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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 19. sayısı elinizde
bulunmaktadır. Bu 19. 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 19. sayısında başta yurtiçi (Makedonya)
olmak üzere yurtdışından da (Türkiye) gelen makaleleri yayınlamış
bulunmaktayız. Yurtdışından HİKMET’e gönderilen makalelerin aslında
yurtdışında dergimize olan ilginin bir dikkati ve önemi olsa gerek. Nitekim
HİKMET dergisinin, Makedonya, Balkanlar AB’nin değişik ülkelerine ve
ABD’nin bir kaç kütüphanesine gönderilmesi konusu dergimizin 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: Prof. Dr. Oktay AHMED’in
MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA MAKEDONCADAN GİREN KELİMELERLE YAPILAN FİİLLER; Prof Dr. Sevin ALİL’in
MAKEDONYA’DAKİ CÖNKLER VE MECMUALAR ÜZERİNE; Prof.
Dr. Aida İSLAM’ın MAKEDONYA CUMHURIYETI’NDE MÜZİK ÖĞRETİMİ; Doç. Dr. Nazim İBRAHİM’in VALANDOVA YÖRESİ TÜRK
AĞZINDA UZUN VE KISA ÜNLÜLER; Doç. Dr. Fadil HOCA’nın DÜNYA SEYYAHI OLARAK EVLİYA ÇELEBİ’NİN BALKANLAR ZİYARETLERİ; Doç. Dr. Mahmut ÇELİK’in MAKEDONYA TÜRK HİKAYE6 HİKMET

HİKMET 19

LERİNDE ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ; Dr. Fahriye EMGİLİ’nin
BALKANLAR: BİR LİDERİN VE BİR ÜLKENİN KADERİNİ BELİRLEYEN COĞRAFYA; Abdülmecit NUREDİN’in STATÜKO VE ENTEGRASYON ARASINDA MAKEDONYA ve Mr. Enes ŞABAN’ın MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA OSMANLICA UNSURLAR adlı
makaleleri yer almaktadır.

Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 19. sayısına ilmi
makalelerini gönderme zahmetinde bulunan değerli hocalarımıza ve bu
makalelerin değerlendirmelerini yapma gayretinde bulunan HİKMET
dergisinin Bilim ve Hakem Kurlu’nun değerli üyelerine, keza bu sayıdan
itibaren Bilim ve Hakem Kurulu’na üye olmayı kabul eden Makedonya’dan
değerli hocalarımız olan Sn. Prof. Dr. Aida İSLAM ile Prof. Dr. Oktay
AHMED’e, HİKMET ve ADEKSAM adına saygı ve şükranlarımızı
bildirir, keza HİKMET dergisinin teknik ve tasarım konuları konusunda
hazırlamada hizmeti geçen herkese teşekkür eder, HİKMET dergisinin 20.
sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz şen ve esen kalın Allah’a emanet
olun.

Mayıs, 2012 Gostivar					
Editör:
Makedonya
			
Doç. Dr. Fadıl Hoca
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EDITORIAL
Turkish in Macedonia and Rumelia mainly publishes articles in
English, as well as the Turkish-Islamic culture, literature and issues related to social and economic life, such as that containing the sole journal,
peer-reviewed journal HIKMET 19 magazines with the there are number
of hands. This 19th number, nature and the different articles in different
magazines, including the Turkish science is an important addition to the
public, in front of the international scientific community welcomed this
report of the produced
HIKMET journal, this 19th particularly in the number of domestic
(Macedonia), including from abroad (Turkey) have published articles from.
HIKMET articles submitted from abroad and the importance of attention to
the fact abroad will have an interest in our journal.
Indeed, the journal HIKMET, Macedonia and the Balkans in different countries of the EU and the U.S. sent a few library identity and size
of the journal has been brought into an international think it is one of the
important indicators.
Hereinafter referred to as the slow but solid steps forward, our journal will be sent home and abroad, and the articles will be published in
accordance with our criteria, and even more believe will expend that the
international dimension of HIKMET.
In this issue of the journal HIKMET: Prof.Dr. Oktay AHMED –
VERBS IN TURKISH DIALECTS IN MACEDONIA MADE WITH
WORDS ENTERED VIA MACEDONIA LANGUAGE; Prof. Dr. Sevin
ALIL – JOURNALS (MECMUA) AND CÖNK FROM MACEDONIA;
Prof. Dr. Aida ISLAM – TEACHING MUSIC IN THE REPUBLIC OF
MACEDONIA; Doc.Dr. Nazim IBRAHIM – LONG AND SHORT VOWELS IN YOUR MOUTH TURK PROVINCE VALANDOVO; Doc.
Dr. Fadil HOCA – WORLD TRAVELER EVLIYA CELEBI IN THE
BALKAN; Doc.Dr Mahmud CELIK – THE SOCIALIZATION IN
8 HİKMET
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CHILDREN IN TURKISH STORIES IN THE REPUPLIC OF MACEDONIA; Dr.Fahriye EMGILI – THE BALKANS: LANDS THAT
HAVE PREDESTINED THE DESTINY OF A LEADER AND STATE; Abdulmecid NUREDIN – MACEDONIA BETWEEN STATUS
QUA AND INTEGRATION and Mr.sci. Enes SABAN – OTTOMAN
ELEMNTS IN THE TURKISH LANGUAGE SPOKEN IN MACEDONIA the articles are named.
Dear readers, this issue of HIKMET bothered to send the number of
articles in scientific assessments of the value of making these articles to our
teachers HIKMET journal in an effort to Science and valuable members
of the arbitral committee from this number as well as a member of Board
and Science and the referee agrees to be our teachers in Macedonia dear
Prof. Dr. Aida Islam and Prof. Dr. Oktay Ahmed respect and gratitude on
behalf of the HIKMET and ADEKSAM, as well as technical and design
issues HIKMET journal would like to thank everyone who as service in the
preparation, the journal 20 HIKMET until it comes out and blows a thick
encounter with the number, God entrusted you all and make merry.

Maj, 2012 Gostivar
Macedonia				

Editor:
Doc. Dr. Fadil HOCA
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VERBS IN TURKISH DIALECTS IN MACEDONIA MADE
WITH WORDS ENTERED VIA MACEDONIAN LANGUAGE
Prof. Dr. Oktay AHMED*
ABSTRACT
The number of Turkish speakers in the Republic of Macedonia is permanently decreasing. Turkish dialects in Macedonia are under heavy influence by
the dominant Macedonian language, as well as other Indo-European languages
(Albanian, Serbian, etc.). These influences could be seen in all linguistic levels:
phonetic, morphologic, syntactic, semantic, phraseologic, etc. ‘Calques’ are the
most used translation forms from Macedonian to Turkish.
This paper treats the verbs used by Macedonian Turks, which are made
with Macedonian words or, in general, words used in Macedonian language.
The presentation will show this influence on morphological level (verbs
made with Macedonian words + Turkish suffixes: struga+la-, klika+la-, etc.) and
syntactic level (compound verbs made with Macedonian words + Turkish auxiliary verbs: dopişa[+]et-, glupira[+]ol-, etc.).
Keywords: Macedonian Turkish dialects, verbs, linguistic influence.

MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA MAKEDONCADAN
GİREN KELİMELERLE YAPILAN FİİLLER
ÖZET
Makedonya Cumhuriyeti’nde Türkçe konuşanların sayısı devamlı düşmektedir. Makedonya Türk ağızları, ülkede egemen olan Makedoncanın ve diğer
Hint-Avrupa dillerinin (Arnavutça, Sırpça, vb.) ağır etkisi altındadır. Bu etkiler
dilin her seviyesinde görülmektedir: fonetik, morfolojik, sentaktik, semantik, frazeolojik vb. Makedoncadan Türkçeye yapılan çevirilerde en çok kullanılan şekil
“anlam çevirileri”dir (calques).
Bu çalışmada, Makedonca kelimelerle veya genel olarak Makedoncada kullanılan kelimelerle Makedonya Türk ağızlarında kurulan fiiller ele
alınmaktadır.
Çalışmada morfolojik seviyede (Makedonca kelimeler + Türkçe eklerle
kurulan fiiller: struga+la-, klika+la-, vb.) ve sentaktik seviyedeki etkiler (Makedonca kelimeler + Türkçe yardımcı fiillerle yapılan birleşik fiiller: dopişa[+]et-,
glupira[+]ol-, vb.) gösterilmektedir.
Anahtar kelimeler: Makedonya Türk ağızları, fiiller, dil etkisi, morfoloji, sentaks.
___________________

University of ‘St. Cyril and Methodius’, Faculty of Philology, Department of Turkish
Language and Literature - Skopje, Macedonia. E-mail: oktayahmed@gmail.com, Web:
www.oktayahmed.com
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Introduction
TDM belongs to western Rumeli (Balkan) dialects. They are archaic and under heavy influence of surrounding IE languages, mainly from
Macedonian, Albanian, Serbian, etc. These influences could be seen on all
linguistic levels: phonetic, morphologic, semantic and, especially, syntactic level.
As of 2002 census, in the Republic of Macedonia 77,959 citizens
declared as ethnic Turks, which consist 3.85% of Macedonia’s total of
2,022,547 population (Државен завод за статистика, 2005, pp. 35). Compared to previous census’, we can conclude that the number of ethnic Turks
in this country slowly, but permanently is decreasing. After World War II,
the reason for this was political, but after Macedonia separated from former
Yugoslavia in 1991, today it is the economic reasons.
Dialectological research of Balkan dialects starts between the
two world wars with Tadeuzs Kowalski in 1919 (Kowalski, 1919). After
him, many other researchers worked on the TDM, such as Gliša Elezović
(Elezović, 1925), T. Manević (Manević, 1954), Gyula Németh (Nemeth,
1956), Janos Eckman (Eckman, 1960, 1962), Georges Hazai (Hazai, 1960),
Ahmet Caferoğlu (Caferoğlu, 1957), Louis Katona (Katona, 1969), Suzanne Kakuk (Kakuk, 1972), etc.
These researches were intensified after the World War II. In Macedonia this period intensified in 1965, when ‘Sesler’, journal for culture and
art of Macedonian Turks, begun to be published. The scientific approach
to researches started after 1976, when Department of Turkish Language
and Literature established under the Faculty of Philology in Skopje. The
most intensive period for Macedonian Turkology is from the 90’s up to
day, when the Department started with linguistic project of Arif Ago (Aго,
1998) and many MA and PhD thesis were successfully defended (more on
these works, see: Aхмед, 2001, 2005).
Verbs in Turkish Dialects in Macedonia Made With Words Entered
Via Macedonian Language
As a result of my few years’ field research, I found that there are many
verbs used by Macedonian Turks who are not of Turkish origin. I realized
that this is not a small case and that should be treated and documented in a
paper.
HİKMET 11
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After the withdraw of Ottomans from Macedonia in 1912, ethnic
Turks were cut from their motherland, so linguistic ties with Turkey were
drop to a minimum level. This vacuum resulted in accepting many words
from IE languages spoken in the area. Even in the official language of Macedonian Turks, who is ST from the Republic of Turkey, couldn’t be seen
Macedonian words, there are many ‘calques’ entered via Macedonian language (Aхмед, 1997).
So, the topic of this paper is spoken Turkish dialects in Macedonia
and verbs in these dialects made with words entered, mainly, via Macedonian language. When we talk about non-Turkish words, mainly we think
about Macedonian words, but as Macedonia was part of socialist Yugoslavia and as Serbian was the official language of Yugoslavia, there are many
common Yugoslavian, mainly Serbian, words from that era. Some of these
words are still in use in colloquial Macedonian, so I treated them as ‘Macedonian words’, as they enter to the spoken Turkish in Macedonia via
Macedonian language.
The list of these verbs presented here is far away from being complete. I just include some of them in order to illustrate this presentation.
The influence of Macedonian language to Turkish verbs in Macedonia could be treated in two levels:
I. morphological level,
II. syntactic level.
I. Morphological level
On morphological level, the verbs are made with Turkish suffixes.
The whole group is consisted by verbs made with Turkish /+lA-/ suffix for
verbalization and, sometimes, with other suffixes. Here is the classification
of verbalizations on morphological level:
Verbalization only with /+lA-/ suffix;
Verbalization with /+lA-/ and /-n-/ suffix for passive;
Verbalization with /+lA-/ and /-ş-/ reciprocive suffix.
Below are the examples for these three groups1:
/+lA-/
The /+lA-/ is denominative suffix for verbalization is ST, but, as we
can see in the examples given below, this suffix could be used both with
1 In order to make it simplier for Turkologist, I used Roman letters for Macedonian words
in this presentation. I used ‘ʦ’ for Macedonian ‘ц’, and Turkish ‘ı’ before the Macedonian
‘’р’ (‘vowel R’, вокално Р). Others are transliterated into Turkish letters.

12 HİKMET
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nouns and verbs in TDM. In contrary to ST, the use with verbs is more frequent2.
bubala- ‘to learn (something) by heart’ : buba+la- < v. buba PR3SG +
/+la-/
çepkala- ‘to scrape’ : çepka+la- < v. çepka PR3SG + /+la-/
çepkayle- ‘to scrape’ : çepka+(y)le- < v. çepka PR3SG + /+la-/
çetkala- ‘to brush’ : çetka+la- < v. çetka PR3SG + /+la-/
çkırtala- ‘to scratch, to draw, to write’ : çkırta+la- < v. şkırta PR3SG +
/+la-/
dıtkala- ‘to stammer, to stutter’ : dıtka+la- < v. dıtka PR3SG + /+la-/
fantazirala- ‘to make fantasy’ : fantazira+la- < v. fantazira PR3SG +
/+la-/
fantazirayle- ‘to make fantasy’ : fantazira+(y)le- < v. fantazira PR3SG +
/+la-/
farbala- ‘to colour, to dye, to paint’ : farba+la- < v. farba PR3SG + /+la-/
fermala- ‘to treat (by any way)’ : ferma+la- < v. ferma PR3SG + /+la-/
fermayle- ‘to treat (by any way)’ : ferma+(y)le- < v. ferma PR3SG +
/+la-/
gipsle- ‘to fill (something) with gypsum plaster’ : gips+le- < n. gips +
/+la-/
grebala- ‘to scratch’ : greba+la- < v. greba PR3SG + /+la-/
grebayle- ‘to scratch’ : greba+(y)le- < v. greba PR3SG + /+la-/
griʦkala- ‘to nibble’ : gritska+la- < v. gritska PR3SG + /+la-/
gujvala- ‘to wrinkle’ : gujva+la- < v. gujva PR3SG + /+la-/
jdrigala- ‘to belch’ : jdriga+la- < v. jdriga PR3SG + /+la-/
jmurkala- ‘to shut (ones eyes)’ : jmurka+la- < v. jmurka PR3SG + /+la-/
klikala- ‘to click’ : klika+la- < v. klika PR3SG + /+la-/
kuʦala- ‘to type’ : kutsa+la- < v. kutsa PR3SG + /+la-/
meşala- ‘to mix’ : meşa+la- < v. meşa PR3SG + /+la-/
ofkala- ‘to moan’ : ofka+la- < v. ofka PR3SG + /+la-/
peʦkala- ‘to burn up (previous or new problems), to irritate (somebody on
problems)’ : petska+la- < v. petska PR3SG + /+le-/
pırskala- ‘to splash, to sprinkle’ : pırska+la- < v. pırska PR3SG + /+la-/
pipkala- ‘to touch’ : pipka+la- < v. pipka PR3SG + /+la-/
plombala- ‘to fill (the teeth), to put under leads’ : plomba+la- < n. plomba
+ /+la-/
prepkala- ‘to trip, to stumble’ : prepka+la- < n. prepka + /+la-/
probala- ‘to sample, to test, to try on’ : proba+la- < n. proba + /+la-/
2 All examples in this paper are given in this format: Verb in TDM ‘English translation’ :
Morphemes of the verb in TDM < Macedonian part (verb Person.Tense / noun) + Turkish
part (suffix).

HİKMET 13
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pumpala- ‘to pump’ : pumpa+la- < n. pumpa / v. pumpa PR3SG + /+la-/
reʦkala- ‘to give (somebody) an attention’ : retska+la- < n. retska / v.
retska PR3SG + /+la-/
rımbala- ‘to work hard’ : rımba+la- < v. rımba + /+la-/
seʦkala- ‘(shortly) to interrupt, to cut’ : setska+la- < v. setska PR3SG +
/+la-/
smetala- ‘to disturb’ : smeta+la- < v. smeta PR3SG + /+la-/
smetale- ‘to disturb’ : smeta+le- < v. smeta PR3SG + /+le-/
smetayle- ‘to disturb’ : smeta+(y)le- < v. smeta PR3SG + /+(y)le-/
snimala- ‘to record’ : snima+la- < v. snima PR3SG + /+la-/
strijala- ‘to shear, to snip, to cut’ : strija+la- < v. strije PR3SG + /+la-/
strugala- ‘to grate, to scrape, to scratch’ : struga+la- < v. struga PR3SG
+ /+la-/
strugla- ‘to grate, to scrape, to scratch’ : strug+la- < v. struga PR3SG +
/+la-/
stutkala- ‘to crumple, to bruise, to fold’ : stutka+la- < v. stutka PR3SG +
/+la-/
şişala- ‘to pay an attention (to somebody), to pass (somebody) successfully,
to win’ : şişa+la- < v. şişa PR3SG + /+la-/
şkırtala- ‘to scratch, to draw, to write’ : şkırta+la- < v. şkırta PR3SG +
/+la-/
ştampala- ‘to print, to publish, to stamp’ : ştampa+la- < v. ştampa PR3SG
+ /+la-/
ştirkala- ‘to starch’ : ştirka+la- < v. ştirka PR3SG + /+la-/
şfayʦla-, şvayʦla- ‘to weld’ : şfayts+la-, şvayts+la- < n. şvayts + /+la-/
titkala- ‘to ring somebody up on his/her mobile phone and to close down in
order to be called back by his/her side’ : titka+la- < v. titka PR3SG
+ /+la-/
tropala- ‘to talk nonsenses; to knock the door’ : tropa+la- < v. tropa PR3SG
+ /+la-/
ʦırtala- ‘to draw’ : tsırta+la- < v. tsırta PR3SG + /+la-/
utkala- ‘to miss, to fail’ : utka+la- < n. utka + /+la-/
zezala- ‘to take the mickey out of somebody, to joke with one another’ :
zeza+la- < v. zeza PR3SG + /+la-/
zvırʦnala- ‘to ring somebody up on his/her mobile phone and to close
down in order to be called back by his/her side’ : zvırtsna+la- < v.
zvırtsne PR3SG + /+la-/
zyapala- ‘to stare’ : zyapa+la- < v. zyapa PR3SG + /+la-/
As could be seen from the examples given above, some verbs
have more than one form: çepkala-/çepkayle-, fantazirala-/fantazirayle-,
fermala-/fermayle-, grebala-/grebayle-, strugala-/strugla-, etc.
Also we can see that some verbs have various allophones in the
14 HİKMET
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same area, with the same meaning: çkırtala-/şkırtala-, şfaytsla-/şvaytsla-,
etc.
The main distinctions between the morphologic forms are territorial:
north and south dialects are distinctive.
Both north and south dialects have single allomorph of /+lA-/ suffix.
When Turkish verbalization suffix /+lA-/ is used in northern dialects, the
allomorph is /+la-/, but in southern (mainly southwest) dialects we see
the /+(y)le-/ version. So, once again we can see that there is no vowel
harmony in Macedonian Turkish dialects. It is possible that in southern
dialects peoples mix this suffix with instrumental case suffix /+(y)lA+/,
who originated from the conjunction ‘ile’. Perhaps that’s the reason why
the ‘y’ consonant is added before the suffix.
/+lA-n-/
These examples are consisted of:
Macedonian word + /+lA-/ + /-n-/
The /-n-/ is suffix for passive voice.
gırçlan- ‘to freeze, to be unable to do anything’ : gırç+la-n- < n. gırç +
/+la-n-/
gujvalan- ‘to wrinkle’ : gujva+la-n- < v. (se) gujva PR3SG.ITR + /+la-n-/
ligalan- ‘to be mouthwatered’ : liga+la-n- < n. ligi + /+la-n-/
nervozalan- ‘to be nervous, to be angered’ : nervoza+la-n- < n. nervoza +
/+la-n-/
pırçlan- ‘to stand rigidly, to swagger’ : pırç+la-n- < n. pırç + /+la-n-/
sunçalan- ‘to sunbathe’ : sunça+la-n- < v. (se) sunça PR3SG.ITR +
/+la-n-/
şatiralan- ‘to colour his/her hair’ : şatira+la-n- < v. (se) şatira PR3SG.ITR
+ /+la-n-/
şminkalan- ‘to make-up’ : şminka+la-n- < v. (se) şminka PR3SG.ITR +
/+la-n-/
şuşkalan- ‘to whisper’ : şuşka+la-n- < v. (se) şuşka PR3SG.ITR + /+la-n-/
/-lA-ş-/
This group of suffixes are made of:
Macedonian word + /+lA-/ + /-ş-/
In this case, /-ş-/ is suffix for reciprocive.
fraerleş- ‘to be cool’ : fraer+le-ş- < n. fraer + /+le-ş-/
gırbolaş- ‘to stoop’ : gırbo+la-ş- < n. gırbo + /+la-ş-/
smotanlaş- ‘to turn into a fool’ : smotan+la-ş- < n. smotan + /+la-ş-/
When in final position of Macedonian word there is a front vowel,
then before the affixation of verbalization suffix, this front vowel is changed
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to back vowel: brişe : brişala-, strije : strijala-, zvırʦne : zvırʦnala-, ligi :
ligalan-, etc.
II. Syntactic level
The influence on syntactic level is by forming compound verbs.
This is done by this way:
Macedonian word + Turkish auxiliary verb
In my lists I preferred compound verbs which both parts could be
written together. When the first (non-Turkish) part is stressed on its final
syllable, then I wrote the verbs parts adjoined, as a single word. This is a
Macedonian influence on Macedonian Turkish stress (Aхмед, 2005, pp.
233-237). On the contrary, when the first (non-Turkish) part is not stressed
on its final syllable, then I wrote them separately, as the Turkish auxiliary
verb is also stressed.
This syntactic level verbalization could be realized with many
Turkish auxiliary verbs. I registered ‘al-’, ‘et-’, ‘ol-’ and ‘yap-’ auxiliary
verbs.
Here are few examples:
‘al-’:
spoy al- ‘to short-circut’ : n. spoy + ‘al-’
‘et-’:
blokiraet- ‘to block’ : blokira[+]et- < v. blokira PR3SG + ‘et-’
braniet- ‘to defend’ : brani[+]et- < v. brani PR3SG + ‘et-’
çastet- ‘to pay (a drink or something else to somebody)’ : çast[+]et- < v.
çasti PR3SG + ‘et-’
çestitaet- ‘to congratulate’ : çestita[+]et- < v. çestita PR3SG + ‘et-’
daviet- ‘to strangle (somebody), to suffocate (somebody), to choke
(somebody), to drown (somebody)’ : davi[+]et- < v. davi PR3SG +
‘et-’
diskutiraet- ‘to discuss’ : diskutira[+]et- < v. diskutira PR3SG + ‘et-’
dopişaet- ‘to add (something to a writing)’ : dopişa[+]et- < v. dopişa
AOR3SG + ‘et-’
dosadet- ‘to bore, to tire’ : dosaduva[+]et- < v. dosadi AOR3SG + ‘et-’
dosadiet- ‘to bore, to tire’ : dosadi[+]et- < v. dosadi AOR3SG + ‘et-’
dozvoliet- ‘to allow, to let, to permit’ : dozvoli[+]et- < v. dozvoli AOR3SG
+ ‘et-’
feniraet- ‘to dry his/her hair (with hair drier)’ : fenira[+]et- < v. fenira
PR3SG + ‘et-’
glanʦiraet- ‘to smooth’ : glantsira[+]et- < v. glantsira PR3SG + ‘et-’
gletovaet- ‘to smooth the walls (with a material)’ : gletova[+]et- < v.
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gletova PR3SG + ‘et-’
imitiraet- ‘to imitate’ : imitira[+]et- < v. imitira PR3SG + ‘et-’
intereset- ‘to be interested in’ : interes[+]et- < n. interes + ‘et-’
iskoristiet- ‘to exploit, to use, to utilize’ : iskoristi[+]et- < v. iskoristi
AOR3SG + ‘et-’
izdaet- ‘to betray, to give it up’ : izda[+]et- < v. izdava PR3SG + ‘et-’
izgradiet- ‘to build’ : izgradi[+]et- < v. izgradi AOR3SG + ‘et-’
iznenadiet- ‘to surprise’ : iznenadi[+]et- < v. iznenadi AOR3SG + ‘et-’
koçet- ‘to block’ : koç[+]et- < v. koçi PR3SG + ‘et-’
koçiet- ‘to block’ : koçi[+]et- < v. koçi PR3SG + ‘et-’
kopiraet- ‘to copy’ : kopira[+]et- < v. kopira PR3SG + ‘et-’
lakiraet- ‘to wax’ : lakira[+]et- < v. lakira PR3SG + ‘et-’
luduvaet- ‘to be mad, to rave, to have extreme fun’ : luduva[+]et- < v.
luduva PR3SG + ‘et-’
maltretiraet- ‘to maltreat’ : maltretira[+]et- < v. maltretira PR3SG + ‘et-’
masiraet- ‘to (make a) massage’ : masira[+]et- < v. masira PR3SG + ‘et-’
napadet- ‘to attack’ : napad[+]et- < n. napad + ‘et-’
napadiet- ‘to attack’ : napadi[+]et- < n. napad + ‘et-’
nişaniet- ‘to target’ : nişani[+]et- < v. nişani PR3SG + ‘et-’
ogradiet- ‘to fence, to wall’ : ogradi[+]et- < v. ogradi AOR3SG + ‘et-’
parkiraet- ‘to park’ : parkira[+]et- < v. parkira PR3SG + ‘et-’
peçatiet- ‘to publish, to press’ : peçati[+]et- < v. peçati PR3SG + ‘et-’
peşaçiet- ‘to walk’ : peşaçi[+]et- < v. peşaçi PR3SG + ‘et-’
plâçkaet- ‘to rob’ : plâçka [+]et- < n. plâçka / v. plâçka PR3SG + ‘et-’
plâçket- ‘to rob’ : plâçk[+]et- < n. plâçka / v. plâçka PR3SG + ‘et-’
plombiraet- ‘to put under leads, to fill’ : plombira[+]et- < v. plombira
PR3SG + ‘et-’
podneset- ‘to endure, to bear, to tolerate’ : podnes[+]et- < v. podnesi
AOR3SG + ‘et-’
podnesiet- ‘to endure, to bear, to tolerate’ : podnesi[+]et- < v. podnesi
AOR3SG + ‘et-’
pratet- ‘to follow’ : prat[+]et- < v. prati PR3SG + ‘et-’
pratiet- ‘to follow’ : prati[+]et- < v. prati PR3SG + ‘et-’
preçet- ‘to balk, to butt in’ : preç[+]et- < v. preçi PR3SG + ‘et-’
preçiet- ‘to balk, to butt in’ : preçi[+]et- < v. preçi PR3SG + ‘et-’
pretet- ‘to threaten’ : pret[+]et- < v. preti PR3SG + ‘et-’
pretiet- ‘to threaten’ : preti[+]et- < v. preti PR3SG + ‘et-’
pretiʦaet- ‘to outrun, to outstrip, (for a driver) to pass (a vehicle)’ :
pretitsa[+]et- < v. pretitsa PR3SG + ‘et-’
priyavet- ‘to denounce, to inform’ : priyav[+]et- < v. priyavi AOR3SG +
‘et-’
priyaviet- ‘to denounce, to inform’ : priyavi[+]et- < v. priyavi AOR3SG
HİKMET 17

Mayıs - Maj 2012

+ ‘et-’
promaşet- ‘to miss’ : promaş[+]et- < v. promaşi AOR3SG + ‘et-’
promaşiet- ‘to miss’ : promaşi[+]et- < v. promaşi AOR3SG + ‘et-’
provoʦiraet- ‘to provoke’ : provotsira[+]et- < v. provotsira PR3SG + ‘et-’
raçunaet- ‘to calculate, to hope (something)’ : raçuna[+]et- < v. raçuna
PR3SG + ‘et-’
rasturiet- ‘to mess up, to disperse, to be more successful than others’ :
rasturi[+]et- < v. rasturi AOR3SG + ‘et-’
rezerviraet- ‘to reserve’ : rezervira[+]et- < v. rezervira PR3SG + ‘et-’
serviraet- ‘to serve’ : servira[+]et- < v. servira PR3SG + ‘et-’
snimaet- ‘to record’ : snima[+]et- < v. snima PR3SG + ‘et-’
stopet- ‘to stop’ : stop[+]et- < n. stop + ‘et-’
stopiraet- ‘to stop’ : stopira[+]et- < v. stopira PR3SG + ‘et-’
studiraet- ‘to study’ : studira[+]et- < v. studira PR3SG + ‘et-’
şişaet- ‘to pay an attention (to somebody), to pass (somebody) successfully,
to win, to cut (hair)’ : şişa[+]et- < v. şişa PR3SG + ‘et-’
ştrayket- ‘to strike (demonstrate)’ : ştrayk[+]et- < n. ştrayk + ‘et-’
şutiraet- ‘to shoot’ : şutira[+]et- < v. şutira PR3SG + ‘et-’
ʦentriraet- ‘to center’ : tsentrira[+]et- < v. tsentrira PR3SG + ‘et-’
ujivaet- ‘to enjoy’ : ujiva[+]et- < v. ujiva PR3SG + ‘et-’
ukluçiet- ‘to include’ : ukluçi[+]et- < v. ukluçi AOR3SG + ‘et-’
verglaet- ‘to grind, to start (a car), to talk too much’ : vergla[+]et- < v.
vergla PR3SG + ‘et-’
vırtet- ‘to spin (somebody), not to pay an attention to (somebody)’ : vırt[+]
et- < v. vırti PR3SG + ‘et-’
zabelejiet- ‘to register (with an eye)’ : zabeleji[+]et- < v. zabeleji AOR3SG
+ ‘et-’
zabraniet- ‘to ban, to forbit, to prohibit’ : zabrani[+]et- < v. zabrani
AOR3SG + ‘et-’
zalepiet- ‘to glue, to paste, to shut ones mouth’ : zalepi[+]et- < v. zalepi
AOR3SG + ‘et-’
zamislet- ‘to imagine’ : zamisl[+]et- < v. zamisli AOR3SG + ‘et-’
zamisliet- ‘to imagine’ : zamisli[+]et- < v. zamisli AOR3SG + ‘et-’
zapamtiet- ‘to remember’ : zapamti[+]et- < v. zapamti AOR3SG + ‘et-’
‘ol-’:
buniol- ‘to rebel, to protest (against), to be opposed (to)’ : buni[+]ol- < v.
(se) buni PR3SG.ITR + ‘ol-’
bunol- ‘to rebel, to protest (against), to be opposed (to)’ : bun[+]ol- < v.
(se) buni PR3SG.ITR + ‘ol-’
dogovoriol- ‘to arrange, to reach an agreement’ : dogovori[+]ol- < v. (se)
dogovori AOR3SG.ITR + ‘ol-’
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dupliraol- ‘to duplicate’ : duplira[+]ol- < v. duplira PR3SG + ‘ol-’
faliol- ‘to praise (oneself)’ : fali[+]ol- < v. (se) fali PR3SG.ITR + ‘ol-’
glupiraol- ‘to foolish’ : glupira[+]ol- < v. (se) glupira PR3SG.ITR + ‘ol-’
infiʦiraol- ‘to infect’ : infitsira[+]ol- < v. infitsira PR3SG + ‘ol-’
interesol- ‘to be interested in’ : interes[+]ol- < n. interes + ‘ol-’
izdaol- ‘to surrender’ : izda[+]ol- < v. (se) izda AOR3SG.ITR + ‘ol-’
iznenadiol- ‘to be surprised’ : iznenadi[+]ol- < v. (se) iznenadi AOR3SG.
ITR + ‘ol-’
izviniol- ‘to apologize’ : izvini[+]ol- < v. (se) izvini AOR3SG.ITR + ‘ol-’
kırşol- ‘to make a mess’ : kırş[+]ol- < n. kırş + ‘ol-’
maçiol- ‘to agonize’ : maçi[+]ol- < v. (se) maçi PR3SG.ITR + ‘ol-’
namestiol- ‘to establish oneself, to settle, to take one’s stand, to place
oneself’ : namesti[+]ol- < v. (se) namesti AOR3SG.ITR + ‘ol-’
naʦrtaol- ‘to come instantly’ : natsrta[+]ol- < v. (se) natsrta AOR3SG.
ITR + ‘ol-’
onesvestiol- ‘to swoon, to lose consciousness’ : onesvesti[+]ol- < v. (se)
onesvesti AOR3SG.ITR + ‘ol-’
osvejiol- ‘to refresh’ : osveji[+]ol- < v. (se) osveji AOR3SG.ITR + ‘ol-’
poplava ol- ‘to flood’ : poplava ol- < n. poplava + ‘ol-’
predaol- ‘to give up’ : prada[+]ol- < v. (se) preda AOR3SG.ITR + ‘ol-’
raspravaol- ‘to argue’ : rasprava[+]ol- < v. (se) rasprava PR3SG.ITR +
‘ol-’
şatiraol- ‘to colour his/her hair’ : şatira[+]ol- < v. (se) şatira PR3SG.ITR
+ ‘ol-’
şokiraol- ‘to be shocked’ : şokira[+]ol- < v. (se) şokira PR3SG.ITR + ‘ol-’
tuşiraol- ‘to shower’ : tuşira[+]ol- < v. (se) tuşira PR3SG.ITR + ‘ol-’
udvaraol- ‘to woo’ : udvara[+]ol- < v. (se) udvara PR3SG.ITR + ‘ol-’
udvariol- ‘to woo’ : udvari[+]ol- < v. (se) udvara PR3SG.ITR + ‘ol-’
yaviol- ‘to call, to answer the call’ : yavi[+]ol- < v. (se) yavi AOR3SG.
ITR + ‘ol-’
yavol- ‘to call, to answer the call’ : yav[+]ol- < v. (se) yavi AOR3SG.ITR
+ ‘ol-’
zaglaviol- ‘to get jamed, to stick’ : zaglavi[+]ol- < v. (se) zaglavi AOR3SG.
ITR + ‘ol-’
zaglavol- ‘to get jamed, to stick’ : zaglav[+]ol- < v. (se) zaglavi AOR3SG.
ITR + ‘ol-’
zalepiol- ‘to adhere to’ : zalepi[+]ol- < v. (se) zalepi AOR3SG.ITR + ‘ol-’
zanesiol- ‘to give onself airs, to think one is something’ : zanesi[+]ol- < v.
(se) zanesi AOR3SG.ITR + ‘ol-’
zanesol- ‘to give onself airs, to think one is something’ : zanes[+]ol- < v.
(se) zanesi AOR3SG.ITR + ‘ol-’
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‘yap-’:
galama yap- ‘to make a noise, to create a hubbub’ : n. galama + ‘yap-’
ştrayk yap- ‘to strike (demonstrate)’ : n. ştrayk + ‘yap-’
Conclusion Remarks
1. The Macedonian influence to Turkish verbalization in Macedonia is on
two levels: morphologic and syntactic level.
2. On morphological level, the verbalization is made with Turkish /+lA-/
suffix. Its single usage could be seen more often, but there are many
examples when after this suffix, the suffixes for passive (/-n-/) and
reciprocive (/-ş-/) are used.
3. In ST, the /+lA-/ is denominative suffix for verbalization, in TDM
mostly it’s used with verbs.
4. Some verbs have different allophones in the same dialectological
territory.
5. /+la-/ is the only allomorph in north, while in southern dialects it’s /-(y)
le/.
6. Final front vowels in Macedonian words are changed to back vowel,
before any Turkish suffix is used: brişe : brişala-, strije : strijala-,
zvırtsne : zvırtsnala-, ligi : ligalan-, etc.
7. All Macedonian verbs used with /+lA-/ suffix are in present 3rd person
singular, as transitive verbs, as well as with /+lA-n-/, but as intransitive
verbs. There are no evidented Macedonian verbs used with /+lA-ş-/, as
all of them are nouns.
8. On syntactic level, the verbalization is made with Turkish auxiliary
verbs. We registered ‘al-’, ‘et-’, ‘ol-’ and ‘yap-’ auxiliary verbs.
9. The use of dual forms of verbs mostly could be traced territorially:
those with plus one sound are of southern dialects. Of course, there
are many which have mixed usage, in north and in south. This shows
that both southern and northern dialects are approaching to each other.
Usually, longer forms are more often used in northern dialects.
10. There are cases when we cannot be sure whether the word entered via
Macedonian is noun or verb. They can be nouns, as well as verbs, too:
pumpa-, reʦka-, plâçka[+]et-, etc.
11. Even most of words are entered via Macedonian; there are words which
entered while Macedonia was part of socialist Yugoslavian federation,
so these words are, mainly, of Serbian origin, because Serbian was the
official language of Yugoslavia. As they are still in use in colloquial
Macedonian, I treated them as Macedonian words, too: pipkala-,
setskala-, ştampala-, sunçalan-, fali[+]ol-, udvara[+]ol-, çasti[+]et-,
20 HİKMET
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gletova[+]et-, pretitsa[+]et-, raçuna[+]et-, ukluçi[+]et-, etc.
12. There are examples which are made with both Macedonian and Serbian
words, like peçati[+]et- / ştampala-.
13. Some of the verbs are made with words that are neologisms in
Macedonian language, so could not be found in Macedonian Dictionary:
fermala-, klikala-, şvayʦla-, titkala-, zvırʦnala-, glanʦira[+]et-, etc.
14. Macedonian verbs used on syntactic level are of mixed origin: present
and aorist, transitive and intransitive verbs.
15. Macedonian words which final syllables before the Turkish auxiliary
verb are stressed are written adjoined with Turkish part. Also, there are
examples in which Macedonian parts are not stressed in final syllable,
so Macedonian and Turkish parts (i.e. auxiliary verbs) are written
separately. Another reason for writing them separately is that these
examples have dual accent, i.e. both parts are stressed: poplava ol-,
galama yap-, ştrayk yap-, spoy al-, etc. That way, we could get Turkish
verbs with many other Macedonian words.
Abbreviations and Explanations
[ ] - added sound
[+] - left and right parts are writen adjoined, as a single word
3SG - 3rd person singular
AOR - Aorist
IE - Indo-European
ITR - Intransitive verb
n. - noun
PR - Present
SM - Standard Macedonian
ST - Standard Turkish
TDM - Turkish dialects in Macedonia
ʦ - Macedonian sound between ‘t’ and ‘s’, i.e. Macedonian letter ‘ц’
v. - verb
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MAKEDONYA’DAKİ CÖNKLER VE MECMUALAR ÜZERİNE
		

