göçü ile gerçekleştirilebilirdi.
Böylece, Türklerin demografik anlamda da azınlık statüsüne inmesi sağlanacaktı. Devlet, nüfus siyasetini aşamalı olarak uygulamaya koymuştur.
������������
Şule Kut, Balkanlar’da Kimlik ve Egemenlik, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,
İstanbul, 2005, s.226.

104 HİKMET

HİKMET 18

Bu konu ile ilgili olarak önemli bir gelişme yaşandı; Türk Dışişleri Bakanı Fuad Köprülü’nün Yugoslavya’yı ziyaretinin ardından69 1953
yılında Türkiye ile Yugoslavya arasında imzalanan “Barış ve Dostluk
Antlaşması”nın70 ardından Makedonya’dan Türkiye’ye olan göç furyası
daha da artarak devam etmiştir.71 1953 ile 1966 yılları arasında önemli sayıda Türk ve Arnavut (göç edebilmek için kendini Türk olarak kaydettiren),
Yugoslavya’dan Türkiye’ye göç etmişti. Yugoslavya resmî istatistik yıllıklarına göre, bu sayı 80 bin civarındaydı, öte yandan Türk kaynaklarına göre
bu sayının 150 bin civarında olduğu belirtilmektedir.72 Geray, 1953’ten
1960’a kadar olan süre içerisinde 151. 812 kişinin Yugoslavya’dan göç ettiğini belirtmektedir.73 1960’lar boyunca da 30 bin Türk daha Yugoslavya
topraklarını terk etmiştir.74 Bir başka kaynakta da, 1952-1967 yılları arasında Makedonya’dan Türkiye’ye 45.338 aileye mensup olarak, 175.398 kişinin göç ettiği belirtilmektedir.75 Burada üzerinde durulması gereken nokta,
bu göçmenlerin %54,4’ü gibi önemli nüfusun 1950–1960 yılları arasında
Türkiye’ye göç etmiş olmasıdır. Başka bir deyişle Türkiye’ye gelen göçmenlerin üçte ikilik bir kısmı sosyalist rejim döneminde gelmiştir.
Makedonya’dan Türkiye’ye yaşanan göçler, Makedonya’nın
her tarafında Türk nüfusunu azaltırken özellikle Doğu Makedonya’da
Türklerin tamamen yok olmasına yol açmıştır. 1952–1971 yılları arası Makedonya’daki Türklerin sayısı % 50 azalma göstermiştir. Bunun en
önemli kanıtı Türklerin değişen ve azalan nüfus yüzdelikleridir; 1953 yılında Türkler nüfusun %15,6’sını oluşturmaktayken, 1971 yılında bu sayı
%6,6’ya düşmüştür.76Nihai olarak,1951-2000 yılları arasında 301.070 kişi

��BCA, 30.10.00, 61.376/1, D.E4, 24.01.1953.
��BCA, 30.10.00, Kutu no: 61, Dosya No: 376, Sıra No: 5, D.E4, 28.02.1953.
���������������������������������������������������������������������������������
Hükümet yardımı almayacağını ve herhangi bir biçimde yardım talep etmeyeceğini
beyan edenler “serbest göçmen” olarak Türkiye’ye gelmişlerdir. Örneklerden biri,
“İstanbul’da oturan Nuri Alp’in Yugoslavya’nın Kalkandelen kazasında bulunan
akrabalarının getirilmesi isteği hakkındaki evrakın Belgrad Büyükelçiliği’ne verildiği”,
BCA, 272.00.12/63.192.4., 29.04.1955.
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Oktay, a.g.e., s.141, 142.
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Kemal Kirişçi, “Post Second World War Immigration from the Balkan Countries to
Turkey”, Turkish Review of Balkan Studies Annual, 2, 1994/1995, s.179.
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Abdülmecit Nuredin, Osmanlı Sonrası Makedonya, Matüsüteb, Üsküp, 2008, s.66.
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Fadıl Hoca, “Makedonya Devlet Organlarında, Kamu Kuruluşlarında ve Eğitim
Sisteminde Türklerin Katılım Oranı ile İlgili Mukayeseli Çalışma”, Hikmet, Abdülhakim
Hikmet Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi, Gostivar, 2001; İlker Alp, “Makedonya
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Makedonya’dan Türkiye’ye göç etmiştir.77
Türklerin süreklilik gösteren nüfus düşüşünü gösteren bu sayımlar, haliyle düşüş sebeplerini de içermemektedir. Krallık Yugoslavya’sında Türklerin göç ettirilmesi amaçlanarak uygulanan proje, Tito Yugoslavya’sında
da takip edilmiştir. Böyle bir uygulamanın ardından 1953 ile 1961 yılları arasında meydana gelen yoğun göç sonucu, Türk nüfusta böylesine bir
azalmanın ortaya çıktığıdır. Ancak, Makedonya Türklerinin sayısındaki
azalma sebeplerinin sadece göç ile açıklanmayacağı söylenmelidir. Bu
sebeple, 1945–1971 ile veya 1981 arasındaki azalmadaki etkenlerin göç
dışında faktörler içerdiği de göz önünde bulundurulmalıdır. Nitekim bu düşüş siyasî ve iktisadî sebeplerle izah edilebilir. Bir olası sebebinin de, aynı
dinden Balkan halkları arasında rastlanan “millî kimlik” değiştirme olgusu
olduğu ileri sürülebilir.