Prof. Dr. Sevin ALİL*
ÖZET

Eski kütüpanelerimizde veya şahısların ellerinde baba yadigarı, çoğu zaman anonim, el yazması bir takım kitaplar vardır. Bu kitaplar şekil bakımından
başka bir şey değildirler. Bunların alttan yukarıya, uzunlamasına açılanlarına
“cönk”, sağdan sola, bugünkü eserlerde olduğu gibi tertip edilenlerine “ mecmua”
adı verilir.
Eskiden cönkler ve mecmualar Arap harfleri ile yazılırlardı. Bunların yazılışlarında, tertiplerinde herhangi bir kaide ve nizama bağlı kalınmazdı. Bir çeşit
seçme; kendi çerçevesinde bir nevi antoloji olan bu defterlerin yazarları ve yazıldıkları tarihler çoğu zaman bilinmemektedir.
Bizler Makedonya’da yaşadığımıza göre asıl konumuz bugün buralarda yaşayan Türklerin elerinde var olan cönk ve mecmualardır. Gerçi bugün pek nadir
olsada bunlara rastlamak mümkün. Halk arasında bu geleneği sürdürenlerin var
olduğuna bugün de şahit oluyoruz. Asıl sorun bunların değeri ve ehemniyeti bakımından pek bilgileri olmadığından onların korunmalarına önem vermeyip yok
olmalarına neden oluşlarıdır.
Anahtar kelimeler: cönk, mecmua, halk edebiyatı, türkü

JOURNALS (MECMUA) AND CÖNK FROM MACEDONİA
ABSTRACT

Relic of the father libraries or individuals in their hands, often anonymous,
there are books in a number of manuscripts. These books are not something else in
terms of shape. Their bottom- up longitudinal interstitials, CÖNK’’ from right to
left, as in the present arrangement works proceed,, magazine’’ is called. ,, CÖNK’’
and magazines in the past, been written with arabic letters. Spellings the, and the
order in a base connected to any exclusively to compose.
Selecting a kind of its own, this anthology is a kind of framework dates are
often written in the books and authors are unknown.
We are living in Macedonia by the Turks who lived there, the main topic
today ,CÖNK’’s hands, and magazines that exist. Although they are rare though
they can be found today. Among the public that there are those keeping this tradition we are witnessing today.
The real problem in terms of their value and significance did not give much
importance to protect the information does not cause to be their utter them.

Key Words: Cönk, magazine, folk literature, folk song
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CÖNKLER VE MECMUALAR ÜZERİNE
Eski kütüpanelerimizde veya şahısların ellerinde baba yadigarı, çoğu
zaman anonim, el yazması bir takım kitaplar vardır. Bu kitaplar şekil bakımından başka bir şey değildirler. Bunların alttan yukarıya, uzunlamasına
açılanlarına “cönk”, sağdan sola, bugünkü eserlerde olduğu gibi tertip edilenlerine “ mecmua” adı verilir.
Eskiden cönkler ve mecmualar Arap harfleri ile yazılırlardı. Bunların yazılışlarında, tertiplerinde herhangi bir kaide ve nizama bağlı kalınmazdı. Bir çeşit seçme; kendi çerçevesinde bir nevi antoloji olan bu defterlerin yazarları ve yazıldıkları tarihler çoğu zaman bilinmemektedir.
Cönkler, halk mecmualar, klasik kültürümüzün mahsüleridir. Cönklerde saz ve tekke şiirimizle folklorumuzu, mecmualarda ise Arap – Fars
dil ve edebiyatlarının tesirinde medrese – mektep mensuplarının manzum
– mensur; edebi, dini, tarihi, tasavvufi... eserlerden yapılmış seçmeleri buluruz.
Her iki kültürü türlü sebep ve tesadüflerle içine alan mecmualarla
cönkler de vardır. Türk milletinin uzun asırlar okuma zevk ve seviyesini
gösteren bu adsız, iddiasız, samimi, tekellüfsüz, mahremiyet ifadeli eserler,
dış görünüşleri ve muhtevaları ile ayrı ayrı değer taşırlar.
Kütüphanelerimizde ve anlayışsız ellerde boynu bükük, tetkikçiler
bekleyen bu deftercikler; ciltleri, kağıtları, yazıları (hat) ve bu yazılar için
kullanılan boyalarla, nadir de olsa minyatürleri ile yalnız plastik ve tezyini
sanatlar bakımından değil, muhtevaları ile yazıldıkları devirlerin bilgilerini, edebiyat ve sanat anlayışlarını, tefekür tarzlarını aksettirmek itibariyle
de manalı eserlerdir.
Matbaanın memleketimize gelişinden evvel ve sonra aşıklar, medahlar, askerler, ağalar, mollalar, katipler… gibi meraklılar tarafından kaleme alınan cönklerde bütün halk edebiyatı ve folklor mahsulleri karşımıza
çıkar: Destanlar, koşmalar, ağıtlar, türküler, atalar sözü, maniler, fkralar,
masalar… akla gelen ilk eserlerdir.
Mecmualar daha ziyade eserleri yazıya geçmiş, kütüphanelere intikal
etmiş şair ve muharrirlerden yapılmış seçmelerdir. Divan edebiyatımızın
bütün nevileri: şiir, mesnevi, tarih, tezkire, mektup, seyahaatname, sefaretname; Kur’an, tefsir, hadis, fıkıh, kelam… gibi İslami ilimler; batıl ve
gerçek bilgiler, mesela: sihir, rüya tabiri, ilm-i nücüm, ilm-i zayiçe (yıldızların ve burçların hareketlerinden hüküm çıkarıp istikbali anlama), musiki..
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mecmuaların belli başlı mevzularıdır. Bugüne kdar isimleri bilindiği halde
elde edilememiş mühim bazı müstakil eserlerin asılları, suretleri, parçaları
ile birtakım nadir vesika ve kayıtların bir kaynağı da yine bu mecmualardır.
Türk kültür tarihi tetkikleri bakımından değerli olan cönklerle mecmuaları bilgisiz ellerden kurtarıp Ankara’daki Milli Kütüphane’ye mal etmek ve dolayısıyla ilim ve sanat adamlarının istifadesine sunularak bütün
aydınlar için paha biçilmez bir hizmettir.1
Bizler Makedonya’da yaşadığımıza göre asıl konumuz bugün buralarda yaşayan Türklerin elerinde var olan cönk ve mecmualardır. Gerçi
bugün pek nadir olsada bunlara rastlamak mümkün. Halk arasında bu geleneği sürdürenlerin var olduğuna bugün de şahit oluyoruz. Asıl sorun bunların değeri ve ehemniyeti bakımından pek bilgileri olmadiğindan onların
korunmalarına önem vermeyip yok olmalarına neden oluşlarıdır.
Defterler:
1. Genislik :12 sm, Uzunluk:15,5
2. Genislik: 14 sm, Uzunluk: 20 sm.
Bir eserin cönk sayılması hususunda dış ve iç niteliklerinin esas alınması gerekmektedir. Bizim bildirimize konu olan bu defterler dış nitelikleri
bakımından değilse bile muhteviyatları bakımından cönk geleneğinin özelliklerini taşımaktadır. Şen Osman’a ait bu defterler dış nitelikleri bakımından günümüzde örneklerini çokça gördüğümüz, üzeri plastikle kaplı karton
kapaklı biri çizgili diğeri kareli iki defterden ibarettir.
1. NİTELİKLERİ
1.1.Dış nitelikleri:
Defter I. 15,5x12cm. ebatlarında, 223 sayfa, siyah plastik kapak, çizgili, kirli beyaz, ince kağıt (ajanda); çoğunluğu mavi tükenmez kalemle
yazımış. Başlıklar genellikle mavi, kırmızı ve siyah renkli. Baştan 160’a
kadar bazı sayfalar boş, 162 – 218 arası tamamen boş 219 – 223 arasında
şarkı ve türkü karışımından oluşan bir liste. Bazı şarkı ve türkülerin Sırpça
tercümeleri yanısıra Sırpça şarkı metinlerine rastlıyoruz.

1 Prof. Dr. Şükrü Elçin, Halk Edbiyatına Giriş, ANKARA,1993. s. 5- 6.

HİKMET 25

Mayıs - Maj 2012

yor2.

Defterlerin 1960’lı yıllardan itibaren tutulmaya başlandığı görülü-

Bazı şarkı ve türkülerin baş kısmında o şarkının başlangıç ve bitiş
notaları mahali ağızla kaydedilmiştir3. Elimizde bulunan defterler geleneksel cönklerde gördüğümüz blok not biçimi yerine normal defter / ajanda
biçimindedir.
Defterlerin ikisinde de 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’de geniş
halk kitlelerine yayılmış şarkı ve türkülerin yazılı ve basılı metinlerine
rastlanıyor.
Defterlerden özellikle I.’si Rumeli Türkülerinin halk arasında yaşayan varyantları açısından oldukça önemlidir.
Defter II. 14x20 cm edabında, 76 sayfa, kahverengi plastik kapak,
ince, kirli beyaz kağıt (defter).
Bazı sayfaları boş bırakılmıştır. Rumeli Türküleri mavi tükenmez
kalemle yazılmıştır. Türkiye’de yayınlanmış bazı türkü ve şarki metinleri
daktilo ile yazılararak yapıştırılmış. Başlıklar genelde koyulaştırılmış, altı
çizilmiştir.
Biz daha çok bu defterlerdeki halk türküleri metinleri üzerinde duracağız.
Defterlerde yer alan metinler analiz edildiğinde 1960’lı yıllardan itibaren Türkiye’yle o zamanki Yugoslavya Türklüğü arasında kültür – sanat
alanında özellikle müzikte hızlı bir iletişimin başladığı açıkça görülebilir.
Defterlerdeki metinlerden bir türkünün varyantı hissi uyandıran bazılarında Teks (Tekst) –Söz: Şen Osman kaydı vardır.
Defterdeki bazı metinler. Bazı halk türkülerinin Makedonya, Üsküp
Türklüğüne yahut bir şahsa adaptasyonunu düşündürmektedir4.
Metinlerde repertuarlara girmiş sözlere göre birçok farklılıklar vardır. Ayrıca kelime eksikliği ile harf eksiklikleri görünmektedir. Özellikle
Rumeli türkülerinde Üsküp ağzının kullanıldığını görüyoruz.
Metinler temel büyük harflerle tükenmez kalemle yazılmıştır.
Bazı Sırpça şarkı metinlerinin5 yanısıra Sırpçadan – Türkçe’ye6 veya
Türkçeden Sırpçaya tercüme edilmiş şarkı metinlerine de rastlıyoruz.
2 Mesela: D. I. “Yemin Ettim” başlıklı şarkının altında 17. I. 1961 tarihi yer almaktadır.
s. 6.
3 Mesela: s. 31’deki şarkının başında “LA – Başlay; Mİ – Bitey”
4 Mesela: “Şen Osman dediğin Üsküp’lü oğlan “ mısrağıyla başlayan türkü metni “Genç
Osman “ destanının adaptasiyonu intibahını vermektedir
5 D. I. s. 4, 8, 10.
6 D. I.’de “Ramo Ramo Druje Moy “ adlı şarkının 3 ayrı şekli var. s. 27, 38, 74
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Geleneksel cönklerde dini tasavvufi manzumelere (ilahi – nefes vb.)
çok sık rastlanırken çalışmamıza konu olan bu defterlerde bunlara yer verilmemiştir.
Bu defterler anonim türkülerle (Rumeli Türküleri ağırlıklıdır )
1960’lı yılardan itibaren Türkiye’de moda olan türkü ve şarkı metinlerine
yer verilmiştir.
Kıtalardaki mısralar düzenli değildir. Bazen bir mısra bölünüp iki
mısra gibi yazılmış ya da iki mısra birleştirilip tek bir mısra gibi yazılmıştır.
Diğer yandan türkünün sözleri arasına “Aman aman” , “Of, of “ gibi nida
sözleri yerleştirilmiştir. Türküler genelde kaynak defterlerde yazıldıklar biçimiyle aynen yazıya aktarılmıştır. Ayrıca imla kuralları dikkat edilmediğini verilen örneklerden görebiliriz.

1.2.Kaynak kişi
Şen Osman iyi bir okuyucudur. Halk Müziği – Sanat Müziği ayrımı
yapmaksızın Türkçe sözlü her tür müziğe aşinadır. Yeni Yol Derneğinin
mensubu olup bu Dernekte uzun yıllardan beri faaliyet göstermektedir.
Kunduracılık mesleğini Türk çarşısındaki dükkanında halen sürdürmektedir.
Hayatı:
11 Şubat 1948 doğumludur. Dört çocuk (üç kız bir oğlan) babasıdır.
Hacı Sülo ailesindendir. İlk okulunu Tefeyyüz’de bittirdikten sonra kendi
dükkanları olduğu için tezgahtarlık yaparak eğitimine devam etmemiştir.
Ailede sanatla uğraşanlar herhangi biri yoktur. Sanatçılığa ilgisi arkadaşı
Yusuf Edip taarafından gelmektedir. İlhami Emim ile İlmi Baki tarafından
terbiyeli ve yetenekli bir Üsküp çocuğu olduğunu bilerek onu baştan bir
sanatçı olarak yetiştirirler. 1968 ile 1981 yılları arasında (23-24 yıl) sanatçı
olarak çalışır. 1972 yıllarında tek başına bir Üsküp Türkü olarak Kale Spor
Merkezi’nde konser verir. 1972’den sonra profesyonel konserlerine devam
eder. Askeri kışlalarında, Makedonya’nın her yerinde konserler verir. Bilgi
ve becerilerine dayanarak elimden geldince İlmi Baki’yle birlikte banta 10
– 11 beste çekmiştir. Bugün bile radyo programlarında sunulmaktadır. 1981
yılında evlenerek sanatla uğraşmaz. 1991 yılında Türkiye’ye göç ederler.
Türkiye’de dört yıl kaldıktan sonra tekrar Üsküp’e dönme kararı verirler. O
sıralarda Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol” kapanma durumunda
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olduğu için arkadaşlarla birlikte yeniden yaşatma girişiminde bulunurlar.
O zaman başkanlık üyesi olarak çalışır. 1998 yıllarında Kültür Güzel Sanatlar Derneği “Yeni Yol”un 50. yıldönümü dolayısıyla “Universal” salonunda yeniden sahneye çıkma mecburiyetinde kalır. MTV. Türkçe yayınları tarafından Şen Osman’dan “Bir demet şarkılar” başlığıyla 45 dakkalık
bir program sunulur. Priştine radyosunda Rasim Salih yönetmenliğinde
o zamanın popüler eserlerini seslendirir.1974 yılında Şef orkestresi İlmi
Baki’nin yönetmenliği altında plak çıkarma kararı verilir. Aleksandar Sariyecski ve de Muharaem Serbezovski RTB - plak şirketi Sırpça hazırladığı
şarkıların çekilmesine izin verilmez. Sırpça aksanına uymadığı için. Sözleri İlhami Emin yazmış olmasına rağmen 6 ay çalışmadan sonra Türkçe
yayınlayabilmesi için izin verilir. Sırpça yayınlanmaya izin vermedikleri
için gurur meselesi yapar Türkçe de yayınlamaz. Bu yüzden plak çıkarma
isteği de süya düşer. Bazı sebeplerden dolayı 1972 yılında “Yeni Yol”dan
ayrılma gereği duyar. Aslında sanata karşı olan sevgisini ellinde var olan
defterlere verdiği değer ve ilgiden de anlayabiliriz. Cönk diye isimlendirdiğimiz bu defterlere Şen Osman “O defterler benim için ölmeyen eserdir.
Bence Sanat Defteri çünkü bu defterlerde sanat eseri olan türküler, şarkılar
yer alır.” der.
Cönk dediğimiz bu defterlerin sonunda türkü ve şarkılardan oluşan
liste bulunmaktadır. Bu listede seslendirmiş olduğu şarkı ve türkülerinin
isimleri, bant numaraları, yayınlandığı tarihler kaydedilmiştir.
D. I. (birinci defter)
1. ALİŞ* Halk Türküsü
Alişimın kaşleri kare aman aman
sen açtın sineme yare (DI/3)
2. DAĞLAR DAĞLAR* Halk türküsü
dağlar dağlar viran dağlar
yüzüm güler kalbim ağlar (DI/5)
3. KÜŞKÜM VARDIR* Halk Türküsü
küşküm vardır derya karşı
durmaz akar gözümün yaşı (DI/7)
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4. TUTAMADIM BEN BU
Halk türküsü
tutamadım ben bu yerde bir vatan
bir vatan aman		
(DI/9)

YERDE

BİR

VATAN*

5. FİNCANI TAŞTAN OYALAR *Halk türküsü
fincanı taştan oyarlar aman oyarlar
içine bade koyarlar içine bade koyarlar (DI/11)
6. GİDE GİDE AMAN* Halk türküsü
gide gide aman yarelerim dirildi
gitma dedim yar boynuma sarıldi (DI/13)
7. BELLİYİ ALDIM KAÇAKTAN
benliyi aldım kaçaktan, benliyi aldım kaçaktan
görülmez oldu saçaktan (DI15)
8. ŞARDAĞINDAN KALKAR KIZLAR* Halk türküsü
Şar dağından kalkar kazlar}2
al yanaklı beyaz kızlar}2 (DI/17)
9. OTİNAM*Halk türküsü
otinamın ufak taşı aman}2
yaktı beni kalem kaşlı aman (DI/19)
10. BADEMLİKTE
Bademlikte vardır evimiz bey aman aman
eskide evelden vardır huyumuz (DI/21)
11. ÇIKAYIM URUM ELİNE GÜLİZAR* Halk türküsü
Çıkayım gideyim urumeliye aman aman
arzu hal vereyim mehmet beyler beyine (DI/23)

HİKMET 29

Mayıs - Maj 2012

12. ÇAYIRA SERDİM POSTU * Halk türküsü
Çayıra serdim postu imanım
şu gelen kimin dostu imanım (DI/25)
13. DÜRİYEM
Düriyemin gügümleri kalaylı ah kalaylı
fıstan gimiş etekleri alaylı alaylı aman aman (DI/26)
14. DÜRİYEMİN GÜGÜMLERİ KALAYLI* Halk türküsü
Düriyemin gügümleri kalaylı, ah kalaylı
fıstan gimiş etekleri alaylı (DI/27)
15. HAMEYVAYI KOPARDILAR DALINDAN*Halk türküsü
Ham meyvayı kopardılar dalından
beni ayırdılar nazlı yarimden

(DI/29)

16. ÇAY BENİM ÇEŞME BENİM*Halk türküsü
Çay benim çeşme benim
derdimi eşme benim
(DI/30)
17. BİLİRİM DAHA PEK KÜÇÜCEKSİN*Halk türküsü
Bilirim daha sen küçüceksin
bilirim daha pek küçüceksin
gönlüm seni sevdi ah ne diyeceksin (DI/55)
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18. KIRMIZI GÜLÜN ALI VAR
Kırmızı gülün alı var aman aman
hergün alsan gülü var
bugün beni efkarım var aman aman
Allah bu gönlüm arzu eder seni seni
yar seni		
(DI/59)
19. ÜSKÜBÜN KIZLARI* Söz: Şen Osman
Üskübün kızlari yoluna bakar
Gostivar kızlari cihani yakar (DI/65)
20.OĞLUM Söz: Şen Osman
Böyle yalan dünyada
herkes sevgiye koşar (DI/67)
21. RADOVİŞİN ŞEN KIZI * Söz: Şen Osman
Radovişin şen kızı
kandıralım alalım
ela gözlü dilber yari
sevdalara katalım
(DI/69)
22. ÜSKÜBÜN GÜZELLERİ * Söz: Şen Osman
Üskübün güzeleri yakıyor gönüleri oy
şu gostivar kızlari istiyor şoferleri
oy oy dağlar dalar ardında yarim var (DI/71)
23. ÜSKÜPTE DEPREM VAR * Söz: Şen Osman
Üsküpte deprem var insanlar
ölüyor inanınız kardeşler
(DI/73)
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24. PINAR BAŞI ISLANDI* Söz: Şen Osman
pınar başı ıslandı
papuçlari buzlandı
pencereye varmadan
Cümbüş hanım uyandı
tiren gelir gaziyle
gördünüzmü göziyle
ben yarimden ayrılmam
düşmanların sözüyle
bahçelere pırasa
selam söyleyin horoza
sebah değil ötmesin
yar yanımdan gitmesin
(DI/75)
		
25. ÇEŞMESİNDEN BİR SU ALDIM İÇMEĞE*
Söz: Şen Osman
çeşmesinin üstünü yazmalı
kollarını ırmaklara kazmaı
güzel seni nasıl alıp kaçmalı
yandım dostlar bir su verin ırmaktan.
ölüyorum sizin için meraktan
doya doya öpemedim yanaktan
çeşmesinden bir su aldım içmeğe
şu gençliğim başlamıştır geçmeğe
güzel seni nasıl alıp gezmeğe
yandım dostlar bir su verin ırmaktan.
ölüyorum onun için meraktan
doya doya öpemedim yanaktan (DI/77)
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26. GAZİBABA YOLLARI*Söz: Şen Osman
hayat bazan tatlıdır
sevgilim seninle
bir gün seni görmesem
deliye dönerim ben (DI/79)
27. ŞEN OSMAN* Söz. Şen Osman
of, of
Şen Osman dediğin Üsküplü oğlan
boyuna bosuna sen hemen bağlan
of, of
erkekler içinde sen birinci arslan
sevdim sevdim deyup gelir
Şen Osman of, of, (DI/81)
28. 8 MART TÜRKÜSÜ* Söz: Şen Osman
karanfile göz koydum acanım
sekiz marta gel dedim acanım (DI/83)
29. EYVAH
karadır bu bahtım kara
sözüm kar etmiyor yara
sen açtın sineme yare
eyvah eyva eyvah hey (DI/115)
30. AVCI VURMUŞ CEYLANI
avcı vurmuş ceylanı düşmüş
dağ arasına
doktor getirme avcı
derman yok yarasına (DI/117)
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31. DÜMBELEYİ ÇALA ÇALA
çemberimde gül oya
gülmedim doya doya (DI/125)
32. ARABAYA TAŞ KOYDUM
arabaya taş koydum civanım
ben bu yola baş koydum cıvanım (DI/129)
33. ÇAY ELİNDEN
çay elinden öteye
gidelum yani yani
sırtındaki sepetun ben olayım hamali (DI/154)
34. ALA GEYİK
bir gün çıktım geyiklerin avına
				
aman, aman
o, geyikte çekti beni dağına
				
aman, aman dağına (DI/155)
DII (ikinci defter)
1. BADEMLİKTE VARDIR EVİMİZ
bademlikte vardir evimiz beym aman aman
eskiden evvelden vardir huyumuz
hovardadir bizim soyumuz hovardadir beym aman aman
düşmüşüm düşmüşüm hovardanın eline
tara bulus kuşanmış hovardanın beline
kirazcılar satar kiraz beym aman aman
eelinde belinde altın terazı
kim sevmiyor senin gibi beyazı beym aman aman
------------------” ---------------“--------------------------------------------“------------------“--------------------------simitçiler satar simidi beym aman aman (DII/1)
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2. OTİNAMIN UFAK TAŞI AMAN
otinamın ufak taşi aman
yaktı beni kalem kaşli aman
yarim olmuş hovardalar başı aman
arayayım yosmam seni aman (DII/3)
3. DÜRİYEMİN
(bentleri beşer mısradan oluşan iki kıtalı bir türkü)
düriyemin gügümleri kalaylı ah kalaylı
fıstan giymiş etekleri alaylı alaylı aman aman
dürüyemin aldatması kolaylı ah kolaylı
o, telli saçınla aldatın beni aldatın beni aman
o, telli saçınla oynatın beni oynatın beni aman (DII/5)
4. GİDE GİDE AMAN
gide gide aman yarelerım dirıldı} 2
gitma dedım yar boynuma sarıldi}2 (DII/7)
5.ÇAYIRA SERDİM POSTU
(entleri 4 mısradan oluşan iki kıtalık türkünün her kıtasından sonra
iki mısradan oluşan nakarat bölümü yer alır.)
çayıra serdim postu imanım
şu gelen kimin dostu imanım
çayır ince biçilmez imanım
su bulanık içilmez imanım (DII/9)
6. BELLİ
belliyi aldım kaçaktan
görülmez oldu saçaktan (DII/11)
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7. ŞARDAĞININ KIZLARI
şardağından kalkar kazlar
alyanaklı beyaz kızlar (DII/13)
8. ÜSKÜBÜN KIZLARI
(Tekst Söz: ŞEN OSMAN)
Üskübün kızları yoluna bakar
Gostıvar kızları cihanı yakar (DII/15)
9. OĞLUM
(Teks ŞEN OSMAN: Bentleri dörder mısradan oluşan iki kıtalı
türkü aralarda tekrarlanan bendi beş mısradan oluşan nakarat
bölümü yer alır)
böyle yalan dünyada
herkez sevgiye koşar
anneni sen unutma
birtanemsin oğlum sen (DII/17)
10. AŞK ÖLÜMÜ
bir sabah ugradım göl kenarına
sevgilim gördü yüzmeye durdu (DII/18)
11. RADOVİŞİN ŞEN KIZI
(SÖZ: Şen OSMAN)
Radovişin şen kızını
kandıralım alalım
ela gözlü dilber yari
sevdalara katalım….. (DII/19)
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12. ÜSKÜBÜN GÜZELLERİ
(Söz: ŞEN OSMAN)
Üskübün güzelleri yakıyor gönülleri oy
şu Gostivar kızları istiyor şoferleri (DII/21)
13. ÜSKÜPTE DEPREM VAR
( Söz: ŞEN OSMAN)
Üsküpte deprem var
insanlar ölüyer
……… (DII/23)
14.BİR GÜN ÇIKALIM SEVGİLİM URUMELİ YOLUNA
(Söz: ŞEN OSMAN)
bir gün çıkayım sevgilim urumeli yoluna
urumelinin kızları hepsı bakar yoluna
………. 		
( DII/25)
15. PINAR BAŞI ISLANDI
(Söz: ŞEN OSMAN, üç kıtalık; bentleri dörder mısradan oluşan
bir türkü)
pınar başı ıslandı
papuçları buzlandı
pencereye varmadan
Cümbüş Hanım uyandı (DII/27)
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16. ÇEŞMESİNDEN BİR SU ALDIM İÇMEĞE
(Söz: ŞEN OSMAN)
çeşmesinin üstünü yazmalı
kolarını ırmaklara kazmalı (DII/29)
17. GAZİ BABA YOLARI
(Söz: ŞEN OSMAN)
bana öyle bakma yar
ben düşmanım değilim
ben senin aşkını inkar eden deyilim (DII/31)
18. ŞEN OSMAN

Şen Osman dediğin
üsküplü oğlan
boyuna bosuna sen hemen bağlan
of of

(DII/32)

19. ŞEN OSMAN
of of Şen Osman dediğin
Üsküplü oğlan
Boyuna bosuna sen hemen bağlan of of (DII/33)
20. 8 MART TÜRKÜSÜ
karanfile göz koydum, a canım
sekiz marta gel dedim, a canım,
türkümüze hoş geldin, güzel kız, (DII/35)
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MAKEDONYA CUMHURIYETI’NDE MÜZİK
ÖĞRETİMİ
ÖZET

Prof. Dr. Aida İSLAM*

“Müzik Eğitimi”, bireyin genel ve özel müzik açısından kendi müziksel
yaşantısı yoluyla istendik değişimler oluşturma süreci diye tanımlanabilir. İnsan
yaşamında müziğin belirli işlevleri vardır. Bu işlevler çeşitli, çok yönlü, kapsamlı ve karmaşıktır. Bireysel toplumsal, kültürel ve ekonomik işlevlerin insan
yaşamındaki yeri ve önemi nedeniyledir ki, müzik hem etkili bir eğitim aracı,
hem geçerli güvenli bir eğitim yolu - yöntemi hem de önemli bir eğitim alanı
haline gelmiştir. Müzik öğreniminin verdiği pozitif yönler dolayısıyla, Makedonya Cumhuriyeti’nde müzik eğitimi okulöncesi ve ilkokul eğitim kurumlarından
başlayarak birçok eğitim kurumlarında mevcuttur. Bu kurumlarda uygulanan müzik
eğitimi öğretim hedeflerinin yanısıra, belirli bir hizmet, içerik, temel kavramlar, etkinlikler ve öğretim yöntemlerini de kapsamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Müzik eğitimi, yöntemi, hedefleri
ABSTRACT

MUSIC EDUCATION IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA
Prof. Dr. Aida İSLAM
ABSTRACT

“Music Education”, in terms of the individual’s general and special music
can be defined as the process of creating their own musical experience through
the desired changes. There are certain functions of music in human life. This variety of functions, multi-faceted, comprehensive and complex. Individual, social,
cultural and economic functions that are due place and importance of human life,
music and an effective educational tool, and a valid way to secure an education
- the method has become both an important educational area. Hence the positive aspects of music education, music education in the Republic of Macedonia,
starting with preschool and primary education institutions are available in many
educational institutions.

The music education faculty at these institutions, as well as the
objectives of a specific service, content, basic concepts, includes activities
and teaching methods.
Key Words: Music education, methods, goals

________________
* Üsküp - Makedonya “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Pedagoji Fakültesi Öğretim

Üyesi
University of ‘St. Cyril and Methodius’, Faculty of Pedagogy, - Skopje, Macedonia.
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ÖNSÖZ
En yaygın sanat olarak müzik, toplumsal yaşamın her bölümünde
mevcuttur. Özellikle genç neslin duygusal-psikolojik gelişmesindeki büyük öneminden dolayı müziğe, en küçük yaşlara ait eğitim sürecinde de
önemli yer ayrılmıştır.
Sanat eğitiminin bir kolu olan müzik eğitimi, estetik anlayışa duyarlı
insanlar yetiştirmeyi, bunların ifade yateneklerini eğitmeyi, yaratıcılıklarını ve eğitim becerilerini geliştirmeyi hedefler.
Şu anda Makedonya Cumhuriyeti’nde genel öğretim kuruluşları
programlarına dahil edilen müzik eğitimi yanısıra, ilk öğretimden yüksek
öğretime kadar bütün seviyelerde birçok uzmansal müzik okulları mevcuttur. Hem genel, hem uzmansal müzik öğretiminde, batı müzik kültürü
ve sanatına ağırlık verilmiştir. Son on yıl zarfında ise ilkokul öğretiminde
halk müziğine ilişkin eğitime daha önemli yer verilerek daha geniş çapta
incelenmektedir.
Makedonya Cumhuriyeti’nde müzik eğitiminin yer aldığı öğretim
kurumları şunlardır:
- Okul őncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları;
Pedagoji fakültesi;
Profesyonel müzik eğitim enstitüleri (müzik okulları ve Müzik Fakültesi);
Kurum dışı öğretim şekilleri (kültür-sanat dernekleri).
1.Okul őncesi, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları
Programsal hedefleri itibarıyla, ilk okullar, öğrencileri, müzik sanatına ve profesyonel müzik yaşamına uzmansal yönlendirme gerçekleştiren
enstitüler değildir. Buna rağmen, bu öğretim enstitüleri, öğrencilerde, sanat
bütünlüğü olarak müziğe karşı belirli tutumun oluşmasını sağlayan eğitimöğretim kurumlarıdır.
Öğrenciler müzik okullarına, müzik ya da dans topluluklarına, okul
korolarına ve orkestralarına ilgi gösterip müzikle uğraşmaktadırlar. Çoğu
durumlarda, okul çağında elde edilen izlenimler, müziğe karşı kalıcı ilgi
oluşmasını teşvik etmektedir.
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Bundan dolayı, müzik dersinin, en küçük yaşlardan okutulmasının
büyük önemi vardır. Dokuz yıllık eğitim sistemi kapsamında Müzik eğitimi dersinin ders programında, altı eğitim konusu öngörülmüştür: Şarkı
öğretimi, Müzik dinletimi, Müzik bilgisi öğretimi, Çocuk enstrümanlarının
öğretimi, Çocuk yaratıcılığı ve Müzik ile hareket. Müzik eğitiminin amaç
ve hedefleri ilköğretim genel amaçlarına uygun olarak belirlenmiştir. Buna
dayanarak, temel amacı, çocukta müzik sevgisini uyandırmak, hayal dünyasında müzik imgesini geliştirmek, çocuk kişiliğini geliştirmek, duyusal,
motorik ve zihinsel yeteneklerini ilerletmektir. Bunun yanısıra müzik eğitiminin diğer amaçları, çocuğun algılama kapasitesini, müziğin estetik özelliklerini değerlendirme becerisini, müzik zevkinin oluşumu, estetik ifadesi
kapasitesi ve yaratıcı potensiyalının gelişimini sağlamak, kulak ve ritim
hissini geliştirmek, müzik zevkini doğru yőnlendirmek ve aynı zamanda
çocuklarda bireysel ya da grup şeklinde icra etme alışkanlıklarını oluşturmaktır.
İlkokullardaki müzik eğitimi ve öğretiminin bu iş için yetiştirilmiş
yeterli öğretmenlerle gerçekleştirilmesi gerekir. Buradaki `yeterli’ kelimesi müzik bilgisinden çok, müzik öğretme bilgisi olarak algılanmıştır. Bu
durumda sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde en büyük rolü taşıyan
kişilerden biri olduğu düşünülmektedir (Dawson 1996). Müzik eğitiminde
sınıf öğretmenlerinin diğer bir avantajı ise, müzik dersini günlük bir aktivite ve diğer dersler için de bir malzeme olarak kullanabilmesidir.
“Sınıf öğretmenleri, bir müzik uzmanı kadar bilgili
olmayabilir, ancak konuları birbirleri ile ilişkili kılmak için
gereken bilgi ve esnekliğe sahiptirler” (Dawson ve Açay,
1997:91).

Sınıf öğretmeninin müzik öğretmesindeki asıl avantaj, çocuklara
müziği yabancı ve farklı bir ders olarak değil de, müziğin okul programının bir parçası olarak algılamasına yardımcı olması ve sınıfta daha fazla
müziğin yer almasına sebep olamasıdır.
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Sınıf öğretmenleri müzik öğreniminde bu kadar çok pozitif yönler
olduğu halde, müzik öğretmekten kaçınmaktadırlar. Bu konuda Avustralya, İngiltere, Kanada ve ABD’de yapılan araştırmalar, sınıf öğretmenlerinin müzik öğretiminde kendilerinde olan güvenlerinin az olduğunu ortaya
çıkartmıştır (Bresler, 1993; Gifford, 1991; Mills, 1989). Diğer bir sebep
ise, sınıf öğretmenlerinin müzik eğitimine karşı olan tutumlarının düşük olmasından ve müzik dersinin insan hayatındaki önemli fonksiyonlarını tam
olarak kavrayamadıklarından, müzik öğretiminde başarılı olamadıkları sonucuyla bağlantılıdır. 		
Ancak, sınıf öğretmeni müzik öğretmese bile, pozitif bir tutuma sahip olması sayesinde, mutlaka öğrencilerine müziğe karşı pozitif bir tutum
kazandıracağı kesindir.
Ülkemizde Türk dili ilkokullarında müzik őğretimi dersi konusunda yaptığımız incelemeler ve izlenimlerimize göre başlıca sorun yardımcı
eğitim araçlarının ve bazı sınıflar için ana dilinde müzik ders kitaplarının
eksikliğidir. Okulların daha büyük bölümünde, başlangıç sınıflarında (I - V
sınıf) müzik derslerinde, sözü geçen altı eğitim konusundan sadece şarkı
öğretimi uygulanmaktadır.
İlkokul VI - IX sınıf müzik eğitiminde müzik öğretimi öngörülmüş
tüm eğitim konularını kapsamaktadır. Bu durum, özellikle Tefeyyüz ilk
okulunda belirgindir. Okul korosunun ve orkestrasının, kent ve cumhuriyet
çapında aldıkları yüksek dereceli birçok ödül, bunun kanıtıdır.
Ortaöğretim kurumlarında müzik dersine daha ciddi bir yer verilerek, pratik koro ve orkestra çalışmalarının yanında, melodi, ritim, armoni,
form ve müzik tarihi hakkında geniş bigiler verilmektedir.
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2. Pedagoji Fakültesi
İlkokul öğretim kurumlarında müzik öğretimin önemi göz önüne alınırsa, bu dersin Pedagoji Fakultesinde okutulmasının önemi kaçınılmazdır.
İlkokul öğretim kadrosunun yetiştirildiği temel öğretim enstitüsü olan bu
fakülte geleceğin öğretmenlerinin çok yönlü olarak yetiştirilmelerine özen
göstermektedir.
Fakültenin ders programına göre, müzik öğretiminde üç ders öngörülmüştür: Müzik enstrümanları, Müzik eğitimi temelleri ve metodiği ve
2006 yılından itibaren Koro ve orkestra dersi de seçme ders olarak uygulanmaya başlamıştır.
Müzik enstrümanları dersinde, programa göre, batı müzik tarihçesi
ve tüm müzik çalgıları kuram olarak öğretilir. Bu dersin pratik bölümünde,
piyano dersleri öngörülmüştür. Piyano dersleri, klasik batı müziği repertuvarından seçme eserler çalınmasıyla gerçekleştirilmektedir. Bunun yanısıra,
eğitimde uygulanabilecek çocuk şarkılarının da çalınması őngőrülmüştür.
Müzik eğitimi temelleri ve metodiği dersinde batı müziği nazariyatı
eğitilip, bu bilgilerin pratikte uygulanma yöntemleri ve metodları öğretilmektedir.
Koro ve orkestra dersinde öngörülen bilgiler ise koro ve orkestra ile
ilgili teorik ve pratik bilgileri kapsamaktadır.
Pedagoji fakültesinde uygulanan Müzik öğretimi aracılığıyla, her
yıl bu fakülteye kayıt olan 20-30 Türk talebesinin, geleceğin öğretmenleri
olarak, diğer dersler arasında Müzik dersini de yüksek bir düzeyde
gerçekleştirmeleri sağlanmaktadır.
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3. Uzmansal İlk ve Orta Müzik Öğretimi ve Müzik Sanatı Fakültesi
Makedonya Cumhuriyeti’nde müziğin profesyonel okutulması, uzmansal devlet ve özel müzik okulları çerçevesinde başlayıp, Müzik Sanatı Fakültesinde tamamlanır. Aşağa-yukarı her kentte devlet müzik ilk
okulu vardır, orta müzik okulları ise Üsküp’ten mada Manastır, İştip ve
Kalkandelen’de bulunmaktadır. Üsküp’te bulunan Müzik Sanatı Fakültesi yanısıra, 2007 yılından itibaren, İştip’te de ikinci bir Müzik Fakültesi
çalışmasını başlatmıştır. Uzmansal müzik oğretiminin her seviyesi, bütün
müzik aletlerinin profesyonel okutulmasını sağlamaktadır.
Var olan müzik okullarından en büyüğü ve en önemlisi, Üsküp’te
bulunan “İliya Nikolovskı – Luy” müzik ve bale okul merkezidir. Bu müzik okulunda bütün vokal-enstrümental ve teori (nazariyat) bölümleri mevcuttur. Piyano bölümünün öğrenci sayısı en kabarık olmasıyla birlikte, bu
bőlüm son on yıl içerisinde, dünya çapında başarılara ulaşan őğrenciler
vermiştir.
Ancak, uzmansal müzik okullarında ve yüksek öğretim enstitülerinde Türklerin sayısı azdır. Böyle bir durumun asıl sebebi Türk halkının bu
tür müzik öğretimine yeteri kadar ilgi göstermemesinden kaynaklanmaktadır. İncelemelere göre, nedenlerden biri, günlük yaşamda, özellikle Türkçe
yayın yapan medyalarda (TV ve Radyo) klasik batı müziğinin yeterli derecede yer almamasıdır.
Bunun yanısıra, bu müzik türü ilk okul ders proğramlarında da (özellilkle öğretimin ilk beş yılında) çok az kapsanmıştır. Yeni ders proğramıyla,
ilk okulun her sınıfı süresince ünlü evrensel müzik yaratıcılarının müzik
eserlerinin dinletilmesi öngörülmesine rağmen, bu eğitim birimi Makedonya Türk okullarında bu şekilde uygulanmamaktadır.
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4. Kurum Dışı Müzik Öğretimi
Müzik öğretiminin, özellikle halk müziği yaratıcılığı çapında son,
fakat aynı zamanda en önemli şekli kurum dışı şekilleri ya da kültür-sanat
dernekleridir.
Bu derneklerin esas amacı, kültür varlığını tanıtmak ve halkın geleneksel kültür mirasını temsil etmek ve korumaktır.
Makedonya’daki Türk toplumunun kültür-sanat dernekleri hem şehirlerde hem de kırsal bölgelerde etkinlik göstermektedir. Yaptığımız araştırmalara göre Makedonya’da 40’ın üzerinde topluluk vardır, bunlardan on
kadarı etkin olarak müzikle uğraşmaktadırlar.
Geleneksel müzik mirasını, tam anlamıyla yayan kültür sanat dernekleridir. Bu husus, genç kuşaklar için çok önemlidir çünkü bir azınlık olarak,
geleneksel müzik mirasını toplumda canlı tutmak ve yaşatmak imkanları
pek geniş sayılmamaktadır.
Bu dernekler, günden güne daha az kullanılan geleneksel müzik çalgılarına yer vererek onların unutulmamasını sağlamaktadırlar. Geçmişte bu
bölgelerde çalınan müziğin ayrılmaz parçası olan ve müzik kültürüne büyük katkı sunan bağlama, ut, kanun v.b. gibi geleneksel müzik aletlerinin
çok az kullanılmasıyla birlikte, onların günümüze kadar devam ettirilmesine kültür sanat derneklerinin en önemli katkısı vardır.
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Makedonya - VALANDOVA YÖRESİ TÜRK
AĞZINDA UZUN VE KISA ÜNLÜLER
Doç. Dr. Nazim İBRAHİM∗
ÖZET

Türkçenin konuşulduğu Balkan ülkelerinden biri de Makedonya
Cumhuriyetidir. Burada konuşulan Türk ağızlarını Makedoncanın etkilediği bir gerçektir. Dolayısıyla, Valandova yöresi Türk ağzında bu dilin etkisi
görülmektedir.Bu bildiride, yöre ağzında kullanılan ünlülerdeki uzunluk ve
kısalık olayı başlı başına bir konu olarak ele alınmıştır. Valandova yöresi
Türk ağzında bazı fonetik olayları ve değişimleri yüzünden ünlüler normalden daha uzun bir şekilde söylenir. Bu uzunluklar, yöre ağzında kullanılan
bütün ünlülerde görülür. Ünlülerdeki uzunluklar genellikle d, ğ, h, k, n, r,
v, y ünsüzlerinin ve aynı ünsüzlerden oluşan hecelerin erimesiyle oluşmaktadır. Yöre ağzında, sözü geçen erime olaylarının dışında da uzun ünlülerle
ilgili birçok örnek verilmiştir. Dolayısıyla, yaptığımız araştırmalara dayanarak, diyebiliriz ki, bölge ağzında uzun ünlülerin varlığı bir gerçektir.
Valandova yöresi Türk ağzında hemen hemen bütün ünlülerde kısalık
mevcuttur. Ünlülerdeki kısalık genellikle çok heceli kelimelerde, bir uzun
ünlünün bulunduğu kelimelerde ve iki veya fazla kelimenin birleştiği durumlarda görülür. Yöre ağzıyla ilgili derlediğimiz metinlerde, ä ünlüsüyle
hiç, ŏ, w, ǔ ünlüleriyle ise az sayıda örnekler verilmiştir. Ünlülerdeki kısalıklar, kelimenin hemen hemen bütün hecelerinde yer aldığı görülmektedir.
Anahtar kelimeler: Ünlü, uzunluk, kısalık.
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Makedonya - Üsküp ”Kiril ve Metodiy” Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
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LONG AND SHORT VOWELS IN YOUR MOUTH TURK
ın the PROVINCE VALANDOVO - macedonıa
Doc. Dr. Nazim İBRAHİM
ABSTARCT

One of the Turkish languages spoken in the Balkan countries the Republic of Macedonia. Here is the fact the effects the Macedonian- speaking
Turkish dialects. Therefore, at the mouth of language of Turkish influence
can be seen Valandovo region.In this paper, the region used in the mouth of
the length and brevity the celebrities event was treated as a subject in itself.
Some phonetics events and changes in the Turkish region of the mouth of
Valondovo celebrities are said to be longer than usual. These lengths, all
the celebrities are used in the mouth of the region.The celebrities lengths
generally d, ğ, h, k, n, r, v, y consonants, and also comprises establishment
melt bends. The mouth of the region, except for the events mentioned in
the melt is given many examples of long-celebrity. Therefore, based on our
research, we can say that the region is a fact that presence of long vowels
in his mouth.
There are Turks in his mouth almost all the celebrities’ brevity Valandovo region. The celebrities’ brevity often polysyllabic word, and two
or more words in a long word where celebrities are when combined. Text
culled from the region about the mouth, no celebrity ä, the small number of
celebrities ŏ, w, ǔ examples are given. The celebrities shortness of the word
is seen that in almost all the syllables.
Keywords: Celebrity, length, brevity.

____________

University of ‘St. Cyril and Methodius’, Faculty of Philology, Department of Turkish
Language and Literature - Skopje, Macedonia. nazimvr@gmail.com
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GİRİŞ
Valandova belediyesi Makedonya Cumhuriyeti’nin güneyinde bulunur. Belediyenin yüz ölçümü 331 kilometre karedir. Bu belediyede toplam
29 yerleşim yeri vardır. Bunların 18’inde yaşam devam etmektedir, diğer
11’inden ise halk tamamen göç etmiştir. Göç etmiş olan nüfusun tamamı
Türk nüfusudur.
Makedonya Cumhuriyeti’nde yapılan son (2002 yılı) nüfus sayımlarında, sözü geçen belediyede toplam 11890 kişi yaşamaktadır. Bu belediyede yaşayan Türklerin sayısı 1333 kişi olarak verilmiştir. Belediyede
yaşayan Türk nüfusunun tamamını Yörükler oluşturmaktadır.
Makedonya Cumhuriyeti, Türkçenin konuşulduğu Balkan ülkelerinden birdir. Burada konuşulan Türk ağızlarını Makedoncanın etkilediği bir
gerçektir. Dolayısıyla, Valandova yöresi Türk ağzının ses, şekil ve cümle
yapısında bu dilin etkisi görülmektedir.
Valandova yöresi Türk ağzında kullanılan ünlülerdeki uzunluk ve kısalık hadisesi bu araştırmanın esas konusunu teşkil etmektedir.
Bir ünlünün oluşmaya başladığı an ile bittiği an arasındaki süre onun
kısalık ve uzunluğunu gösterir1. Türkçede sekiz ünlünün yedisi normal
uzunlukta (kısa) ünlüdür. Sadece ı ünlüsünün uzunluğu diğer ünlüler gibi
normal değildir, normalden kısadır.
Bu bildiride, yöre ağzında kullanılan unzun ve kısa ünlülerin varlığını
tespit etmeye ve örneklerle göstermeye çalıştık. Çalışmamızda uzun ve kısa
ünlülerle ilgili verilen örneklerin tamamı 2004-2005 yıllarında yöre ağzıyla
ilgili derlediğimiz ve yazıya aktardığımız metinlere dayanır2. Valandova
yöresi Türk ağzında uzun ve kısa olmak üzere iki ünlü türü vardır.
Bildirinin devamında Valandova Yöresi Türk Ağzı yerine VYTA
kısaltması geçecektir.

1 Tuncer Gülensoy, Kütahya ve Yöresi Ağızları, (İnceleme, Metinler, Sözlük), Türk Dil Kurumu
Yayınları: 536, Ankara 1988, s. 23.
2 Nazim İbrahim, Valandova Yöresi Törk Ağzı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, “Aziz Kiril ve Metodiy
Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Üsküp 2007.

50 HİKMET

HİKMET 19

A. UZUN ÜNLÜLER

Boğumlanma süreleri normal ünlülerin boğumlanma sürelerinden
daha uzun olan ünlülere uzun ünlüler denir3. Türkçe kelimelerde kendiliğinden uzun ünlü yoktur4. Bütün ünlüler hemen hemen aynı değerdedir,
normal uzunluktadır. Türkçede uzun ünlü yalnız başka dillerden geçmiş
sözcüklerde görülmektedir5. Ancak, VYTA’nda bazı ses olayları ve değişimleri yüzünden ünlüler normalden daha uzun bir şekilde söylenir. Yaptığımız araştırmalara dayanarak, diyebiliriz ki, bölge ağzında uzun ünlülerin
varlığı bir gerçektir. Bu uzunluklar, VYTA’nda kullanılan bütün ünlülerde
görülür.
Aşağıda, bölge ağzında tespit ettiğim ünlülerdeki uzunlukları
örnekleriyle göstermeye çalışacağım.
1. Uzun ā ünlüsü

Ā ünlüsündeki uzunluk bazı ünsüz ve hecelerin düşmesiyle meydana
gelir. Ancak bölge ağzında, ünlüdeki uzunluğa yukarıda belirttiğimiz düşme
olaylarının dışında da rastlanır. VYTA’nda uzun ā ünlüsü kelimelerin ilk,
orta ve son hecelerinde görülür.
a) İlk hecede

1)
ğ, h, r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: ‘āfta < hafta, ā’lama < ağlama,
‘ālva < helva, Ā’met < Ahmet, ā’ne < hane, ā’par < yapar, ā’ram < haram,

‘āsta < hasta, āy’van < hayvan, ‘āzımı < ağzımı, bāda’kileri < bağdakileri,
‘bālı < bağlı, bā’şiş < bahşiş, ‘çāla < çağla, kāşı’la < karşılar, ‘kāve < kahve, ‘māpusluk < mahpusluk, ‘māremlik < mahremlik, ‘māsus < mahsus,
‘māsülleri < mahsulleri, rā’met < rahmet, ‘rāmetli < rahmetli, ‘sā < sağ,
‘sālam < sağlam, ‘tālasında < tarlasında, vā < var, ‘vāsa < varsa, yā’dan
(yağdan, çamurdan), ‘yāma < yağma, ‘yālık < yağlık, yā’mas < yağmaz,
‘yāmır < yağmur, yār’mu < yağmur, ‘yāsın < yağsın, zāmet < zahmet.
2)
Hece düşmesiyle: ā’cın < ağacın, āçtaki < ağaçtaki, ār < ağır,
‘ārdı < ağırdı, ‘ārı < ağırır, āsı < ağası, āzdan < ağızdan, ‘bārmış < bağırmış,

bārsak < bağırsak, çār’lar < çağırırlar, dā < daha, ‘dātacan < dağıtacam, kā
< kadar, ‘mārebe < muharebe, pālı < pahalı, rāt < rahat, ‘rātlık < rahatlık,
sāt < saat, yā”cak < yağacak, ‘zārım”la < zağarımla.

3 Zeynep Korkmaz, Nevşehir ve Yöresi Ağızları, I, Cilt, Ses Bilgisi, TDK Yayınları: 582 Ankara,
1994. s. 36.
4 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, 21. Baskı, İstanbul: Bayrak, 1993. s. 53.
5 Nurettin Koç, Yeni Dilbilgisi, 3. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996, s. 583.
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3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ālayla, ‘ālırıs < alırız, ālmış’lar,
āltınna’rı < altınları, ‘ālti < altı, ān’lat, ānlın’da < alnında, ārkadaşla’rın,

ās’kärleri < askerleri, āşı’kın < aşığım, ā’tarıs < atarız, ā’tej < ateş, āv’sıs
< avsız, ‘āvşamlık”ta < akşamlıkta, ‘bālkana < balkana, ‘bāzan < bazen, kā’fir < kâfir, kālk’mıj < kalkmış, kār’daş< kardeş, kāş’tık < kaçtık, ‘kāynadırmış < kaynatırmış, nā”çalnik (müdür, şef), pā’mık < pamuk,
‘pārçe < parça, ‘pāyduşka (bir halk oyununun ismi), ‘rāzlika (fark), sār’hoj
< sarhoş, ‘sāyın”da < sağında, ya (evet), yānı < yani, ‘yārdım”ci < yardımcı, ‘yārlık (çamurluk), ‘yāşlanmış, yāv’mış < yağmış.
b) Orta hecelerde

1) d, ğ, h, r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: anāta’rı < anahtarı, atā’lardı < atardılar, ayvan’lāla < hayvanlarla, bakā’lar < bakarlar, ‘balā”lardı < bağlardılar,

başlā’lar < başlarlar, beduāsı’nı < bedduasını, burā’i < burayı, ‘çalā”lar
< çalırlar, çıkā’lar < çıkarlar, ‘dakā”lardı < takarlardı, di’nālık < dinarlık, fiāt’la < fiyatla, ırsız’lālan < hırsızlarla, ‘İbrāim < İbrahim, ikāe”si <
hikâyesi, ka’çākan < kaçarken, ko’ārdık < koyardık, ma’pısānede < mapushanede, me’rāmetsiz < merhametsiz, on’nālan < onlarla, oy’nādık <
oynardık, ‘paralā”lan < paralarla, ‘pazā”larda < pazarlarda, ‘podrumlāda <
bodrumlarda, sa’bālein < sabahleyin, ‘saklā”lar < saklarlar, ‘sopa”lāla < sopalarla, sorā’lar < sorurlar, ‘takā”lar < takarlar, top’lālar < toplarlar, tutā’lar
< tutarlar, ya’pāken, yaşā’lar < yaşarlar, yu’lāla < yularlar, ziāretler’i <
ziyaretleri.
2) Hece düşmesiyle: a’şādan < aşağıdan, ayāma < ayağıma, cemā’ta
< cemaate, ‘çabucānda < çabucağında, ‘gıtlāna < gırtlağına, kıs’çāzıma <
kızcağızıma, ku’cāna < kucağına, kulāndan < kulağından, ola’cānı < olacağını, ov’lārdık < ovalardık, so’māna < somağına, top’rāmız < toprağımız,
u’yamāzdık < uyuyamazdık, ya’lāna < yalanıyor, ‘yapyān”lıs < yapayalnız, ‘yatānı < yatağını.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: amāne’ti < emaneti,
bu’rāyı < buraya, cenābi’hak < cenabıhak, çı’kārkan < çıkarken, çibān’nı
< çıbanlı, çi’kārsa < çıkarsa, çok’āldı < çoğaldı, da’mātın < damadın,
‘davıdır”lārdı < dağıtırdılar, do’lārsın < dolursun, ‘filān < filân, ‘folya”lārda
(seralarda), hayātı’mıs < hayatımız, i’dāre e’demeis < idare edemeyiz,
i’lāçla, ‘inānmamışlar, ‘kaynadır”lārmış < kaynatırmışlar, kı’rārdık < kırırdık, ‘minalār”dan (mayınlardan), ‘musāfir < misafir, ni’kāsı < nikâhı,
‘pādişā”ya < padişaha, peylivā”nın < pehlivanın, u’fāklar, ‘vesāit”ler,
zaman”nārda < zamanlarda, zu’rāfeye < zürafaya.

52 HİKMET

HİKMET 19
c) Son hecede

1) ğ, h, r ünsüzlerinin düşmesiyle: a’lılā < alırlar, Amerikan’nā <
Amerikanlar, ‘ata”lā < atarlar, ‘A”yān < Ayhan, ba’kā < bakar, bun’nā <
bunlar, ça’lā < çalır, çar’pā < çarpar, çı’kā < çıkar, çubu’ā < çubuğa, ‘dakalā
< takarlar, ısınıy’lā < ısınıyorlar, is”lā < ıslah, kal’kā < kalkar, ‘kapıştı”lā <
kapıştılar, kaştı’lā < kaçtılar, ‘komşu”lā < komşular, ni’kā < nikâh, olu’lā <
olurlar, on’nā < onlar, padişā < padişah, tuttu’lā < tuttular, va’lā < vallah.
2) Hece düşmesiyle: akmā < akmaya, ‘alacās < alacağız, ala’mā <
ağlamaya, Al’lān < Allah’ın, ‘almā < almaya, ‘armā < ağırmaya, a’şā <
aşağı, ‘atmā < atmaya, a’yā < ayağı, ‘bakmā < bakmaya, ba’yā < bayağı,
‘çanā < çanağa, çı’karmā < çıkarmaya, çikarmā < çıkarmaya, do’laşmā <
dolaşmaya, ‘kaçmā < kaçmaya, ka’pā < kapağı, kaynā < kaynağa, ‘kokmā
< korkmaya, ko’lām (kolağım) (yuvarlak ekmek), konuş’mā < konuşmaya,
ku’lām < kulağım, kura’cām < kuracağım, ‘kurtaracām < kurtaracağım,
‘otlamā < otlamaya, sa’bā < sabaha, ‘sallın”mā < sallanmağa, ‘satmā <
satmağa, şır’lān < şırlağan, toplamā < toplamağa, u’yantırācam < uyandıracağım, yapacām < yapacağım, ‘yapmā < yapmaya, ‘yaşadacām < yaşatacağım, zanāt < zanaat.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: a’gā < ağa, ‘annaşmış”lār
< anlaşmışlar, ‘arkadaş”lār, ‘bara”bār < beraber, be’kār, bel’ā, bo’bā (büyük, kocaman), bo’bān < baban, ‘çıkılmās < çıkılmaz, da’fā < defa, da”lār
< dalır, do”vār < doğar, ısı’cāk, insan’nār < insanlar, İs’lām, ‘kalmışlār,
koyun’nār < koyunlar, on’nār < onlar, ‘sanmış”lār, ‘şeytan”nār < şeytanlar,
‘toplanmış”lār, ‘yapmışlār, zaman”nār < zamanlar, ‘zurnalār.
Yukarıda verilen örneklerden hareketle diyebiliriz ki, ā ünlüsündeki
uzunluk d, ğ, h, r, y ünsüzlerinin ve a, ı ünlülerinin sözü geçen ünsüzlerle
oluşturduğu hecelerin düşmesiyle meydana geldiği görülür. Bunun dışında,
Türkçede ikiz ünlülü olarak kullanılan yabancı kelimelerde, ünlüler tekleştirilerek uzun söylenirler. Örnekler: cemā’ta < cemaate, sāt < saat, zanāt <
zanaat v.b.
Uzun ā ünlüsüne, Türkçe ve doğu kökenli kelimelerin yanısıra,
Makedonca ve diğer dillerinden bölge ağzına geçmiş kelimelerde
de rastlayabiliriz. Örnekler: ‘folya”lārda (seralarda), ‘minalār”dan
(mayınlardan), nā”çalnik (müdür, şef), ‘pāyduşka (bir halk oyununun ismi),
‘rāzlika (fark) v.b.
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2. Uzun ē ünlüsü

Bu ünlüdeki uzunluk ğ, h, r, v, y ünsüzlerinin, e, i ünlülerinden ve
ğ, y ünsüzlerinden
oluşan hecelerin erimesiyle meydana geldiği görülür. Ancak bölge ağzında
bu ünlüyle, yukarıda belirttiğimiz düşme olaylarının dışında da karşılaşırız.
VYTA’nda sözü geçen ünlü, kelimenin bütün hecelerinde görülebilir.
a) İlk hecede

1) h, y ünsüzlerinin düşmesiyle: dē’i < diye, ēn”dek < hendek, ‘Mēmed’i
< Mehmet’i.