SONUÇ
Yosip Broz Tito, farklı etnik grupların çoğunluğu oluşturduğu federe cumhuriyetleri Yugoslavya içerisinde birleştirmeyi başarmış ve uyguladığı siyaset neticesinde bir Makedon milleti yaratmıştır. Makedon
Cumhuriyeti’nin yönetiminden büyük ölçüde Makedonlar hâkim olmuştur.
Arnavutlar da yönetimde söz sahibi olabilmek için gayret etmişlerdir.
1974 anayasası bir yandan Kosova’yı özer bölge ilan ederken, diğer
yandan Makedonya’daki Arnavutların da sahip olduğu hakları arttırmıştır.
Bu Anayasa’da Makedonya Cumhuriyeti’nin Makedonlardan, Arnavutlardan ve Türklerden oluştuğu belirtilmiştir. Sosyalist Yugoslavya’da Kosova
özerk bir bölge iken, neredeyse cumhuriyetlerinkine benzer yetkilere sahip
olmuştur. Ne var ki, bağımsızlığa yöneli faaliyetleri, Sırp milliyetçiliğini
daha da yükseltip, Kosova’nın özerkliğini kaybetmesiyle sonuçlanmıştır.
Nihayetinde, Tito idaresinde Yugoslavya’da Makedonya’da Müslümanları zorla komünistleştirme, Türkleri Arnavutlaştırma ve ardından
Yugoslavlaştırma yönünde başvurulan ideolojik ve siyasî içerikli “manevi baskılar” da Müslümanların Yugoslavya topraklarında yaşamasına engel olmuş ve bu durum özellikle 1950’li yıllarda yaşanan Türk-Müslüman
göçlerinin başlıca itici sebepleri arasında yer almıştır. Bir “ulusallık” grubu olarak, Müslümanların ve Türklerin temel hakları, gerek Yugoslavya,
Üzerindeki Mücadeleler ve Makedonya Cumhuriyeti”, Dünden Bugüne Makedonya
Sorunu, Derleyen: Murat Hatipoğlu, ASAM Yayınları, Ankara, 2002, s.78.
�����������������������
Nuredin Abdülmecit, Balkanlar’dan Türkiye’ye Göç ve Etkileri,
Çağla,Ankara,2011,s.266
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gerek Makedonya anayasaları ile güvence altına alınmış olmasına karşın;
1945–1960 arası yıllarda, Türklere baskı ve ayrımlarda hemen hiçbir değişiklik gözlenmemiştir. Gerçekten de baskı ve ayrımların temel işlevleri;
Türk nüfusunu azaltmak, bu çerçevede “Yugoslav” kimliği altında eritmek,
buna yanaşmayanları ise göçe zorlamak şeklinde belirmiştir. Nitekim,
Makedonya’nın demografik yapısında gözlemlenen Türklerin sayısındaki
düşüş de bu durumu ortaya koymaktadır.
II. Dünya Savaşı’ndan sonra komünist bir Balkan Federasyonu kurma hayaline kapılan Yugoslavya idarecileri Arnavutluk yanlısı siyaset izlemişlerdir. Bu doğrultuda Arnavutluk’a Makedonya Cumhuriyeti’nin batı
kesiminde ve diğer alanlarda bazı ayrıcalıklar tanınmıştır. Söz konusu yıllarda Türkleri Arnavutlara, Arnavutları Türklere karşı düşürmek için “böl
ve yönet” taktiğini uygulanmıştır.
Uygulanan baskı siyaseti ile Türkleri Türkiye’ye göç ettirmeyle,
Makedonya Cumhuriyeti’nde ve Yugoslavya’daki “Türk sorunu”na çözüm bulmada başarılı olunmuştur.78 Günümüz Makedonya’sında Türklerin nüfusunun %4’e düşüşü ile ilgili gelişmeler de buna bir örnek olarak
verilebilir. Tarihsel süreç incelendiğinde Makedonya’da nüfusu artmayıp,
sürekli azalan tek topluluk Türkler’dir. Makedonya Türklerinin nüfusundaki bu azalmanın en büyük sebebi Türkiye’ye olan göçlerdir. Bu göçlerin Doğu Makedonya’dan başta olmak üzere ülkenin her tarafından yapılmasının bir neticesi olarak Makedonya’da Türkler bugün çoğunluk olma
durumunu kaybetmişlerdir. Sadece, Üsküp ve Gostivar’da yoğun olarak
yaşamaktadırlar. Bu açıdan, bu tablonun ortaya çıkmasındaki sebeplerin
kaynağı Tito Yugoslavya’sında hatta Yugoslavya Krallığı döneminde Müslüman topluluklara yönelik izlenen siyasette aranmalıdır. 1950’li yıllarda
Türkiye’ye yönelik yaşanan göç öncesinde Makedonya’da 300 bin kadar
Türk yaşamaktaydı (o zamanki toplam toplumun %75’i Türk’tü). Son nüfus sayımına göre, bugün Türkler sadece yüzde 3,85, Arnavutlar yüzde 25,
Makedonlar yüzde 65’tir.
Yugoslavya Makedonya’sında, 1945-1970 yılları arasında, sosyalist
rejim altında Türklerin geçirdiği köklü dönüşümün sorgulanması gerekliydi. Nitekim, iktisadî, sosyal ve siyasî baskılar sonucunda Makedonya
Türklerinin Türkiye’ye göçü, Yugoslav yöneticilerin istedikleri ve planlı
bir siyasetin neticesinde ortaya çıkan bir gelişmeydi. Tarım reformu adı
altında Müslüman nüfusun topraklara el konulmuş, izlenen nüfus ve iskân
siyaseti ile Türk nüfus eritilmiştir.
�������������
Hamzaoğlu, a.g.e., s.93.
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MAKEDONYA’DA OSMANLI DÖNEMİNDE KALAN
KÜLTÜREL MİRAS ZENGİNLİĞİ
Dr. Fatima HOCİN
ÖZET
Balkanlarda, Osmanlı döneminde kalan kültürel mirasının zenginliği en önemli yerlerinden biri Makedonya’dır. Makedonya kentlerinin gelişmesi eski çağlara kadar uzanıyor. Antik çağlardan başlayarak, Bizans dönemi ve ortaçağ olmakla birlikte Makedonya kentleri muhteşem bir tarihe
sahiptir. Osmanlı kentlerinin gelişmesi ve mimarinin güçlenmesi 15 y.y. ile
16 y.y. arasında zirveye ulaşır. Makedonyada günümüze kadar bütün olarak
ya da kısmi bakımdan ayakta kalan en önemli yapılar camiler, hamamlar,
kervan - saraylar ve diğer kamu yapıları olmakla birlikte bu yapıların tümü
bu dönem içerisinde inşa edilmiştir. Osmanlı - Türklerin hüküm sürdüğü
dönem içerisinde Balkanlardaki kentler 19.y.y. ortalarına kadar, dolayısıyla
batı etkisinin görülmeye başlamasına kadar, nisbeten bağımsız bir şekilde
gelişir.
Anahtar kelimeler: Kültürel miras, etkileşim, mabetler
CULTURAL MONUMENTS IN MACEDONIA FROM THE
OTTOMAN PERIOD
ABSTRACT
From the beginning of their reign, the Turks started building different
sacred and profane buildings, for their needs as conquerors. Thus, the cities
were given oriental characteristics. The Islamic architecture in Macedonian
cities has reached its peak during the 15th and the 16th centuries. There are
many mosques, shrines, turbeths, bazaars, covered markets, inns, Turkish
baths, bridges, houses, and other sacred, public and profane buildings preserved till present days. Macedonian cities got a new urban outlook. As a
result of the new political and religious regiment, only smaller churches
were built in that period.
Keywords: Cultural heritage, interaction, temples
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GİRİŞ
Doğu ve Batı ile Kuzey ve Güney kavşağında yerleşen Makedonya
Cumhuriyeti daima değişik kültürlerin etkisine maruz kalmıştır. Bir Akdeniz ülkesi sıfatına sahip olan Makedonya, en çok doğu kültürlerinin etkisi altında kalmıştır. Makedonya kentlerinin gelişmesi eski çağlara kadar
uzanıyor. Antik çağlardan başlayarak, Bizans dönemi ve ortaçağ olmakla
birlikte Makedonya kentleri muhteşem bir tarihe sahiptir. Makedonya’yı
ele geçirdikten sonra Türkler, bu topraklarda mevcut kentlere doğu kültürüne ait özellikleri tahvil etmeye başlamışlar. Bazı kentler ise Türklerin
bu topraklara gelmesiyle kurulmuştur. Eski Balkan kentlerine ait caddeler,
meydanlar, binalar ve arsalar, plansız ve gelişigüzel bir şekilde öbeklenerek
değişik boyutlarda olmakla birlikte biçimsiz şekillere sahipmiş. Yerleşim
yerleri ve semtler adeta kendiliğinden boy atarcasına, mevcut şartalara
ayak uydurmaya çabalıyormuş gibidir. Osmanlı kentlerinin gelişmesi ve
mimarinin güçlenmesi 15 y.y. ile 16 y.y. arasında zirveye ulaşır. Üsküp’te
günümüze kadar bütün olarak ya da kısmi bakımdan ayakta kalan en önemli
yapılar camiler, hamamlar, kervan- saraylar ve diğer kamu yapıları olmakla
birlikte bu yapıların tümü bu dönem içerisinde inşa edilmiştir. Osmanlı Türklerin hüküm sürdüğü dönem içerisinde Balkanlardaki kentler 19.y.y.
ortalarına kadar, dolayısıyla batılı etkinin görülmeye başlamasına kadar,
nisbeten bağımsız bir şekilde gelişir.
Osmanlı döneminde kentler ve kentlerin iç yapısı olduğu gibi kentlerde inşa edilen yapılar konusundaki bilgiler, bu toprakları ziyaret eden
gezginlerin seyahatnamelerinden elde edilmektedir. Kentlerin bünyesi ve
inşa edilen yapılara ait en çok ayrıntılı bilgiler de Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesinde yer alıyor. Evliya Çelebi 1660 ile 1668 yılları arasında
Makedonya’nın birçok kentini ziyaret etmiştir.
Türk boyları gerçekleştirdikleri seferleri sırasında zengin geleneğe
sahip olan değişik kültürlerle temas etmiştir. Bu kültürlerden esinlenerek
bazı unsurları benimseyerek, bunları da öz anlayışlarına göre uzlaştırarak
birtakım yeni mimari tarzları geliştirmişler: Bursa tarzı, Erken Osmanlı
tarzı ve Klasik tarz gibi. Makedonya’nın en eski camileri Bursa mimari
okuluna aittir. 1 1453 yılında İstanbul’un fethedilmesiyle Osmanlılar Bizans kültürü ve sanatıyla temasa girmişler. Bu temas neticesi olarak erken
Osmanlı mimarisi ortaya çıkmıştır. Böylelikle, yerli mimarların yanısıra
Makedonya’da Türkiye’nin değişik kentlerinden dolayısıyla İstanbul, Edirne ve diğer yerlerden inşaat ustalarına ve mimarlarına ihtiyaç duyulmuştur.
1 Reciç 1982,55
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Ünlü inşaat mühendisi Hayredin’in ismiyle bağdaşan klasik mimari üslubu
Mimar Sinan’ın çalışmalarıyla zirveye ulaşmıştır. 15.y.y sonlarına doğru,
Makedonya kentlerine Türklerin yerleşmesi son safhasında bulunuyormuş.
1. İslam Dini Yapıları’na gelince,
Balkan yarımadasında, Osmanlı döneminde şehir çarşılarında cami,
kimi zaman da tekke ve mescidlerin inşa edilmesi mecburidir.
Makedonya Cumhuriyetinde osmanlı Türk hakimiyetinin değişik dönemlerine ait ve o zamanların belirli üslup ile tarzlarını içeren, günümüze
kadar korunan, çok sayıda cami bulunmaktadır.
Üsküp’te bu izleri taşıyan çok sayıda yapı bulunmaktadır. Sultan
II. Murat anısına yapılan Sultan Murat camisi (1436/7), Bursa tarzı bir
yapıdır. Bu cami birkaç sefer onarılmıştır.2 Bir zamanlar zengin dekorasyonundan dolayı Alaca Camii olarak adlandırılan Bit Pazarında bulunan
İshak Bey (1438/9) camii de bu tarzda yapılmış bir eserdir. Gazi İsa Bey
(1475/76) camisi gibi, en güzel camilerden biri de Mustafa Paşa (1492) camisidir. 1503/4 yılında Üsküp’te en büyük camilerden biri olan Yahya Paşa
camisi inşa edilmiştir. Onun yakınlarında, Dükkâncık (16. Asır), Hacı Balaban (15. Asır) camileri bulunmaktadır. Kurşunluhan ve Dükkancık camisi arasında Hüdaverdi (15.-16. Asır) mescidi, Bezisten yanında da Köse
Kadı (17. ve 18.yy) camisi bulunmaktadır. 16. Yüzyılda Hacı Muhyiddin
camisi inşa edilmiştir, Kamcı Hamza camii kökeni ise 16. Veya 17. Yüzyıla dayanmaktadır. Kökeni 15. yüzyıla dayanan bir diğer cami, mescid
de, şehrin kuzey kısmında bulunan Cedid İsa Bey camisidir. Bu yüzyılın
ortalarında inşa edilmiş bir diğer cami de Üsküp Üniversite merkezinde
bulunan Kebir Mehmed Çelebi camisidir. 15. Yüzyıl ve 16. Yüzyılın yarısına kadar ki dönemde şehrin doğusunda, Gazi Baba cıvarında Kara Kancıbaşı (Hacı Kâzim), Çair’de Hacı Yonuz ve Hacı Hayreddin camileri inşa
edilmiştir. 1803 yılında Üsküp’ün eski çarşısında, 16.-18. Asıra ait eski
bir caminin kalıntıları üzerine Murat Paşa Camii inşa edilmiştir.3 1553/4
Üsküp- Saray’da Hüseyin Şah camiinin inşası başlamış, 1577 yılında onun
ölümünden sonra tamamlanmıştır. 4
Bu camilerden bazıları, şehrin yaşamış olduğu felaketlerden etkilenmiş, tadilatların olduğu dönemlerde de iç ve dış onarımlar sırasında eski
2 Kumbaracı Bogoeviç 1998, 16-22
3 Kumbaracı Bogoeviç 1998, 42-44
4 Pavlov 2008, 76-79.
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görüntülerini kaybetmişlerdir. Bu camilerin bazılarının eski görünümün
korunması için elden ne gelirse yapılmıştır, bazılarında ise malesef kalıntılardan başka birşey koruma altına alınamamıştır. Bunlardan birkaçı da
Arasta Camii, Hatuncuklar Camii ve Dükkancık Camisidir, kimileri ise tamamen yok olmuştur.
Manastır’da 1956 yılına kadar Bursa tarzında inşa edilen Süngür
Çavuş (Eski 1934-1935)camii varmış. Manastır’da kökü klasik dönem
e aitolan camiler şunlardır: İshak Çelebi Camii (1506), Mehmed (Mahmud) Efendi veya Yeni Camii (1558/9), Manastır’ın eski Koyun pazarında
bulunan Gazi Haydar Kadı (1561/2) camisi, 1873 yılında onarılmış Balık
pazarındaki Haci Bey (1521-22) camisi.
Kumanova’da, sonradan yapılan onarılar sayesinde eski görünümünü
kaybeden Tatar Sinan Bey (1520-1530) camii5 bulunmaktadır ve ayrıca
15. Yüzyılda Saat camisi de inşa edilmiştir. Kökeni 15. Yüzyılın sonuna
16. Yüzyılın başına dayanan çift minareli Ali Paşa camisi inşa edilmiştir,
Ohri’nin eski çarşısında, liman yakınlarında 1952 yılına kadar Hacı Kasım
camisi, ikinci çınarda ise Hacı Hamza camisi bulunmuştur.
İştip’in Otinya ırmağının sol kolunda Kadın Ana camisi, 16. Yüzyılda ırmağın sol tarafında eski klasik döneminden kalma Hüsamedin Paşa
camisi yapılmıştır. Geçen yüzyılın ellili yıllarında müze gibi kullanılmış,
günümüzde ise kullanım dışındadır.
17 yüzyılda Kratovo da Sultan Murat camisi inşa dilmiştir, Veles’te
ise Hacı İbrahim-Kumsal caminin tarihi 15.-18. Yüzyıla dayanmaktadır.
1606/7 yılında Ustrumca’da şehrin aşağı kısmı ile hisar arasındaki bölgeye
Durak Efendi Orta camisini inşa etmiştir. 19. yüzyılda Radoviş’te Tahıl
pazarının yakınlarında Abdül Paşa camisi yükseltilmiştir. Eski Pirlepe çarşısındaki Çarşı camisini (1475/ 17. ve 19. yy onarılmıştır) de unutmamak
gerekir.
Debre’de, 20. Yüzyılın ikinci yarısında onarılan Fatih Sultan Mehmed Han (1951-1481) camisi bulunmaktadır. 18. Yüzyılın sonuna veya
19. Yüzyılın başlarına ait olan Şaban Baba türbesi bu caminin avlusunda
bulunmaktadır.6
Gostivar’da 1676 yılında yapılan Saat camisi (Ebu Bekir Paşa camisi), Kalkandelen’de ise 17. Yüzyıla ait olan eski bir caminin kalıntıları
üzerine 19. Yüzyılın başlarında inşa edilen Renkli (rengarenk) câmi bulunmaktadır.
5 Pavlov 2008, 38-41
6 Pavlov 2008, 32-35
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Camiler dışında, kutsal inşaatlar (yapılar) kategorisine türbeler de
girmektedir. Onlar camilerin içinde veya dış kısmında bulunamaktadırlar.
Şu türbelerden söz edebiliriz: Mustafa Paşa türbesi(1519), 1556/57 yılına
ait Sultan Murat camisinin güneyinde bulunan Bikiy Ha (Beyhan Sultan)
türbesi, bu caminin doğu cehpesinde Değıstanlı Ali Paşa Türbesi (1774) ve
caminin kuzey kısmında ise İsa Bey türbesi bulunmaktadır. Saray’da bulunan Hüseyin Şah camisinde türbe bulunmaktadır, bu türbede Şah’ın kendisi
gömülüdür. Üsküp’te Gazi Baba’da bulunan Kral Kızı ve Aşık Çelebi Türbesi (Gazi baba) ve Altı Ayak Türbesini de anmak gerekir.
Ohri’nin Plaoşnik’te (İmaret) bulunan Aziz Kliment kilisesinin yakınlarında, 1493 yılında Sinan Çelebi’nin gömülü olduğu türbe bulunmaktadır. Kalkandelen’deki Alaca caminin kuzeybatı kısmında 16. Yüzyıla
ait olduğu tahmin edilen Hurşide Hanım türbesi bulunmaktadır. İştip’te
bulunan Hüsameddin Paşa camisinin güneyinde şeyh Muhyiddin Rumi
Baba’nın gömülü olduğu türbe bulunmaktadır.
Müslüman çevrelerin, dini-tasavvufi ayinlerini yapmaları için tekkeler de inşa edilmiştir. Üsküp’te Hatuncuklar camisi yakınlarında 1818 yılında inşa edilmiş Rifai Tekkesi bulunmaktadır. Halvet dervişlerine ait Zeynel Paşa tekkesi Ohri’nin eski çınarı yanında inşa edilmiş. Tekkenin kendi
yapısı içinde birçok tesisi varmış, bunlar cami büyük bir ihtimal 16. Yüzyılın sonlarına doğru, ondan sonra 18. Yüzyıla ait Hayati Baba’nın gömülü
olduğu türbe, şadırvan ve 19.yüzyıla ait Şeyh Zekiriy’in evi.7 Kalkandelende, 18.yüzyıla Bektaşilere ait olan Arabati Baba tekkesi korunmuştur.8
Bu tekke birkaç sefer onarılmıştır. Ustruga’nın eski kısmında 18.yüzyılın
sonlarına 19.yüzyılın başına ait olan Halveti Tekkesi bulunmaktadır.
Sultan Murat camisinin güney kısmında, 15. Yüzyılın ortalarına ait
olan eski Medresenin kalıntıları bulunmaktadır.
2. Kentlerde Kamu Yapıları
Osmanlıların gelmeleriyle Makedonya’nın birkaç kentinde çarşılar
inşa edilmiştir. Üsküp çarşısındaki dükkanlar, kamu binaları ve dini yapılar Osmanlı dönemindendir. 9
İslam mimarisinin en önemli kamu yapıları daha büyük çarşılarda
inşa edilen bedestenlerdir. Tüccar ve zanaatçı dükkanlarına sahip bu kapalı
çarşılar 16. İle 17. Yüzyıllarda çarşıların içinde inşa edilmiştir. Günümüze
7 Pavlov 2008, 46-49.
8 Pavlov 2008, 114-119.
9 Gerasimovska Mateska 2009, 36.
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kadar Manastır bedesteni (15. Yüzyıl),10 Üsküp bedesteni ve İştip bedesteni
mevcutturlar. İlk Üsküp çarşı bedesteni 1689 yılındaki yangında yanmış ve
eski temelleri üzerine tekrar inşa edilmiştir. Bu bedestenin günümüzdeki
farklı görünüşü bundan sonraki döneme aittir. İştip’in merkezinde 16. – 17.
Yüzyılda inşa edilen bedesten bulunur. 18. Yüzyılın sonunda ve 19. Yüzyılın başlangıcında bu bedesten hapishaneye dönüştürülmüş, daha sonraları
ise depo ve galeri olarak hizmet vermiştir.
Her kentte mahallelerde ya da çarşıda yerleşen bir ya da fazla hamam
vardı. Çarşılarda hamamlar cami ve hanların yanında inşa edilirlerdi . 17.
yüzyıl Osmanlı sayım defterlerinde Ustrumca’da üç hamam, Kıratova ve
İştip’te ikişer hamam, Kumanova, Eğri Palanka, Pirlepe, Struga, Resne,
Radoviş, Kavadar, Valandova ve Doyran’da birer hamam olduğu belirtilmiştir. Ohri’de de Evliya Çelebinin belirttiğine göre iki hamam varmış.11
Balkan yarımadasında en büyük hamam Üsküp’ün Davut Paşa hamamıdır
(15. Yy’ın ikinci yarısı). Günümüzde bu hamam sanat galerisine dönüştürülmüştür. Üsküp’te 15.yüzyıldan Çifte hamam günümüzde sanat galerisine dönüştürülmüştür. Bunun yanı sıra İsa Bey Camiinin güneydoğusunda
Tuz pazarındaki Gelin hamamının kalıntıları (İbrahim Çavuşun hamamı),
Kurşunlu Han yakınlarındaki Şengül hamamının (16. Yüzyıl) kalıntıları,
Kara Kapıcı hamamının kalıntıları (15 – 16. yüzyıl), Yahya Paşa Camii
yakınlarındaki Kız hamamının (16. Yüzyıl) kalıntıları ve Üsküp Kiril ve
Metodiy üniversitesi rektörlüğü yakınlarındaki eski Yeni hamamın (15-16.
Yüzyıl) kalıntıları korunmuştur.
Manastır’da 15. Yüzyıldan Deboy hamamın (Çifte Hamam) restorasyonu yapılmış, Yeni hamamın yıkıntıları ise mevcuttur. Pirlepe çarşısında
19. Yüzyılın ikinci yarısından bir hamamın yıkıntıları vardır. Ohri çarşısında Aya Sofya kilisesinin doğusunda 16. Yüzyıldan kalma eski hamamın kalıntıları bulunurken Struga’da Drim nehrinin sağ tarafında Mustafa Çelebi
hamamı bulunur. Kıratova çarşısında bir zamanlar iki hamam varmış. Gül
hamamın yıkıntıları mevcutken Mimar Sinan’ın eseri olan büyük hamamın
izi kalmamıştır. Kalkandelen’in Pena ırmağı sol tarafında 15. Yüzyıldan
kalma eski Türk hamamı bulunuyor. Geçen dönemlerde bu hamam kullanımını sık değiştirmiştir. Debre merkezinde 18. Yüzyılın birinci yarısından
kalma Yeni hamam bulunmaktadır.
15. ile 16. Yüzyılda çarşılarda inşa edilen kamu yapıları arasında han
ve kervan saraylar özellikle vurgulanmalıdır. Onlar tüccarların gecelemesi
����������������������
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Çelebi 1973, 567.
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ve mal depolanması için kullanılmaktaymış. Üsküp’te Kurşunlu han (16.
Yüzyıl), Sulu han (15. Yüzyıl), Kapan han (15. Yüzyılın sonları) ve Kürkçüler hanını anmalıyız. 19. Yüzyılda Yançe han, Aya Spas kilisesi yakınlarında Fenerci han ve günümüzdeki Şar oteli yakınlarında Şar hanı de kısmen korunmuşlardır. Pirlepe çarşısının güneybatı bölümünde de bir Türk
hanının kalıntıları vardır. Pirlepe merkezinde Evliya Çelebi’nin Pirlepe’yi
1660 ile 1668 yılındaki ziyaretleri sırasında mevcut olan hanın kalıntıları
vardır.
17. yüzyılda 10 – 20 metre yüksekliğinde kent merkezinde, çarşı sokaklarının birleştiği yerlerde Saat kuleleri inşa edilmeye başlamıştır. Bu
yapılar Makedonya’nın birkaç kentinde vardır. Üsküp’ün Serova ırmağı
sol tarafında Sultan Murat camiinin avlusunda görkemli bir saat kulesi bulunmaktadır. Bu saat kulesi 16. Yüzyılın ortalarında (1566 – 1573) inşa
edilmiştir. 1689 yılında Üsküp’te olagelen büyük yangından hasar görmüş, 1903 yılında ise tekrar inşa edilmiştir.12 Makedonya’da bu en büyük
Saat kulesi bundan sonraki yıllarda ve günümüze kadar da yenilenmiştir.
Saat kuleler Ohri’de (1726), Manastır, Pirlepe, Negotino (19.yüzyıl) ve
Gostivar’da (17. Yüzyıl, 1834 ile 1986 yılında yenilenmiştir) vardır. İştip,
Köprülü (16 – 17. Yüzyıl), Kıratova (16. Yüzyıl) ve Koçana’da ki saat
kuleleri konut – savunma fonksiyonlarını görmektedirler. Bu fonksiyonu
onlar ek olarak kazanmışlardır.13 Kentlerde nehirlerin iki tarafını bağlamak
için Osmanlı döneminde çok sayıda köprü inşa edilmiştir. Üsküp Taş köprüsünün şimdiki görünüşü 15. İle 16. Yüzyıldandır. Bu köprüde birkaç kez
restorasyon çalışmaları yapılmıştır. Kıratova’da Osmanlı döneminde inşa
edilen birkaç köprü hala kullanılmaktalar. Bu köprüler 16. Yüzyıldan kalmadır. Saray köprüsü, Grofçan köprüsü, Çarşı köprüsü, Yağcı köprüsü ve
Yukarı (Orman) köprüsü söz konusudur olan. Osmanlı döneminde kentlerin dışında da köprüler inşa edilmiştir.
Makedonya’da Osmanlı döneminden kalan kültür anıtlarının saysı
kabarıktır. Bunların büyük bir bölümü korunmuş ve restorasiyonu yapılmış, fakat büyük bir bölümü de günümüze kadar maalesef korunmamıştır.
Çünkü Makedonya Cumhuriyetinin coğrafiya durumu ve bir medeniyetler
kavşağı oluşturduğundan dolayı çok sayıda savaşlara maruz kalmıştır. Bunun yanısıra, iklim koşulları ve insan dikkatsızlığı yüzünden de bunların
çoğu günümüze kadar korunamamıştır.
����������������������������������
Kumbaracı Begoviç, 1998, 26-27.
�������������������������������
Gerasimova Matevska 2009, 146
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“ÜSKÜP - FAİK PAŞA CAMİSİ KAPI KANATLARI”
Dr. Sevil BÜLBÜL