2) Hece düşmesiyle: bēn’din < beğendin, ‘ēr < eğer, ēylik < iyilik.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: çēn’gäl < çengel,
mēktep’te, mēv’lut < mevlit, şēy’dän < şeyden, şēytan’nar < şeytanlar,
‘vērmes < vermez, ‘yēñge < yenge, yēy’ge < yeygi, ‘zēñginlik < zenginlik,
zēñ’ginmiş < zenginmiş.
b) Orta hecelerde
1) h, r, v, y ünsüzlerinin düşmesiyle: ‘binē”ler < binerler,
dövē’ler < döverler, gi’dēke < giderken, gidē’lärdi < giderdiler, gidē’ler
< giderler, ko’ērmedi < koyvermedi, niēti’miz < niyetimiz, şüpē’lenme <
şüphelenme.
2) Hece düşmesiyle: ‘eşēni < eşeğini, ne’rēy kadār < nereye kadar,
‘yemēsin < yemiyesin.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: çi’lēnk < çilek,
ötüdē’ki < ötedeki, ‘tirē”ne < trene, yük’lēttım < yüklettim.
c) Son hecede
1) ğ, r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: bi’nē < biner, de’ē < diye, e’ēr <
eğer, gi’dē < gider, ‘gȫmedēn < görmeden.
2) Hece düşmesiyle: çö’rēm < çöreğim, dē < diye, ‘ekmē < ekmeğe,
et’mē < etmeye, ‘gelmē < gelmeye, ‘getirecēm < getireceğim, is’tenmē <
istenmeye, ‘kimsē < kimseye, köpē < köpeğe, ne’rēy kadār < nereye kadar,
‘öpmē < öpmeye, ötmē < ötmeye, ‘söylemēn < söylemeyen.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: brē (be, yahu, ya,
bre), Buy’dansē (Bogdantsi), bü’bēr < biber, ‘çaldıkilēr < çaldıkları, ek’mē
(ekme, ekilmiş), git’mēs < gitmez, ‘goncē < yonca, ‘mafēz (baş örtüsü),
tänce”rē < tencere, üşlük’lēr < üçlükler.
3. Uzun ǟ ünlüsü

VYTA’nda a’ya yakın geniş e ünlüsünün uzun ǟ şekliyle cok sık
karşılaşırız. Ünlüdeki uzunluk, ğ, k, r, v, y ünsüzlerinin ve e, i, ü ünlülerinin
ğ, r, y ünsüzleriyle oluşturduğu hecelerin düşmesiyle ortaya çıkar.
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Derlediğimiz metinlerde, yukarıda belirtilen düşme olaylarının dışında da
sözü geçen uzun ünlüye sıkça rastlanır. Uzun ǟ ünlüsü kelimelerin ilk, orta
ve son hecelerinde görülür.
a) İlk hecede
1) r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: ǟrde < yerde, ‘dǟler < derler, ‘yǟde <

yerde, ‘yǟler < yerler.
2) Hece düşmesiyle: ‘bǟn”dim < beğendim, ‘dǟrmene <
değirmene.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ǟk’mäk < ekmek,
‘ǟrkek < erkek, ‘ǟtki <
etki, ‘ǟvde < evde, ‘ǟvlen”miş < evlenmiş, ‘bǟlki < belki, ‘dǟrdik < derdik,
‘dǟrken < derken, ‘dǟrlermiş (dermişler), dǟr’lerse (derseler), ‘dǟrmanı
< dermanı, ‘dǟrmiş < dermiş, ‘dǟrnek < dernek (cumartesi), ‘dǟrsen
< dersen, ‘gǟldi < geldi, ‘gǟldinis < geldiniz, gǟl’mezdik < gelmezdik,
‘gǟnç < genç, ‘gǟrçekle”ri < gerçekleri, ‘gǟşti < geçti, ‘mǟktup < mektup,
‘nǟrde < nerde, ‘pǟrşem”be < perşembe, ‘sǟrsem < sersem, ‘tǟrlemiş <
terlemiş, ‘tǟrzilik < terzilik, ‘vǟrdikle”ri < verdikleri, ‘vǟrdiler < verdiler,
‘vǟrmediler < vermediler, ‘vǟrmişler < vermişler, ‘yǟñge < yenge, ‘yǟrdin
< yerdin, ‘yǟrlerden < yerlerden.
b) Orta hecelerde

1) r, v, y ünsüzlerinin düşmesiyle: beklǟ’ler < beklerler, dönǟ”ler
< dönerler, ‘düzǟ”lär < düzerler, e’vǟlden < evvelden, ‘giǟ”lǟ < giyerler,
‘gidǟ”le < giderler, kesǟ’ler < keserler, ko”ǟrmes < koyvermez, kovǟr’lärdi
< koyverirdiler, şi’lǟlen < şeylerle.
2) Hece düşmesiyle: çömlǟ”ni < çömleğini, e’şǟni < eşeğini, e’tǟmin
< eteğimin, ‘gätir”lǟrdi (getirirdiler), ‘getire”cǟnden < getireceğinden,
‘göttür”lǟrdi (götürürdüler), ‘yemǟmi”zi < yemeğimizi.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: as’kǟrlik < askerlik,
ba’lık kon”zǟrvasi < balık konservesi, bek’lǟrsin < beklersin, cö’mǟrt
< cömert, çe’kǟrdik < çekerdik, diş’çǟzleri (dişçikleri), dö’vǟrdik <
döverdik, e’kǟrdi < ekerdi, e’kǟrdinis < ekerdiniz, ev’cǟze (evciğe),
evlǟr’den < evlerden, gätirmǟz’lärdi (getirmezdiler), gebǟr”dirim <
gebertirim, ge’çämǟzdi < geçemezdi, geti’rivǟrdim < getiriverdim,
ge’zǟrdinis < gezerdiniz, gi’dǟrdinis < giderdiniz, gö”mǟrdik < gömerdik,
gös’tǟrmesin < göstermesin, gü’vǟyä < güveye, iç’ǟrde < içerde, is’tǟrsen
< istersen, iş’lǟrmiş < işlermiş, Kam”bǟr’den < Kamber’den, ‘kövlǟr”den
< köylerden, serǟr’lärdi (serirdiler), ‘tüfek”lǟrle < tüfeklerle, ye’tǟrli <
yeterli.
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c) Son hecede
1) ğ, k, r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: ‘bebǟ < bebek, bi”nǟ < biner,
‘bindiri”lǟ <

bindirirler, ‘eǟr < eğer, äkmǟ < ekmek, ‘giä”lǟ < giyerler, ‘gitmişlǟ <
gitmişler.
2) Hece düşmesiyle: a’lay etmǟ < alay etmeye, ‘çöl”mǟ < çömleğe,
çöm”lǟn < çömleğin, dö’şǟn < döşeğin, dün’nǟr < düğünler, eşǟ < eşeği,
eşǟm < eşeğim, getir’lǟr < getirirler, in’ǟ < ineğe, ‘kıj yemǟ < kış yemeği,
kü’rǟ < küreği, ‘verece”nǟ < vereceğine, ‘yämǟ < yemeğe, ye’mǟ <
yemeği, ‘yok ede”cǟm < yok edeceğim.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: bek’lǟr < bekler,
bit’tǟn < bitten, ‘çözǟr < çözer, demiş’lǟr < demişler, de’vam edǟr < devam
eder, dö’nǟr < döner, düdük’lǟr < düdükler, dü’şǟr < düşer, edǟr < eder, egǟr
< eğer, ek’tirdi”lǟr < ektirdiler, ‘eski”dǟn < eskiden, gelen’nǟr < gelenler,
‘gidǟr < gider, ‘gidebilmiş”lǟr < gidebilmişler, gö’türdülǟr < götürdüler,
gü’zǟl < güzel, ke’sǟr < keser, ‘kesmiş”lǟr < kesmişler, kim’lǟr < kimler,
ne’dǟn < neden, ne’lǟr < neler, pi’rǟ < pire, sü’rǟr < sürür, şe’kǟr < şeker,
tes’lim edǟr < teslim eder, ‘vazgeçmiş”lǟr < vazgeçmişler, yemek’lǟr <
yemekler, ‘yok e”dǟr < yok eder.
4. Uzun ī ünlüsü

Bu ünlüdeki uzunluk, h, r, ünsüzlerinin ve a, ı ünlülerinin yumuşak
ğ ünsüzüyle oluşturdukları hecelerin erimesiyle meydana geldiği görülür.
VYTA’nda bu ünlüye, yukarıda belirtilen düşme olaylarının dışında da
rastlarız. Diğer uzun ünlülerle kıyasla, uzun ī ünlüsüyle derlediğimiz
metinlerde daha az örnekler verilmiştir. Sözü geçen uzun ünlü, kelimenin
bütün hecelerine gelebilir.
a) İlk hecede

1) h ünsüzünün düşmesiyle: ‘īrsıs < hırsız, ‘īrsızı < hırsızı.
2) Hece düşmesiyle: ‘çīrılmalar < çağırılmalar, ‘çīrıydı < çağırıyordu,
‘çīrmā < çağırmaya,
çīr’ma < çağırmaya, çīrmış’lār < çağırmışlar, pīrtları’nı < pırtılarını, sīr <
sığır, sīrlar’a < sığırlara.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘dīrjava (devlet),
dīr’javaya (devlete),
kīrkiet’ten (kırktan, kırkietten).
b) Orta hecelerde

1) r ünsüzünün düşmesiyle: alī’lardı < alırdılar, çıka’rīsan < çıkarırsan,
‘katīla < katırla.
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2) Hece düşmesiyle: azī”līm < hazırlığım, çoban’nīna < çobanlığına,
‘kızlīna < kızlığına, ‘kızlīnı < kızlığını, oynadī”mıs < oynadığımız, ‘varlīnı
< varlığını, ‘yastīnı < yastığını.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘şaşīrmış”lar,
yapı’nīrdık.
c) Son hecede

1) h, r ünsüzlerinin düşmesiyle: a’lī < alır, çıka’rī < çıkarır, ‘kaīr < kahır,
salı’nī < salınır.

2) Hece düşmesiyle: ‘anlat”tīm < anlattığım, at’tī < atığı, azī”līm
< hazırlığım, çıkar’dī zaman < çıkardığı zaman, kalk’tī zaman < kalktığı
zaman, ‘kılındī < kılındığı, ‘kızlī < kızlığı, ‘yaklaştī “zaman < yaklaştığı
zaman.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: Alla’hīm, ‘annaşılīr
< anlaşılır, anna’tīr < anlatır, ‘aydınna”nīr < aydınlanır, ça’mīr < çamur,
çi’kārdīn < çıkardın, ‘rāmete ka’līr < rahmete kalır, ‘uzadīr < uzatır.
5. Uzun ɨ ünlüsü

Bu ünlüdeki uzunluk, ğ, r, y ünsüzlerinin ve e, i, o ünlülerinin sözü
geçen ünsüzlerle
oluşturduğu hecelerin düşmesiyle meydana gelir. Ünlüyle ilgili örnekler
yukarıda belirttiğimiz düşme olaylarının dışında da bulunmaktadır. Uzun ɨ
ünlüsü kelimelerin ilk, orta ve son hecelerinde görülür.
a) İlk hecede

1) ğ, y ünsüzlerinin düşmesiyle: ɨ’rençmiş < iğrençmiş, çɨ < çiğ, ‘şɨden
< şeyden.

2) Hece düşmesiyle: ɨ’bo < İbrahim, ‘ɨydik < iyiydik.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘bɨrlik”tän < birlikten,
‘gɨrmädim <
girmedim, mɨl’li, şɨy < şey, yɨ’ka < yıka.
b) Orta hecelerde

1) r ünsüzünün düşmesiyle: dei’şɨdik < değişirdik, ge’lɨken <
gelirken, gi’rɨsen < girirsen, ‘koverɨ”lär < koyverirler, ‘sevinɨ”ler <
sevinirler, verɨ’lär < verirler, ‘verɨ”ler < verirler.
2) Hece düşmesiyle: ‘çirkinnɨ”mi < çirkinliğimi, ‘dedɨni < dediğini,
‘eşe”cɨmi < eşeciğimi, ‘ettɨ”ni < ettiğini, ‘gänşlɨn”de < gençliğinde,
ge’lɨyke < geliyorken, ge’lɨylä < geliyorlar, getɨ’lär < getirirler, geti’rɨydik
< getiriyorduk, ‘istedɨn”i < istediğini, ‘zäñginlɨ”mi < zenginliğimi,
‘zeñginlɨ”ni < zenginliğini.
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3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: bi’şɨrmiş”lǟr <
pişirmişler, gä”lɨrdik < gelirdik, ‘gätɨrdin < getirdin, ‘reɨzden (otobüsten),
‘yätɨş”ti < yetişti.
c) Son hecede

1) r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: biti’rɨ < bitirir, ce’vap verɨ < cevap
verir, ‘çeşmeɨ <

çeşmeyi, e’ɨ < iyi, gelɨ < gelir, ge’tɨ < getir, i’ɨ < iyi, teneɨ < taneyi, verɨ
< verir, ‘yükledɨ < yükletir.
2) Hece düşmesiyle: an’necɨm < anneciğim, ‘dedecɨm < dedeciğim,
deɨn < diyeyim, ‘evlɨs < evliyiz, ez’dirmedɨ < ezdirmediği, ‘gäldɨ <
geldiği, gäy’nɨr < giyinir, gi’tɨ < gittiği, git’tɨ zaman < gittiği zaman,
‘gövändɨ < güvendiği, ‘kaplɨ (kaplumbağayı), raz gel’dɨ < rast geldiği,
‘verɨs < vereceyiz.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: biş’tɨk < biçtik,
dif’tekle”dɨ (param parça etti), ‘gälɨr < gelir, ‘gätɨr < getir, ‘işle”nirdɨk <
işlenirdik, sof’rayɨ < sofrayı, ‘yesɨr < esir.
Bölge ağzıyla ilgli derlediğimiz metinlerde, diğer uzun ünlülerle
kıyasla, uzun ɨ ünlüsüyle daha az örnekler verilmiştir.
6. Uzun ō ünlüsü

Ünlüdeki uzunluk, ğ, h, n, r ünsüzlerinin ve a ünlüsünün r, v, y
ünsüzleriyle oluşturduğu hecelerin düşmesiyle ortaya çıkar. Yukarıda
belirtilen düşme olaylarının dışında da sözü geçen uzun ünlüye ilgili
örnekler verilmiştir. Uzun ō ünlüsü genellikle kelimenin ilk hecesinde yer
alır. Ancak, sadece birkaç örnekte kelimenin orta ve son hecelerinde de
görülür.
Türkçe kelimelerde o ve uzun ō ünlüsü yalnız ilk hecelerde
bulunabilir. İstisna olarak, -yor şimdiki zaman eki sayılmaktadır. Bunun
dışında, yabancı kökenli kelimelerde ve bazı Türkçe birleşik kelimelerde
de görülebilirler.
a) İlk hecede

1) ğ, h, n ünsüzlerinin düşmesiyle: ōca’lar < hocalar, ō’la < oğlak, ‘ōlak
< oğlak, ō’lan

< oğlan, ōla’na < oğlana, ōla”nı < oğlanı, ‘ōlanın < oğlanın, ō’lanna <
oğlanla, ‘ōlu < oğlu, ōlu’ları < oğulları, ‘ōlum < oğlum, ō’lum < oğlum,
ō’ra < hora, ‘ōrayı < horayı, dōma < doğma, ‘dōmuşun < doğmuşun, ‘dōru
< doğru, dōrult”muş < doğrultmuş, ‘sōradan < sonradan, ‘ondan sō”ra <
ondan sonra.
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2) Hece düşmesiyle: ‘kōla (koyarlar), kōla’mış < kovalamış,
‘kōlarmış (koyarmışlar), kōr (koyar), ‘kōrduk (koyardık).
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘ōlmadın”nai
(olmadıkça, olmayınca),
ōl’mas < olmaz, ōl’muj < olmuş, ōlmuş’lār < olmuşlar, ōl’sun < olsun,
ōn’nardı < onlardı, Ōrman’nı < Ormanlı, ōr’ta kārdeşi, dōn’sus < donsuz,
‘Dōrlobosu’nda < Dorlombos’ta, kōm’pir (patates), kōrk’mas < korkmaz,
kōrkmuş’lar < korkmuşlar, ‘Pōlskalıla”rın (Polonyalıların), ‘pōrtaya
(kapıya), ‘sōrmuş”lar < sormuşlar, sōvranı < sofranı, ‘zōrlan < zorla, ‘zōr
umuş < zor imiş.
b) Orta hecelerde

1) ğ ünsüzünün düşmesiyle: in’sanōlu < insanoğlu.
2) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘traktōrla”rı <
traktörleri.
c) Son hecede

1) r ünsüzünün düşmesiyle: ‘olmuyō < olmuyor.
Kelimelerin orta ve son hecelerinde uzun ō ünlüsüyle ilgili sadece
birkaç örnek verilmiştir.
7. Uzun ȫ ünlüsü

Türkçe kelimelerde ö ve uzun ȫ ünlüsü, diğer yuvarlak ünlüler gibi
yalnız ilk hecelerde bulunabilir. Bu ünlüdeki uzunluk, ğ, k, r, y ünsüzlerinin
erimesiyle oluşur. Ünsüz ve hecelerin
düşmediği durumlarda sözü geçen uzun ünlüyle ilgili örkelere rastlayabiliriz.
Ancak, hece düşmesi durumunda ünlüyle ilgili örnekler verilmemiştir.
a) İlk hecede

1) ğ, k, r, y ünsüzlerinin düşmesiyle: ‘ȫle < öyle, ȫ’le idi < öyle idi,
ȫle’likle <

öylelikle, ȫ’leydi < öyleydi, ȫret’men < öğretmen, ‘ȫsüs < öksüz, ȫsüz <
öksüz, ‘bȫle < böyle, ‘gȫmeden < görmeden, ‘gȫmüş < görmüş, gȫsü’me
< göğsüme, ‘kȫle”rin < köylerin, ‘kȫlüler < köylüler.
2) Hece düşmesiyle: bȫrt (büğet, su birikintisi), bȫrde (büğete).
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: çȫz’mes < çözmez,
‘dȫrd < dört, ‘gȫremez”lär < göremezler, ‘gȫrmedin < görmedim,
gȫrsün”ner < görsünler, gȫy’nek < gömlek, kȫv < köy, kȫv’de < köyde,
kȫvden < köyden, ‘kȫvlere < köylere, ‘kȫvlerini < köylerini, ‘ȫldürmüş”lär
< öldürmüşler, ȫylenlär’i < öğlenleri.
Derlediğimiz metinlerde, kelimelerin orta ve son hecelerinde uzun
ȫ ünlüsüyle ilgili örneklere rastlamadık.
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8. Uzun ū ünlüsü

Bu ünlüdeki uzunluk, ğ, h, r, v ünsüzlerinin ve a, e, u ünlülerinin
ğ, y ünsüzleriyle
oluşturdukları hecelerin düşmesiyle meydana geldiği görülür. Bu uzun
ünlüyle ilgili yukarıda belirttiğimiz düşme olaylarının dışında sadece birkaç
örnek vardır. VYTA’nda sözü geçen ünlü, kelimenin bütün hecelerinde
görülebilir. Derlenen metinlerde uzun ū ünlüsüyle ilgili az örnekler
verilmiştir.
a) İlk hecede

1) ğ, h, v ünsüzlerinin düşmesiyle: ūra’lar < uğrarlar, ūra’şırdık < uğraşırdık, ūra’şırıs <

uğraşırız, ū’raşmalım < uğraşmıyalım, ūraş’maycadık < uğraşmayacaktık,
‘ūraştık < uğraştık, ūr’duk < vurduk, ūr’muş < vurmuş, ‘būday < buğday,
rū’sat < ruhsat.
2) Hece düşmesiyle: būrda < burada.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: kūrtlanmış’lar <
kurtlanmışlar.
b) Orta hecelerde

1) r ünsüzünün düşmesiyle: du’rūken < dururken, olū’la < olurlar,
vurū’lar < vururlar.

2) Hece düşmesiyle: çocū’muz < çocuğumuz, ‘çocūnu < çocuğunu,
‘korktūna < korktuğuna, oldūna < olduğuna, oldū’nu < olduğunu, ol’dūnu
< olduğunu.
c) Son hecede

1) Hece düşmesiyle: ‘çocū < çocuğu, ço’cū < çocuğu, ço’cūn <
çocuğun, ‘çocūn < çocuğun, fa’sūl < fasulye, ‘kuyrū < kuyruğu, ol’dū için
< olduğu için, ‘oturdū < oturduğu.
9. Uzun ǖ ünlüsü

Uzun ǖ ünlüsü, ğ, r ünsüzlerinin ve o, ö, ü ünlülerinin ğ, r, t, y
ünsüzleriyle kurdukları hecelerin erimesi durumunda ortaya çıkar. Diğer
uzun ünlüler gibi ǖ ünlüsü de kelimenin her heceside görülebilir.
a) İlk hecede

1) ğ, r ünsüzlerinin düşmesiyle: dǖme’i < düğmeyi, tǖbe’nin <
türbenin.
2) Hece düşmesiyle: bǖk < büyük, bǖk ‘kardeşi < büyük kardeşi,
bǖt’tü < büyüttü, bǖ’yen
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< büyüyen, dǖn < düğün, ‘dǖnden < düğünden , ‘dǖne < düğüne, ‘dǖn evinde
< düğün evinde, ‘dǖnlär < düğünler, ‘dǖnlärde < düğünlerde, dǖn’när <
düğünler, ‘dǖnü < düğünü, gǖrve’reim < götürüvereyim.

2) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘cǖncü”sü < cincisi,
‘gǖnbe”gün.
b) Orta hecelerde

1) r ünsüzünün düşmesiyle: dü’nǖlen < dünürle.
2) Hece düşmesiyle: büüdǖ’ne < büyüdüğüne, çocǖ’ne < çocuğuna,
kıs çöcǖ’müş < kız çocuğuymuş, küççǚk’lǖmüzde < küçüklüğümüzde,
küçǖ’ne < küçüğüne, ö’lǖyke < ölüyorken, yüzǖ’nü < yüzüğünü, ‘yüzǖnü
< yüzüğünü.
3) Ünsüz ve hecelerin düşmediği durumlarda: ‘üffǖrmüş <
üfürmüş.
c) Son hecede

1) ğ, r ünsüzlerinin düşmesiyle: düü’nǖn < düğünün, götü’rǖ <
götürür, ölǖ < ölür, ‘söǖt < söğüt, gösǚ’kǖ < gözükür.
2) Hece düşmesiyle: ‘bölǖn < bölüğün, ço’cǖ < çocuğu, ‘çocǖm <
çocuğum, ‘çocǖn < çocuğun, ‘çöcǖ < çocuğu, ‘çöcǖn < çocuğun, ‘gördǖn
< gördüğün, küçǖ < küçüğü.
Yukarıda verilen örneklere bakıldığında, bölge ağzında en çok uzun
ā ve ǟ ünlüleriyle ilgil örneklerin olduğu fark edilir. Ancak, diğer uzun
ünlülerle ilgili6 de çok sayıda örnek bulunmaktadır.
VYTA’nda ünlülerdeki uzunluklar genellikle d, ğ, h, k, n, r, v, y
ünsüzlerinin7 ve aynı ünsüzlerden oluşan hecelerin erimesi durumunda
ortaya çıktığı görülür. Bunun dışında, bölge ağzıyla ilgili derlediğimiz
metinlerde, yukarıda belirttiğimiz ünsüz ve hecelerin düşme olayları dışında
da sözü geçen uzunluklarala ilgili birçok örneğe rastladık. Dolayısıyla,
sonuç olarak rahatça söyleyebiliriz ki, VYTA’nda kullanılan bütün ünlülerde
uzunluklar mevcuttur.

6 Makedonya’nın diğer Türk ağızlarında uzun ünlülerin durumuyla ilgili bkz.: Nazim İbrahim,
Vrapçişte ve Çevresi Türk Ağzı (Makedonya), Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal
Bilimler Enstitüsü – Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı (Yeni Türk Dili), Ankara 1997, s. 6-7;
Oktay Ahmed, Fonetski i Leksiçki Karakteristiki na Turskiot Govor vo Resen i Resensko,
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, “Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji
Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Üsküp 2001, s.55-58.
7 ğ, h, n, r, v, y ünsüzlerinin düşmesiyle oluşan uzun ünlülerle ilgili bkz.: Faruk Yıldırım, Adana ve
Osmaniye İlleri Ağızları I, (Giriş-İnceleme), TDK Yayınları: 861/I, Ankara, 2006, s. 53.

HİKMET 61

Mayıs - Maj 2012
B. KISA ÜNLÜLER

Normal uzunluktaki ünlülerin boğumlanma sürelerinden daha kısa
bir sürede boğumlanan ünlülere kısa ünlüler deriz. Türkçede ı ünlüsünün
yanlız normalden kısa şekli vardır. Bu ünlü diğer ünlüler kadar tek başına
hece olma kabiliyeti gösteremez ve böyle durumlarda ya düşer ya da yerini
kendisine en yakın olan i ünlüsüne bırakır8.
Diğer Türk ağızlarında9 olduğu gibi, VYTA’da da hemen hemen bütün ünlülerde kısalık görülür. Kısa ünlüler genellikle çok heceli kelimelerde yer almaktadır. Bunun dışında ünlülerde kısalık, bir uzun ünlünün
bulunduğu kelimelerde ve iki veya fazla kelimenin birleştiği durumlarda
görülür. Yukarıda belirttiğimiz durumlarda bazı ünlüler, kelimelerdeki diğer ünlülere kıyasla, daha kısa bir şekilde söylendiği fark edilir. Ünlülerdeki kısalıkların oluşması, konuşmacıların çabuk konuşma neticesinden
kaynaklanmaktadır.
Aşağıda,
ünlülerdeki kısalıkları örnekleriyle göstermeye
çalışacağız.
1. Kısa ă ünlüsü: ătā’lar < atarlar, a’damcăz < adamcağız, alacăz <
alacağız, ‘almă”lārda < almalarda, ‘ārkadaş”lalăn < arkadaşlarla, başlă’mış,
‘başlannă (başlayınca), ‘çikarăcăs < çıkaracağız, da’māt ikă < damat iken,
‘deli”kanlıykă < delikanlıyken, gelince’ä kădār < gelinceye kadar, gıtlă’ını
< gırtlağını, ‘ısıcăk, kāldılă < kaldılar, Ni’găr, ō’lannă < oğlanlar, ol’dună
< olduğuna, o’luncăs < olunca, sǟr’bes olacăsın < serbest olacaksın,
şeytannă’ra < şeytanlara, şindi’e kădār < şimdiye kadar, ‘toplălar < toplarlar, yaptıră’cas < yaptıracağız, zamannă”da < zamanlarda.
2. Kısa ĕ ünlüsü: ‘davĕt”lǟlä < davetlerler (davet ederler),
davetlĕ’lēr < davetlerler, ‘därmenĕ < değirmene, ‘dǟrnĕk gün < dernek
günü, delĕr < derler, dö’nǟrlĕ < dönerler, düşecĕn (düşecek diye), är’kĕk
8 Muharrem Ergin, a.g.e., s. 53.
9 Kısa ünlülerin diğer Türk ağıızlarındaki varlığıyla ilgili fazla bilgi için bkz.: Tuncer Gülensoy,

a.g.e., s. 27. ; Hüseyin Dallı, Kuzeydoğu Bulgaristan Türk Ağızları Üzerine Araştırmalar, 2. Baskı,
TDK Yayınları: 450, Ankara 1991 s. 73. ; Sevin Alil, Radoviş ve Yöresi Türk Ağzı, Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, “Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi, Türk
Dili ve Edebiyatı Bölümü, Üsküp 2000, s. 48.
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bö’bekleri < erkek bebekleri, ‘gälilĕr < gelirler, ‘getire”cǟndĕn < getireceğinden, ‘gettirecĕm < getireceğim, gicĕn < gideceğim, gi’dǟlĕ < giderler,
‘görcĕk < görecek, is’tǟrsĕ < isterse, ‘kısmĕt “aranma < kısmet aranmaya,
‘türbedĕn, ‘värmĕm < vermem, värmĕz’lär < vermezler, ‘verecĕ”nǟ < vereceğine, ‘vērmĕs < vermez, ‘yärnĕ < yerine, yäti’şemĕs < yetişemez, ‘yecĕk
< yiyecek, zu’rāfĕ < zürafa.
3. Kısa į ünlüsü: a’tı verį”lär < atıverirler, āv’cı köpeįn”nen < avcı
köpeğinle, bindįr’lǟ < bindirirler, bitincį’si gün (bittiği günü, son günü),
eşe’cɨmį < eşeciğimi, ‘eşşeklerinį < eşeklerini,
ettį’lär < ettiler, ‘evländįk < evlendik, ‘gǟldįk < geldik, ‘gǟldį
za”man < geldiği zaman, gätįr”lärdi < getirirdiler, ge’bärdirįm < gebertirim, getį’rivǟrdim < getiriverdim, giderįn < giderim, gidį’värdi < gidiverdi,
girį < girir, ‘indirį < indirir, koy’värdį”ler < koyverdiler, ‘söylebilirįn <
söyleyebilirim, şį’ni < şimdi, veriştįdi’lär < veriştirdiler, ‘yemänį < yemeğini, yetişį < yetişir, ‘zǟñginlimį < zenginliğimi.
4. Kısa ŏ ünlüsü: dŏr < doğru, hŏj ‘gäldin< hoş geldin.
5. Kısa w ünlüsü: çwc’ceklerim < çocuklarım.
6. Kısa ǔ ünlüsü: dōldudǔ’lar < doldurdular , ‘dōldurǔ < doldurur,
‘olǔvärsin < oluversin, ō’turǔ < oturur, ‘zōr umǔş < zor imiş.
7. Kısa ǚ ünlüsü: ‘çöcǚk < çocuk, gösǚ’kǖ < gözükür, gösǚkü’yo <
gözüküyor, ‘göttürǚ”lär < götürürler, göttǚ’rüvere”cem < götürüvereceğim,
‘götǚr”lär < götürürler, götǚre’cem < götüreceğim, gözlǚ”lär < gözlüler,
köylǚ’lär < köylüler, küççǚk’lǖmüzde < küçüklüğümüzde, kǚ’çük ōlana
< küçük oğlana, ‘öbürsǚ < öbürü, öldürdǚ’lär < öldürdüler, öldürtǚ’ces <
öldürteceğiz, ǚz < yüz.
Yöre ağzıyla ilgili derlediğimiz malzemede, ä ünlüsüyle hiç, ŏ, , ǔ
ünlüleriyle ise çok az örneklere rastladık. Yukarıda verilen örnelkere baktığımızda, ünlülerdeki kısalıklar kelimenin hemen hemen bütün hecelerinde
yer aldığı görülür.
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KISALTMALAR ve İŞARETLER
a.g.e. - adı geçen eser
a.g.m. - adı geçen makale
bkz. - bakınız
s - sayfa
TDK - Türk Dil Kurumu
VYTA - Valandova Yöresi Türk Ağzı
v.b. - ve benzeri
( ‘ ) - vurgu işareti
( “ ) - ikinci dereceli vurgu
( ä ) - a’ya yakın geniş e ünlüsü
( ɨ ) - uzun i ünlüsü
( į ) - kısa i ünlüsü
( ˉ ) - ünlüler üzerinde uzunluk işareti
( ˘ ) - ünlüler üzerinde kısalık işareti
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WORLD TRAVELER EVLIYA ÇELEBI
IN THE BALKAN
Doc. Dr. Fadil HOCA*
ABSTRACT
It is in this sense that Evliya Çelebi, who sought to convey to use the
treasures of “the Sublime Ottoman State” spread over three continents, is a
civilization voyager. We know that this great traveler, who called himself “God`s
Sincere Friend, played polo and spent forty years of his life on the road, was a
well-educated literary man with his own style, a calligrapher, a painter, a musiclover, a refined and intellectual Istanbul gentleman1.
He had such richness of heart that although he frequented the circles of
statesmen who occupied the highest administrative positions in that magnificent
empire, he never pursued high position homself and never even mentioned his own
name in his work, preferring to be remembered by the sobriquet of his teacher. He
burned with desire and longing to revive the fabulous memory of a magnificient
Ottoman dream which had at las begun to come to an end.
He wanted that dream to abide forever, and thus it appears that he planned
his work as a fabric of memories built on dreams. Like many illuminati of his age,
Evliya Çelebi`s ears had been filled with marvelous tales of the Lawgiver`s reign,
and he aimed to put that magnificence before us in an expressive masterwork of
stylistic excess.
Keywords: Seyahatname, Balkans, Macedonia, Cities, Analysis

_____________________

* St. Cyril and Methodius’’ University in Skopje, Macedonia: Turkish Language and
Literature Department
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DÜNYA SEYYAHI OLARAK EVLİYA ÇELEBİ’NİN
BALKANLAR ZİYARETLERİ
ÖZET

Doç. Dr. Fadıl HOCA*

Üç kıtaya yayılmış bulunan ihtişamlı “Devlet-i Aliyye-i Osmaniye”nin
yani Yüce Osmanlı Devleti’nin sahip bulunduğu hazineleri bize aktarmaya
çalışan Evliya Çelebi işte bu anlamda bir medeniyet gezginidir. Kendisini sürekli
“Evliyâ-yı bî-riyâ” olarak tanıtan, ata binip cirit oynayan ve ömrünün 40 yılını
seyahat ile geçiren bu büyük gezginin, iyi eğitim görmüş, üslup sahibi bir edip,
şair, hattat, nakkaş, musikişinas, zarif ve entelektüel bir İstanbul çelebisi olduğu
anlaşılmaktadır.
Öylesine bir gönül zenginliğine sahiptir ki, bu muhteşem imparatorluğun
en üst kademesinde görev alan devlet ricalinin yönetici kadrosunun en yakınında
yer aldığı halde asla makam, mevki ve mansıb derdine düşmemiş, eserinde kendi
adını dahi gizleyerek, hocasının lakabıyla anılmayı tercih etmiştir.
O artık son bulmaya başlayan muhteşem Osmanlı rüyasının efsanevi
anılarını yeniden canlandırma iştiyakı ile yanıp tutuşur. Hep bu eski rüyanın
sürüp gitmesini arzular. Bu nedenle de eserini rüyalar üzerine kurulu bir anılar
manzumesi gibi planlanmış gözüküyor. Devrinin pek çok aydını gibi, kulakları
Kanunî döneminin muhteşem anılarıyla dolup taşmış olan Evliya Çelebi bu
ihtişamı, saheser bir ifade ve abartı dolu bir üslup ile gözler önüne sermeyi
amaçlar.
Anahtar Kelimeler: Seyahatname, Balkanlar, Makedonya, Şehirler,
Tahlil
___________
* Makedonya - Üsküp ”Kiril ve Metodiy” Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim
Üyesi
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FOLLOWING THE FOOTSTEPS OF A PILGRIM
OF CIVILIZATION
Travelers who witness civilization for themselves are like ardently
flowing rivers. They convey to use the accumulation of civilization in the
places they visit. Ceaselessly, tirelessly, insatiably, they continuously bear
knowledge from past to future, conveying experience, conveying culture.
Each civilization trains its own travelers. The curiosity which spurs a person to travel, his desire and passion for it, is commensurate with the depth
of the basin of civilization in which he lives. Travelers who grow up in a
richer basin of civilization virtually take ving, yearning to view the entire
universe from the heights. They both convey the accumulation of their own
civilization to the world, and seek the convey, to describe and make known
the rich fruits of other basins of civilization their own regions.
It is in this sense that Evliya Çelebi, who sought to convey to use the
treasures of “the Sublime Ottoman State” spread over three continents, is
a civilization voyager. We know that this great traveler, who called himself
“God`s Sincere Friend, played polo and spent forty years of his life on the
road, was a well-educated literary man with his own style, a calligrapher, a
painter, a music-lover, a refined and intellectual Istanbul gentleman1.
He had such richness of heart that although he frequented the circles of statesmen who occupied the highest administrative positions in that
magnificent empire, he never pursued high position homself and never even
mentioned his own name in his work, preferring to be remembered by the
sobriquet of his teacher.
He burned with desire and longing to revive the fabulous memory of
a magnificient Ottoman dream which had at las begun to come to an end.
He wanted that dream to abide forever, and thus it appears that he planned
his work as a fabric of memories built on dreams. Like many illuminati of
his age, Evliya Çelebi`s ears had been filled with marvelous tales of the
Lawgiver`s reign, and he aimed to put that magnificence before us in an
expressive masterwork of stylistic excess2.
1 Güzel, Hasan Celal, The Turks, Yeni Türkiye Publications, Ankara, 2002, s.772, Cafer Erkılıç,
Evliya Çelebi, Varlık Yayınları, İstanbul, 1954, p.3
2 Carter Vaughn Findley, The Turks In Worl History, OXFORD University Press, 2005, p.119;
Alessio Bombaci, Histoire de la Litterature Turque, Librarie Klincksieck, Paris, 1968, p.340
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The travelers whose numbers increased sharply from the thirteenth
century on tried to describe for us all the parts of the known world they
able to reach, as well as the broad geography of Islam. This literature also
reveals to us the progress of development within Islamic civilization. While the names of such famous travel book authors as Ibn Fadlan, Ibn Hawqal,
Sharif al-Idrisî, Ibn Jubayr and the renowned Ibn Batuta may be more prominent, Evliya Çelebi must be counted first among writers of world travel
literature3.
Evliya Çelebi first visited and described the neighborhoods “Darü’s
Saltanati’l-Alliye, Hasretü’l-Mülük, Taht-ı Yunaniyan, Gulgule-i Rum,
Debdebe-i Rum” of Istanbul, which he characterized as a land without peer
on the face of the earth. He traveled to Bursa and Izmit, and to Trabzon
when his father`s spiritual son Ketenci Ömer Paşa became governor there.
He went on to Anapa, and from there to the Crimea, where he was a guest
of Bahadir Han, to join the Azov compaign4.
He participated in the Crete compaign in the Crete campaign with
Yusuf Pasha. He went to Erzurum, Azerbaijan and Georgia as a member
of Defterdarzade Mehmet Pasha`s retinue, and to Damascus with Murtaza
Pasha. After visiting the cities of Syria, Palestine and the Anatolian southeast, he come to Sivas.
Evliya Çelebi continued his travels in the company of Melek Ahmet
Pasha, to whomhe was related through his mother and much respected.
With him he made long journeys through the wide geography of the Ottoman Empire. He traveled through the Ottoman West, through Iran and Iraq,
and joined compaigns against the Russians and Kazakhs.
With Fazil Ahmet Pasha he went to Austria and participated in the
capture of Nové Zámky Fortress. Later he went on the Venice by way of
Herzegovina and visited sites in the surrounding countryside. From there
he traveled to Hungary. With Ambassador Kara Mehmet Pasha he went to
Vienna and took trips through the German interior.
3 Prof. Kamil Çiçek, The Great Ottoman Turkish Civilisation, Volume 4, Yeni Türkiye Y.
Ankara,2000. Yusuf Çetindağ, Elviya Çelebi, Kaynak Yayınları, İstanbul, 2001, p.47