ÖZET
Hicri1301/Miladi
1883-84
yılında,
Vardar
nehrinin
güney
sahilinde,Hamidiye-Muhacır mahalesinde inşa edilen Faik Paşa Camisi’nden
günümüzde sadece yapının giriş üzerindeki kitabesi, mihrabı ve kapı kanatları
mevcuttur.
Faik Paşa Camisi kapı kanatları bir XIX. yüzyıl eseridir. Bu dönemde, Makedonya ahşap süsleme sanatı, kendi üslubunu oturtmuş ve en güzel eserlerini
oluşturmuştur. Faik Paşa Camisi’nin kapı kanatları, titizlikle örülmüş adeta bir
dantel niteliğindedir.
Eni 1.46 m ve boyu 2.52 m boyutunda olan bu kapı kanatları söğüt ağacından yapılmıştır. Kapı kanatlarının yapılışında geçme, süslemesinde ise oyma
ve hasır tekniği kullanılmıştır. Kapının her iki kanadı dörder pano şeklinde tasarlanmıştır. Panoların boyutu birbirinden farklıdır ve bu nedenle görünümünde bir
asimetri mevcuttur.
Üsküp Faik Paşa cami kapı kanatlarında görülen ağaç oymacılığı, kanaatimizce, bir Miyak ahşap sanatı geleneğinin yansımasıdır.Ustası bilinmeyen bu örnek, muhtemelen Miyak ustalarının ikinci kuşağının eseridir. Bu ahşap ustalar,dini
yapılar dışında,varlıklı şahısların konak ve evlerindeki süslemeleri de üstlenmişlerdir.