4 Meşkure Eren, Evliya Çelebi Seyahatname’si Birinci Cildinin Kaynkaları Üzerine Bir
Araştırma, Nurgök Matbaası (Edebiyat Fakültesi), İstanbul, 1960, p.1
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Evliya Çelebi tells us that he also visited Bohemia and Switzerland.
He went on to the Crimea and Caucasus and traveled the shores of the Volga, visiting the Fortress of Azov, Feodosiya and Bakhchisaray5.He was now
tuly a world traveler. İt seemed there was no place left within and around
the borders of the Empire that he had not seen.
He left Istanbul in May of that year. He went to Izmir by way of
Bursa, Kütahya and Afyon. Fromthere he sailed down the shores of the southern Agean and Mediterranean, going on to Damascus by way of Adana,
Marash, Antep and Kilis.he joined the Hajj caravans which traditionally
gathered in Damascus and journeyed over the Arabian desert to the sacred
precincts. He performed the obligatory pilgrimage rites and wrote about
that he saw there, and then crossed the Red Sea to reach Cairo. Perhaps
he did greatislamic states, or because they were two exemplary cities of
Islamic civilization flourishing in his time. From there he went on to Alexandria and set out on a journey through Africa. He followed the Nile to
Sudan. He wanted to see the source of the blessed Nile and went beyond the
Ottoman frontier into the African interior. He returned by way of Abyssinia
to Egypt6.
400 YEARS EVLIYA ÇELEBI
Evliya Çelebi, one of the greatest travelers in the history of the world,
has born precisely 400 years ago on 1611, in Unkapani, Istanbul. Evliya
Çelebi states that his ancestors descended from Hodja Ahmed Yesevi, his
family had been from Kütahya, and they settled in Istanbul afterwards. Evliya Çelebi being also a hafiz of Koran, is known to enter the Enderun after
studying in the Madrasa of Shaykh al-Islam Hamid Efendi for almost seven years, afterwards be presented to Murad IV and be included within the
ranks of Ottoman cavalrymen following a successful raining. Being possessed with passion and enthusisam of revitalizing the fabulous memories
of Ottoman dream evanescing ever after, Evliya Çelebi aspires to unfold
the splendor of the times of Kanuni with flamboyance and hyperbaton like
many literates of his age.
5 Evlija Çelebi, Putopis, Biblioteka Kulturno Nasljede, İzdavaçku Preduzeçe, Veselin
Masleşa, Sarajevo, 1973, p.76
6 Evlija Çelebi, Putopis, p.77
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DREAM AND MODESTY IN EVLIYA ÇELEBI
İn his dream, according to his own words, he finds himself in the
mosque of Ahi Çelebi near Yemiş Port in Istanbul on a blessed day of the
month of MUHARRAM IN 1040 (August 19th, 1930) at the time of the
dawn prayer. Coming the mosque together with a large group of Sahabahs
and soma distinguished people, Hz. Mohammed performed the dawn prayer. After the prayer, Evliya Çelebi coming into His presence, says “Seyahat ya Resulallah” instead of “Şefaat Ya Resulallah” while kissing His
sacred hands excitedly, thus his trip that would last for long year begins7.
Identifying himself as “Evliyâ-yı bî-riyâ” all the time, riding his horse and playing javelin, and spending forty years of his life travelling, this
great taveler being an elegant and intellectual gentleman of Istanbul is a
well-educated litterateur with style, a poet, a calligrapher, a muralist, and a
person who is competent on music.
He possesses such a generous sprit that he never intended to take
advantage of being close to the ruling class of that magnificent empire,
never worried about status and position, and he even concealed his identity
opting for being named after his master`s sobriquet.

7 Mehmet Aksoy – Server İskit, Evliya Çelebi Seyahatname’sinden En Güzel Seçmeler,
İskit. Yayınları, İstanbul, 1962, p.3
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ISTANBUL THE CAPITAL OF CIVILIZATION
Evliya Çelebi beings his travels from Istanbul, Antiquated Constantinople is rigged with new markets, bazaars, inns, baths, palaces, madrasas.
The new palace at Topkapı instead of the old one. Madrasas of Fatih
are established and Ottoman land becomes the world`s centre of science.
Beyazid of Second follows the public works having been started by his
father. Yavuz Sultan Selim turned Istanbul into the capital of Islamic world.
The wealth of Egypt and Iran are moved to Istanbul. Evliya Çelebi finishes
the first volume of Seyahatname in Istanbul that became the leading city of
the Islamic city civilization; in Istanbul the centre of Wisdom, the capital
of Oneness, the symbol of civilization. With minarets piercing the sky and
being surrounded by the sound of azan ringing throughout the horizons,
Istanbul, the top of the Islamic city civilization.
EVLIYA ÇELEBI IN THE BALKANS (RUMELIA)
Upon Melek Ahmed Pasha, who is his maternal relative that he respects and loves, becomes grand vizier in 1650, Evliya Çelebi takes his place in his kith and kin. Appointment of the Pasha as the Rumelia governor
gives Evliya Çelebi the cause for heading to that land for the first time, tus
they proceed to Rumelia.
His first trip to that land takes Evliya Çelebi as far as Silivri,Çorlu,
Lüleburgaz, Aydos, Pravadi, Shumen, Ruse, Silistra, Costanza, Old Zagra,
Filipe and Sofia. Evliya meets the Danube River here and he feels the urge
to find the sources of the river and to know it8. With the Pasha stifing the
Jelali revolt, Evliya Çelebi goes to Edirne through Galliplo. Ehile he is
there in 1659,Dilber Stephan is given the Sultanate of Moldavia so Evliya
Çelebi takes part in the expedition to Moldavia and Wallachia and then he
goes to Transylvania. He goes to Timisoara through Nis, Belgrade and takes part in the campaign of Oradea9.
Coming to Bosnia through Sava after the unqvest of Oradea, Evliya
8 Евлија Челеби за Македонија (Избор, Адаптација, Превод од Турски и Предговор
Илхами Емин) Слово, Скопје, 2007, p.10
9 Евлија Челеби за Македонија, ibid, p. 11
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Çelebi meets Melek Ahmed Pasha upon passing to Travnik. He attends
the invasions of the Pasha to the Venice borders in Hungary and the passes to Zagreb through Banyakula.upon Pasha`s dismissal from Bosnia and
getting inducted to Rumelia governorship, he comes Sofia through Novi
Pazar, Kosovo, Skopje, Kyustendil10.
AT THE COASTS OF DANUBE TO VIENNE
Evliya Çelebi having attended the Austria campaign fith Fazil Ahmed Pasha in 1663 and coming to Belgrade through Edirne, Kazanlak,
Lovech,Pleven,Vidin arrives in Budapest through Mohacs, Szigetvár, Peçoy. In this part of Seyahatname, he conveys stirring information about the
conquest of Budin, the castle of Budin, Gül Baba, the palace and the castles
of Peşte11.
Attending the conquest of Esztergom, Tepeleden, Ciğerdelen and
Nové Zámky catle, Evliya Çelebi introduces the castles around Nové
Zámky and then he attends to the invasion through Germany and mentions
some of the towns there. Attendings the invasions from Nagykanizsa to
Germany, Evliya Çelebi relates about the places he has been to. Afterwards
he returns to Belgrade opun the Rabe defeat of the raider army having
gone to Stovlini Belgrade. He goes to Budin through Petrovaradin departing from Belgrade with the ambassador Kara Mehmed Pasha and then to
Eger at entrails of Vienne about 100 years after the Vienne siege. From
Eger he moves forward to the entrails of Austria through Semendire, Peşte
and Esztergom. With a glorious move, he enters Vıenne through Yanoba,
Saint Martin, Transylvania, Belgrade and Timisoara12.
The retinue is accepted by Emperor Leopold the First and he speaks
to Montecucilli the Commander in Chief. İntroducing the city called as Beç
by Ottomans in detail, Evliya Çelebi admires the industrializing Europe. He
travels the seven districts bound to Austria and travels the entrails of Germany. Fulfilling his Hungary trips, he visits the King of Transylvania13.
10 Евлија Челеби за Македонија, ибид. р.12
11 Nihat Atsız, Evliya Çelebi Seyahatname’sinden Seçmeler, Kültür Bakanlığı Yayınları,
Ankara, 1991, p. 32
12 Nihat Atsız, ibid, p.34
13 Nihat Atsız, ibid, p.35
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FROM BALKAN - EUROPE TO ISTANBUL
On his way back, Evliya Çelebi stops by Wallachia and after travelling in the city of Buuchares, he goes to Moldavia. From there he goes
to Feodosiya and Bakhchisaray through Crimea. With Gazi Muhammed
Giray, he travels to the coasts of Volga and then he heads to Daghistan through Caucasia, arrives to the castle of Azov through Circassia. He reaches to
Edirne through Filburun, Ochakiv, Akkirman, Babadağı, Hasköy and then
to Istanbul.
Happening pass to the Peninsula of lon, upon introducting the city of
Thessaloniki and its monuments, Evliya Çelebi goes to Yenisehir through
Yenice of Vardar, Vardar, Alasonya, and then travels in Filoz and reaches
Athens. He descants on Athens, the city of philosophers, and the monuments there.
Passing the Temaşalık from Athens, Evliya Çelebi reaches to the Peloponnesus through Gördos. He goes to Balkı Barda, Kefalonia, Arkaya,to
Moton from Anavarin and then to Anabolu,he heads to Crete through the
islands. He presents himself in the invasion of Kandiye. Then he passes to
Manya and goes to Avolonya through Lepanto, Ayamavra, Tepedelen. Then
he goes to Ohrid from Ilbasan and to Edirne.
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CONCLUSION
We now nothing of the rest of his life. His dreams not at an end, he
began his journey beyond the horizons to eternity. The candle goes out, life
comes to an end, the breath is cut off, the pen falls from the hand. “The
traveler of Cities, God`s Sincere Friend” joined the caravan of eternity.
Nothing more was heard of him,he wrote no more. Neither the date nor the
place of his death is precisely known. Thank God that the tenth volumeof
his Book of Travels, in which he related the final journeys he took, was
brought to Istanbul by persons and routes unkown.
After hundreds of year Evliya Çelebi is still telling us, in his fabulous
style, the flamboyant tales a magnificent empire. Excessive perhaps, but of
a character to bring the splendor of that world empire alive.
UNESCO also declared 2011 the year of Evliya Çelebi. He not only
gave us a masterpiece of world travel literature, but gave us an eye-witness
account of the lands of the great Ottoman Empire and its environs he traveled through, becoming a figures who symbolizes our region, our language,
pur culture, and our civilization. Evliya Çelebi is a guide to civilization,
and a bearer of civilization.
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MAKEDONYA TÜRK HİKAYELERİNDE
ÇOCUKLARIN SOSYALLEŞMESİ
Doç. Dr. Mahmut ÇELİK*
ÖZET

İnsan ve etrafını çevreleyen tüm nesneler sayesinde çocuklarda estetik
duygunun gelişmesi hikayeler sayesinde gerçekleştirilmelidir. Hikayenin olay örgüsüne göre ve hikayelerde yer alan karakterlerden esinlenerek çocuklar: arkadaşça davranışlarda bulunmaya motive edilmeli ve bu tür davranışlarda bulunulması
için heyecan uyandırmalıdır. Makedonya Cumhuriyetinde, karışık ulusların yaşadığı bir toplumda dil, din ve ırk ayırımı yapılmadan aradaki farkların siyah beyaz
bir tablo içerisinde değil de yaşanılmış olaylar ve karakterler sayesinde estetik bir
biçimde çocuklara yansıtılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: çocuk, hikaye, yaşam, dostluk

THE SOCIALIZATION IN CHILDREN IN TURKISH
STORIES IN THE REPUCLIB OF MACEDONIA
Doc. Dr. Mahmut CELİK
ABSTRACT

Thanks to the stories, all objects that people are surrounded with made
children develop esthetic emotions. The characters inspired by stories in children’s
literature should develop friendly behavior, and such behavior should be motivated and raise awareness and excitement in children. In a society of mixed nationalities such as the Republic of Macedonia, the religious and racial differences
should not be reflected in children’s literature. The negative events occurred in a
society can only affect the aesthetic way and can be expressed in the stories. The
events and characters in stories are never to be displayed in black or white, but
they only need to be presented just in the aesthetic way.

Key words: children, stories, life, friendship
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GİRİŞ
Çocuk yaşadığı çevrede kendini tanımaya başlar. Aile çevresinde ilk
adımlarını atar.Yaşadığı toplumun kültürel sembollerini farkeder. Büyüdükçe yaşadığı çevreyi tanır.
Makedonya Türk edebiyatında yer alan bazı konuların çocuklar tarafından benimsenmekle kalmayıp onların oyun, sevgi ve dostluk gibi ihtiyaçları karşılanarak hayal dünyaları zenginleştirilir. Türk yaratıcıları başlangıçta Makedonya’da, çocuk edebiyatı gelişmeden önce, halk edebiyatı
eserlerinden yararlanmışlardır. Dolayısıyla yazarlarımızın hikayelerınde ki
sosyaleşmeyi ele aldıkları konuları çok daha sade bir şekilde anlatmağa çalışmışlardırlar. Nedenlerden bazıları mesela eskilerde Makedonya`da yaşıyan bütün etnik topluluklara ait çocuklar, evlerin bahçelerinde, sokaklarında oynardırlar… Herkes herkesi tanırdı, arkadaşlar çoktu… Aileler şimdiki
gibi genellikle tek çocukla yetinmezdi ya da yetinmek zorunda kalmazdı…
Evlerde sadece anne ve babalarıyla değil, anneanne-babaanne, dede ve kardeşlerile, amcalarıyla birlikte yaşarlardı… Dolayısıyla da sosyalleşmek
şimdiki gibi çaba sarfedilmesi gereken bir konu değildi. Yazarlarımız eserlerini çocuk üzerine yazarken konuları seçmekte pek zorlanmazdılar.
Bu nedenle çocuk edebiyatının temelinde halk edebiyatı vardır diyebiliriz. Başka bir deyişle halk ebiyatı çocuk edebiyatının gelişmesine
kaynaklık etmiştir. Makedonya’daki ilk nesil Türk yazarları halk edebiyatı
ürünlerinden yararlanarak: halk masaları, Nasreddin Hoca fıkraları, efsaneler, destanlar, bilmeceler, atasözler, tekerlemeler, sayışmacalar ve diğer
edebi türlerinden yaralanarak ilk hikayelerinin oluşmasında önemli röl oynamıştır. Kısaca şunu vurgulamakta fayda var. Makedonya Halk Kurtuluş
Savaşından sonra değişik halklardan oluşan yeni bir devlet sistemi içerisinde yeniden düzenlenme ve kalkınma girişimlerinde bulunulur. Bu yeni
sistem eğitim sayesinde gerçekleşir. Bu nedenle, devlet eğitime daha fazla
önem vermiştir. Çocuklar için çok sayıda kitap yayınlanmaya çalışılmıştır. Yazarların tümü bununla ilgilenir. Makedonya’da hem Türk yazarları
tarafından hem de Tito Yugoslavya`sındaki tüm halkların çocuk edebiyatlarından eserler Türkçeye tercüme edilerek çocuk edebiyatı kısa zamanda
zenginleşir.1 Bu dönemde yayınlanan her eser o dönemi yansıtmaktadır.
Çocukların yaşadıkları ortam, devlet sistemi ve gördükleri eğitim aslında
1 Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir Hayber, Makedonya ve Kosova Türklerinin
edebiyatı, İstanbul, 2001, s. 36
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eserlerin temel konularını oluşturur. Bu dönemdeki ilk eserler olmaları açısından önemli fakat çocukların psikolojik ihtiyaçlarını karşıladıklarını pek
söyleyemeyiz. İşlenilen konular daha fazla savaş, kan, acı, övke ve ülkenin
kalkınmasıyla alakalı. Bunlar çocukları kin ve nefret içerisinde büyümelerine etki etmektedir. Oysakı dostluk ve beraberlik içinde yaşamanın ayrı bir
önemi vardır. Bu nedenle bu tür konulara da değinilmiştir fakat savaş, kan
bir taraftan dostluk ve beraberlik diğer taraftan beraberce sanatçılar tarafından ele alınmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki, tarihi olayları, savaşları
içeren konular daha fazla tarihi ders kitaplarında yer almalıdır diye düşünürüm. Edebi eserlerde özellikle vatan sevgisi, kardeşlik ve beraberlik konuları farklı ve estetik yönden ele alınılmalıdır. Amacımız hem tarihimizi
tanıtmak hem de çocuklarda vatan ve millet sevgisini uyandırmaktır. Dolayısıyla çocukların psikolojik ihtiyaçlarını düşünmek lazımdır. Çocukların
hayal dünyalarını besleyen ve zenginleştiren konulara ağırlıklı verilmelidir. Bunlar ilk nesil yazarlar olduğu için görev icabı bu tarz eser yaratmak
mecburiyetinde kalmışlardır. Bu nedenle estetik değer ve çocuk psikolojisi
arkıa planda bırakılmıştır. Ön planda ise devletin hedeflediği sosyalist ve
komünizim ilkeleri yer alır. Bu sistmi koruyacak ve sahip çıkacak yeni nesiller geliştirme cabasına gidilmiştir. Makedonya`daki Türk yazarları ile
Makedon yazarlarından Blaje Koneski, Slavko Yanevski, Vançe Nikoleski,
Vasil Kunovski, Boris Boyaciski vb diğerlerini birleştiren asıl unsur II
Dünya savşında İşgalcılara karşı yürütükleri ortak savaş konusu oluşturur.
Bu yazarların asıl amacı, Makedonya’da yaşayan tüm halkların birbirleriyle yakınlaşması, aynı ortamı paylaşması ve dostluk ilişkilerinin pekiştirilmesi söz konusudur 2. Makedonya`daki çocuk edebiyatının gelişimi daha
sonraları Türkiye`deki çocuk edebiyatının gelişimine önderlik etmiştir. Bunun sayesinde Makedonya`da Birinci Kuşak Türk yazarları (Şukri Ramo,
Mustafa Karahasan, Necati Zekiriya, Fahri Kaya, İlhami Emin vb.) büyük
rölü olmuştur.
Yazarlarımızın tüm hikayelerinde didaktik konular yaratmak için çaba
gostermeye çalışmışlar, olay ve kahramanlar sayesinde çocukların ailede
ve arkadaş ortamlarında olumlu ve aktiv bir şekilde davranmalarına teşvik
etmisler. Mesela Mustafa Karahasan’ın “Arkadaşlar”3 adlı çocuk hikaye
kitabında yer alan 16 hikayenin, konusu ve biçim bakımından yapısı ge2 Доц.д-р Јованка Денкова, “Фантастиката и научната фантастика во македонската
проза за деца и младина” (yayınlanmamış)
3 Mustafa Karahasan, Yedi başlı dev, Birlik yayınları, Üsküp, 1973, s.78
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nelde aynıdır. Hikayelerdeki olaylar genelde hikaye kahramanı olan Adnan
tarafından gerçekleşir. Adnan’ın doğumu babasının uzun zamandır yurt dışında olduğu dönemlere rast gelir. Bir Türk ailesinin beş çocuğundan biri
Adnan’dır. Evin en küçüğü ve tek erkeği Adnan`dır. Asıl eğlenceyi oyunda
bulur. Onun oyuncakları geçicidir. Oyuncaklarından bıkınca erişmek istediği her konuda asıl çocuk silahı olan ağlamayı kullanır. Babasının eksikliğinde asıl ihtiyaçlarını amcası karşılıyor. Adnan’ın evin dışındaki ortamla
ilk teması zor olmakla beraber eğlenceyle sonuçlanır. Öyle arkadşlarlarla
tanışır ki onlara hükmedecek yerde tam tersine çocuk oyunlarındaki kurallara uymak mecburiyetinde kalır. Bununla asıl gücünü ve hakimiyetini
kaybettiği bilincine varır. Bunlar çocuk oyunlarındaki doğal kanunlarını
oluşturur ve her çouktan bu genel kanunlara uyum sağlanması istenir. O
dönemlerde Türkçe eğitimi her yerde görülmemektedir. Bu nedenle Adnan
din eğitimi görmek mecburiyetinde kalır. Bununla yazar, kahramanımız
Adnan sayesinde o dönemin önemli sorunlarından birine de değinmiş olur.
Bununla savaş öncesi devlette uygulanan asıl rejimden bahseder.
Makedonya`da gelişen Türk çocuk edebiyatı konusunda yayınlanan
çok sayıdaki hikayeler konu bakımından zengin olsalar da biçim bakımından kisa hikayelerdir. Bu hikayeler genelde öğüt vermek amacıyla çocuklar
arasında saygı, sevgi, paylaşım ve hoşgörü mesajlarını verirler.
Tanınmış çocuk hikayelerinden: Fahri Kaya`nın “Gökküşağı” ve
“Güle güle” (1978), Hüseyin Süleyman`ın “Çocuklar’ (1964), Mustafa
Karahasan’ın “Yedi Başlı dev” (1975) ve “Arkadaşlar” (1965), Nusred
Dişo Ülkü’nün “Kara İsmet” (1976), Recep Murat Bugariç’ten “Küçük
Adam” ve “Cigara” (1983) adlı hikaye kitaplarındaki ortak konu oyunlarla
zenginleşen çocuk yaşamı, arkadaşlık, okul, aile, çocuk üzüntüleri ve dertleri, çocukların önemli özellikleri ve alışkanlıkları yer alır. Bazen çocuk
psikolojisini bilmeden tanımadan büyüklerin veya arkadaşların yanlış davranışlarda bulunarak çocukların yanlış hareketlerde bulunmaları, yanlış karar almaları ve bu kararların doğurduğu kötü sonuçlara değinilir. Mesela:
Fahri Kaya’nın “Şişko” adlı hikayesinde arkadaşları tarafından alay edilir
ve Şişko denildiğinden ötürü okulu bırakmaya karar vermesi olayı.
Makedon Türk çocuk edebiyatında önemli yazarlardan biri Necati
Zekiriya’yı anmadan geçemeyiz. Yayınladığı eserlerinde ‘Bizim Sokağın
çocukları”, Eski Sokağın çocukları, Yeni Sokağın Çocukları, Bisim Sokağın Romeo ve Julieti, ve Orhan adlı hikaye kitapları çocuklar tarafından
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sevilen kitaplar arasında yer alır. Bu hikayeler hem okul ders kitaplarında
hem de ders dışı etkinlik olarak okutulan kitaplar arsında yer alır. Bu kitaplar sadece Türk öğrencileri tarafından değil, Makedon ve Arnavut öğrencileri tarafından da ders dışı etkinlik olarak okutulan kitaplar arasında yer
alır. Necati Zekiriya`nın kiatapları aslında bir çok dile tercüme edilmiştir.
Bugün bile hala proğramlarda yer alır ve çocuklara okuturulmaktadır. Konuların ustalıkla ele alınması aslında hikayelerin çocuklar tarafından ilgiyle
okunmasına neden olmuştur.
Hikayelerde, her olayı sorgulayan çocuklar sayesinde çocuk dünyası
yansıtılır. Hikayedeki olaylar çocukları düşünmeye teşvik ederek yaratıcı
olmalarını sağlar. Hikayelerinde asıl kahraman Orhan ile Sevil’dir. Yazar
diğer kahramanları isimlendirmeden asıl isimleriyle değil tam tersine fiziki
yapısına uygun takma adlarla anmayı uygun bulur. Mesela: Kürdan, Bure,
Şarışın isimleriyle zikreder. Fakat diğer hikaye kitaplarında asıl isimleriyle
zikretmeye çalışır. Bu dört kitap birbirinin devamıdır ve bir bütün oluşturur. Orhan kitabı aslında son hikaye kitabıdır. Bu kitapta değişik ulutan
çocukları bir arada ele alır. Hatta bu çocuklar aynı sokağın çocuklarıdır.
Arkadaşlık ve paylaşmayı ele alarak aslında çocukların din, dil ve ırk ayırımı yapmadıklarını ve oyunlarla zenginleşen dünyalarını, aşk serüvenlerini
geçek bir duyguyla yansıtmaya çalışır. 4
Makedon Türk yazarlarımızın bazılarının hikaye eserinde hayvanlara
rastlanılır. Çocuklar hayvanları sevdikleri herkezce bilinir. Bu sevgi duygusunu bazen dile getirmek çocuk ve hayvan arasındaki bağı ele almak bazen
de hayvanlara insani özellikler takınarak çocuklara öğüt vermek amacıyla
ele alındıkları görülür.
Bu tür hikaye eserlerinde hoşgörü, sevgi ve acıma duyguları ele alınmıştır. İlk nesil yazarlarımızın eseri konu bakımından zengindir. Bu eserlerin eleştirilecek en önemli yönü eserde kullanilan dildir. Cümle hatalarına,
yanlış kelime kullanımlarına rastlanılır. Tüm hikayelerde ağız konuşmasının etkisi görülür. Ama unutmamak lazim ki bu ilk nesil yazarlarımız kendi
anadillerinde eğitim görmemişler tam tersine Makedonca, Sırpça veya Bulgarca eğitim görmek mecburiyetinde kalmışlardır.
4 Necati Zekeriya, Orhan, Birlik yayınları, Üsküp, 1988, s.56
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Karşılaştıkları tüm zorluklara rağmen yine de ilk nesil Makedon Türk
yazarlarımızı kutlamak gerekir. Bugün belki teknolojinin ilerlediği ve bilgi
çağı denilen bir çağda yaşamamıza rağmen Çocuk edebiyatı yazarlarının
hepsi 60 yaş üzerinde olan yazarlarımızdır. Yeni kadro yetiştirmeye ihtiyaç
duyulmaktadır. Malesef genç nesil pek yazmayı sevmiyor. Yazmaya da gerek duymuyor belki çünkü ne de olsa internette her şey var.
SONUÇ
Sonuç olarak şunu vurgulayabiliriz ki, Makedonya`daki
Türk yazarların yayınladıkları hikaye kitapları sayesinde, çocukların
sosyaleşmeleri ve kişilik kazanmaları, saygı, sevgi, acıma, hoşgörü
duygularının gelişmesi ve bu bilince varılması sayesinde paylaşmayı
öğrenmek, aynı ortamı paylaşmak ve aynı ortamda yaşamayı
hedeflemişler.
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BALKANLAR: BİR LİDERİN VE BİR ÜLKENİN
KADERİNİ BELİRLEYEN COĞRAFYA
ÖZET

Dr. Fahriye EMGİLİ٭

Her kültür çevresi kendi insan tipini yetiştirir. Değişik kültür ortamlarında
yetişen kişiler, yetiştikleri ortama özgü özellikleri taşırlar. Üstün kişiliğe sahip
olanlar da mevcut kültür ortamını etkileyebilirler. Bu sebeple, insanların yetiştiği
ve içinde yaşadığı topraklar ve kültür ortamı ile olayları yönlendiren insan birlikte
değerlendirilmelidir. Mustafa Kemal’in liderlik, askerlik ve düşünce dünyası ile
biçimlenen Türkiye Cumhuriyeti’ni incelerken de Atatürk’ün yetiştiği çevrenin
bütünü tüm çeşitliliği ile gözönünde bulundurulması gerekir. Atatürk’ün yetiştiği,
öğrenimini sürdürdüğü Balkan topraklarını, bu toprakların sahip olduğu değerleri
ve Atatürk’ün bu toplumda geçirdiği tecrübeleri gözden geçirmek, yetiştiği kültür
çevresini ve bu kültür çevresini şekillendiren sosyal ortamı tanımaya da yardımcı olur. Mustafa Kemal Atatürk’ün çocukluğu, gençliği, askerin ve askerliğin ön
planda yer aldığı Balkan topraklarında geçer. Bu çalışma kapsamında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğinin oluşumunda, doğduğu ve
hayatının ilk yıllarını geçirdiği mekânın, Balkanların ve Makedonya’nın, etkisini
belirlemek amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Balkanlar, Mustafa Kemal Atatürk, mekân,
kültür