Anahtar kelimeler: Kitabe, mihrab, cami, süsleme
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“SKOPJE - FAIK PASA MOSQUE DOOR SASH”

ABSRACT
Only the inscription,nische and the wooden doors was saved from the
Faik Pahsa Mosque which had been built in the 1301 of the year of Hegira
and 1884 of Christian era.
The doors of the Faik Pahsa Mosque are work of XIX century.İn this
period,Macedonian wooden works of art had seated own style and had
made the most beautiful pieces.The wooden doors of Faik Pahsa Mosque
are carefully knitted similar to lacework.
Dimensions of the wooden doors is 1.46 cm wight and 2.52 cm hight
and they were made from willow tree .İt sructure is constructed with passing technique and decorated with engraving and wickerwork. Both of the
wing of the door has four panels.Dimensions of every panel is different and
because of that there is asymmetry in the look.
Our opinion is that wooden work which can be seen in the Faik Pahsa
Mosque is work of the Miyak woodwork master. The master of this work
is unknown, probably it is the work of second generation of Miyaks.This
wooden masters had made a many pieces of wooden art in the konaks and
homes of wealthy peoples .
Keywords: Inscription, the mihrab, the mosque, decorative
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Hicri1301/Miladi 1883-84 yılında, Vardar nehrinin güney
sahilinde,Hamidiye-Muhacır
mahalesinde inşa edilen Faik Paşa
Camisi’nden günümüzde sadece yapının giriş üzerindeki kitabesi,mihrabı
ve kapı kanatları mevcuttur.1
Bu yapı, giriş portali üzerindeki kitabesinden öğrenildiğine göre,
XIX. yüzyıl’da, Üsküp sancağı mutasarrıfı Faik Paşa tarafından inşa ettirilmiştir. (Bogoyeviç 1993:137)Faik Paşanın, Hicri 11 Şevval 1301/ Miladi
5 Ağustos 1884 tarihli vakfiyesine göre, Vardar nehri ve Hamidiye mahaleleri arasındaki arsaya inşa edilen bu camiye,Üsküp içinde dört dükkan, bir menzil binası, değirmen ve bazı araziler vakfedilmiştir.(Ayverdi
1981:249;Özer 1998:251)
Yapının ilk mimari görüntüsü Sultan Hamid Albümleri 90436 No’dan
alınan bir fotoğraftan öğrenilmektedir.(Ayverdi 1981:249) Bu eski fotoğraftan, Faik Paşa Camisi’nin tek kubbeli bir yapı olduğu anlaşılmaktadır.
(Resim No.1)Ön kısmında üç bölümlü son cemaat yeri vardır.Tekne tonozla örtülü olan son cemaat yeri, yuvarlak kemerli altı ahşap direk ile
desteklenmiştir.Fotoğraftan, yapının ince ve uzun bir minaresi olduğu görülmektedir.Caminin avlusunda, dörtgen planlı ve çapraz tonozla örtülmüş
şadırvanı bulunmaktadır.
Şehrin 1963 yılında geçirdiği depremde büyük hasar gören bu yapı,
hiç onarılmadan 26 yıl ayakta kalmış, 1989 yılında ise şehirleşme projesi
uğruna yıkılmıştır. Faik Paşa Camisi’nin kitabesi, stükko çerçeveli mihrabı ve oymalı kapı kanatları bu caminin zengin süslemeli olduğunu ve bundan dolayı yıkılması yerine koruma altına alınabileceğini kanıtlamıştır.
Osmanlı döneminde ağaç işçiliğinin önemli bir yeri vardır.Bunun kanıtı olarak, kundekâri,oyma,kakma,kafes ile ahşap üzerine boyama teknikleriyle elde edilen ve bütün güzellikleriyle karşımıza çıkan sayısız ahşap
sanatı eseridir.2 Bu gelenek, Osmanlının fethettiği her bölgesinde devam
1 Yapının kitabesi,mihrabı ve kapı kanatları Üsküp Şehir Müzesi eser
deposunda korunmaktadır.
2 Ahşap süsleme sanatı kapsamındaki tekniklerle ilgili bkz.Rüstem
BOZER,”Eğri Kesim Tekniğine Anadolu’dan Bir Örnek:Konya II.Kılıçarslan
Türbesi’nin Ahşap Kapı Kanatları”,IX.Vakıf Haftası Kitabı,Vakıflar Genel
Müdürlüğü Yayınları,1992,1992,sayfa 227-236;”Kemerli Şemaya Sahip
Selçuklu Devri Ahşap Kapı Kanatları”,9.Milletlerarası Türk Sanatları
Kongresi C.I.,1995,Ankara,sayfa 407-421; “Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap
Sanatında Kündekari Tekniği, Türkler , Cilt 7, Ankara 2002, s.911-916;Gönül
ÖNEY,”Anadolu ve Beylikler Devri Ahşap Teknikleri”,Sanat Tarihi Yıllığı
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ettirilmiştir.Dolayısıyla, Makedonya’da bu dönemde yapılan ahşap eserler
her ne kadar yerel özellikler taşısa da Osmanlı Ahşap Süsleme Sanatı’nın
bir parçasıdır.Bu nedenle, Faik Paşa Camisi’nin kapı kanatları bir Osmanlı
Ahşap eseridir.
Osmanlı döneminin Batılılaşma sürecinde yapılan caminin kapı kanatları, Osmanlı geleneğini devam etmekle beraber yerel ahşap sanatkârlarının
uyguladıkları bir sentezin ürünüdür.
XIX. yüzyıl Makedonya Osmanlı Ahşap Sanatı kapsamında dört panolu şemaya dayanan kapı kanatlarının arasında ender örneklerinden biri
olan Faik Paşa Camisi’nin kapı kanatları, titizlikle örülmüş adeta bir dantel
niteliğindedir.
Eni 1.46 m,boyu 2.52 m ve derinliği 8 cm3 boyutunda olan bu
kapı kanatları söğüt ağacından yapılmıştır.Kapı kanatlarının yapılışında
geçme,süslemesinde ise oyma ve hasır tekniği kullanılmıştır.Kapının her
iki kanadı dörder pano şeklinde tasarlanmıştır.4Panoların boyutu birbirinden farklıdır ve bu nedenle görünümünde bir asimetri mevcuttur.(Resim
No.2)
Kapının en üstteki panoları giriş portalin yuvarlak kemerine uyarlanarak hafif basık kemer şeklinde sonuçlanmaktadır.Her iki panonun merkezinde, etrafı kıvrıkdallar ile yapraklarla sarılmış birer kır çiçeği motifi bulunmaktadır.Çiçeği oluşturan ve iki sıra halinde verilen yaprakları, itinayla
oyulmuştur.Ön sıra yaprakların her birinin yüzeyinde damla şeklinde birer
açıklık mevcuttur.Merkezdeki çiçeğin etrafında yer alan kıvrıkdalların arasında uzun saplı birer çiçek goncası yerleştirilmiştir.
Üstten ikinci panolarda benzer kompozisyon şeması uygulanmıştır.
Bu panolarda,merkezde baklava dilimine anımsatan birer kare levhası bulunmaktadır.Bu levhaların yüzeyi değişik motiflerle süslenmiştir.Levhaların merkezinde hasır tekniğiyle elde edilen ve ayçiçeğine anımsatan birer
rozet yerleştirilmiştir.Rozetin dış kenarları yaprak şeklinde bir motif diziniyle kuşatılmıştır.Rozetin alt,üst ve yanlarında, üçer dilimli yaprak motifi yer almaktadır.Karenin dış köşelerinde kalan dört tane üçgen levhanın
yüzeyinde,merkezde, farklı bir çiçek motifi uygulanmıştır.Bu çiçeğin iç
kısmı dairevi oyulmuştur,yaprakları dışa sarkıtılarak yüzeye üç boyutluluk
kazandırılmıştır.Çiçeğin her iki tarafında yer alan üç dilimli motif, merkezIII,İstanbul,1968,sayfa 135-149;Semra ÖGEL,”Mail Kesim”,Sanat Tarihi Yıllığı
Sanat Tarihi Enstitüsü,İstanbul,1964,sayfa 110-117;
3 Kapı kanatların ölçüleri ve fotoğrafları Üsküp Şehir Müzesinden alınmıştır.
4 Kapının sol kanadı geçirdiği yangın nedeniyle hasar görmüştür.
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deki kompozisyonda yer alan motiflerinin bir devamıdır.(Resim No.3)
Üçüncü sıra panolarda diğer iki panoya kıyasla daha karmaşık motiflerden oluşturulmuş birer bitkisel kompozisyon mevcuttur.İkinci sıra panolarda olduğu gibi aynı şema kullanılmıştır.Merkezde baklava dilimine anımsatan bir kare levha ve bu levhanın dış köşelerinde daha küçük boyutta üçgen
levhalar bulunmaktadır. Kare levhaların merkezinde,kıvrıkdal,çiçekler ve
yapraklardan oluşan girift bitkisel motifler mevcuttur.Üçgen levhaların
merkezinde aynı üslupla oyulan çiçekler,merkezdeki kompozisyonun devamıdır.
Dördüncü sıra panolar,diğer panolara nazaran yüzeyleri sade bırakılmıştır.Bu panolar, üçgen levhaların ters dizilmesiyle oluşmuştur.Üçgen
levhalar yüzeyde sade bir kabartma olarak durmaktadır.
Faik Paşa Camisi’nin kapı kanatlarında,panoların yüzeyi eşit olmayan kare ve üçgen levhalardan oluşmuştur. Kapı kanatlarında, bitkisel ve
geometrik motiflerin karışımından oluşan kompozisyonlar uygulanmıştır.
En sık uygulanan motif, çiçek, kıvrıkdal ve yaprak motifleridir. Çiçek motifini birkaç değişik şekliyle görmekteyiz.Karşımıza bazen sade kır çiçeği
ve çiçek goncası, bazen de ayçiçek şekli olarak çıkan bu motif itinalı biçimlendirilmiştir.Kıvrıkdal motifi üst panolarda uzun ve düz çizgiler olarak
oyulmuştur.Üçüncü panolarda ise bu motifi daha kısa çizgilerle fakat ilkine nazaran daha kıvrımlı işlendiğini görmekteyiz.Yaprak motifleri yüzeye
göre şekillendirilmiştir.Daha doğrusu,çiçek, kıvrıkdal ile rozetin dışında
kalan boş yüzeyler bazen küçük bazen büyük boyutlu yapraklarla doldurulmaya çalışılmıştır.
Motifler natüralist bir üslupla oyulmuştur.Gerçeğe uygun olarak gösterilmek istenen motifler yüzeye canlılık ve hareketlilik getirmiştir.
İkinci sıra panoların yüzeyi birinci ve üçüncü sıra panolara kıyasla
daha derin oyularak, yüzeye bir kabartma izlenimi vermektedir.
Faik Paşa Camisi kapı kanatları bir XIX. yüzyıl eseridir.Bu dönemde,
Makedonya ahşap süsleme sanatı, kendi üslubunu oturtmuş ve en güzel
eserlerini oluşturmuştur.
Faik Paşa cami kapı kanatlarında uygulanan üslubun ilk evresi, daha
XVII. yüzyıl sonları ile XVIII. yüzyıl başlarında görülmektedir.Bu dönemde Osmanlı idaresinde olan Makedonya’da Türk Ahşap Süsleme sanatı, iki
yönden etkilenmiştir.Birinci olarak, Batı’nın Osmanlıya girebilmesi sonucunda hissedilen etkilerdir. Batı ülkeleri doğudan gelen bu büyük gücü
gizemli bularak asırlarca iç dünyasını merak etmiştir. Bu karşılıklı etkileşimde özellikle Sarayın, Fransa ile olan geleneksel iyi ilişkileri önemli rol
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oynamıştır.Bunun neticesi olarak Fransız sanatında doğu etkili motiflerinin çoğaldığı söylenilebilir.(Svetieva,1992:38)İkinci olarak, Osmanlı’nın
Batı’ya açılması sonucunda hissedilen etkilerdir.Örneğin,1720-21 yıllarında Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi’nin,Paris’e gitmesi ve burada Fransız kültürüyle tanışması,Üçüncü Ahmed yönetimindeki Osmanlı devletini
Batı etkilerine açmıştır.Batı’dan gelen etkiler öncellikle süsleme alanında
görülmüştür.Mimariye akant yaprakları, deniz kabuğu motifleri, kartuşlar,
kıvrımlar girmiş,böylece cami, saray, köşk, çeşme, sebil ve mezar taşları bu
süslemenin istilasına uğramıştı.
Makedonya Ahşap Süsleme sanatında görülen ilk batılı etkiler ise
XVII. Yüzyıl tarihlidir. XVII. Yüzyılda, Yunanistan’ın Atos dağında uygulanan ağaç oymacılığı Balkan yarımadasında uygulanan ahşap süsleme
sanatına bir yenilik getirmiştir.Manastır ve kiliselerde dekor amaçlı yapılan
ikonostaslar, batı ve doğu motiflerinin sentezi olarak kısa süre içerisinde
Balkanların diğer bölgelerinde de uygulanmaya başlamıştır.Bu etkilerinin
yayılmasında şüphesiz ki Atos ahşap atölyelerinde çalışan Makedonyalı
ahşap ustaların payı büyüktür.Bu ustalar, XVIII. Yüzyılın ilk yarısından
itibaren önce Serez, Drama, Kavala, Selanik ve çevresinde daha sonraki
yıllarda Makedonya’nın Lesnovo, Üsküp ve Ohri manastırlarında çalışmışlardır.(Kornakov,1986:13)
Ahşap süsleme sanatında, Debre şehrinin etrafındaki köylerden gelen ustalar bu alanda köklü bir değişim yapmışlardır. Debreli ustaların bu
zanaatı nereden öğrendikleri konusu ise günümüzde henüz bir netlik kazanmamıştır.Bir araştırmada,XIV.yüzyıl esnasında Dubrovnik şehrine giden Debreli gençlerin, burada ağaç oymacılığını öğrendikleri belirtilmiştir.(Svetieva,1992:22)Ancak, Osmanlılar her ele geçirdikleri şehirde, kısa
süre içerisinde kendi kültürlerine uygun bir şehir dokusu geliştiriyorlardı.
Dolayısıyla,bu amaçla askerlerle birlikte gelen ve inşaatla uğraşan teşkilatların içinde mutlaka ki ağaç oymacılığı ile uğraşan esnaflar da mevcuttu.
Nitekim,Osmanlının ele aldığı her yeni şehirde,zanaatçılığın hızlı bir yükseliş kaydettiği ve meslekler çeşitlilik gösterdiği yazılı kaynaklarla belgelenmiştir.Örneğin,1460 yılına ait Tahrir Defterinde,Manastır’da kayıt
edilen toplam 295 Müslüman’dan 152’sinin farklı bir zanaatla uğraştığı,
zanaat çeşidinin ise 43 olduğu belirtilmiştir.(Sokolovski,1963:130)Kayıt
edilen 160 Hıristiyan’dan sadece dördü ise bir zanaatla uğraştığı anlaşılmaktadır.Bunlar seramikçi, değirmenci, kasap ve bir nalbant’tır. Dolayısıyla, bu döneme ait arşiv evraklarında,Osmanlının, Rumeli’de oluşturduğu
şehirlerde, yerli halkı da değişik zanaatlara öğrettiği belirtilmiştir.Şüphesiz
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ki,Osmanlılar,inşaatlarda, yerel ustalardan da yararlanmıştır. Ancak bu durum kanaatimizce, muhtemelen daha sonraki dönemlerde gerçekleşmiştir.
Bunun sonucu olarak mimari süslemede zaman esnasında yerel özellikler
ön plana çıkmıştır.Bu durum ağaç oymacılığında çok belirgindir.XV., XVI.
ve XVII.yüzyılın ilk başlarında görülen Türk-İslam etkileri, XVII.yüzyıldaki Atos atölyelerinden gelen etkileri de katmış olursak, XVIII. ve XIX.
yüzyılda tamamen Barok ve Rokoko etkili bir yerel üslubun ortaya çıkmasına sebep olmuştur.
XVIII. yüzyıl boyunca Makedonya’da ahşap işçiliğini uygulayan
birkaç grup vardır.Bunların arasında XVIII. Yüzyılın ilk yarısında,ilk
ahşap atölyesini oluşturan Debre şehri etrafındaki Gari köyünden Petre Filipoviç-Garkata olmaktadır.Debreli ahşap ustaların hemen hepsi ilk
derslerini, başlangıç yıllarında birlikte çalıştıkları bu ustadan almışlardır.
Makariye Fırçkovski, Avram Filipovski ve Dimitar Stanişev gibi ağaç oymacılığında ad yapmış isimler önce Garkata ile birlikte çalışmışlardır.Daha
sonra kendi atölyelerini kurarak,zanaatlarını aile içerisinde gelecek nesillere aktarmışlardır.Dolayısıyla,” Miyak ahşap ustaları” olarak da bilinen bu
ustalarda,motif ve kompozisyon şemaları benzerdir.Her ustanın kendine
öz yeteneği ile geliştirdiği ufak farklılıklar da mevcuttur.
Üsküp Faik Paşa cami kapı kanatlarında görülen ağaç
oymacılığı,kanaatimizce, bir Miyak ahşap sanatı geleneğinin yansımasıdır.
Ustası bilinmeyen bu örnek,muhtemelen Miyak ustalarının ikinci kuşağının eseridir.Bu ahşap ustalar,dini yapılar dışında,varlıklı şahısların konak
ve evlerindeki süslemeleri de üstlenmişlerdir.Figürlü kilise oymacılığından
farklı olarak,Türk-İslam5 yapılarında,İslamiyet’e uygun olan bitkisel ve
geometrik motiflerden faydalanmışlardır.
Faik Paşa cami kapı kanatları,Türk evlerinde uygulanan ağaç oymacılığı ile aynı özelliklere sahiptir.Kapı kanatlarının en üst panoları,kapının
yuvarlak kemerine uyacak şekilde üçgen levhalar şeklinde tasarlanmıştır.Bu
levhalar,bazı evlerdeki tavan süslemelerindeki üçgen köşelikleriyle aynıdır.
Faik Paşa kapı kanatlarındaki en üstte yer alan üçgen levhalarda,merkezde
yer alan çiçek ve üçgenin köşelerine doğru uzanan çiçek goncaları, Debre,
Üsküp ve İştip(Novo Selo) şehirlerindeki bazı evlerinin tavan köşelikleri
ile hem motif hem işçilik açısından aynıdır.
5 Kalkandelen Arabati Baba Tekkesinde şadırvandaki ahşap süslemede kuş
figürleri mevcuttur.
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Faik Paşa Cami kapı kanatlarındaki üstten ikinci panolarda yer alan
ve içi hasır tekniği ile yapılan merkez motif,Gazi İsa Bey cami minberindeki aynalık levhalarından birinde yer alan motif ile benzerdir.Ayrıca,
aynı tekniği,minberin merdiven korkuluklarında da görmekteyiz.Bunun
dışında,bu motifin, Radoviş şehrindeki Aziz İliya kilisesinin hükümdar
tahtında birkaç defa tekrar edildiği görülmektedir.Yazılı kaynaklarda,Aziz
İliya kilisesindeki hükümdar tahtının Dimitar Stanişev tarafından yapıldığı
belirtilmektedir.(Kornakov,1986:19)
Bütün bu benzerlikler,Faik Paşa kapı kanatlarının bir Miyak eseri
olabileceği düşüncesini ortaya koymaktadır.Bu konunun netlik kazanması
açısından ilerideki yıllarda yapılması gereken incelemelerin önemi yadırganmamalıdır.

HİKMET 127

Kasım - November 2011

KAYNAKÇA - BİBLİOGRAPHY
AYVERDİ,E.H.,
1981
BERK, Celile
1951
BİLGET, N. Burhan
1992 		
Yayınları,Ankara.
BOGOYEVİÇ,Lidiya,
1998			
BOGOYEVİÇ,Lidiya
1993
BOZER,Rüstem
1992

BOZER,Rüstem
1995
BOZER,Rüstem
2002
CEZAR,Mustafa
1971
ÇAL,Halit
1988
		
Yayınları,Ankara.
128 HİKMET

Avrupa’da Osmanlı Mimari
Eserleri,Yugoslavya,C.III, İstanbul.
Konya Evleri, İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Fakültesi Yayınları.
Sivas Evleri, Kültür Bakanlığı
Osmanliski Spomenici vo Skopye,Skopye.
“Natpisnata Ploça Od Faik Paşinata
Camiya Vo Skopye”,Kulturno Nasledstvo
XVI(1989),Skopye,
“Eğri Kesim Tekniğine Anadolu’dan Bir
Örnek:Konya II.Kılıçarslan Türbesi’nin
Ahşap Kapı Kanatları”,IX.Vakıf Haftası
Kitabı,Vakıflar Genel Müdürlüğü
Yayınları,Ankara,
,””Kemerli Şemaya Sahip Selçuklu Devri
Ahşap Kapı Kanatları”,9.Milletlerarası Türk
Sanatları Kongresi C.I.,Ankara
Ortaçağ Anadolu Türk Ahşap Sanatında
Kündekari Tekniği, Türkler , C. 7, Ankara
Sanatta Batıya Açılış ve Osman Hamdi,Türk
İş Bankası Yayınları,109,İstanbul.
Tokat Evleri,Kültür ve Turizm Bakanlığı

HİKMET 18

ELEZOVİÇ,Glişa,
GÜNAY, Reha
1989
İBRAHİMGİL,Mehmet,
Sanat, , İş
1996
İBRAHİMGİL,Mehmet,
C.10, Ankara,
1999			

“Turski Spomenici u Skoplyu”,GSND.,Kn.I
,Sv.2,Beograd 1952
Geleneksel Safranbolu Evleri
ve Oluşumu,Kültür Bakanlığı
Yayınları,Ankara.
“ Balkanlar’da Türk Mimarisi ”, Kültür ve
Bankası Yayınları, Ankara
“ Balkanlarda Osmanlı Mimarisi ”, Osmanlı,

İBRAHİMGİL.Mehmet,
“Makedonya’da Türk-İslam Mimarisi’nde
Sembolik Motifler ”, 2002			
Prof.Dr. Haluk
Karamağaralı Armağanı, Ankara,
KARPUZ, Haşim
1993
			
Erzurum Evleri,Kültür Bakanlığı
Yayınları,Ankara.
KORNAKOV,Dimitar,
1986
Rezbarstvoto vo Makedoniya,İnstitut
za istrajuvanye na staroslovenskata
kultura,Prilep.
KORNAKOV,Dimitar,
1986
Tvoreştvoto na miyaçkite rezbari na
balkanot od krayot na XVIII i XIX
vek,Prilep.
KORNAKOV, Dimitar
1987
“Razvoyniot Pat Na Rezbarstvoto Vo
Makedoniya”, Kulturno Nasledstvo X-X
,Skopye,
LİÇENOVSKA,Zoe,
1960

“Makedonskata crkovna rezba vo XVIII i XIX vek”,Glasnik na

etnoloşkiot muzey,Skopye,

LYUBİNKOVİÇ,Miryana
1965

Srednyevekovni duborez u istoçnim
HİKMET 129

Kasım - November 2011

NENADOVİÇ,Slobodan,
1966
ÖGEL,Semra,
1964
ÖNEY,Gönül,
1968
ÖZER,Mustafa,
2006
SOKOLOVSKİ,Metodiya
1963
SVETİEVA, Aneta
1992
TOMSU, Leman
VUKANOVİÇ,Tatomir
1941
		

130 HİKMET

oblastima Yugoslaviye,Beograd.
“Tipovi vrata u narodnoy
arhitekturi”,Zbornik za zaştita na
spomenicite na kulturata br.XVIII,Beograd,
”Mail Kesim”,Sanat Tarihi Yıllığı Sanat
Tarihi Enstitüsü,İstanbul,
”Anadolu ve Beylikler Devri Ahşap
Teknikleri”,Sanat Tarihi Yıllığı III,İstanbul,
Üsküp’te Türk Mimarisi XIV-XIX yy,Türk
Tarih Kurumu Yayınları,Ankara;
“Turski İzvorni Podatoci od XV. i XVI. vek
za gradot Bitola”,GİNİ VII,1,Skopye.
Rezbareni
Tavani, Dolapi i Vrati Vo
Makedoniya, Skopye.
Bursa Evleri,İstanbul Teknik Üniversitesi
Mimarlık Yayınları. 1950
Kopaniçarstvo Kod Miyaka, Skopye

HİKMET 18

GOSTİVAR VE YÖRESİ TÜRK AĞZINDA
BİÇİM BAKIMINDAN
ARAPÇA - FARSÇA İSİMLER, SIFATLAR VE
ZARFLAR
Mr. Enes ŞABAN∗
ÖZET
Türkçemiz her ulus dili gibi, yabancı dillerin kelime ve kurallarından nasibini gerektiğinden fazla alan dillerden birisidir. Osmanlı döneminde Arapça ve
Farsça’dan; Tanzimat döneminde Fransızca’dan; 2’ci dünya savaşından başlayarak, günümüzde de hala devam etmekte olan, aslında dilimizi yozlaştırmaya doğru sürükleyen en önemli etkenlerden bir olan, Batı Avrupa dillerinden, özellikle
İngilizce’den etkilendiği göz ardı edilelemz. Dolayısıyla, yabancı terimlerin ve
kelime sayısının her geçen gün kendini biraz daha fazla hissetirdiğini görmekteyiz. Sözün kısası dilimizde bihayli yabancı kelimenin var olduğunu üzülerek belirtmek gerekmektedir. Bu durumdan hareketle, saha çalışması yaparak, GYTA’da
günümüzde kullanılmakta olan Arapça ve Farsça kelimelerin halk dilinde kullanım yoğunluklarıyla beraber, uğradıkları değişmeleri de içeren bir çalışma niteliğini taşımaktadır. Dili yozlaştırıcı yabancı söz hayranlığı ve özentisinin yerine,
anadili sevgisini ve bilincini aşılmak, yöre halkını bu konuda bilinçlendirmek de
bu çalışmanın temel amaçlarındandır.