THE BALKANS: LANDS THAT HAVE PREDESTİNED
THE DESTİNY OF A LEADER AND STATE
ABSTRACT

Dr. Fahriye EMGİLİ

Each cultural environment brings up its own human type. People who has
grown up within different environments, has the characteristics of that environment. Superior people may effect to the cultural environment. That’s why we should estimate this kind of people together with their environment. If we analyze
Republic of Turkey which is established by Mustafa Kemal’s characteristics of
leadership, soldiery and thoughts, we should take into consideration the variety
of environment where he has grown up.Making a review over the Balkans and its
value where Ataturk has grown up and received education, and as well got experience at this society, will help us to know more about the cultural environment
and its society where he has grown up. Childhood, youth, and soldiery of Mustafa
Kemal Ataturk has occurred in the Balkans. Within this study it is aimed to define
the influence of Balkans and Macedonia into personality of Mustafa Kemal Atatürk who is founder of Republic of Turkey.  
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GİRİŞ
Mustafa Kemal, Osmanlı Devleti’nin siyasal olarak çözülmesi, dağılması ve emperyalist paylaşıma tabi tutulması sürecinde ortaya çıkan bir
önderdir. Bu dağılma ve paylaşım Osmanlı Devleti’nin hemen hemen bütün coğrafyasında gerçekleştiği gibi, Mustafa Kemal’in doğup büyüdüğü
toprakları da kapsamıştır. Bir Osmanlı-Türk aydını olarak Mustafa Kemal,
Balkan Savaşları’ndan itibaren, Birinci Dünya savaşı süreci de dâhil olmak
üzere, üstlendiği bütün görevler boyunca, Balkanlar’dan Trablusgarb’a,
Ortadoğu’dan Anadolu’ya kadar olan dönemde tüm Osmanlı coğrafyasını
karış karış tanıma imkânı bulmuştur. Bu süreçte, gerek genel olarak Osmanlı halklarını, gerekse mensubu olduğu Türk halkını yakından tanıma
imkânı bulmuştur. Bu imkân, Mustafa Kemal’in Türk halkının benliğinde
emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı bir direnme ve kendi sosyal, siyasal,
kültürel ve iktisadî yaşamında bir değişim istenci ve çabasını görmesine
vesile olmuştur.
Bununla birlikte, sosyalizasyonu belli bir mekân kavramı içinde biçimlenen bireyin kişiliğinin şekillenişi üzerinde; mekânın sahip olduğu
özellikler önemli bir etkendir. Bu çalışma kapsamında, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün kişiliğinin oluşumunda, doğduğu ve yaşamının ilk yıllarını geçirdiği mekânın, Osmanlı Devleti’nin her bakımdan
en hareketli bölgelerinden olan Makedonya’nın ve buranın coğrafî merkezi
sayılan Selânik’in etkisini belirlemek amaçlanmaktadır.
29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanını izleyen dönem, coşkulu bir etkinlilik ve yaratma dönemidir. Bunu sağlamada Atatürk’ün kişisel rolü, bir
lider olarak eşsizdir. Atatürk’ün burada çizilen liderlik portresi göz önüne
alınırsa, büyük devrimi meydana getiren laik devletin kurulması, öğretimde
çağdaş bilimlere ağırlık verilmesi, ülke kapılarının batı tekniğine açılması,
harf devrimi, giyim-kuşamda batıya uyulması gibi büyük atılımların bu kadar kısa zamana nasıl sığdırılmış olduğu daha iyi anlaşılır. Mustafa Kemal
Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasetinin, ekonomisinin, toplumunun,
eğitiminin mimarıdır. Tarih ders kitaplarında bir lider olarak Atatürk’ün örnek olaylardan hareketle pek çok kişilik ve kişisel özellikleri sıralanmaktadır. Kuşkusuz, en önemli kişilik özelliği de kendisinin genel çerçeveyi
çizip, işleri özellikle de eğitim ve öğretim işlerini en aydın ve en bilgili
uzmanlara bırakmış olmasıdır. Bir diğer özelliği de Türk toplumunun varlığını korumaya ve mutluluğuna kendini adayan fedakar bir kişi olmasıdır.
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Dolayısıyla, dünyada yirminci yüzyıla damgasını vuran birkaç devrimci liderden birisi, hatta en önemlisi olan Mustafa Kemal Atatürk’ün yetişme sürecinin incelenmesi, O’nun dar anlamda “kişilik özellikleri”, geniş
anlamda “liderlik özellikleri”nin ortaya konulabilmesi bakımından önemlidir. Liderin çevresi ise; ailesi, okuduğu okullar, meslek ortamı, yaptığı
görevler ve insanlık idealleri ve birikimlerinden oluşur. Doğduğu topraklar,
eğitim-öğrenim ortamı da, bu çevrenin ve yetişme sürecinin önemli bir bölümünü, kesitini meydana getirir.
Bu bakımdan, aile çevresi ve çocukluğu da dikkate alındığında,
1881’de doğduğu Selânik’ten 1899’da Harp okuluna İstanbul’da başladığı
döneme kadar, Mustafa Kemal’in hayatı Balkanların önemli şehirlerinde
şekillenmişti. Bu zaman diliminde dış çevre olarak, çocukluğunun geçtiği
değişik mekânlar, okuduğu okullar, Manastır ve Selânik’dir. İç çevre açısından ise, genç Mustafa Kemal’i etkileyen arkadaşları, dersler, öğretmen
ve yöneticiler, olaylar, düşünürler, şairler, yazarlar, okuduğu kitaplar, birikim ve kişiliğinin kaynaklarıydı. Kısaca, dünya çapında “vizyon” sahibi başarılı bir devrimci lider olmasında, yetiştiği çevrenin doğrudan etki
yaptığı görülmektedir. Atatürk’ün söylediklerinin ve gerçekleştirdiklerinin
daha iyi anlaşılıp, anlatılmasında bu sürecin çok iyi bilinmesinin önemli
olduğu da ortadadır.
Mustafa Kemal’in doğduğu yüzyılı ve mekânın yapısını iyi anlayabilmek için dönemin koşulları ve bireyleri de sorgulanmalıdır. Mustafa
Kemal’in doğduğu ve içinde bulunduğu çağın bireyi; dönemin koşullarını
sorgulayan ve dünyada olup bitene ve devletin içinde bulunduğu duruma
yönelik çözüm yolları arayan, aydın bir kuşaktır. Öte yandan, 19. yüzyıla
değin ideal insan tipine bakıldığında her şeyini padişaha borçlu hisseden,
O’na sonuna kadar borçlu olduğunu duyumsayan, kendi köyünden ve mahallesinden çıkmamış bir insan tipi yaşamda varlığını sürdürmekteydi. İşte
bu insan tipi, 19. yüzyıla değin karşılaştığı sorunlara çözüm aranmasını
beklememekteydi.1 Bununla birlikte, bilgi alışverişinin hızlandığı, milliyetçilik akımlarının dünyayı ve Balkanları etkilediği dönemde; cemiyetler ve basın aracılığıyla sorgulayan ve çözüm üretmeye çalışan ideal insan tipi ortaya çıkıyordu. İşte, Mustafa Kemal de milliyetçilik çağında ve
Osmanlı’nın Balkanlar’da gücünü yavaş yavaş kaybetmeye başladığı bir
dönemde Selânik’te doğar.
1 Özer Ergenç; “İdeal İnsan Tipi Üzerinden Osmanlı Toplum Evrimi Hakkında Bir Tahlil
Denemesi”, XI. Uluslar arası Türkiye Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi, Sunulmuş
Bildiri, 17-22 Haziran 2008, Bilkent Üniversitesi, Ankara: 2008.
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Mustafa Kemal Atatürk’ün Balkan topraklarından olmasının kişiliği
ve liderliği üzerinde yarattığı etki ve farklılıkları, doğduğu yer Makedonya
(Selânik)’nın, coğrafî ve siyasî anlamda konumu incelenerek ortaya konulmalıdır. Mustafa Kemal Atatürk’ün siyasal eylemi bugün çok çeşitli yönleri ile karşımıza çıkmaktadır. Onun eseri yabancı egemenliklerinin yok
edilmesi, Cumhuriyetin kurulması, ulusal birliğin oluşturulması, çağdaş
medeniyet yolunda bir dizi toplumsal ve kültürel devrimlerin gerçekleştirilmesi ve ekonominin yeniden yönlendirilebilmesi ile bir bütün oluşturur.
Bu çok büyük eserde, Balkan coğrafyasından, kültüründen olmanın ve eğitim yaşamının büyük bir kısmını bu topraklarda geçirmiş olmanın, Mustafa
Kemal Atatürk’ün liderliğindeki etkisi gözardı edilemez.
1. Mustafa Kemal’in Doğduğu Coğrafya : Makedonya
(Selânik)
Makedonya, Osmanlı Devleti içindeki çeşitli milletlerin bir yandan
rastlaşıp karıştıkları, bir yandan da kendilerine özgü farklı yaşayışlarını sürdürdükleri bir yerdi. Buraya Türklerin, beş yüzyıldan beri Doğulu, Batılı
bir sürü ırkı bir arada tutmak için uyguladıkları gevşek, fakat etkili organizmanın küçük bir örneği denebilirdi. Makedonyalılar, Müslüman, Hıristiyan
ya da Musevi; Türk, Yunan, Slav, Ulah ya da Arnavut, hepsi ülkelerinin
toprak yapısının ve en soğuktan en sıcağa kadar değişen ikliminin gerektirdiği disiplinle sertleşmiş, sağlam, dayanıklı insanlardı. Mustafa Kemal de
bir Makedonya’lıydı. Doğum yeri, vilâyetin denize açıldığı kozmopolit bir
liman şehri olan Selânik’ti.
Tarihsel süreçte Makedonya, eski dönemlerden başlayarak Osmanlı
hakimiyeti altına geçtiği dönemde, Osmanlı idaresi Makedonya’ya iyice
yerleşmiştir.2 Burada fethin kalıcı olabilmesi için bazı tedbirlere başvuruldu. Bu amaçla gönüllü iskân siyaseti sayesinde, Anadolu’dan göçürülen
Türk unsuru; yörükler veya Türkmenler bu bölgeye yerleştirildi. Özellikle, Selanik yörükleri diye bilinen ahalinin Makedonya ve Teselya’da iskân
edildiği bilinmektedir. Dolayısıyla da bu ahalinin Türk-İslam kültürü, millî
örf ve adetleri, çevrenin coğrafi şartlarına göre şekillenmiştir.
2 Makedonya; Osmanlı Devleti’nin Selânik, Manastır, Kosova Vilâyetleri’ni kapsadığı
alan olarak bilinmektedir. Selanik Vilâyeti, Serez, Drama ve Taşöz sancaklarından,
Kosova Vilâyeti; Prizren, Senice, Taşlıca, Priştine ve İpek, Manastır Vilâyeti; Debre,
Serfice, Elbasan ve Görice sancaklarından oluşmaktaydı. Miodrag Drugovac; İstorija
na Makedonskata Knizevnost XX vek, Misla, Skopje: 1990, s.46; Makedonya, Harp
Akademileri Komutanlığı Yayınları, İstanbul, 1992, s.73.
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Osmanlı döneminde Makedonya, heterojen bir nüfusa sahip idi. Burada Arnavutlar, Sırplar, Ermeniler, Rumlar, Türkler, Makedonya Bulgarları ve diğer milletlerden insanlar yaşıyordu.3 Bu farklı nüfus komposizyonu,
Makedonya’nın çok yönlü toplum ve siyasî yapısını da göstermektedir. Makedonya, Hıristiyanların Müslümanlara ve Yunanlıların, Slavların Türklere
ve birbirlerini karşı ayaklandıkları, Balkanların tümünü oluşturan çeşitli
unsurların birbirinden kopup dağıldıkları, bir tedirginlik çağıydı. Millî duyguları kabarmış olan bu topluluklar, imparatorluktan ayrılıp kurtulmaya ve
ülkeyi Yunanistan, Bulgaristan ve Sırbistan yararına içten çökertmeye çalışıyorlardı. Yayılma isteği peşinde koşan büyük devletler, birbirlerine rakip
Rusya ve Avusturya-Macaristan İmparatorlukları, bitişik sınırları arkasında
entrikalar çeviriyor, egemenlikleri altındakileri ayaklandırıyor, vakti gelince harekete geçip bölgeyi istilâ için hazırlık yapıyorlardı.
Amaçlarını gerçekleştirebilmek için Bulgaristan, Rusya’nın büyük
desteği ile Makedonya’nın istikrarını bozma faaliyetlerine koyulmuştur.
Bulgar milliyetçileri, hem içeriden hem dışarıdan yaptıkları çete saldırıları ile Makedonya’yı yaşanamaz bir yere çevirmişlerdi. Makedonya’da
1893’de kurulan, Bulgaristanla bağlantısı olan, Makedonya Dahilî Devrimci Örgütü (IMRO), Makedonya halkını kitlesel bir ayaklanma için
örgütlemekteydi.4
Mekân açısından duruma bakıldığında ise, 19. yüzyılın başlarından
itibaren Osmanlı Devleti’nin, hinterlanda doğru küçülmeye başladığını görülmektedir. Özellikle hem içe hem dışa yönelik bir demografik hareketlilik
yaşanmaktaydı. Böylece Mustafa’nın doğduğu sıralarda, bir zamanlar Batı
nasıl Doğu’nun önünde dize gelmişse, Doğu da Batı’nın önünde dize geliyor ve Osmanlı Devleti de, gerileyiş ve çöküşüne doğru hızla kayıyordu.
Makedonya’nın merkezi vilayet konumundaki Selânik şehrinin ortamının Mustafa Kemal’in fikri yapısının oluşmasında nasıl bir etkisi olduğu üzerinde durulmalıdır. Selânik, Makedonya’nın en gelişmiş, işlek
limana sahip bir şehri idi. Avrupa ile demiryolu bağlantısı vardı. 1871’de
demiryolu ile Üsküp’e bağlanmış, daha sonra 1888’de Belgrat demiryolu
ile birleşmiş, 1890’da Selânik-Manastır ve 1896’da ise Selânik-İstanbul
hatları işletmeye açılmıştı. Ekonomik gücü hızla artan Selânik, Osmanlı
3 Leften Stravnos Stavrianos; The Balkans 1815-1914, New York: 1963, s.5.
4 Justin McCarthy; Osmanlı’ya Veda, Çev. Mehmet Tuncel, Etkileşim Yayınları, İstanbul,
2006, s.168; Bu örgütler ve faaliyetleri hakkında geniş bilgi için bkz. Yusuf Hamza; “19081912 Yılları Arasında Makedonya’da Kurulan Ayrılıkçı Örgütler ve Osmanlı-Balkan ve
Doğu Federasyonu Kurma İddiası”, Türk Dünyası Araştırmaları, S.75, Aralık 1991, s.4765.
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Devleti’nin ithalat ve ihracat kenti haline gelmişti. Halkının ticaret ve sanayi ile uğraşmasına yol açmıştı.5 19. yüzyılda geniş caddeleri, görkemli
binaları ve alışveriş merkezleriyle, su, havagazı, tramvay kuruluşları ve
Avrupa gruplarının sık sık geldiği tiyatro topluluklarıyla âdeta bir Batı kentini andırıyordu. Şehirde çeşitli din, mezhep ve ırk mensupları bir arada
yaşamaktaydı.6 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren Balkan Savaşı’nın
başlangıcına değin geçen süre içinde, Selânik’te canlı bir Türk basın hayatının da varlığı dikkati çekmekteydi.7
Selânik’in deniz ve demiryolu bağlantısı bulunması, ticaret merkezi
olması, renkli etnik yapısı, şehirde batı etkisine açık çeşitli fikir akımlarının yerleşmesine elverişli bir ortam hazırlamış, Mustafa Kemal genç yaşta
değişik yaşayış şekillerine aşina, her türlü yeni fikre açık bir ortamda gelişme imkânı bulmuştu.8 Makedonya’nın coğrafî merkezi sayılan Selânik
vilayeti, aynı zamanda yeni fikir akımlarının aydınlar arasında işlendiği ve
örgütlendiği bir yerdir. Mustafa Kemal, bu bölgede ilk askeri görevlerini
yaparken kendini siyasi akımların içinde bulmuştur.
Osmanlı Devleti’nin önemli bir bölgesi olan Makedonya’da fikir
akımları yoğun bir şekilde belirlenmiş, I. Meşrutiyetten sonra ikinci Meşrutiyet hareketi burada hazırlanmıştır. Dolayısıyla, dimağlarımızda Mustafa
Kemal ile özdeşleşen pembe boyalı ev ve Selânik şehri, Mustafa Kemal’in
büyüyüp gelişmesi gibi ülkenin kurtarılması fikri ve çabalarında önemli bir
yere sahiptir.
Mustafa Kemal’in, çocukluğunun ve gençliğinin bir bölümünün geçtiği Selânik, Manastır, Sofya ve diğer yerlerde arkadaşları ile ülkenin içinde bulunduğu durumu konuşup, ülkenin kurtarılması yönünde ile toplantılar düzenlemekteydiler. Mustafa Kemal, kurmay yüzbaşısı olduğu 1905
5 Adnan Güz; “Selânik 1881”, Yıllarboyu Tarih, C.7, S.3, Mart 1981, s.22.
6 1889/1890 yılı Selanik Salnamesi’ne göre 1885’te 46 Türk mahallesinde 30000, 16
Yahudi mahallesinde 45000, 12 Rum mahallesinde 13000 olmak üzere, toplam 88000
insan yaşıyordu. 1895 yılında yapılan sayımda ise nüfusun 24258’i Müslüman, 11706’sı
Rum, 1111’i Bulgar, 39495’inin Yahudi olduğu görülür. Bkz. Salname-i Vilayet-i Selânik:
1307.
7 1869’da yayınlanmaya başlayan “Selânik”; haftalık olarak 1872’de yayına başlayan
“ Rumeli” gazeteleri vardı. Daha sonra Yunus Nadi’nin başyazarlığını yaptığı günlük bir
diğer gazete “Rumeli” gazetesinden başka, Ali Canip Yöntem’in çıkardığı ve içinde “Yen
Lisan” bayraktarlığını yapıldığı, “Genç Kalemler” gibi bazı dergiler burada çıkıyordu.
Bkz. Semavi Eyice, “Atatürk’ün Doğduğu Yıllarda Selânik”, Doğumunun Yüzüncü
Yılında Atatürk’e Armağan, İstanbul: 1981, s.3-4.
8 Semavi Eyice; “Atatürk’ün Doğduğu Yıllarda Selânik”, Doğumunun Yüzüncü Yılında
Atatürk’e Armağan, İstanbul: 1981, s.461-519.

88 HİKMET

HİKMET 19

yılı ile İkinci Meşrutiyet’in ilân edildiği 1908 yılı arasında geçen üç buçuk
yıllık zamanı bir yandan askerlik görevini yapmak, diğer taraftan da yurdun kurtarılması için çalışmakla geçirir. Şam’da süvari stajını yaptığı sırada Padişahın istibdadını yıkmak amacıyla, “Vatan ve Hürriyet” adında gizli
bir cemiyet kurulmasına öncülük eder (1906). Bu cemiyetin özelliği en çok
subaylar arasında yayılması ve yayılmasına çalışması olacaktır.9 Bu gibi
faaliyetlere canla başla katılabilecek subayların büyük kütlesi de Suriye’de
değil Makedonya’da idi. Kesin başarı için orada çalışmak gerekiyordu ve
Mustafa Kemal de Makedonya’ya gidecektir.10 Selanik’te bu cemiyeti kurma çalışmalarına başlar; eski arkadaşı Ömer Naci, Topçu Subayı Hüsrev
Sami, sınıf arakdaşı ve o sırada Selanik Askeri Rüştiyesi Tarih ve Edebiyat
Öğretmeni Hakkı Baha’yı bulur. Bunların yönlendirmesiyle Selanik Öğretmen Okulu Müdür Hoca Mahir ve yine Selanik Askeri Rüştiyesi Müdürü
Bursa’lı Tahir ile tanışır. Bu isimler Mustafa Kemal’in hazırladığı inkılâba
Makedonya’da ilk girenlerdir. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’ni konuşmak
için bir gece, Hakkı Baha’nın evinde toplanırlar. Atatürk hemen söze girer
ve şunları söyler:
“Arkadaşlar, bu gece burada sizleri toplamakta maksadım
şudur. Memleketin yaşadığı vahim anları size söylemeye
lüzum görmüyorum. Bunu cümleniz müdriksiniz. Bu bedbaht
memlekete karşı mühim vazifelerimiz vardır. Onu kurtarmak
yegâne hedefimizdir. Bugün Makedonya’yı ve tekmil Rumeli
kıta’sını vatan camiasından ayırmak istiyorlar. Memlekete
ecnebi nüfuz ve hâkimiyeti kısmen ve fiilen girmiştir. Padişah
zevk ve saltanatına düşkün, her zilleti irtikâp edecek menfur
bir şahsiyettir. Millet zulüm ve istibdat altında mahvoluyor.
Hürriyet olmayan bir memlekette ölüm ve izmihlâl vardır. Her
terrakinin ve kurtuluşun anası hürriyettir. Tarih bugün biz
evlatlarına bazı büyük vazifeler tahmil ediyor. Ben Suriye’de
bir cemiyet kurdum. İstibdat ile mücadeleye başladık.
Buraya da bu cemiyetin esasını kurmaya geldim. Şimdilik
gizli çalışmak ve teşkilatı taazzuv ettirmek zaruridir. Sizden
fedakârlıklar bekliyorum. Kahhar bir istibdada karşı ancak
ihtilal ile cevap vermek ve köhneleşmiş olan çürük idareyi
yıkmak, milleti hâkim kılmak hulasa vatanı kurtarmak için
sizi vazifeye davet ediyorum.”11
9 Bkz. Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin kuruluşu hakkında bilgiler için, Belleten, Sayı 2,
Nisan 1937.
10 Hikmet Bayur; Atatürk Hayatı ve Eserleri, Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları,
Ankara: 1990, s.16.
11 Hüsrev Sami Kızıldoğan, “ Vatan ve Hürriyet- İttihat ve Terakki”, Belleten, Ekim 1937,
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Konuşmasından sonra teşkilatla ilgili konular görüşülür ve Atatürk
Hüsrev Kızıldoğan’a bakarak: “Hüsrev tabancanı çıkar, bu masanın üzerine koy, kararımızı yemin ile teyit edelim.”der. Bunun üzerine Hüsrev Kızıldoğan, taşıdığı brovnik tabancasını masanın üzerine koyar. Hepsi ellerini tabancanın üzerine koyarak ölünceye kadar bu mukaddes dava uğrunda
çağlaşacaklarına and içerler. Atatürk’ün yüksek huzurunda o gece Türk’ün
kurtuluş tarihi doğmuştu.12 Bu suretle 1908 inkılâbını yapan Vatan ve Hürriyet Cemiyeti’nin o gece Selanik’te de temel taşları konulmuştu.
Şam’da önce “Vatan” adıyla kurulan, sonra “Hürriyet” adını da alan
gizli kuruluşun Selanik’te “Vatan ve Hürriyet Cemiyeti” diye şube kuruşu;
bunun kısa bir süre sonra hiçbir başarı sağlamadan silinişi, Atatürk’ün hayatı, İttihat ve Terakki ile ilişkisi açısından tarihî bir önem taşımaktadır.
Meselâ, Behiç Erkin, Mustafa Kemal’i ilk kez Selânik’te tanıdığını
belirterek, 1907’de Selânik’te erkânı Harbiye Kolağası iken, Mustafa’nın
Selânik’te Akşamları Olimpos Palas ve Yonyo’da, yazın Beyaz kule’nin
bahçesinde toplanarak, memleket işlerini subaylarla tartıştığını söyler.13
Yeni fikirlerin yayıldığı ve hayata geçitiği Makedonya, Mustafa
Kemal’in doğduğu ve öğrenimini gördüğü bir bölgeydi. Doğal olarak bu
bölge, hem çocukluğu üzerinde hem de yetişme çağında ve sonra siyasî
fikirlerinde ve askerî meslek hayatında etkili olmuştur. Ayrıca, hayat ve
düşüncelerinde aile ve sosyal çevresi, düzenli öğrenim hayatı da etkiliydi.
2. Çocukluğu ve Manastır İdadisi’ne Kadar Öğrenimi
Mustafa Kemal Atatürk, 1881 (Rumi 1296) yılında Selânik’te, Koca
Kasım Mahallesi Islahhane Caddesi’nde, bugün müze olan üç katlı bir evde
dünyaya geldi. Babası o sırada kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, Annesi Zübeyde Hanım’dır.
Atatürk’ün annesi Selânik civarında Langaza’da tarım ve ticaretle
meşgul olan Sofuzade Feyzullah Efendi’nin kızı Zübeyde Hanımdır. Babası Ali Rıza Efendi, Kırmızı Hafız lâkabıyla tanınan, Ahmet Efendinin
oğludur. Aile, soyca Anadolu’dan Rumeli’ye geçmiş, orada önce Debre-i
Bala sancağına bağlı Kocacık beldesine yerleşmiştir.14 Ali Rıza Efendi, önceleri Selânik evkaf idaresinde sonra gümrük idaresinde çalışmış, 1876’da
Sayı 3-4, ss. 619-625; Bayur, a.g.e.; s.17-19.
12 Afet İnan; “Vatan ve Hürriyet”; Belleten, T.T.K. Sayı: 2, Nisan 1937, s.289-298; Afet
İnan; “Mukaddes Tabanca”, Belleten, T.T.K., Sayı: 3-4, Ekim 1937, ss.605-610.
13 Atatürk’ün Bütün Eserleri, C. 3 (1919), Kaynak Yayınları, İstanbul: 2000, s.28.
14 Ali Güler; Atatürk Haftası Armağanı, Ankara: 10 Kasım 1998, s.53.
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Asakir-i Millîye taburunda gönüllü subay olarak hizmet etmiş ve 1871’de
Zübeyde Hanımla evlenmiştir. Bu evlilikten olan üç çocuk (Fatma, Ahmet
ve Ömer) küçük yaşlarda hayata veda etmişlerdir. Mustafa’dan sonra doğan Makbule yaşamış, Naciye ise 12 yaşlarında ölmüştür.15 Bu kısa bilgiden anlaşılacağı gibi, Atatürk mütevazı bir aileden gelmektedir.
Mustafa okul çağına gelir ama annesi ile babası arasında görüş ayrılığı vardır. Geleneklere bağlı olan annesi, onun dinî törenle ve ilâhîlerle
mahalle mektebine gitmesini istemekteydi.16 Aydın görüşlü olduğu anlaşılan babası ise, onun yeni açılan ve modern eğitim yapan Şemsi Efendi
İlkokulu’nda eğitim görmesini arzu ediyordu. Nihayetinde, baba olayı diplomatça çözümledi. Mustafa önce ilâhîlerle, dinî törenle mahalle okuluna
başladı, birkaç gün sonra da oradan alınarak, Şemsi Efendi okuluna başladı
(1887). Mahalle mekteplerinin aksine bu okulda yeni öğretim metotları uygulanmakta, kara tahta, tebeşir, silgi, öğretmen masası, okumayı kolaylaştıracak levhalar kullanılmaktaydı. Pedagojik esaslara göre modern öğretim
yapan bu okulun Mustafa’nın fikrî gelişmesinde olumlu etkiler yarattığını
rahatlıkla söyleyebiliriz.
Bu arada Ali Rıza Efendi rüsumat memurluğunu bırakmış, önce kereste sonra tuz ticareti işine girmiştir. Birincisini Rum eşkıyalar, ikincisini
de tuzların erimesi dolayısıyla bırakmış ve ticarî hayattan çekilmişti. Tekrar
memuriyete giremeyen Ali Rıza Efendi hastalanmış ve 1890 dolaylarında
vefat etmişti. Mustafa, babasının ölümü üzerine okuldan ayrılmak zorunda
kalmıştı. Maddî durumu yetersiz olan Zübeyde Hanım, Langaza’da tarımla meşgul ağabeyi Hüseyin Ağa’nın yanına gitmeyi çare olarak görmüştü
(1890 dolaylarında).
Ancak, Zübeyde Hanım oğlunun öğreniminin yarım kalmasından
üzüntülüydü. Mustafa’yı caminin imamı, köyün papazı ve son olarak da
özel öğretmenle eğitmek gayretleri sonuçsuz kalmıştı. Sonunda anne oğlunun iyi bir eğitim görmesini sağlamak için onu Selânik’e halasının yanına
göndermişti. Mustafa, Selânik Mülkiye Rüştiyesi’nde (ortaokul) öğrenime
başlamıştı. Ancak, burada öğrenciler arasındaki bir kavga dolayısıyla öğretmenlerinden birinin sert muamelesi üzerine okulu terk etmiştir.
Mustafa’nı gönlü öteden beri askerî okuldaydı. Ne var ki, annesi oğlunun asker olup aile ocağından ayrılmasını istemiyordu. Mustafa annesine haber vermeden, Selânik Askeri Rüştiyesi’nin sınavlarına girdi. Sınavı
kazandı. Annesini ikna etmesi zor olmadı. Artık önünde sadece kendisinin
15 Ali Güler; Suat Akgül, Atatürk ve Eğitim, Ankara: 1999, s.195.
16 Lord Kinross; Atatürk, Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Türkçesi: Ayhan Tezer, İstanbul:
1996, s.27.
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değil, mensup olduğu milletin kaderini değiştirecek yeni bir ufuk açılmıştı. Mustafa Kemal’in hayatında bu başarısı, kader tayin edici bir dönüm
noktası olmuştur. Mustafa’nın hikâyesi denilebilir ki, bu askeri rüştiyede
şekillenir. Ailesinin elinde altı yıldır geçirdiği çeşitli öğrenimlerden sonra,
mesleğini kendi seçmişti. Bu seçimde de yanılmamıştı. Subay sınıfı, ülkenin seçkin tabakası sayılıyordu. İlk çocukluk yıllarından itibaren tercihini
moderniteden yana yapan Mustafa Kemal, ilerleyen yıllarda da daima bilimsel bilgi, akıl ve çağdaşlıktan yana bir tavır sergileyecektir.
3. Mustafa Kemal Atatürk’ün Meslek ve Fikir Hayatı
Atatürk’ün yetiştiği dönemde ülkede eğitim birliği yoktu. Bir tarafta
geleneksel öğretime devam eden ilâhiyat ağırlıklı öğretim yapan medreseler vardı. Diğer tarafta ise, batı örneklerine göre kurulmuş, ordunun ihtiyacını sağlayan askerî okullar ile çeşitli meslek mensuplarını yetiştiren meslek okulları, Dar-ül Muallimin (1848 ), Mülkiye (1859) mevcuttu. Ayrıca,
azınlıkların kendi cemaatlerinin ihtiyacını karşılamak için açtıkları azınlık
okulları vardı.17 Bu dönemde sivil ortaokullar çekiciliği az olan okullardı.
Askeri Rüştiyeler ise, Türkçeye daha çok önem vermekte, yabancı dile iki
yıl erken başlamaktaydı. Fransızca ders olarak okutulmaktaydı. Bu okullarda spor salonları da bulunmaktaydı. Sivil Rüştiyelerde ise, Kuran’ın
usulüne göre okunmasına ve Arapça derslerine daha fazla yer verilmekteydi. Yine Askeri Rüştiyelerde öğrenciler, yetenekleri ve durumlarına göre
yükselebiliyorlardı. Tüm bunların yanı sıra bu okulları bitirenler, orduya
girdiklerinde gezme ve geniş Osmanlı Devleti’nin uzak köşelerindeki insanların yaşayışlarını görüp, öğrenmek fırsatını bulabiliyorlardı. Bu sivil
okulların kolay kolay elde edemedikleri bir başka imkândı. Mustafa’nın bu
okulu, Selânik Askeri Rüştiyesi, Mithat Paşa Caddesi’nde, yeni ve oldukça
güzel bir binaya sahip bulunan, düzenli ve disiplinli bir okuldu. Dersleri ihtisas esasına göre okutan ve çoğunluğunu subaylar teşkil eden bir öğretim
ve yönetim kadrosuna sahipti. Öğrenimle birlikte ilk askerlik eğitimlerini
de burada görmekte idiler. Mustafa, çok kısa sürede öğretmenlerin ve komutanlarının dikkatini çeken seçkin bir öğrenci olarak kendisini çevresine
tanıttı. Kendi hatıralarında anlattığına göre Mustafa, Rüştiye’de Matematik
dersine merak sardırdı. Bu derste sınıfın “müzakerecileri” arasına girdi.
Çok sevdiği bu dersin öğretmeni Yüzbaşı Üsküplü Mustafa Sabri Bey onun
yetenek, yaratıcılık ve olgunluğunu teşhis ederek, ona “Kemal” adını ver17 Suat İlhan; “Atatürk’ün Yetiştiği Ortam”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C. II,
S.5, Mart 1986, s.285.
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di. Böylece, yarının Atatürk’ü, Mustafa Kemal olarak tarihe mal oluyordu.
1898’de okulu üstün başarıyla bitirdi. Artık Askerî İdadi’de (lise) öğrenimine devam etmesi gerekmekteydi. Bunun için Mustafa Kemal İstanbul’u
düşünmekteydi. Ancak, sınav mümeyyizlerinden Hasan Beyin tavsiyesiyle
Manastır Askerî İdadisi’ne yazıldı. Artık üç yılını Makedonya’nın diğer bir
önemli şehrinde, Manastır’da geçirecektir.
İdadi’de yatılı ve daha üstün dereceli bir okulun hayat ve öğretim
şartlarına kısa sürede intibak eden genç Mustafa Kemal için, artık ömrünün sonuna kadar sürecek olan “aile yuvası dışındaki hayat” başlıyordu.
Bundan sonra ev yaşantısı sadece izin ve tatillerde kısa süreli olabilecekti.
Askerlik mesleğinin meşakkatli ve zorlu özelliklerinden de kaynaklanan
bu durum, biraz da onun “bağımsız yaşama” karakterine uygun düşecekti. Manastır’da sınıf arkadaşları sadece Selânik Rüştiyesi’ndekiler değildi.
Manastır bölgesine bağlı olan, Üsküp, İpek, İşkodra, Yanya ve Manastır
Askeri Rüştiyelerinden gelen gençler de vardı. Gerek Selânik’te, gerek
Manastır’da okurken edindiği Ömer Naci, Ali Fuat gibi arkadaşları onun
yaşamında mihenk taşı oluşturur. Dönemin vatan, özgürlük kavramlarını,
onların okuduğu şairlerden, düşünürlerden öğrenir.18 Dönemin diplomatik
dili Fransızcaya olan ilgisi, Ali Fuat ile başlar. İlham ve kuvvet kaynağı
olarak gördüğü Fransızca öğretmeni ile devam eder. Hattta, Selânik’deki
Frerler okulunda Fransızcasını ilerlettiği kurslara devam eder.
Meselâ, Manastır’dayken Ömer Naci adında genç bir şairle arkadaş
olmuştu. Boş zamanlarında, beraberce Selânik tren istasyonuna giderek,
askerlerin cepheye hareketlerini izliyorlardı. Bir akşam, istasyondaki kalabalığın arasında uzun, böl cüppeleri ve sivri külahlarıyla bir derviş grubu
gördüler. Dervişler, çaldıkları davul zurna ve neylerin tiz sesleri arasında
kendilerinden geçmiş gibi görünüyorlardı. Çevredekiler de onların bu coşkusuna uyarak isteri nöbetine tutulmuşçasına bağırıp çağırıyor, düşüp bayılıyorlardı. Mustafa, bu sahneyi soğuk bir tiksinti ile seyretti. Ömer Naci’ye
utancından yüzünün kızardığını açıkladı. İçinde, bu çeşit yobazlıklara karşı
büyük bir tepki doğmuştu.19
Mustafa Kemal’e, kendisi gibi Makedonyalı olan arkadaşı Ali Fethi
Fethi, Rousseau, Voltaire, Auguste Comte, Desmoulins, Montesquieu gibi
Fransız filozoflarının eserlerini tanıttı. Çok geçmeden iki öğrenci, bu üstadların kendi ülkelerinin sorunlarını ilgilendiren düşünceleri üzerinde, he18 Bkz. Şerafettin Turan; Atatürk’ün Düşünce Yapısını Etkileyen Olaylar, Düşünürler,
Kitaplar, TTK, Ankara: 1989.
19 Ahmet Emin Yalman; Gördüklerim ve Geçirdiklerim, C.II (1919-1922), İstanbul: 1970,
s.25; Falih Rıfkı Atay; Çankaya, İstanbul: 1967, s.21.
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yecanlı tartışmalar yapmaya başladılar. Bu eserleri okuyarak içinde bulunduğu durumla batıyı karşılaştırma olanağını elde eden Mustafa Kemal’in o
dönemde zihninde ideal bir yönetim modeli oluşur.20
Mustafa Kemal’in en çok okuduğu ve etkisi altında kaldığı, vatan ve
özgürlük kavramlarını yeni kuşaklara aşılamış olan Namık Kemal, Osmanlılık yerine Türklüğü ve Türk duygusunu dile getiren ulusal şair Mehmet
Emin Yurdakul ve insanlığa yükselmeye yönelen Tevfik Fikret, hiç kuşkusuz Mustafa Kemal’i etkileyen kişilerin başında gelir.21 Manastır Askeri
İdadisi’nde başlayan bu etki, O’nun millî duygu ve düşüncelerinin güçlenmesinde etkili olmuştur.22
Hatta, Mustafa Kemal, Kurtuluş Savaşı yıllarında Namık Kemal’in
düşüncelerini ve şiirlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden dile
getirerek, Birinci İnönü zaferinden sonra yaptığı konuşmayı, vatan şairinin
ünlü dizeleriyle “Vatan Bağrına düşman dayasın hançerini-Bulunur kurtaracak baht-ı kara maderini” bitirecektir.23
Mustafa Kemal döneminde aydınlar dünyada olup bitenleri bilirlerdi.
Bunlar belirli okulları bitirmiş kişilerdi. Örneğin, subay okulu, askeri tıp
okulu gibi. Bu okullar çağdaş eğitim düzeyine ulaşabilen, o dönemin en
çağdaş okullarındandı. Bu nedenle bu iki okul dinin dogmatik zihniyetinin,
bir ölçüde de olsa, dışında kalabilmiştir. Ayrıca, gerek askerlik sanatı olsun,
gerek tıp sanatı olsun, her ikisi de gerçeklere dayanan sağlam bir muhakeme gücüne gereksinim gösteriyordu.
Bununla birlikte bu okullarda Fransızca okutuluyordu; bu da en yetenekli ve meraklı öğrencilere Fransız düşüncesi ve Fransız kültürü ile ilişki
kurma olanağını veriyordu. Bu öğrencilerden biri de Atatürk’tür. O’nun bir
özelliği de, bir bakışta geniş ufukları kavrayabilmesidir; ele aldığı her konuyu enine boyuna tanımak ister, çünkü bütün tanınmadıkça onun herhangi
20 Turan; a.g.e.; ss.10-17.
21 Cebesoy; a.g.e; s.30.
22 Mustafa Kemal’in ifadesi ile: “Şair Mehmet Emin Yurdakul’un ilk kez Manastır
Askeri İdadisi’nde öğrenciyken okuduğum: ‘…Ben bir Türküm, dinim, cinsim uludur’
dizeleriyle başlayan manzumesinde bana ulusal benliğimin gururunu tattırarak ilk anlatımı
bulmuştum” ile “Felek her türlü esbab-ı cefasın toplasın gelsin, Dönersem kahpeyim millet
yolunda bir azimetten” dizelerinin ünlü şairi Namık Kemal, O’nun millî duygularının
şairlerinden birkaçıdır.
23 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, I, 1961, s.154; Mustafa kemal, Abdülhak Hamit,
Ahmet Mithad ve tarihçi Murad gibi yazarları da Manastır Askeri İdadisi’nde iken
okumuştur.
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bir bölümü üzerinde sağlıklı bir vargıya varılmayacağına inanır. Arzusu,
tüm toplumun, iyi bir askerin savaş sanatına nüfuz etmek için gereksindiği
olumlu ve akılcı ruhla yönetildiğini görmektir.24
Atatürk’ün çocukluğu ve gençliği, askerin ve askerliğin ön planda
yer aldığı bu ortamda geçer. O’nun yetişmesi ve kişiliğinin gelişmesinde
en büyük özelliklerden birisi de askerlik mesleğine yönelik sistemli ve
kesintisiz bir eğitim görmüş olmasıdır. Atatürk’ün okuduğu okullarda ve
sıralarda Türk milletinin ve Türk tarihinin altın bir kuşağı yetişmiştir. Bu
altın kuşak iki buçuk asır devam eden yenilgilerin baskısından kurtulmaya çalışan bir milletin öncüleri olmuştur. İlk görevlerinde Balkan Harbi’ni
yaşamışlar, imparatorluğun yıkıntılarından kurtulmak için Libya’dan
Sarıkamış’a, Yemen’den Çanakkaleye ve Galiçya’ya kadar on dört cephede kan vermişlerdir.25
Harp akademileri ile askerî eğitimini tamamlayan Atatürk, bütün
önemli rütbelerinde harp tecrübesi kazanacağı görevlerde bulunmuştur.
O’nun Kurtuluş Savaşı’ndan önce geniş bir askerî hareket tecrübesi vardır.
31 Mart Hareket Ordusunda Kurmay Başkanlığı yapmış, Kuzey Arnavtluk
ayaklanmasının bastırılmasına katılmış, Bingazi ve Derne bölgesinde Şark
Gönüllüleri Komutanlığı’nıı üstlenmiş, 2. Balkan Savaşı’nda Edirne’ye
giren Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanlığında bulunmuştur. Yıkılmakta olan bir imparatorluk döneminde yaşadığı, bu imaparatorluğun girdiği harpleri kaybettiği, en az on yıl harp içerisinde üst kademelerde görev
üstlenerek yenilgi görmemiş bir liderdir. Dolayısıyla mareşallik ve gazilik
dahil bütün önemli rütbe ve ünvanlarını muharebe meydanlarında almıştır.
Meşrutiyetçi fikirlerin etki alanına giren çevresi, askerî okuldaki öğrenimi, Fransız ihtilali üzerine edindiği bilgiler, tanığı olduğu büyük sarsıcı
olaylar ve özellikle savaş meydanlarında yakından tanımak fırsatını bulduğu ulusunun düştüğü durumdan duyduğu üzüntü ile kendi bağımsızlığını
yitirmiş bir toplumun çocuğu olarak görmekten duyduğu eziklik, yaralanan
onuru, ona, batılı olmayan toplumların ruhunu doğuşuna tutsak eden zincirleri koparıp atma gücünü vermiştir.