Anahtar kelimeler: Arapça, Farsça, dil, yabancı, kelimeler.

______________
∗

Üsküp Üniversitesi “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

Asistanı
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IN THE TURKISH GOSTİVAR MOUTH PRESENT OF
ARABIC-PERSIAN NOUNS, ADJECTIVES, AND ENVELOPES
							
Mr.sci. Enes ŞABAN
ABSTRACT

Like most of the national languages, Turkish language is also affected
from the vocabulary and grammatical rules of foreign languages. During the Ottoman period Turkish language was affected from Arabic and Persian languages.
During the Tanzimat (Reformation) period the most intensive effect came from
French language. After the Second World War, English language together with
other Western languages also affected Turkish language in significant ways.
As it can be understood from aforementioned points, it is obvious that
there are great number of foreign vocabulary in Turkish language. By knowing
this fact, this thesis aims to find and collect words that have Ottoman (ArabicPersian) origins in Turkish dialect, spoken in Gostivar region. In order to realize
this aim, it was spoken with significant number of people from various ages and
they were asked to tell various daily stories, fairy tales, jokes, memories or to sing
some folk-songs. Due to this nature, the goal of this work is not only to show the
frequency of usage of words with Ottoman origin in daily life of this region but
also the linguistic evolution of these Ottoman words. Moreover, to increase the
level of conscience among the people about the native tongue can also be shown
among the aims of this thesis.

Key words: Ottoman, Arabic, Persian, language, words.
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GİRİŞ
Tarihi kaynaklar Türklerin zaman ve mekan bakımından uçsuz bucaksız coğrafyalarda dağınık boylar şeklinde yaşadıklarını yazmaktadır. Tarih
boyunca Hiung-Nular, Hunlar, Uygurlar, Selçuklular, Memluklar, Kıpçaklar, Timuroğulları vb adlarla tanınan Türklerin insanlığın serüvenindeki
rolleri temel nitelikte olmuştur. Türk
����������������������������������������
milleti günümüze kadar 16 büyük imparatorluk ve 200’den fazla devlet kurdu.1 Bu nedenle de insanlığın serüvenini onlara büyük bir yer ayırmaksızın anlatmanın hemen hemen olanağı
yoktur. Osmanlı İmparatorluğu’nun, özellikle XVI y.y’da dünyanıun en
büyük devleti olduğu bilinir. Buna karşın göçebe Türklerin Mançurya’dan
Macaristan’a tüm Avrasya bozkırlarını baştan başa aşmış olduğu, Avrupa ve
Uzakdoğu’yu saldırılarıyla bunalttıkları, Hindistan’a pek çok akın yaptıkları, bu akınların büyük korkulara neden olduğu, Ruslara baş eğdirdiklerini
ve egemenliklerini Pekin’e, Delhi’ye Kabil’e, İsfahan’a, Kahire’ye, Şam’a
Konstantinopolis’e, Tunus’a, Cezayir’e kadar yayıldıkları bilinmez.2
İnsanlık tarihinde kültürel gelişmenin en üst boyutu, yazılı kültür ile
sembolize edilir. Atlı bozkır kültürü sayılan Türk kültürü, devlet ve imparatorluk kurduğu için yazıyı kullanmak zorunluluğu ile karşı karşıya
kalmıştır. Göçebe kavimlerin yazı bilmedikleri iddası, Türkler için geçerli
değildir.3 Üç kıtada tarih boyunca geniş sahalara yayılan Türkler, gittikleri yerlerde bir çok kültür merkezleri meydana getirmişler, temas ettikleri çevrelere göre çeşitli yazılar, çeşitli alfabeler kullnamışlardır.4 Gerek
Hunlar’ın, gerekse Hunlar’ın egemen oldukları coğrafyada ve onların dağılmalarından yüzyıl kadar sonra ortaya çıkan, Göktürkler’in yazıyı kullandıklarını tarihi kaynaklardan kesin olarak öğrenmekteyiz. Lakin, Hunlar
ile ilgili yapılan olumsuz spekülasyonların yanında, sözde Hunlar’ın okuma yazma bilmedikleri hakkındaki iddialar da, elde edilen yeni bulgularla
geçerliliklerini yitirmektedir. Mesela “Üç Hükümdarlık Tarihi”nde, Çin ile
eski Kamboçya hükümdarlığı Fu-nan arasında, karşılıklı elçilerin gelip gittiği yazılmaktadır. Çin elçisi Kamboçya’da 245-250 yılları arasında kalmış,
1 Hamzaoğlu, Yusuf, Sırbistan Türklüğü, Logosa-Mayıs 2004-Üsküp. s. 37
2 Roux, Jean – Paul, Türklerin Tarihi Büyük Okyanustan Akdenize, 6.baskı / haziran
1998. s. 11
3 Zelyut, Rıza, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği, Ankara 2008. s. 262
4 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları / 23. Baskı / İstanbul, Şubat
1999 / bk. XXVII
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onun yanında bulunan Kang Tai, ülkesine döndükten sonar Fu-nan Hükümdarlığı hakkında bilgi vererek “Kitapları var, onları arşivlerde saklıyorlar.
Yazı şekilleri Hunların yazılarına benziyor.” Demiştir.5
Türkiye Cumhuriyeti’nde Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait elyazamaları ve belgelerden ibaret olan Başbakanlık Arşiv Genel Müdürlüğü arşivlerinde yüz milyondan çok belgeyi bulunmaktadır. Ayrıca sadece
İstanbul’da 30’a yakın kitaplığın bulunduğu ve bu kitaplıkların olağanüstü
zenginilği hayret verirken, gerileme dönemindeki Osmanlı İmparatorluğu
için Avrupalılar, bu İmparatorluğun ortaçağdan sonra hiçbir gelişme göstermemiş olduğunu savunmaktadırlar. Bu durumda insan ister istemez bir
kıyaslama yapmak hissine kapılır. Fransa kralı Charles V ‘in ölümünde,
kitaplığında 1200 elyazması olduğunu, bunun son derece yüksek bir miktar
sayıldığını, bu nedenle de ‘kitaplık’ının o dönemin seçkin aydınlarını çeken bir yer durumuna geldiğini anımsatmakla yetinelim.6
Türklerin geçmişinden bu güne değin ayırt etmksizin, hangi zaman
diliminde ve hangi coğrafyada yaşamş olurlarsa olsun, tüm Türk kavimlerini birbirleriyle birleştiren birtakım has davranış ve tutumlar zamanımıza
kadar hiç değişmeden aynı kalmıştır. Bunların temelinde, dine bağlılık ve
hoşgörü, aile yapısı, ana-babaya sevgi ve saygı, üste itaat, sözünde durma,
emanate riayet etme, dost ve arkadaşlarına karşı olan bağlılık ve dayanışma, vatan sevgisi, mertlik, gözüpeklik, dünya hakimiyeti duygusuyla var
olup büyüme, ayrıca bu özelliklere binaen, her zaman Türk ülküsü haline
gelmiş olan bağımsızlık tutkusunu da rahatlıkla ekleyebiliriz.
Bu güne kadar gün ışığına kavuşmamış gerçekleri müşterek adımlarla ortaya çıkarmak, yabancıların dayatmalarıyla da, yüzyıllardır bize
ve dünyaya empoze edilen Türklere ilişkin gerçek dışı iddialarla yapılan
olumsuz propagandalar ile; sanki de Türkler’in barbar, vahşi, uygarlıktan
uzak, yanlızca savaşan, düzen bozan, kendilerinden önceki uygarlıklardan
kalan her şeyi yakıp-yıkmış, ulusallaşamamış, medeni değerler karşısında ilgisiz, azınlıkları Türkleştiren ve İslamlaştıran, zorba bir millet olarak
gösterilmeye çalışıldı. Kimilerine göre de, Türk tarihinin Osmanlıyla başladığı ve giderek Türkler’in ( Osmanlı devletini kurmuş olan ailenin, tarihi kayıtlarla etnik incelemelere ve geleneklere ve mevcut damgalarına
göre, Oğuzların sağ kolu olan Günhan kolunun kayı boyundan oldukları
tahakkuk etmiştir.7) İslam diniyle bütünleşmesi sonucu, dolayısıyla Arap
ve İran dil ve kültürünün etkisi altında gerektiğinden çok kalınarak, kendi
5 Zelyut, Rıza A.g.e. s. 262
6 Roux, Jean – Paul, A.g.e. s.26
7 Uzunçarşılı, Hakkı.İ, Büyük Osmanlı Tarih, I. Cilt, 7 Baskı. s. 97
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benliğini unutup, kendi diline ve kültürüne hizmet sunmasının gerektiği
yerde, dolaylı olarak Arap ve Fars dil ve kültürlerine hizmet veren konuma
gelmesi, Osmanlı döneminde Türk dilinin yavaşça eridiği, kendini Arap ve
Fars dillerine teslim ettiği, kendine Türk diyenlerin bile oluşan bu yeni dili
anlamkta zorlandığı, bazan da hiç anlamdıkları ileri sürülmektedir. Gerçi
bu son görüşe katılmamak yanlış olur, lakin bu durumu da bilimsel araştırmalarla leğimize çevirmemizin mümkün olduğu kanısındayız.
Hem Türk hem de İslam değerlerini kapsayan tarihimiz ve bu ikili mirasın halefleri olarak üzerimize düşen görevlerin başında: Türk dünyasının İslamlıktan önceki dönemlerini, oluşturdukları imparatorluklar ve
kültürlerini araştırarak, (ki yumuşak karnımızı bu dönemnlerin oluşturduğu düşüncesindeyiz) Türk tarihinin Osmanlıyla başlamadığı ve sadece
Osmanlı’dan ibaret olmadığı, Osmanlı döneminden çok daha önce de var
olduğumzu, imparatorluklar kurarak adeta dünyayı titrettiğimizi, soyumuzun varlığı Hunlara, daha da gerilere dayandığına dair bilgiler tarih kitaplarında mevcuttur.8 Türk olsun ve ya olmasın herkesin hatırına sunmak
gerekmektedir. Müteakiben de, eski Türk ve Osmanlı dönemine ait Türk
eserlerinin araştırılıp incelenmesinde hata payını en aza indirgeyerek bu
eserlerin propagandasını (batılı milletler gibi) profesyonel bir şekilde yapıp, tüm dünyaya benimsetmek de boynumuzun borcudur. Ulu Türk millettinin ve bir zamanlar dünya hakimiyetini elinde bulunduranların torunları
olarak, böylesine zengin bir tarihin her milletin çocuklarına nasip olmadığı
bilincine varıp, emanet aldığımız bu değerleri bir yük gibi değil de, paha
biçilemez bir hazine, bir rehber gibi algılamamız gerekmektedir. Geçmişte
ceryan etmiş olaylara ışık tutan, bu günlere nerden ve nasıl geldiğimizi
anlatan, istikbalimizin daha parlak ve sarsılmaz temellere oturtulması bakımından, var olan ve gün ışığına kavuşmayı bekleyen yeni Türk tarihi
verilerinin değeri ölçülemez servet niteliğinde olduğunu unutmamalıyız.
Makedonya Cumhuriyeti dünden bugüne dünya’nın değişik medeniyetlere ev sahibliği yapmıştır. Makedonya, dolayısıyla Balkan Yarımadası,
çeşitli halkaların göçleri sayesiyle oldukça içiçe girmiş, birbirine karışmış
bir bölgedir.9 Zira topraklarında birçok dilden kavimleri ve değişik dinlere
mensup ulusları barındırdığından, tarih akışı içerisinde olduğu gibi, günümüzde de kendi sınırları dahilinde bulunan birçok ulus burasını halen kendi
anavatanı olarak benimsemeye devam etmektedir.
8 Roux, Jean – Paul, A.g.e
9 Hafız, Nimetullah, Eski Yugoslavya Bölgelerinde Türk Varlığı ve Onlarla İlgili
Yazma Eserlerin Durumu, BAL-TAM Türklük Bilgisi”Sayı. 10 / Mart-2009, Prizren. s.7
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Balkan Yarımadasında, özellikle Makedonya’dan başka, dünyanın
hiç bir yerinde bu denli değişik etnik kökenli kavimleri bir ülkede iç içe,
bir arda yaşadıklarını görmek mükün değildir. Dilbilimci Prof.Dr. Berke
Vardar’ın “Genel Dilbilimi Dersleri” çeviri kitabında, bu durumu doğrularcasına, Makedonya’da birçok dilin konuşulduğu ve bu dillerin bir arada
bulunduklarını şu sözlerle anlatmaktadır: “Makedonya’da her türden dile
rastlanır: Türkçe, Bulgarca, Sırpça, Yunanca, Arnavutça, Rumence vb.
Bunlar bölgelere göre değişik biçimlerde birbirinin içine girmiştir.
Biçim bakımından Türkçe’ye giren Ar. ve Far. kökenli kelimelerin
en büyük bir kısmını çeşitli alanlarla ilgili isimler ve isim soylu kelimeler
oluşturmaktadır. Bu kelimeler GYTA’da dinle, tabiatla, köy, şehir ve insan
hayatıyla ilgili bir sürü türden kelime çeşitlerin geniş bir alana yayılmış
olduklarını görmekteyiz. Bu kelimeleri birkaç noktaya ayıyarak derlenen
metinlerde GYTA’nda kullanılan yabancı kökenli (Ar. ve Far.) kelimeleri
az da olsa göstermeye çaba harcadık.