24 Suat Sinanoğlu; Türk Humanizmi, TTK, Ankara: 1988, s.32.
25 Suat İlhan; Harp Yönetimi ve Atatürk, , Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk ve Atatürkçülük Dizisi: 5, TTK, Ankara: 1987, s.3.
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4. Bu Dönemde Kişiliğini Etkileyen Öğretmenleri
Çocukluğunda ve eğitim-öğrenim sürecinde (1881-1905) şüphesizdir
ki, Mustafa’yı etkileyen insanların başında babası ve annesi gelmekteydi.
Bu dönemde, Atatürk’ün kişiliğinin oluşumunda onu yetiştiren öğretmenler de önemli bir yer tutar.
Mustafa Kemal hayatının her döneminde, mesleğinde başarılı, mesleğinin gerektirdiği özellikleri taşıyan, nitelikli öğretmenlere sahip olmuştur. Öğretmenleri onu çok değişik biçimlerde etkilemiş, ona çok yararlı bir
rehberlik yapmışlardır. Kuşkusuz, onu olumsuz manada etkileyen öğretmenleri de vardır. Bunlar arasında geleneksel eğitimin yapıldığı Mahalle
Mektebi ve buradaki “Hüsnühat” öğretmeni Çopur Hafız Emin Efendi ile
Mülkiye Rüştiyesi’nde Matematik öğretmeni ve müdür yardımcısı olan ve
“Kaymak Hafız” diye anılan Hüseyin Efendi sayılabilir. Bu öğretmenlerinden ilki, çocukları yere oturtarak, dizlerinin üzerinde yazı yazdırdığı için;
ikincisi de genç Mustafa’yı haksız yere dövdüğü için onu olumsuz yönde
etkilemiş olmalıdırlar.26
Bunların, Atatürk’ün yaptığı çağdaş atılımları “kötü bir örnek” olarak
etkilediklerini ve yine Mustafa Kemal’i benzer eğitim kurumlarının kaldırılması yönünde yönlendirmiş olduğunu düşünmek mümkündür. Nitekim,
yıllar sonra Mustafa Kemal, Kurmay Subay olarak Selânik’te bulunduğu
sırada, okuduğu Şemsi Efendi İlkokulu ile Mahalle Mektebi’ni ziyaret etmiş; mahalle Mektebi’nin kapısında koca bir kilit asılı olduğunu görmüş,
“kapanması isabet olmuş” demiştir.27 Bu dönemde Mustafa Kemal’i olumlu
yönde etkileyen ve onun Atatürk haline gelmesinde çok büyük katkıları
olan öğretmenlerinin başında şüphesiz, Şemsi Efendi gelmekteydi. Daha
önce kısaca değindiğimiz gibi Şemsi Efendi, eğitim tarihimizde yeni pedagojik yöntem ve uygulamaları ilk deneyenlerdendir.28
Öğrencileri bir üst düzey olan Rüştiyedeki öğrencilerden daha bilgili yetişiyorlardı. Atatürk’ün dinde bağnazlığa karşı görüşlerinde, yenilikçi
fikirlerinde, disiplin duygularının gelişmesinde, Şemsi Efendi’nin öğretim ve uygulamalarının önemli bir payı vardır. Meselâ, Atatürk’ün Harf
İnkılâbı sırasında takip etmiş olduğu yöntemler ve verdiği mesajlar, Şemsi
26 Cemil Sönmez; Atatürk’ün Yetişmesi ve Öğretmenleri, Atatürk Araştırma Merkezi,
Ankara: 2004, s. 49, Yalman; ag.e.; s.4.
27 Ali Fuat Cebesoy; Sınıf Arkadaşım Atatürk, İstanbul: 1981, s.4.
28 Yahya Akyüz; “Atatürk’ün Eğitim Düşüncesinin Kökenleri”, Atatürk Araştırma
Merkezi Dergisi, C.VII, S.23, Mart 1992, s.234-236.
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Efendi’nin ilkokulda kendilerine alfabe öğretirken kullandığı “heceleme ve
okuma” yöntemindeki yenilikleri hatırlatmaktadır.
Hayatı bir olaylar dizisi içinde geçen Mustafa Kemal’in, her insan
gibi, düşünce yapısının oluşumunda ilk etkileri aile kucağından ve öğrenimi sırasında kimi öğretmenlerinden almıştı. Atatürk, 22 Eylül 1924’te,
Samsun’da öğretmenlerin verdiği bir çayda “Hayatta En hakiki mürşit
ilimdir” vecizesini içeren ünlü tarihi konuşmasını yaptığı sırada, nereden
esin ve kuvvet aldığı sorusuna verdiği cevapta: “bugünkü uyanışı düne,
geçmişe borçluyuz” şeklinde belirterek şöyle demişti:
“...Bununla beraber hatırlamak gerekir ki, gerçek ve fedakâr
öğretmenler, eğitimciler eksik değildi. Onların bize verdikleri
feyiz elbette esersiz kalmamıştır. Şimdi burada bir yüce kişiye
rastladım. O, benim Rüştiye birinci sınıfında öğretmenim idi.
Bana henüz ilk bilgileri öğretirken gelecek için ilk fikirleri de
vermişti…Baylar açıklamak istiyorum k, ilk esin, ana-baba
kucağından, sonra okuldaki eğiticinin dilinden, vicdanından,
eğitiminden alınır.”29
Mustafa Kemal’in Samsun’da kalabalık arasında görüp kendisinden
övgü ile sözettiği, Selânik Askeri Rüştiyesi’nde O’na özel ilgi gösteren
öğretmenlerinden birisi, Fransızca öğretmeni Yüzbaşı Nakiyüddin Bey’di.
Selânik Askeri Rüştiyesi’nde 1908’e kadar yirmi yıl Fransızca öğretmenliği yapan Nakiyüddin Bey, genç M. Kemal’e bir taraftan geleceğe ilişkin
fikirler verirken bir taraftan da, “sen bu Fransızcanın peşini bırakma” öğüdünde bulunmuştur. Sonradan Mustafa Kemal’in Şam’da kurduğu Vatan ve
Hürriyet Cemiyeti’nin Selânik Şubesinin kuruluşunda, 31 Mart hadisesinin
bastırılmasında öğrencisi Mustafa Kemal ile birlikte çalışan Nakiyüddin
Bey, Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün isteği ile milletvekili adayı gösterilmiş ve üç dönem milletvekilliği yapmıştır.
Atatürk’ün kendisine “minnet borcum var, bana yeni bir ufuk açtı”
dediği, Manastır Askeri İdadisi’ndeki tarih öğretmeni Mehmet Tevfik
(Bilge) Bey’in de etkisiyle, gençler Fransız İhtilali’nin temel ilkelerinden
biri olan “hürriyet” kavramı ile tarih derslerinde tanışmışlardı. Ali Fuat
Cebesoy’un, “değerli ve milliyetçi bir Türk subayıydı. Türk tarihini iyi biliyor ve öğrencilerine tarih zevkini veriyordu. Atatürk, Türk tarihini bütün genişliği ve derinliği ile kavramış bulunan hocasından daima saygı ile
söz etmiştir. Bir gün bana: ‘Tevfik Bey’e minnet borcum vardır. Bana yeni
29 Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, II, 1959, s.197.
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bir ufuk açtı’ demiştir”30 şeklinde tanıttığı Kol Ağası Mehmet Tevfik Bey
(1865-1945)’in, Atatürk’ün derin tarih bilgisi ve bilincinin oluşmasında
baş mimar olduğu ifade edilmektedir. Nitekim, Atatürk yaşamı boyunca
tarihle yakından ilgilenecektir. 1932 yılında I. Tarih Kongresi’ne katılan
Tarih öğretmeni Mehmet Tevfik Bey, Türk Tarih kurumu üyesi olarak da
çalışmalarda bulunmuştur.
5. Balkanların Kaybedilişi ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal’in 1915’den 1923’e kadar eylemi, denilebilir ki
Osmanlı’nın iç bunalımına bir yanıt taşımaktaydı. Trablusgarp savaşının
başladığı yıllarda Ali Fuat Cebesoy, Manastır’daki görevine gideceği sırada, Selânik’teki arkadaşı Mustafa Kemal’in yanına uğrar. Selânik’teki
bu karşılaşmalarını Ali Fuat Cebesoy anılarında şöyle dile getirir: “Beyaz
kulenin bahçesine gittik. Ben, Türk-İtalyan ilişkilerinin ön safhalarını anlattım. İtalyanların savaş hazırlıklarına dair İstanbul’a yazdığım mektupların, yaptığım uyarmaları bir açıkladım. Fakat hiçbirine cevap verilmediğini söyledim (…) mahzun bir hali vardı. ‘Sende bir şey var dedim. Ne
oldu?’ ‘Bir şey yok dedi. Fakat Müteessirim. Doğup Büyüdüğüm Selânik
Türkler elinde kalacak mı? Korkuyorum, Fuat korkuyorum’. Bu ifadelerden Mustafa Kemal için doğduğu şehir Selânik’in ne denli önemli olduğu
anlaşılmaktadır.
Ayrıca, Mustafa Kemal’in dünyayı algılamasında geçirdiği koşullar da önemliydi. Subay olarak görev yaptığı Selânik, Trablusgarp, Şam,
Sofya’da Ataşemiliter iken adım adım Osmanlı topraklarını gezerek, aynı
zamanda Osmanlı insanının durumunu da analiz etme fırsatını elde eder.
Mustafa Kemal Trablus’ta iken Balkan Savaşı başlamıştı. Savaş haberini alır almaz hemen bu yeni savaş alanında görev almak gereksinimi
duyar (24 Ekim 1912). İstanbul’a dönmek üzere Mısır’dan geçerken Kumanova yenilgisini, Selânik’in düştüğünü, Bulgarların Çatalca önlerine
geldiğini haber alarak büyük üzüntü duyar. Ardından, Avrupa yolu ile Romanya üzerinden İstanbula gelir ve “ Akdeniz Boğaz Kuvayı Mürettebesi”
harekat şubesi müdürü iken bu birliğin kurmay başkanı olan Fethi Bey ile
beraber 4 Şubat 1913’te Sadrazam ve Harbiye Nezareti ile Başkumandanlık Vekaleti’ne Bulgarlara saldırılarak Trakya ve Edirne’nin kurtarılmasın
önerisinde bulunur.31
30 Turan; a.g.e.; s.6.
31 Uluğ İğdemir; Atatürk’ün Yaşamı, 1881-1918, TTK, C.I, Ankara: 1980, ss.27-33.
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Bu dönemde doğduğu şehir ve Balkan toprakları kaybedilmek üzeredir. Bunun ruhunda yarattığı üzüntüyü Mustafa Kemal, zaman zaman yakın
çevresi ile paylaşır.32
Esas amacı, Osmanlı Devleti’nin Balkanlar’daki hâkimiyetine son
vermek olan Balkan Savaşları’nın başlaması, Osmanlı Devleti için, daha
1876 Türk-Sırp ve 1877-78 Türk-Rus Savaşlarıyla birlikte başlayan trajedinin son perdesidir bir bakıma. Fakat, bu tarih aynı zamanda, Osmanlı
Devleti, daha sonraları ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlan dışında, Balkan
ülkelerinde, dolayısıyla da o yıllarda henüz kendi başına bir devlet olmayan
Makedonya’da kalan Türklerin bitmeyen çilesinin başlangıcı da olmuştur.
Nitekim, Mustafa kemal bir daha Selânik’i Müslümanların yaşadığı bir şehir olarak göremeyecektir. Balkan savaşları sonunda Selânik’in
kaybedilmesiyle Türkler Selânik’ten ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu arada Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım da kızı Makbule ile birlikte
İstanbul’a göç etmek zorunda kalır. Mustafa Kemal, Balkanları kaybetmenin içindeki yarattığı duyguyu: “Nasıl bıraktınız ? Selânik’i bu kadar ucuz
nasıl düşmana teslim ettiniz?” diyerek hislerini bu sözlerle ifade etmiştir.
Balkanlar’ın kaybedilişinin sebepleri ise, O’na göre şöyledir:
“Balkan Savaşı’na gelince, bu da Türk ordusunun savaşı
kaybetmesi değildir, bir felakettir. Ancak, bu, Türk Ordusunun
yenilgisi değildir. Türkiye’deki eski zihniyetin çöküşüdür.
Türk Ordusunun başında bulunan bilgisiz komutanların geri
çekilişidir. O sırada Türkiye’ye egemen olan bilgisiz kişilerin
tutumu Balkan devletlerinin askeri sonuç almalarına neden
olmuştur. Denebilir ki bu savaş Türkiye için bir sürpriz olmuştur.
32 Bkz.Enver Behnan Şapolyo; Mustafa Kemal Paşa ve Milli Mücadelenin İç Alemi,
İnkılap ve Aka Yay., İstanbul: 1967. Atatürk’ün Balkanları kaybedişine ilişkin görüşleri
şu şekilde ayrıntılandırılabilir. “Efendiler, ben Balkan Savaşından sonra Sofya’ya askeri
ataşe olarak gitmiştim. Orada en aşağı bir yıl kaldım. Bulgarlarla çok ve ailevi denecek
kadar yakından temasta bulundum. Bu temaslar bende dikkate değer izlenimler bıraktı.
Bunu, bu noktayı ayrıca incelemeye ve çözümlemeye gerek gördüm(…)Sofya ataşeliğim
sırasında, 28 Temmuz 1914’te Birinci Dünya Savaşı patlak verdi. Savaşı yakından izliyor
ve şöyle düşünüyordum. Bu savaş Almanların hesapladıkları gibi çabuk bitmeyecektir(…)
Biz Balkanları niçin kaybettik biliyor musunuz? Bunun tek bir sebebi vardır. Bu da İslâv
araştırma cemiyetlerinin kurduğu Dil Kurumlarıdır, bizim içimizdeki insanların millî
tarihlerini yazıp millî şuurlarını uyandırdığı zaman biz Balkanlarda Trakya hudutlarına
çekildik.” Bkz. Enver Behnan Şapolyo; 1951 Olağanüstü Türk Dili Kurultayı, s.54.
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Ordu, toplanabilmek için yeterli zamanı bulamamış ve bir planı
olmamıştır. Sadece sınır birlikleriyle savaş kabul edilmiştir. Asıl
gerçek, büyük Türk Ordusu örgütlendirilmemiştir. Öyle anlar
olmuştur ki, silahsız ulusa başvurulacak yerde küçük birlikler
kurulmaya çalışılmıştır. Tam yetkiyle iktidarda bulunan bazı
kişilerin bilgisizliği yüzünden ülkenin en değerli kısımları,
ordu kullanılamadan -ki bu ordu büyük cesaretle savunmayı
yapabilecek güçteydi- düşmana bırakılmıştır.”
Mustafa Kemal’in ailesi de Balkan Savaşları’nın acı sonucunu kabullenir ve Selânik’i geride bırakıp, İstanbul’a muhacir olarak gelir. Bu nedenledir ki, Genç Cumhuriyetin zorunlu göç deneyimi olan 1924 Türk-Yunan
Nüfus Mübadelesi’nde, Türkiye’ye Selânik’ten gelen muhacirlerin yerleştirilmesini yakından takip eder. Bu hassasiyetinde ilk gençlik yıllarındaki
tecrübeleri etkili olur.
Gerçek şu ki, Balkan bozgunu onun ruhunu biçimlendiren önemli
bir etkendir. O’nun kafasında vatan Rumeli ve Anadolu ile bir bütündür.
Denilebilir ki, her toprak kaybedişinde gösterdiği tepki, aynı zamanda
Anadolu insanı için gösterdiği tepkidir. Çünkü geri kalmışlıktan, sömürüden ötürü Anadolu insanı mevcut konumundan rahatsızdır. Zihini gelişimi,
Balkanlar’da şekillenen Mustafa Kemal için bir ulusu kurtarmak vakti gelmiştir ve yaşamını biçimlendiren yegâne varlığı Zübeyde hanımdan helallik
ister: “Anne, ben yarın Anadolu’ya gidiyorum. Buraların hâli malum değil.
Selânik elden gittiyse buralar da böyle olabilir. Ben, kurtarmağa çalışacağım. Ne elimden gelirse onu yapacağım. Fakat bu iş de tehlike çoktur.
Hesapta ölmek, gidip gelememek vardır. Bana hakkını helâl et…” 33
Selânik’in teslim edilmesinin üzüntüsünü duyan Mustafa Kemal, doğup büyüdüğü evin ve toprakların özlemini her zaman içinde hissetmişti.
Afet İnan’a hatıralarında en çok anlatmasını sevdiği, Makedonya’da geçen
günleri idi.34
Nitekim, Atatürk’le ilgili dönemin anılarda da Mustafa Kemal’in
Balkanlar özlemi dile getirilir. Balkanların kaybedilişinin Mustafa kemal üzerindeki etkisini Falih Rıfkı, Batış Yıları isimli eserinde şu şekilde
değiniyor:35
33 İlkadımdan Cumhuriyet’e Milli Mücadele Samsun, Editör Osman Köse, Mavi Yayınları,
İstanbul: 2008, s.219.
34 Afet İnan; “Trablusgarp’ta Hürriyete Karşı İsyan”, Atatürk Hakkında Hatıralar ve
Belgeler, Ankara: 1968, s.56-57.
35 Bkz. Falih Rıfkı Atay; Batış Yıları, Ekin Yayınevi, İstanbul: 1963.
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“Nice Türkler için onun bizden ne kadar farklı, onulmaz bir
acı ve yara olduğunu yıllarca sonra Makedonyalı Atatürk’ün
gözyaşlarından anlamıştım. Ağlamaz Atatürk, memleketli
arkadaşlarıyla ve o kadar dokunaklı derin sesi ile Rumeli
türküleri söylerken bakışları sislenir, çok defa da gözyaşı
dökerdi. Adriyatik kıyılarında Meriç’e kadar bütün Türklerin
vatanı elden gitmişti. İstanbul ve Anadolu onların gurbetleri
idi.”
SONUÇ
Mustafa Kemal Atatürk, gelenekleri, kahramanları, zaferleri, şehitleri, gezginleri ve düşünürleri ile kök saldığı Balkanlar’daki topraklarından,
milletin sökülerek koparılmasını önlemeye çalışan, büyük ve ağır yıkıntıya omuz veren bu kuşağın içinden çıkmıştır. Mustafa Kemal, 1877-1878
Türk-Rus Harbinde yüz binlere varan göçlerin, büyük kıyım ve yıkımların,
kaybedilen toprakların, terk edilen ocakların izlerinin ve anılarının yaşandığı bir çocukluk dönemi geçirmiştir. Lise öğrenimi yıllarında Türk-Yunan
Harbini, gençliğinde Balkan Harbini bütün acıları ile yaşamıştır.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşu büyük bir askerin ve çok büyük
bir devlet adamının, fakat hepsinden çok Türkiye’de Batının kurumlarını
ve kültürünü en iyi şekilde anlamış olan ve onları herkesten iyi değerlendirmesini bilen geniş kültürlü fikir adamının eseridir.
Mustafa Kemal’in hayatı ve eseri üzerine yazılan onlarca yazının
yanı sıra söylevlerinde beliren kişiliğine uygun bir manevi portresini çizmek gerekir. Atatürk’ün göz önünde beliren manevi kişiliğinin bir yana
bırakılmaması gerekir; çünkü 1919’dan ölüm tarihi olan 1938 yılına kadar
geçen olayların en derin sebeplerini akla uygun ve doyurucu biçimde açıklayabilmek için onun kişiliğinin tuttuğu ışığa gereksinim büyüktür. İnsani
düşüncesinin berraklığı ve derinliği, bizleri hayret içinde bırakmaktadır.
İnsan hayret içinde kalır; nasıl bir eğitimden geçtiğini merak eder olur. Belirtilmesi gereken nokta şudur; toplumda çağın en parlak kişilerinin harp
okulu ile tıp okulunda yetişmiş olmaları bir rastlantı değildir. Çünkü Osmanlı toplumunda yalnız bu iki kurum, öbür eğitim kurumları arasında, batıyı örnek almış bulunuyordu. Nitekim Mustafa Kemal de bir asker olarak,
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusudur.
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Hal böyle iken, Kemalist inkılâbın başarısı ve buna bağlı olarak gelişmekte olan ülkelere etkisi, bu tarihi anda olayların içindeki adamın kişiliğinin sonucudur. Elbette, başarı, bu başarıyı olanaklı kılacak şartların
mevcut olduğunun ispatıdır, fakat koşulların başarıyı kaçınılmaz yaptığı
anlamına gelemez. Öyleyse bu durumda başarı ve başarısızlık arasındaki
kritik farkı yaratan insan faktörünü aramalıyız. İnsan faktörü devrimin lideri Mustafa kemal Atatürk’ün kendisidir.
Güçlü bir zekânın tasarladığı devrim, Fransız ihtilalinin aksine, fikir düzeyinde hiçbir köklü hazırlığa dayanmıyordu. Devrim, yalnızca
Atatürk’ün olağanüstü kişiliği ile gördüğü büyük saygınlık sayesinde, Türk
ulusunu bir önder etrafında toplanmaya iten ve Atatürk tarafından zaman
zaman büyük ustalıkla değerlendirilen olaylar sayesinde gerçekleşme olanağı bulmuştur. Yani, Millî Mücadele ve sonunda kurulan yeni Türkiye
Devleti onun askerî ve siyasî dehasının mucizevî bir ürünüdür. Atatürk
daha işin başında son amacının ne olduğunu saptamıştı. Türk Devrimi, güçlü bir zihnin tasarlayıp gerçekleştirdiği başarılar dizinidir. Kemal Atatürk,
nadir görülen siyasal bir öngörü ile aleyhte olan koşullardan yararlanmasını bilmiştir.
Çağdaşı bütün devrimciler gibi Mustafa Kemal de gerek aldığı eğitimin, gerek yetiştiği çevrenin ve entelektüel evrenin bir birikimi ile Türk
toplumunda var olan bu değişim ve özgürlük tutkusunu, çok doğru ve bilimsel bir yöntemle okumuştur.
Mustafa Kemal, parçalanmış ve dağılmış Osmanlı bakiyesi olarak
kalan Anadolu’nun Osmanlının dağılmış ve parçalanmış topraklarındaki
Türk ve Müslüman halkların bir sığınağı konumunda olduğunun bilinci
içindedir. Gerek tarihsel yurtlarını kaybeden Türk-Müslüman Balkan halklarının, gerekse Anadolu’daki Türk-Müslüman halklarının Osmanlı sonrasında tamamen yok edilme sürecine sokulmasına karşı, ulusal bir duruş ve
ulusal bir direnişle emperyalizme ve sömürgeciliğe karşı ta başından derin
bir hareket içinde olduğu tarihsel verilerle açıktır. Mustafa Kemal, aslında
bu emperyalist ve sömürgeci yok ediciliğe karşı direnişin ve mücadelenin
bir ürünü olarak doğmuştur. Daha doğrusu, emperyalizme ve sömürgeciliğe direnmekte olan ve kendi toplumsal, siyasal, kültürel ve iktisadi yaşamında bir değişim ve yol arayışında olan Türk halkı, Mustafa Kemal’in
şahsında gerçekleştirmeye azmettiği savaşımının ve devriminin önderini
yaratmıştır.
Mustafa Kemal’in böyle bir önderliği kişiliğinde bulmasının nedenselliği sorgulanacak olursa, bu Türk toplumunun içinde bulunduğu sosyal
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siyasal, tarihi ve kültürel koşulların bir ürünü olmasından kaynaklanır. Öte
yandan, Mustafa Kemal’in gerek içine doğmuş olduğu çevresel koşullar,
entelektüel dünya, aldığı çağdaş eğitim onun bilimsel, akılcı bir dünya
görüşüyle donanmasına vesile olmuştur. Ayrıca yetiştiği kültürel çevrede
Atatürk’ün okuduğu yabancı kaynaklar, askeri alandaki kitaplar, tarih sanat
ve edebiyat eserleri farklı bir düşünce yapısının oluşturmasında etkilidir.
Muharebeyi izleyen günlerde, uyanan bu yeni bilinci, ülkeyi coşturan
bu yeni ideali gözleyen bizzat kendisidir; Atatürk yalnız geleneksel düşüncenin sınırlarını parçalayıp kolayca aşan bir devrimci değildir; o aynı
zamanda olaylara olduğu kadar kendi düşünce dünyasına bilincin ışığını
tutan bir düşünürdür. Devrimi sürdürerek, ilkleri uyarınca saltanatı ve daha
sonra hilafeti ortadan kaldırıp Cumhuriyeti ilan ettiği, bir takım cesur atılımlarla ülkenin çehresini değiştirdi. Böylece Sakarya Meydan muharebesi
yeni bir anlam ve önem kazandı.
Mustafa Kemal Atatürk, kölelikten kurtarmak istediği ulusundan yalnızca savaşma meydanında canını vermesini istemiş, daha büyük bir özveri
çağrısında bulunarak çok daha çetin bir yolda toplumun özüne inen büyük
bir manevi savaşımında peşinden gelinmesini talep etmiştir. İşte Selânik’te
başlayan yaşam Anadolu’da Türk ulusunun varlığının önderi, temeli, düşünürü, askeri; Mustafa Kemal Atatürk’ü olmuştur.
Bu da şunu gösteriyor ki, Mustafa Kemal’i anlamak için tarihi bilmek, sosyolojiyi bilmek, kültürü bilmek ve analitik bir yaklaşımla Mustafa
Kemal ve çağını ele almayı gerektirir. Sonuçta, Atatürk’ün yetiştiği sosyal
ortam ve kültür çevresi, sürekli mücadele içerisinde yaşamış, mücadelelerle yoğrulmuş Türk insanının ortamıdır. Atatürk’ün yetiştiği dönem, Türk
milleti için bütün değerleri ile birlikte var olmakla yol olmanın sınırında
yaşanılan bir tarih kesitidir. Atatürk yok olmamak için direnen ve başlangıçtan itibaren büyük olarak yaşadığına inanan bir toplumun üyesi olarak
dünyaya gelmiştir.
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MACEDONIA BETWEEN STATUS QUA AND
INTEGRATION
Abdülmecit NUREDİN٭
ABSTRACT
The policy of making the European Union and NATO to countries of Western Balkans suffered serious defeat of the NATO Summit in Bucharest. Despite
all satisfied criteria, Macedonia has not received deserved invitation to the motivation and intent of this and other states continue to continue with reforms is
questionable. Precedent established by use of the veto power is already reflected
the European Union, where bilateral issues are set as an obstacle to integration of
some candidate countries. log in attempts to reform the system of admission of
new members into NATO another indicator of the need to face the danger of unilaterally blocking the membership of countries from West Balkans, which would
further evident in the further EU enlargement and NATO. The clash of national
interests a Member State with collective interests of these two international structures threatens to undermine their reputation still fragile Balkan region who need
quick and effective integration.
Key words: İntegration, Status Qua, Macedonia.

STATÜKO VE ENTEGRASYON ARASINDA
MAKEDONYA
Abdülmecit NUREDİN
ÖZET
Avrupa Birliği ve NATO’nun Batı Balkan ülkelerine yönelik izlediği politika Bükreş’teki NATO zirvesinde ciddi bir yenilgi almasına neden olmuştur.
Üyelik davetini, gerçekleştirdiği reform ve kriterlerin yerine getirilmesine rağmen
kazanamayan Makedonya, uluslararası konjoktürün statüko ve entegrasyon politikalarının vetosuna,özetle statüko politikalarının engeline takılmıştır.İkili meselelerin içtihad kısmı AB’nin dolayısıyla NATO’nun genişleme kriterleri haricinde
siyasi dengelerin,söz konusu uluslararası yapıların kolektif çıkarları ile ulusal çıkarları söz konusu olan üye devletin çatışmasının yansımalarana tanıklık etmektedir. Statüko ile entegrasyonun çatışması ve Makedonya’nın AB ve NATO’ya olası
üyeliğinin irdelenmesinin yanında, entegrasyonu olumsuz şekilde yön alması durumunda, meydana getireceği yerel ve bölgesel etkileri analizi, makalenin esasını
oluşturmaktadır.
Anahtar Kelimeler: Egtegrasyon, Statüko,Makedonya.
_____________

Researcher, expert on international relations.
Araştırmacı, Uluslararası İlişkiler Uzmanı
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MACEDONIA BETWEN STATUS QUO AND INTEGRATION
Euro-Atlantic integration is undoubtedly strongest driver of the reform process in the Western Balkans. Since the beginning of economic and
political transition, joining the European Union (EU) and North Atlantic
alliance is set to top priority in foreign policy of the states in this part of
Europe. After opening the back to EU countries from Central and Eastern
Europe Balkan countries have increasingly directed towards taking necessary steps to join the Union.
States have the choice to apply or not, but the EU has little choice but
to accept applicants who meet prescribed criteria. Before prescribing the
Copenhagen criteria requirement to join the European Communities (EC)
was to be a European country that wants to become a member, and only one
application has been rejected application of Morocco, with explanation that
does not work for a European country. If the meet economic and political
criteria for membership, the EU has basis to reject the European states,
according to geographical criterion. However, the discussions whether the
boundaries of Europe geographical, cultural, civilization or another type
will be the agenda for the next rounds of enlargement.
Historically, the process of integration in terms of its length was different in all circles. The longest lasted negotiations the accession of Portugal and Spain - more than six years while the shortest were those of Austria,
Sweden and Finland – just thirteen months. Finland is a country that soon
came to the EC, with only two years and eight months from the date of
application to final membership.1
In terms of countries of Central and Eastern Europe, the process
the association, the application to full membership the longest lasted for
Cyprus and Malta (14 years), while the shortest Czech Republic and Slovenia (8 years). Negotiations however, soon completed Slovakia, Latvia and
Lithuania (about three and a half years), while in others cases they lasted
five years.
Council of Ministers of the EU meeting in June 1993 in Copenhagen
called prescribed Copenhagen criteria which contain political, economic
and criteria associated with legislation. The political part includes standards for:
1 Harvey Paker and Robertson Heather, Macedonia, What Does It Take to Stop a War?
New York: Villard Books, 2007, p.12
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Democracy in the country-citizen participation in decision decisions,
free elections by secret ballot, freedom of the press, etc..;
2) Rule of law - power must be exercised only in accordance with the
laws adopted in a particular procedure,
3) Compliance human rights and minorities - adoption of principles
of the Universal Declaration of Human Rights UN and the European Convention on Human Rights and protection respect of culture, language and
identity of minorities.
Economic criteria are the ability of the country a functioning market
economy and ability to prepare the pressure of competition and the forces
of the Common Market Union. In terms of criteria related to legislation, all
countries wishing to join the Union must in its legislation to implement the
so-called Acquis communautaire - European legal acts adopted within the
EU.2
European Union since the enlargement process with CEE countries
started to use so-called principles of conditioning. The impact of this principle can be clearly seen in the case of Slovakia.
The election of Prime Minister Vladimir Meciar in 1994 year contributed to slowing the process of joining this country towards the EU. Although declarative he and his government are committed to enter the Union,
questionable democratic principles and insufficient degree of rule of law,
independence of endangered media, disregard the decisions of the Constitutional Court and other cases were more than enough ground to be avoided
at commencement of negotiations for membership in 1997, when they were
opened by the Czech Republic.
The European Commission report stated that Slovakia meets the economic and administrative criteria, but is unable to start negotiations for failing to criteria in terms of stability of institutions respect for human rights
and rule of law.
In period that followed the expulsion of the country of negotiations
EU and NATO has become a major domestic policy topic and resulted in a
change of government in 1998.3
2 K. E. Jorgensen, “Making the Common Foreign and Security Policy (CFSP) Work”,
in J. Peterson and M. Shackleton, The Institutions of the European Union, Oxford
University Press, 2002,p.22
3 A policy priority for the European Union, “Regional cooperation in the Western
Balkans.” http://www.ec.eropa.eu/enlargement
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The new government was supported by the EU, but other conditions
that had to be met were involvement of the Hungarian minority parties in
government, and closure of nuclear power “Bohunice”. In 1999 Slovakia
was invited to start membership negotiations with other countries in CEE.
Second, although informal, principle is the creation of groups of states
which together will progress towards the EU.4
Analyzing progress reports for Western Balkan countries prepared
the European Commission, resolutions adopted by the European Parliament
and the European Partnership adopted by the Council of Ministers concluded that countries with a face, more or less, the same problems, which are
differentially expressed in each state.
Progress towards EU membership depends on solving these issues,
whereas some of them is essential in common resolving the nature of the
problem and the circumstances in the region (eg. return of refugees, human
trafficking, organized crime, strengthen regional trade cooperation, etc..).
Besides the common criteria for each applicant country There are
special conditions that are different in terms of their character. Also, the site
of the necessary conditions is absorption capacity of the Union, or the ability to accept new members of the European family. The introduction of the
term “absorption capacity” and announcements of slowing or completely
stopping the expansion due to the multiple times: beginning of membership negotiations with Croatia and Turkey in 2005 year, granting candidate
status to Macedonia, and eventual exhaustion of opportunities for the functioning of system of the
EU after the accession of Bulgaria and Romania. Influence of political situation in certain Member States (Germany, France, Netherlands), and
the fear of an influx of new immigrants especially from Turkey, also had
an impact on strengthening attitudes against the admission of new member
states. Interesting conclusion of a European official that “only problem we
have with the absorption capacity is mental problem.”
In this regard, the statement that “The EU is like owning who is willing to build on their own comfortable residence with order to house his
poor relatives. Can they be strange, noisy or too many demands? Can the
extension to the threaten the stability of the whole building? Far easier to
4 Official Journal of the EU, of The Treaty on EU and of Treaty Estabilishing the
European Comunity, 2009, p.122-188.

HİKMET 109

Mayıs - Maj 2012

devise Reconstruction and renovation of existing housing than to gets into
the brave new plans. “
The Constitution was perceived as a tool which will allow further
expansion, now facilitating the process associated with adoption of the Reform Treaty. The reform of institutions and the expansion reflect the same
“structural pressure”, and inevitably associated with one another. “The
concept of” absorptive capacity “is taken from chemistry, where it refers
to the quantity and quality of new elements that can integrate in any given
moment or during a given period, in the already existing system or product,
without put into question its properties, identity and capacity to achieve its
objectives “and is used in defense studies, where it refers to” the capacity of
individuals to survive hostile fire and to defend the attacks of the enemy.
However, knowing the size, population and complementary candidate countries and “potential candidates” from so-called Western Balkans,
their “absorption” of the EU will be a special threat to its institutional
structure and functioning. Within the debate on absorption capacity must
be draw a clear boundary between the group of countries in south-eastern
Europe (Croatia, Macedonia, Serbia, Montenegro, Albania, Bosnia and
Herzegovina, and possibly Kosovo), and the group of “hard-digestible” countries (Turkey, Ukraine, Belarus and Russia). The second group certainly
deserves a different treatment, but not a priori excluded from the agenda
subscription.5
Copenhagen criteria do not contain provisions for size of the countries wishing to join the EU, their religion, culture or ideological past. The
only clear hurdle for rejection of a particular state is the provision of Article
49 of Treaty on European Union, which stipulates that “every European
state which respects the provisions of Article 6 (1) can Apply for membership “(principles of freedom, democracy, respect for human rights and
fundamental freedoms and the rule of right). The only application so far
rejected that of Morocco In 1987, precisely because the state applicant is
not European.
However, this geographical criterion is not fully respected in previ5 Nuredin A. Osmanlı Sonrası Makedonya, published by Matusiteb, Skopje,2008,
p.140.
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ous extensions. However, this geographical criterion is not fully respected
in previous extensions. Thus, for example, Cyprus is only 100 miles from
Syria and Lebanon, and 800 kilometers from continental Europe.
In the case of the countries of Central and Eastern Europe stabilization and “point from which no return” in the process of European integration
was achieved very quickly after gaining their independence and democratization. For some of countries in the Western Balkans this stage has not yet
been reached.6
The difference between the Western Balkans and the countries of
Central and Eastern Europe due to the greater degree of heterogeneity of
population, but the nationalist policy of almost all leaders from the region.
The Balkan region is an indivisible part of “New” European space, and
while he is at least stable and least integrated region in Europe.
Whether it is joining the syndicate, political party or, as in this case,
supranational structure, there is always a formal imbalance of power between those who are already part of the club and those who want to join.
Undoubtedly there is a connection between the conditioning and the
enlargement process. Equal application of conditions extension set by the
EU to all countries applicants often subject to criticism, so for them it is
said that represent “Double standards” that must be met.
But countries that are next on the list for EU entry-those Western
Balkans - have no choice. Meeting the criteria for membership is no alternative. An interesting observation in this direction is the one that “When
the EU as an entity to apply for the membership in itself would may be less
successful than Turkey.”
The policy of making the European Union and NATO to Western
Balkan countries suffered a serious defeat at Summit NATO in Bucharest. Despite all met criteria Republic Macedonia won deserved invitation,
which motivation and intention of this and other states continue to pursue
reforms is called into question.

6 LARRABEE, S.F. “Long Memories and Short Fuses: Change and Instability in the
Balkans”, International Security, 15/3, 1991,p. 58-91.
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The famous phrase “stick and carrot” states that if all requirements
are met – gets deserved reward (“carrot”). If you will move forward - rear
is fine (“stick”). The benefits are embodied in membership of NATO or
the EU, and the punishment would be isolation and economic or political
sanctions.
The NATO summit was confirmed that the Republic of Macedonia
meet all required criteria, those political, and those in defense. It is all a
result of reforms that are not always were popular among the citizens, but
passed due to their belief that all steps are needed in order to get to membership NATO. The idea that after all the reforms the country will join the
security structure had a higher priority.7
However, after the Summit recognized that the award remains unattainable. It is quite inappropriate to believe that after such outcome - the
citizens will continue giving its support to the reform implemented for the
fulfillment of some criteria.
Experience is that - despite the criteria met - not always gets deserved. This negative signal is sent to other countries in the region, which also
need to implement reforms for meeting the same criteria. The example of
Macedonia discourages them all and put under doubt the overall progress
region to Europe.
Precedent set by use of the veto already reflected in the European
Union, where bilateral questions are asked as an obstacle to integration of
some applicant countries. Blocking negotiations that face Croatia is due
precisely to this situation. If Greece was not allowed to block a NATO invitation to Macedonia – probably each Member State to NATO or the EU
would abstain from a similar step.
However, the possibility of unilateral obstruction of expansion remaining card that can be used in the future. Log of attempts to reform the
system of admission of new states in NATO is another indicator of the need
to confront danger of unilaterally blocking the membership of states Western Balkans, which would further evident in further enlargement of the EU
and NATO.
7 Arı T, Pirinçi F, “Soğuk Savaş Sonrasında ABD’nin Balkan Politikası”,, Alternatif
Politika, opt. 3,No. 1, May 2011, p.1--30.
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In a presumed situation, each country of the former Yugoslavia would be able to block the admission of another state from the same region.
Thus, despite the actually dispute with Croatia, Slovenia, Croatia in the
future would blocked Serbia, and Serbia would oppose the admission of
Montenegro, Kosovo or Bosnia and Herzegovina.
This opens up a vicious circle of mutual blocking, which certainly
will not fit in system of tolerance and cooperation that governs the EU and
NATO.The clash of national interests of a Member State with collective
interests of these two international structures threatens to undermine their
reputation in the Balkans is still fragile region who need quick and effective
integration. Regardless of in Macedonia should direct all available capacity for getting the country to the EU, and no formal commencement the
negotiations. Thus, after negotiations start - they could end up much earlier
because most of the questions will be solved. The time lost in period when
the country is ready - but not negotiate, you can compensate for a period of
accelerated negotiation. Perhaps the duration negotiations with the EFTA
states are unreachable, but certainly not unlikely to believe that they can be
shortened to two to three years.8
The expected start of negotiations in 2008 probably meant 4-6 years of negotiations with the state will get part of the EU in 2014. Now, if
negotiations begin in 2014-2015, and the last three or four years, with the
ultimate goal will be realized, but can cause mistrust in the electorate or the
national structures and eventually it leads to hatred and nationalism. Economic instability in Greece pushes politicians to impose sanctions or calls
without compromise on name dispute. These ideas can destroy national
identity and sovereignty of Macedonia.
Delaying joining Euro-Atlantic structures leads to instability in the
country and around the region. This challenge can lead to blocking of integration processes. In fact, it will be resistance to the political structures
where a move he can isolate the country and revived ethnic tensions.9

8 Nuredin A. Makedonya’nın Avrupa Birliğine Üyelik Süreci ve Azınlıklara Etkisi,
“Hikmet” Journal of Scientific Research,No.14, Macedonia,2009, p.117-130.
9 SHEA, J. Macedonia and Greece: The Struggle to Define a New Balkan Nation, New
York: McFarland & Company.,1997,p.43
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MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARINDA
OSMANLICA UNSURLAR
Mr. Enes ŞABAN∗
ÖZET
Diller Arasındaki etkileşim her zaman dilcilerin ilgisini çekmiştir.
Dolayısıyla bizim ilgi alanımız da bu yöndedir. Yazımızda Makedonya
Türk ağızlarında Osmanlıca unsurların günümüzdeki durumu hakkında bilgi vermeye çalıştık. 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,
Batı Avrupa dillerinden, özellikle İngilizce’den ve biz Balkan Türkleri’nin
de Slavca’dan 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, Mаkedonya Türk ağızlarında günümüzde var 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 bu çalışmanın
temel amaçlarındandır.
Anahtar kelimeler: Arapça, Farsça, yabancı, dil, kelimeler.

__________________

Üsküp “Kiril ve Metodiy” Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
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OTTOMAN ELEMENTS IN THE TURKISH ANGUAGE
SPOKEN IN MACEDONIA
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 (Arabic-Persian) 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.

___________

*University of ‘St. Cyril and Methodius’, Faculty of Philology, Department of Turkish
Language and Literature - Skopje, Macedonia. enes.saban@hotmail.com
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GİRİŞ
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.1 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.2 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,
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.3
MAKEDONYA TÜRK AĞIZLARI ÇALIŞMALARI

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.4 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.
1 Zelyut, Rıza, Yabancı Kaynaklara Göre Türk Kimliği, Ankara 2008. s. 262
2 Ergin, Muharrem, Orhun Abideleri, Boğaziçi Yayınları / 23. Baskı / İstanbul, Şubat 1999
/ bk. XXVII
3 Zelyut, Rıza A.g.e. s. 262
4 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.
Türkçe’nin Balkan dilleri üzerindeki etkisi hakkındaki çalışmalar, Balkan
dil bilimi alanıyla en öncelikli konulardan biridir. Türkçenin Balkan dilleri
üzerindeki etkisi hakkında pek çok çalışma olmasına karşın5 Makedonya
Türk ağızlarındaki yabancı diilerin etkisi hakkında çalışmalar için ayni şeyi
söylememiz yanlış olur, hele mevzu bahis Osmanlıcaysa. Bu konu hakkında günümüze dek yapılan araştırmalar ve yazılan makaleleler malesef
yetersizdir.
Bundan hareketle araştırmasını yaptığımız konunun temel amacı
dilimizde Osmanlı döneminden günümüze dek Makedonya Türkleri’nce
kullanılmakta olan Osmanlıca (Arapça ve Farsça) kökenli kelimelerin
tespitini yapmaktır. Özellikle bu çalışmaya Kalkandelen, Gostivar, Ohri,
Resne, Valandova ve diğer şehirleri de ekleyerek Makedonya Türkleri’nin
Türkçe’sine sızmış olan Arapça ve Farsça kökenli kelimelerin, hangi şekilde ve hangi alanlarda daha yoğun olarak kullanıldıklarını tespit etmek
temel amaçlarımızdandı.
Biçim bakımından Türkçe’ye giren Ar. ve Far. kökenli kelimelerin
büyük bir kısmını çeşitli alanlarla ilgili isimler ve isim soylu kelimeler oluşturmaktadır. Bu kelimeler Gostivar başta olmakla beraber, Makedonya’nın
değişik şehirlerinde (Kalkandelen, Ohri, Resne vs) yaşayan türklerin ağızlarında da bulunmaktadır. 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 metinlerle beraber bu bölgelerle ilgili yapılan dil çalışmalarını da kaynak olarak kullnıp
(doktora ve yüksek lisans tezleri) yabancı kökenli (Ar. ve Far.) kelimeleri
az da olsa göstermeye çaba harcadık.

5Vıctor A. Frıedman, ‘Makedonya ve Civarı Bölgelerde Balkan Türkçesi’ HİKMET
İlmi Araştırmalar Dergisi / yıl 3; Mayıs 2005 / Sayı 5 / ADEKSAM Eğitim, Kültür, ve
Sanat Merkezi / Gostivar-Makedonya. s. 9
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1. İsimler
a) Din ile ilgili olan isimler: Ulusumuz 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
Makedonya Türk ağızları için de geçerlidir. Bu durumu daha iyi izah etmek
için, aşağıda vermiş olduğumuz isimler araştırmamızdaki konuşmacıların
isimlerinden ibarettir:
Ör: Asie < Asiye (2’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.),
Mazlum < Mazlum,6 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.), Zeide < Zeide7 … devam etmektedir.
Örneklerden hareketle, çalışmamız 64 kişiden ibaret olduğu halde
Türkçe isimlerin sayısı 7’yi geçmezken, geri kalan kişi isimlerinin büyük
çoğunuluğunu Arapça 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:
6 Ibrahim, Nazim, Турскиот говор во Валандовско,Докторска Дисертација / Скопје
2007. s. 455
7 Ахмед, Октај, Морфосинтакса на Турските Говори од Охридско-Преспанскиот
Регион / Докторска Дисертација / Скопје 2004. s. 313
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Ör: Alla < Allah (Ar.), alal < helal (Ar.), aram < haram (Ar.),
azap < azap (Ar.), caiz < caiz (Ar.), cemaat (Ar.), cenaze (Ar.), cenem <
cehennem8 (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 değişik kavramlarda 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.)9, leblebi (Far.), urma < hurma (Far.)10, nar (Far.), ceviz (Ar.)…vb.
gibi.
			
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.
8 Ахмед, Октај, Фонетски и Лексички Карактеристики на Тирскиот Говор во
Ресен и Ресенско, Магистерска Теза / Скопје 2001. s. 102
9 İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 210
10 İbrahim Nazim, A.g.e. s. 298.
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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.) 11, 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.), merdüven < merdiven
(Far), 12 astane < hastane (Far.), kale (Ar.) 13, 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.) 14 …vb. gibi. Bu noktaya usta (Far.), kalfa
(Ar.), çirak < çırak (Far.) kelimlerini de eklemeye uygun bulduk.
		
c.4. Yemek: aşure (Ar.), çorba (Far.), küfte < köfte
(Far.), kebap (Ar.), meze(Far.) 15, pilaf < pilav (Far.), büryan <
biryan (Far.), reçel (Far.), turşi < turşu (Far.), sirke (Far.), şeyker <
11 Nasteva-Yaşar Olivera, Turskiot Govor vo Gostivarskiot Kraj, Zbornik za Gostivar
1970. s. 288.
12 Ахмед, Октај, Морфосинтакса на Турските Говори од Охридско-Преспанскиот
Регион / Докторска Дисертација / Скопје 2004. s. 273
13 İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 149.
14 İbrahim, Nazim, A.g.e. s. 290.
15 Nastev-Yaşar Olivera, A.g.e. s. 290.
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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 kelimelerler
hayatın her alanında rastlamak mümkündür.
Ör: acuze (Ar.), aco < amca (Ar.), akıl (Ar.), akreba < akraba
(Ar.), aps < hapis (Ar.), asker (Ar.), ayle < aile (Ar.), ava < hava
(Ar.), baçe < bahçe (Far.), bag < bağ (Far.), can (Far.), cep (Ar.),
çeiz < çeyiz (Ar.), çifçi < çiftçi (Far.), çarşi < çarşı (Far.), çiyne <
çene (Far.), çoban (Far.), çorap (Ar.), damat (Far.), 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.), mal (Ar.), marama (Ar.), mermer (Ar.), mum (Far.),
misa 16fir (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 17 < tayyare
(Ar.), temena <temenna (Ar.), tüfek (Far.), uruç < oruç (Far.), usta
(Far.), ümür < ömür (Ar.), virane (Far.), zayre < zahire (Ar.), zeer
< zehir (Far.), zil (Far.), zincir (Far.), zurna (Far.), zülüf (Far.)…vb.
gibi öenekler daha da çoğaltırılabilir.

16 Ахмед, Октај, Морфосинтакса на Турските Говори од Охридско-Преспанскиот
Регион / Докторска Дисертација / Скопје 2004. s. 272
17 Kurtişeviç, Hamza, Küftelık Sogan, DERE Dergisi / Sayı:2. Yıl: 2. Bahar: 2003
Yukarı Banisa – Gostivar. s. 44
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Ayrıca, yaptığımız araştırmada Makedonya Türk ağızlarında çoğu kişi
adlarının Allahın isim ve sıfatlarıyla birlikte “din” kelimesiyle kurulmuş
Arapça isim tamlamaları halindedir. Aşağıda sıralamış olduğumuz isim
tamlamalarına oldukça sık rastlanmaktadır:
Ör: Abdü’l-bâki > Abdülbaki < Abdülbâki (Sonsuz, ebedi olan ve
ölmenin kendisi için sözkonusu olmadığı.)
Abdü’l-fettâh > Abdülfeta < Abdülfetah (Zafer kazanmış, üstün
gelmiş, fetheden-açan, kullarınının kapalı-müşkil işlerini açan Allah’ın
kulu. (bkz. Fettah). Allah’ın isimlerindendir.)
Abdü’l-vehhâb > Abdülveab < Abdülvehab (Çok çeşitli nimetleri
daima bağışlayan Allah’ın kulu. Vehhab, Allah’ın isimle-rindendir.)
Ör: Nimetu’l-lah > Nimetulla < Nimetullah (Allah’hın nimeti)
Sadu’l-lah > Sadulla < Sadullah (Tanrının kullu, talihli kıldığı
kimse.)
Emru’l-lah > Emrula < Emrullah (Allah’ın emri.)
Ör:
Kerame’d-dîn
>Keramedin
<
Kerameddin
(Kerem
bağış
ihsan
lütuf
sahibi,
dinde üstün mertebelere ulaşan, keramet sahibi derviş veli.)
Şerafe’d-dîn > Şerafedin < Şerafeddin (Dinin şereflisi, büyüğü.)
Kemale’d-dîn > Kemaledin < Kemaleddin (Din’de olgunluğa eren,
dinin son derecesi.)
Farsça tamlamalar ise Arapça’ya nispetle çok az kullanılmaktadır.
Yapmış olduğumuz saha çalışmasında ve konuşmalarda yalnızca birkaç
Farsça tamlamayla karşılaştık.
1. İman-i kıt (İmanı, zayıf ve kıt olan)
2. Nimet-i küfran (Nankörlük etmek. Allah’ın ihsan ve inayetine
mukabil teşekkür etmeyip fiilen veya kavlen inkâr etmek)
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		 2. Sıfatlar
Bu kadar yabancı isim kalabalığı ardından Türkçe diline,
dolayısıyla Makedonya Türk ağızlarına da giren Ar. ve Far. kökenli
kelimler arasında sıfatların da geçmiş olması pek doğaldır. İsimlerden
sonra dilimzde en kalabalık bölümü sıfatlar oluşturmaktadır. Sıfatlar,
çok kabarık sayıda görülen ve fonetik değişmelerin dışında fazla bir
değişiklik göstermeyerek çok geniş sahada kullanılmaktadırlar.
Ör: acami < acemi (Ar.), ayin < hain (Ar.), badiava < bedava
(Far.), 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.), 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 18 <
kuvvetli (Ar. 6/3), inaetçi < inatçı (Ar.), itiyar < ihtiyar (Ar.), kafir
(Ar.), kırmızi < kırmızı (Ar.), kibar (Ar.), kor < kör (Far.), lafazan
(Far.), leş (Far.), 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.), temiz (Ar.), zaif < zayıf (Ar.)…vb. gibi örnekler daha da
çoğaltırılabilir.

18 Bekir A, Karikatür, EKOL Aylık İlmi Edebi Dergisi, Yıl:4 Sayı:6 Haziran 2002. s.38
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3. Zarflar
Makedonya Türk ağızlarında Arapça’dan ve Farfarsça’dan mada
oldukça kabarık sayıda zarflar da mevcuttur. Dilimizde yer alan bu
yabancı kökenli zarfları dört noktada göstermeyi uygun bulduk:
a. Zaman zarfları
b. Yer zarfları
c. Miktar zarfları
d. 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 dayma kaldırdığı gibi…
			
- zaman (Ar.): Ör: Bu olay oldi ne zaman idım alti
yaşında. < Bu olay ben altı yaşındayken oldu.
			
- peşin (Far.): Ör: Peşin üç gün sürürdi bayramlar. <
Bayramlar eskiden üç gün sürüyordu.
			
- sefte (Ar.): Ör: a em sefte binerdım trene. < İlk defa
tirene biniyordum.
			
- asla (Ar.): Ör: O günler hayatımda asla ne unutmaycim
günler oldi. < O günler hayatımda asla unutamayacağım günler
oldu.
			
- bazi < bazı (Ar.): Ör: Varidi bizım evde bazi kapilar
çok eski… < Bizim evde çok eski bazı kapılar vardı…
			
- ebbedi (Ar.)< hiçbir zaman: Ör: Oni ebbedi
unutamam. < Onu hiçbir zaman unutamam.
			
- emen < hemen: Ör: Beni emen doktora. < Beni
hemen doktora.
			
- sabayle < sabahleyin (Ar.): Ör: Gittım sabayle işe.
< Sabhleyin işe gittim.
			
- evel < evvel (Ar.): Ör: Anlaştık hem bir altopuz
firmasiyle da evel. < Önceden bir otobüs firmasıyla da anlaştık.
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b. Yer zarfları: Filleri yada filimsileri yer bakımından belirli
duruma koyan zarflardır.Makedonya Türk ağzında 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.
			
- fazla (Ar.): Ör: Eskiden nısı Bayntsa küvi çifçilikle
fazla ugraşırdık. < Banisa köyü gibi, eskiden daha çok çiftçilikle
uğraşıyorduk.
			
- tamam (Ar.): Ör: Tamam dedık, oldi bu iş. < Tamam,
bu iş oldu dedik.
ç. Nitelik zarfları: Bunlar hal ve tavır ifade eden zarflardır.
Makedonya Türk ağızlarında’da kullanılan Ar. ve Far. nitelik zarfları
aşağıda sunulan örneklerde görebiliriz.
			
- aşikâre (Far.): Ör: Aşikâre güsterırdi ki satıli sudiya.
< Hakemin satılı olduğu aşikârdı.
			
- badiava < bedava (Far.): Ör: Badiava dırler bunlar…
< Bunlar bedavadır.
			
- beraber (Far.): Ör: Babo’yle beraber bindım arabaya,
gelırsık bereysıne. < Babo’yle baraber arabaya bindim, bu tarafa
geliyoruz. - biki < belki (Ar. bel + Far. ki): Ör: Keşke divırsaydım,
biki gelmezdi iş bu dereceye. < Keşke söyleseydim, belki iş bu
dereceye gelmezdi. - galiba (Ar.): Ör: Senın karin galiba açlıktan
oflar...! < Karın açlıktan ofluyor galiba.
			
- güam < güya (Ar.): Ör: Ben iyım güyam asker
Osmanlilar’ın, lazim gidelım harba. < Güya Osmanlı askeriyim
harba gitmemiz lazım.
			
- illa < ille (Ar.): Ör: A gene dadanmiştırler illa bamya, ne
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ise kabul ettık < itiraz ettiler illa bamya olucak diye, neyse biz kabul ettik.
			
- ususi < hususî (Ar.): Ör: Bunlar zengin, hemen
yarındasi yaptırırler ususi bir altın topi. < Bunlar zengin, ertesi
gün hususî bir alatın topu yaptırıyorlar.
			
- keşke (Far.): Ör: Nalet olsun boyle kaymak, pişman
oldum ne gittım, keşke gitmesaydım. < Lanet olsun böyle kızak
yapmaya, gittiğime pişman oldum, keşke gitmeseydim.
			
- 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.
			
- safi < sadece (Ar. ikinci anlamı): Ör: Nısı yedım
safi ouva biraz hem çiktım gidiyım. < Sadece helva yedikten sonra
gitmek için çıktım.		
- tevekili < tevekkeli (Ar.): Ör: Demezler
tevekili ne kinlersın oni yapar evlatlar. < Boşuna demiyorlar, en çok
nefret ettiğin şeyi çocukların yapar.
- 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.
- zor (Far.): Ör: Babalık
kovdi “hay kopar kafani, benım var gendi zorum senınle ugraşamam.”
< Kayınpederim kovdu “ seninle uğraşamam, kendi zorum var, defol
burdan.”

4. Ünlemler
Yukarıda sunulan örneklerden görüldüğü gibi, dilimize hemen hemen
her alandan Ar. ve Far. kökenli kelimeler girmiş bulunmaktadır. Durum
böyle olunca dilimize Ar. ve Far.’dan geçmiş olan ünlemlere de yer
vermeyi uygun bulduk. Yaptığımız araştırmada Gostivar ve diğer
şehirlerde yaşayan Türkler’in dillerinde kullanılan ünlemeleri
aşağıdaki örneklerle göstermeye çalıştık:
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- aman (Ar.): Ör: Aman, be koyşi sen anlamişın yanlış
beni! < Aman be komşu sen beni yanlış anşamışsın!
			
- amin < âmin (Ar. âmîn < İbr.): Ör: Kırslardi cami amin
derken cemaat! < Cami, cemaatin amin sesleriyle inliyordu!
			
- aferim < aferin (Far.): Ör: Aferim sana, çok isla
yaptın! < Sana aferin olsun, çok iyi yaptın!
			
- aşk (Ar.) olsun: Ör: Aşk olsun, güzel iş yapmişın! <
Aşk olsun, güzel iş yapmışsın!
			
- bismilla < bismillah (Ar.): Ör: Hı atlayım bismillaiyle,
da ilk neka attım ayak kara, güt-baş yerde! < Besmeleyle atlayım derken,
kara ilk adımı attığım anda düştüm!
			
- dikat < dikkat (Ar.): Ör: Çok da opasnodır dikat et! <
Daha tehlikelidir, dikkat et!
			
- elamdülla < elhamdüllilah (Ar.): Ör: Elamdülla
doyduk! < Doyduk elhamdüllillah!
			
- estakfurulla < estağfurullah (Ar.): Ör: Tübbe
estakfurulla! < Tövbe estağfurullah!
			
- evalla < eyvallah (Ar.): Ör: - O adam ne sürür üküzlerle
- evalla! < Öküzlerle süren adam - eyvallah!
			
- gayret (Ar.): Ör: gayret kardaş az kaldi! < gayret et
kardeş az kaldı!
			
- insaf (Ar.): Ör: Kaldırin be oynamayin be, ama yok
meramet yase insaf imansızlarda. < Kaldırın be oynaşmayın ama, ne
merhamet ne de insaf var imansızlarda!
			
- işalla < inşallah (Ar.): Ör: İşalla gene nasip olur boyle
bayin gezi yapalım komplet nasıl ne idık! < İnşallah yine böyle komple
bir gezi yapmamız nasip olur!
			
- meraba < merhaba (Ar.): Ör: Meraba be kardaş! <
Merhaba be kardeş!
			
- subanalla < suphanallah (Ar.): Ör: E subanalla <
Hey suphanallah!
			
- maşalla < maşallah (Ar.): Ör: Maşalla desınler selvi
boyuna! < Selvi boyuna maşallah desinler!
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SONUÇ
Dilimizi ilericilik-gericilik gibi politik ve gereksiz çatışmlara alet
etmekten ve tasfiyecilik saplantısından kurtararak, dilimizi yüzyılların
oluşturduğu bugünkü canlı yapısı ile geliştirip, çağdaş dünya koşullarının
gerekli kıldığı yeni söz ve terimlerin dil uzmanlarınca üretebilmesi için bu
gibi çalışmaların gerekliliği göz ardı edilmemelidir. Her dil kendi doğal
yasalarına göre, durmadan değişmekte yada yenilenmektedir. Geçmişte sık
kullanılan bir kelime yada deyim, günümüzde şu yada bu sebepten dolayı
aynı ölçüde itibar görmediği gibi, bugünün dilinde de sık kullanılan bir
kelime, gelecekte herhangi bir nedenle kullanılıştan düşebilir. Bu da bir
dilin değişmekte olduğu gerçeği ve o dilin hiçbir zaman diliminde salt olmadığı gerçeğini ortaya koymaktadır. Dilimize girmiş yabancı kelimlerin
özellikle Arapça ve Farsaça kökenli sözlerin bir din ve kültür dönemini
yansıttıkları19 gerekçesiyle dilden atılmamaları tartışmaya açık mahiyetteki
konular arasındadır. Bu konudaki en güzel değerlendirmeyi dil devrimi uygulamalarının yöntem yanlışı yüzünden ortaya koyduğu bazı aksaklıklara
bakarak Atatürk’ün kendisi yapmıştır. “Yeni Türkçe sözler teklif edebiliriz.
Bu yönde ısrarla çalışmalıyız. Fakat bunları Türk dilinin olgunlaşma seyiıne bırakmalıyız. Birkaç gün önce Ahmet Cevat Bey’e söyledim “ketebe”,
“yektübü” Arabındır; “katip”, “mektup” Türkündür” sözleri, bu açıdan ne
kadar anlamlı ve yol göstericidir.20
Dilimizi bir yandan sadeleştirmek, bir yandan da var olan potansiyelini ortaya çıkarıp dünyada hüküm süren büyük bir ilim ve kültür dili haline
getirip çağdaş seviyeye ulaştırrmaktır. Sözün kısası, dilimizi yozlaştırıcı
yabancı söz hayranlığı ve özentisinin yerine, anadili sevgisi ve bilincini
aşılmak, yöre halkını bu konuda bilinçlendirmek gerekmektedir.
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
19 Korkmaz, Zeynep, Türkçe’nin Dünü, Bugünü, Yarını, Uluslararası Bilgi Şöleni Üzerine
Görüşler, Türk Dili- Türk Dili ve Edebiyat Dergisi / Sayı: 602 / Şubat 2002. s. 106
20 A.g.e. s. 108-109
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olduğumuzu, imparatorluklar kurarak soyumuzun varlığı Hunlara, daha da
gerilere dayandığına dair bilgiler tarih kitaplarında mevcuttur.21 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 borcu olmalıdır. 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; zorba bir millet
olarak gösterilmeye çalışıldı. Kimilerine göre de, Türk tarihinin Osmanlıyla başladığı ve giderek İslam diniyle bütünleşmesi sonucu, dolayısıyla
Arap ve İran dil ve kültürünün etkisi altında gerektiğinden çok kalınarak,
kendi 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 lehimize çevirmemizin mümkün olduğu kanısındayız.
Büyük Türk millettinin ve bir zamanlar dünya hakimiyetini elinde
bulunduranların torunları olarak, böylesine zengin bir tarihin her milletin
çocuklarına nasip olmadığı bilincine varıp, emanet aldığımız değerleri bir
yük gibi değil de, paha biçilemez bir hazine ve 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.

21 Roux, Jean – Paul, A.g.e
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