1. İsimler

a) Din ile ilgili olan isimler: Ulusumuzun İslam dinini benimsemesinden sonra, özellikle Arapça kişi isimlerinde büyük bir artış söz konusu olmuştur. Bu artış bütün Türk Dünyası için söz konusu olduğu gibi,
doğrudan doğruya GYTA için de geçerlidir. Bu durumu daha iyi izah etmek
için, aşağıda vermiş olduğumuz isimler yüksek lisans tezimde derlediğimiz
metin konuşmacıların isimlerine yer vermeyi yeterli bulduk.
Ör: Amet < Ahmet (18’ci kon.),, Asie < Asiye (2’ci kon.), Enis
(15’ci kon.), Enise (5.’ci kon.), Muammet < Muhammet (3’cü kon.), Celal
< Celâl (6’cı kon.), Daut < Davut (43’cü kon.), Enver (8’ci kon.), Şerie
< Şeriye (9’cu kon.), Selam (10’cu kon.), Zülkader (11’ci kon.), Memet
< Mehmet (12’ci kon.), Berat (13’cü kon.), Adem (17’ci kon.), Zinur <
Zinnur (20’ci kon.), Şaban (21’ci kon.), Üsam < Hüsam (22’ci kon.),
Semi < Semih (23’cü kon.), Salie < Saliye (26’cı kon.), Üsein < Hüseyin
(30’cu kon.), Mirsad (31’ci kon), Tarik (32’ci kon.), Münüp (33’cü kon.),
Nalan (34’cü kon.), Ruveyde (41’ci kon.), Abdülselam (42’ci kon.), Sebaet
< Sebayet (46’cı kon.), Müdesire (50’ci kon.), Yaser (51’ci kon.), Kâşif
(54’cü kon.), Bünyamin (55’ci kon), Rami < Rahmi (61’ci kon.)… devam
etmektedir.
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Örneklerden hareketle, çalışmamız 64 kişiden ibaret olduğu halde
Türkçe isimlerin sayısı 7’yi geçmezken, geri kalan kişi isimlerinin büyük
çoğunuluğunu Arapça ve az bir kısmını da Farsça isimler oluşturmaktadır.
Sözün kısası, Arapça kişi isimlerine a’dan başlayarak z’harfine kadar, hiçbir harfi atlamadan örnek vermek mümkündür.
Ar. ve Far. isimler halkın büyük bir çoğunluğuna yayılmış olmakla beraber, genelde dinle ilgili konuşmalarda kullanılan dinî terimlerin de
azımsanmıyacak derecede çok olduğunu aşağıda sunmuş olduğumuz şu örneklerde görebiliriz:
Ör: aci < hacı (Ar.), Alla < Allah (Ar.), alal < helal (Ar.), amin <
âmin (Ar.), aram < haram (Ar.), arife < arife (Ar.), azap < azap (Ar.),
bismilla < bismillah (Ar.), caiz < caiz (Ar.), cemaat (Ar.), cenaze (Ar.),
cenem < cehennem10 (Ar.), din (Ar.), ecel (Ar.), ezan (Ar.), esselat (Ar.),
farz (Ar.), gâur < gâvur (Osm. < Ar.), afız < hafız (Ar.), güna < günah
(Ar.), hüri < hûri (Ar.), ibadet (Ar.), imam (Ar.), iftar (Ar.), imsak (Ar.),
kâfir (Ar.), kâmet (Ar.), kandil (Ar.), kaza (Ar.), Kur’an (Ar.), kurban
(Ar.), maşer < mahşer (Ar.), Müslüman (Ar.), namaz (Far.), nafile (Ar.),
peyganber < peygamber (Far.), rametli < rahmetli (Ar.), rukû (Ar.), rekaat
(Ar.), saf (Ar.), salavat (Ar.), sevap (Ar.), sünet < sünnet (Ar.), süfür <
sahur (Ar.), şeytan (Ar.), tübbe < tövbe (Ar.), uruç < oruç (Far.), valla <
vallah (Ar.), Yasin (Ar.), zina (Ar.)... vb.
b) Tabiatla ilgili olan isimler: Tabiatla ilgili olan kelimeler arasında meyvelerden başlayarak sebzelere, hayvanlar, tıp, kıymetli taşlar,
renkler ve kokular, coğrafya ve çiçeklerle ile ilgili kavramlar alanlarında
değişik Ar. ve Far. isim ve isim soylu kelimelere rastlamak mümkündür.
Aşağıda bir kaç noktadan ibaret bazı kavramlarla ilgili örnekler verilmiştir:
			
b.1. Meyveler: armut < armud (Far.), badem (Far.), dut
(Far.)11, leblebi (Far.), urma < hurma (Far.)12, nar (Far.), ceviz (Ar.)…vb.
gibi.
����������������
Ахмед, Октај, Фонетски и Лексички Карактеристики на Тирскиот Говор во
Ресен и Ресенско, Магистерска Теза / Скопје 2001. s. 102
�������������������������������
İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 210
�����������������������������
�������������������������������
İbrahim Nazim, A.g.e. s. 298.
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b.2. Sebzeler: patlican < patlıcan (Ar.), bamya (Ar.), borani
(Far.), karpus < karpuz (Far.)…vb.gibi.
			
b.3. Hayvanlar: beygir (Far.), bülbül (Far.), çakal (Far.),
fil, maymun (Ar.), oros < horoz (Far.), leylek (Far.), zürefa < zürafa (Ar.)…
vb.gibi.
			
b.4. Tıp: ilaç (Ar.), ap < hap (Ar.), ameliyat (Ar.), kalp
(Ar.), ciger < ciğer (Ar.), midde < mide (Ar.)…vb. gibi.

		

b.5. Kıymetli taşlar: elmas, safir, yakut, zümrüt...
vb. gibileri Türkiye Türkçesinde olduğu gibi, GYTA’da kullanılan
kıymetli taş isimleri arasındadırlar.
			
b.6. Renkler: beas < beyaz (Ar.), mavi (Ar.), kırmızi
< kırmızı (Ar.), pembe (Far.)...vb. gibi.
			
b.7. Çiçekler: karanfil (Ar.), gül (Far.), menekşe (Far.),
lâle(Far.) 13, sümbül (Far.)...vb. gibi.
c) Köy ve şehir hayatıyla ilgili olan isimler: Şehir ve köy hayatıyla ilgil kelimeler arsında mimarcılık, evin iç donanımı, ticaret, zanaatlar ile
yemek terimleri gibi alanlardan kelimeler bulmak mümkündür.
		
c.1. Mimarcılıkta: bina (Ar.), cami (Ar.), cadde (Ar.),
cam (Far.), duvar (Far.), amam < hamam (Ar.), astane < hastane
(Far.), kale (Ar.) 14, kule (Ar. 13/8,10), kubbe (Ar.), küşk < köşk
(Far.), minare (Ar.), pencere (Far.), saray (Far.)...vb. gibi.
		
c.2. Evin iç donanımı: külüm < kilim (Far.), batanie
< battniye (Ar.), ali < halı (Far.), sofra (Ar.), saan < sahan (Ar.),
tabak (Ar.), legen < leğen (Far.), küp (Ar.), filcan < fincan (Ar.),
maşa (Far.), raf (Far.), perde (Far.)…vb. gibi.
		
c.3. Zanaatlar: terzi (Far.), nalbant (Ar. na‘l + Farç
bend), saatçı < saatçi(Ar.) 15 …vb. gibi. Bu noktaya usta (Far.), kalfa
�����������������������������������������������������������������������������������
Nasteva-Yaşar Olivera, Turskiot Govor vo Gostivarskiot Kraj, Zbornik za Gostivar
1970. s. 288.
��������������������������������
İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 149.
������������������������������
��������������������������������
İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 290.
������������������������������
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(Ar.), çirak < çırak (Far.) kelimlerini de eklemeye uygun bulduk.
		
c.4. Yemek: aşure (Ar.), çorba (Far.), küfte < köfte
(Far.), kebap (Ar.), meze(Far.) 16, pilaf < pilav (Far.), büryan <
biryan (Far.), reçel (Far.), turşi < turşu (Far.), sirke (Far.), şeyker <
şeker (Far.), kadayif < kadayıf (Ar.), ouva < helva (Ar.), lokum(Ar.),
pengir < peynir (Far.), yani < yahni (Far.) …vb. gibi.
Geri kalan Ar. ve Far. kökenli isim ve isim soylu kelimelerle
GYTA’da hayatın her alanında rastlamak mümkündür.
Ör: adam (Ar.) 17, acuze (Ar.), afta < hafta (Far.), aco < amca
(Ar.), akıl (Ar.), akreba < akraba (Ar.), aps < hapis (Ar.), asker
(Ar.), ayle < aile (Ar.), ayna (Far.), ateş (Far.), ava < hava (Ar.),
baçe < bahçe (Far.), bag < bağ (Far.), can (Far.), ciger < ciğer (Ar.),
cep (Ar.), çeiz < çeyiz (Ar.), çifçi < çiftçi (Far.), çarşi < çarşı (Far.),
çiyne < çene (Far.), çoban (Far.), çorap (Ar.), damat (Far.), dekika
< dakika (Ar.), dinar (Ar.), dükn < dükkan (Ar.), dünya (Ar.), ecine
(Ar.), emanet (Ar.), evlat (Ar.), fiyat (Ar.), furun < fırın (Osm.), futa
(Far.), gaytan < kaytan (Ar.), hıdırlez < hıdırellez (Ar.), insan (Ar.),
israf (Ar.), kader (Ar.), kalem (Ar.), kafes (Ar.), kantar (Ar.), kave <
kahve (Ar.), kenef (Ar.), kira (Ar.), kispet (Ar.), kitap (Ar.), koliba <
kulübe (Far.), kibrit (Ar.), kumbara (Far.), küşe < köşe (Far.), küv <
köy (Far.), leke (Far.), makas (Ar.), maksım < masum (Ar.), mal (Ar.),
marama (Ar.), mermer (Ar.), mum (Far.), misafir (Ar.), nem (Far.),
nika < nikah (Ar.), nişan (Far.), niyet (Ar.), nokta (Ar.), pazar (Far.),
pelivan < pehlivan (Far.), pare < para (Far.), peşkir (Far. 37/17), ruh
(Ar.), ruya < rüya (Ar.), saat (Ar.), sabun (Ar.), sadaka (Ar.), sayfa
< sahife (Ar.), şami (Far.), şeer < şehir (Far.), şişe (Far.), tata <
tahta (Far.), tayare 18 < tayyare (Ar.), temena <temenna (Ar.), tüfek
16 Nastev-Yaşar Ol���������������������
ivera, A.g.e. s. 290.
�����������������
Hocin, Fatima, Turcizmi u makedonskim narodnim pjesmama u djelu Braće
Miladinovci ’’Zbornik na narodni pesmi” Novı Pazar / 2006 s. 19
���������������������
Kurtişeviç, Hamza, Küftelık Sogan, DERE Dergisi / Sayı:2. Yıl: 2. Bahar: 2003
Yukarı Banisa – Gostivar. s. 44
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(Far.), uruç < oruç (Far.), usta (Far.), ümür < ömür (Ar.), virane
(Far.), yadets < lades (Far.), zayre < zahire (Ar.), zeer < zehir (Far.),
zil (Far.), zincir (Far.), zurna (Far.), zülüf (Far.)…vb. gibi öenekler
daha da çoğaltırılabilir.

2. Sıfatlar

Bu kadar yabancı isim kalabalığı ardından Türkçe diline, dolayısıyla GYTA’na da giren Ar. ve Far. kökenli kelimler arasında sıfatların
da geçmiş olması pek doğaldır. Sıfatlar, isimlerden sonra GYTA’da en kalabalık bölümü oluşturmaktadırlar. Sıfatlar çok kabarık sayıda görülen ve
fonetik değişmelerin dışında fazla bir değişiklik göstermeyerek çok geniş
sahada kullanılmaktadırlar.
Ör: abraş (Ar.), acami < acemi (Ar.), alal < halal (Ar.), avadar
< havadar (Ar.), ayin < hain (Ar.), badiava < bedava (Far.), balig
< baliğ (Ar.), batal < battal (Ar.), beas < beyaz (Ar.), berbat (Far.),
beter (Far.), budala (Ar.), canbaz (Far.), cümert < cömert (Far.),
çift (Far.), çirkin (Far.), divane (Far.), dost (Far.), duşman < düşman
(Far.), edepli (Ar.), erbap (Ar.), esnaf (Ar.), faykir < fakir (Ar17/14),
fesat (Ar.), fitne (Ar.), fukara (Ar.), gafil (Ar.), gaur < gavur (Osm.
< Ar.), haram (Ar.), asta < hasta (Far.), ayvan < hayvan (Ar.), ibret
(Ar.), ikbal (Ar.), kuvetli 19 < kuvvetli (Ar. 6/3), inaetçi < inatçı
(Ar.), insafsız (Ar.), itiyar < ihtiyar (Ar.), kafir (Ar.), kırmızi <
kırmızı (Ar.), kibar (Ar.), kor < kör (Far.), lafazan (Far.), leş (Far.),
maksım < masum (Ar.), makul (Ar.), mavi (Ar.), mayoş (Far.), mazun
< mahzun (Ar.), mibarik < mübarek (Ar.), münafik < münafık (Ar.),
müzevir (Ar.), nazik (Far.), payk < pak (Far.), pembe (Far.), rametli
< rahmetli (Ar.), rezil (Ar.), safi (Ar.), sakin (Ar.), şeyker < şeker
(Far.), dembel < tembel (Far.), temiz (Ar.), zaif < zayıf (Ar.)…vb.
gibi örnekler daha da çoğaltırılabilir.
19 Bekir A, Karikatür, EKOL Aylık İlmi Edebi Dergisi, Yıl:4 Sayı:6 Haziran 2002. s.38
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3. Zarflar
GYTA’da Ar. ve Far. oldukça kabarık sayıda zarflar da mevcuttur.
Dilimizde yer alan yabancı kökenli zarfları dört noktada göstermeyi uygun
bulduk. Aşağıda verilen örnekler yüksek lisan çalişmamızında yer alan metinlerden alınmıştır:
a. Zaman zarfları
b. Yer zarfları
c. Miktar zarfları
ç. Nitelik zarfları
a) Zaman zarfları: Fiillerin yada fiilimsilerin anlamlarını
zaman bakımından belirleyen kelimelerdir.
		 - dayma < daima (Ar.): Ör: Baba benım kaldırdi beni nısı
dayma...< Babam, beni daima kaldırdığı gibi… (30/4)
		 - zaman (Ar.): Ör: Bu olay oldi ne zaman idım alti yaşında.
< Bu olay ben altı yaşındayken oldu. (58/1)
		
- peşin (Far.): Ör: Peşin üç gün sürürdi bayramlar. <
Bayramlar eskiden üç gün sürüyordu. (16/21)
		 - sefte (Ar.): Ör: a em sefte binerdım trene. < İlk defa tirene
biniyordum. (53/18)
		 - asla (Ar.): Ör: O günler hayatımda asla ne unutmaycim
günler oldi. < O günler hayatımda asla unutamayacağım günler
oldu. (60/1)
		 - bazi < bazı (Ar.): Ör: Varidi bizım evde bazi kapilar çok
eski… < Bizim evde çok eski bazı kapılar vardı… (62/1)
		 - ebbedi (Ar.)< hiçbir zaman: Ör: Oni ebbedi unutamam. <
Onu hiçbir zaman unutamam. (58/31)
		 - emen < hemen: Ör: Beni emen doktora. < Beni hemen
doktora. (58/23)
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		 - sabayle < sabahleyin (Ar.): Ör: Gittım sabayle işe. <
Sabhleyin işe gittim. (55/8)
		 - evel < evvel (Ar.): Ör: Anlaştık hem bir altopuz firmasiyle
da evel. < Önceden bir otobüs firmasıyla da anlaştık. (3/5)
b) Yer zarfları: Filleri yada filimsileri yer bakımından belirli
duruma koyan zarflardır. GYTA’da Ar. ve Far.’dan hem derlediğimiz
metinlerde hemde yapmış olduğumuz araştırmada hiçbir yer zarfına
rastlayamdık.
c) Miktar zarfları: Bunlar miktar bildiren zarflardır.
Bölgemizde kullanılan yabancı kökenli miktar zarfların başlıcaları
şunlardır:
		 - iç < hiç (Far.): Ör: iç fermetmezler kimsey. < hiç kimseyi
takmıyorlar. (18/4)
		
- fazla (Ar.): Ör: Eskiden nısı Bayntsa küvi çifçilikle
fazla ugraşırdık. < Banisa köyü gibi, eskiden daha çok çiftçilikle
uğraşıyorduk. (42/1)
		 - tamam (Ar.): Ör: Tamam dedık, oldi bu iş. < Tamam, bu
iş oldu dedik. (29/6)
ç) Nitelik zarfları: Bunlar hal ve tavır ifade eden zarflardır.
GYTA’da kullanılan Ar. ve Far. nitelik zarflarını aşağıda sunulan
örneklerde görebiliriz.
		 - aşikâre (Far.): Ör: Aşikâre güsterırdi ki satıli sudiya. <
Hakemin satılı olduğu aşikârdı. (35/14-15)
		 - badiava < bedava (Far.): Ör: Badiava dırler bunlar… <
Bunlar bedavadır. (63/16)
		 - beraber (Far.): Ör: Babo’yle beraber bindım arabaya,
gelırsık bereysıne. < Babo’yle baraber arabaya bindim, bu tarafa
geliyoruz. (1/31)
		 - biki < belki (Ar. bel + Far. ki): Ör: Keşke divırsaydım, biki
gelmezdi iş bu dereceye. < Keşke söyleseydim, belki iş bu dereceye
gelmezdi. (29/24)
		 - galiba (Ar.): Ör: Senın karin galiba açlıktan oflar...! <
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Karın açlıktan ofluyor galiba.(49/28)
		 - güam < güya (Ar.): Ör: Ben iyım güyam asker Osmanlilar’ın,
lazim gidelım harba. < Güya Osmanlı askeriyim harba gitmemiz
lazım. (23/2-3)
		 - illa < ille (Ar.): Ör: A gene dadanmiştırler illa bamya, ne ise
kabul ettık < itiraz ettiler illa bamya olucak diye, neyse biz kabul ettik.
(64/3) vs.
		 - ususi < hususî (Ar.): Ör: Bunlar zengin, hemen yarındasi
yaptırırler ususi bir altın topi. < Bunlar zengin, ertesi gün hususî
bir alatın topu yaptırıyorlar. (2/19)
		 - keşke (Far.): Ör: Nalet olsun boyle kaymak, pişman oldum
ne gittım, keşke gitmesaydım. < Lanet olsun böyle kızak yapmaya,
gittiğime pişman oldum, keşke gitmeseydim. (12/45-46)
		 - nafile (Ar.): Ör: Çabaladiler ama nafile, biz çok korktuk hem
kimse bize inanmazdi, ne ise sonunda sakinleştık hem yattik. < Çabaladılar
ama nafile, biz çok korktuk hem kimse bize inanmazdı zaten, neyse sonunda
sakinleştik ve yattık. (60/13-14)
		 - safi < sadece (Ar. ikinci anlamı): Ör: Nısı yedım safi ouva
biraz hem çiktım gidiyım. < Sadece helva yedikten sonra gitmek için
çıktım. (28/10)
		
- tevekili < tevekkeli (Ar.): Ör: Demezler tevekili ne
kinlersın oni yapar evlatlar. < Boşuna demiyorlar, en çok nefret
ettiğin şeyi çocukların yapar. (14/10)
		
- zaten (Ar.): Ör: Hem bizım Abdüladi (aramızda çagırırsık
Babo) abe dinmedi, zaten dır cok lafazan hem şakaci, hem öyle bir ortam
açın bulur dinmez. < Bizim Abdülhadi (aramızda Babo diye hitab
ediyoruz) susmadı, zaten çok konuşan biri, hele oyle bir ortamda hiç
susmaz. (47/25-26-27)
		
- zor (Far.): Ör: Babalık kovdi “hay kopar kafani, benım
var gendi zorum senınle ugraşamam.” < Kayınpederim kovdu “ seninle
uğraşamam, kendi zorum var, defol burdan.” (57/12-13)
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SONUÇ

Ortaasya’da yetkin bir uygarlık kurmuş olan Türklerin, toplumsal ve
sosyal hayatlarının üstünlüğüne paralel zenginlikte dillerinin bulunduğu bir
gerçektir. Fakat, İslam dininin Türk ulusu tarafından benimsenmesi sonucu
olarak, Türk şairleri ve ileri düşünürleri eserlerinde Türkçe kelimelerin yerine Arapça ve Farsça kökenli kelimleri tercih ederek, Türkçe kelimlerden
oldukça uzaklaşmaları bizleri bir başka gerçekle karşı karşıya bırakmaktadır. Bu durum genel olarak bütün Türk dünyasında göze batmaktadır. Aynı
durum GYTA için de geçerlidir. Hatta durum biraz daha vahimdir diyebiliriz. Ar. ve Far. kelimeler bir yana dursun GYTA’na Mak. Arv. Srp. ve diğer
Balkan milletlerinin dillerinden de kelimeler bulunmaktadır.
Dilimize yerleşmiş ve günümüz dünyasında ulslararası ortak kullanım özelliği taşıyan bazı yabancı kelimelerle beraber, özellikle Osmanlı
döneminden itibaren din ve kültür yoluyla girmiş olan Ar. ve Far. kelimelerinin bir kısmının Türk dilinin bir kültür dönemini yansıttıkları gerekçesiyle benimsenmesi ve dilden atılmaları yanlış, telafisinin de zor olacağı
düşüncesindeyiz. Bunlar, Türkçeleştirilmiş olan, dolayısıyla Türkçe sözlerden ayırt edilmeyen nitelikli kelimelerdir. Onların dışında kalan, kullanılması zorunlu olamayan, doğrusu, dilimize köstek olan yabancı sözlerin
atılmasında ve yerlerine sağlıklı Türkçe karşılıkları konması bakımından
da bu çalışmanın yardımcı olabileceği kanısındayız.
Sözün kısası, dilimizi ziyadesiyle ıslah etmeğe mecburuz. Ama sadeleştirme ve özelleştirmeden neyi kastettiğimizi ve sınırlarını bariz bir şekilde belirtmemizde fayda olduğunu düşüncesindeyiz. Bugün Osmanlıcayı
isteyen, ona geri dönelim diyen hemende hiç kimse yoktur, herkes açık,
kolay anlaşılır, sade bir dil istemektedir. Dil üzerinde yapılacak olan müdahaleleri büyük bir titizlikle gerçekleştirmemiz gerekir ve kimse sırf yabancı
asıllıdır diye o kelimeleri dilden atmayı düşünmemelidir.
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