
ADEKSAM
Gostivar

Makedonya - Macedonia

Yayın yılı/Year of publication: XII,  Sayı/No: 23, Yıl/Year 2014/1

INTERNATIONAL REFEREED SCIENTIFIC  
RESEARCH JOURNAL

ULUSLARARASI HAKEMLİ İLMİ  
ARAŞTIRMA DERGİSİ

INTERNATIONAL PEER-REVIEWED JOURNAL 
OF SCIENTIFIC RESEARCH





HİKMET
Uluslararası Hakemli İlmi Araştırma Dergisi  

International Peer-Reviewed Journal of Scientific Research 

Owner of the journal in the name of 
ADEKSAM adına

Sahibi: Tahsin İBRAHİM

Editör - Editor in Chief
 Prof. Dr. Fadıl HOCA  /   Prof. Dr. Fadil HOCA

Editör Yardımcısı - Assist. Editor
 Doç. Dr. Mahmut ÇELİK  /  Assoc. Prof. Dr. Mahmut CELIK

Yayın Kurulu - Editorial Board

Doç. Dr.  Abdülmecit NUREDİN   Doç. Dr. Mensur NUREDİN
Dr. Fatma HOCİN   Doç. Dr. Aktan AGO
Dr. Fahriye EMGİLİ   Dr. Osman EMİN
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK   Mr.sci. Tülay ÇAKO

Bilim ve Hakem Kurulu - Science and Arbitral Board

Prof. Dr. Yusuf HAMZAOĞLU   (Makedonya / Macedonia)
Prof. Dr. Numan ARUÇ    (Makedonya / Macedonia)
Prof. Dr. Muhammed Nur DOĞAN  (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Recai COŞKUN    (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Oktay AHMED    (Makedonya / Macedonia)
Prof. Dr. Nazım İBRAHİM   (Makedonya / Macedonia)
Prof. Dr. Necati DEMİR   (Türkiye / Turkey)
Doç. Dr./Assoc.Prof./ Dr. Melahat PARS  (Türkiye / Turkey)
Prof. Dr. Mirjana TEODOSİJEVIC   (Sırbistan / Serbia)
Prof. Dr. Ksenija AYKUT   (Sırbistan / Serbia)
Prof. Dr. Gazmend SHPUZA  (Arnavutluk / Albania)
Prof. Dr. Lindita XHANARI  (Arnavutluk / Albania)
Prof. Dr. Kerima FİLAN   (Bosna Hersek/BosniaHerzegovina)
Doç. /Assoc.Prof./ Dr. Adnan KADRİÇ (Bosna Hersek/BosniaHerzegovina)
Doç. /Assoc.Prof./ Dr. Tudora ARNAUT (Ukrayna / Ukrainian)
Doç. /Assoc.Prof./ Dr. İrina DRİGA  (Ukrayna / Ukrainian)
Prof. Dr. Vugar SULTANZADE  (Azerbaycan / Azerbaijan)
Doç. /Assoc.Prof./ Dr.Mehseti İSMAİL (Azerbaycan / Azerbaijan)

Sekreter/Tasarım  -  Secretary/Design:     İlker  ALİ
Tercüme -  Translation:     Ayhan ŞABAN
İrtibat - Contact: iletisim@hikmetdergisi.org    /    hocafadil@hotmail.com    
web:     www.hikmetdergisi.org       /       www.hikmetjournal.org



.

4 

İçindekiler
TÜRKÇEDE ÜST ÜSTE GELEN OLUMSUZLUK EKİYLE KURULMUŞ 

YAPILAR: TÜRKÇE ULUSAL DERLEMİ (TUD) ÖRNEKLERİ
Prof. Dr. Oktay AHMED

( 10 - 41 )
MAKEDONYA ÇOCUK EDEBİYATINDA IRKSAL, TOPLUMSAL,

KÜLTÜREL, DİNİ VE CİNSEL STEREOTİPLERİ,
ONLARIN TOPLUMSAL BAĞLAMI VE ESTETİK İŞLEVİ

Prof. Dr. Jovanka DENKOVA
( 42 - 56 )

OSMANLILARIN 14-CÜ YÜZYILIN SONLARINA DOĞRU ORTA-GÜNEY 
AVRUPA’NIN BÖLGELERİNİ FETHİ:KAYNAKLARIN İKİ ANLAMLILIĞI

Prof. Dr. Boban PETROVSKI( 58 - 73 )

MAKEDONYA’DA ÇOCUK EDEBİYATI VE ÇOCUK GELİŞİMİ 
Doç. Dr. Mahmut ÇELİK

( 74 - 81 )
MAKEDONYA TÜRKLERİ VE TÜRK TOPLULUKLARININ BAZI 

BÖLGELERİNDE DOĞUM ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER  
İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR

Doç. Dr. Mensur NUREDİN
( 82 - 97 )

OSMANLI DÜNYASINDA YENİ PAZAR  (XV-XVIII y.y.)
Doç. Dr. Recep ŞKRİYEL

( 98 - 115 )
TÜRK KÜLTÜR DİLİNDE ŞİİR İLE MUSİKİNİN BİRLİKTELİĞİ

Doç. Dr. Serdar UGURLU
( 116 - 131 )

BİR NEO-KLASİK BALKAN ŞAİRİNİN VATAN AĞIDI: ABDÜLFETTAH 
RAUF’UN ŞİİRİNDE ÜSKÜP VE MAKEDONYA-1

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
( 132 - 151 )

MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI BİLDUNGS ROMANI 
OLARAK OKUMAK

Dr. Sibel BAYRAM
( 152 - 167 )

BATI DÜŞÜNCESİ İLE TÜRK DÜŞÜNCESİ ARASINDA KÖPRÜ KURAN 
BİR TÜRK SOSYOLOĞU: HİLMİ ZİYA ÜLKEN

Dr. Ayhan VERGİLİ
( 168 - 183 )

GOSTİVAR BELEDİYESİ HASTANESİNİN CERRAH BÖLÜMÜNDE 
INGUINAL HERNIA KONUSUNDA YAPILAN TEDAVİSİNİN SUNUMU

Dr. Adnan VRAYNKO 
( 184 - 194 )



  HİKMET  23 - Mayıs - May 2014

5

Contents

FORMS BUILD WITH CONSECUTIVE DOUBLE PRIVATIVE MARKERS IN 
TURKISH: EXAMPLES FROM THE TURKISH NATIONAL CORPUS (TNC)

Prof. Dr. Oktay AHMED
( 10 - 41 )

RACIAL, SOCIAL, NATIONAL, CULTURAL, RELIGIOUS AND GENDER 
STEROTYPES IN MACEDONIAN LITERATURE FOR CHILDREN, THEIR 

SOCIAL CONTEXT AND THEIR AESTHETIC FUNCTION
Prof. Dr. Jovanka DENKOVA

( 42 - 56 )
OTTOMAN CONQUESTS OF PARTS OF CENTRAL-SOUTHERN EUROPE

IN THE LATE 14TH CENTURY: THE AMBIGUITY OF THE SOURCES
Prof. Dr. Boban PETROVSKİ

( 58 - 73 )
THE CHILDREN`S LITERATURE AND THE DEVELOPMENT  

OF CHILDREN IN MACEDONIA
Assoc. Prof. Dr. Mahmut CELİK

( 74 - 81 )
MACEDONIA TURKS AND TURKISH COMMUNITIES IN SOME AREAS 

BELIEF AND SIMILAR APPLICATIONS RELATING TO PRENATAL
Assoc. Prof. Dr. Mensur NUREDİN

( 82 - 97 )
NOVI PAZAR IN THE OTTOMAN WORLD (XV-XVIII cent.)

Assist. Prof. Dr. Recep SKRİJEL
( 98 - 115 )

ASSOCIATION OF POEM AND MUSIC IN TURKISH CULTURE 
LANGUAGE

Assist. Prof. Dr. Serdar UGURLU
( 116 - 131 )

A NEO-CLASSİCAL BALKAN POET’S REQUIEM ON MOTHERLAND: 
SKOPJE AND MACEDONİA İN THE POETRY OF ABDULFETTAH RAUF-1

Assist. Prof. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
( 132 - 151 )

READING MESA SELIMOVIC`S NOVEL `THE CASTLE` AS BUILDUNGS
Dr. Sibel BAYRAM

( 152 - 167 )
A TURKISH SOCIOLOGIST AS A BRIDGE BETWEEN THE WESTERN 

WORLD AND TURKISH CULTURE: HILMI ZIYA ÜLKEN
Dr. Ayhan VERGİLİ

( 168 - 183 )
THE REPRESENTATION OF INGUINAL HERNIA AND ITS SURGICAL 

TREATMENT IN SURGICAL WARD IN GOSTIVAR MUNICIPALITY
Dr. sci. med. Adnan VRAYNKO

( 184 - 194 )



.

6 

BAŞ YAZI

Makedonya’da Türkçe başta olmak üzere İngilizce’de makaleler 
yayınlayan ve Rumeli’deki Türk – İslam kültürü yanısıra, tarih, edebiyat 
ile sosyal ve iktisadi hayatla ilgili konuları ihtiva eden yegane uluslararası 
ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle, hakemli bir dergi hüviyetine 
sahip olan HİKMET dergisinin 23. sayısı elinizde bulunmaktadır. Bu 23. 
sayı, değişik mahiyette ve farklı makaleleri içeren önemli bir dergi olarak 
HİKMET’in bu 23. sayısı ile Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası 
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı memnuniyetle bildirmekteyiz. Bu 
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’na şimdiye 
kadar 7 değişik ülkeden bulunan üyelere iki değerli hocamız Azerbaycan’dan 
da katıldıklarını iftiharla bildirmekteyiz. 

HİKMET dergisinin bu 23. sayısında başta yurtiçi (Makedonya) 
olmak üzere yurtdışından da (Türkiye, Bosna ve Hersek, Sancak - Sırbistan) 
gelen makaleleri yayınlamış bulunmaktayız. Yurtdışından HİKMET’e 
gönderilen makalelerin aslında yurtdışında HİKMET dergisine olan 
ilginin ve önemin bariz bir ispatı olsa gerek. Nitekim, HİKMET dergisinin 
Makedonya, Balkanlar, AB’nin değişik ülkelerine ve ABD’nin birkaç 
kütüphanesine gönderilmesi konusu dergimizin uluslararası bir hüviyete ve 
boyuta kavuştuğunun önemli göstergelerinden biri oluğunu düşünüyoruz. 
Yavaş ancak sağlam adımlarla ilerleyen dergimize bundan böyle yurtiçi 
ve yurtdışından gönderilecek ve derginin kıstasları ile felsefesine uygun 
olan makalelerin yayınlanacağını ve HİKMET’in uluslararası boyutunun 
daha da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim ve Hakem Kurulu’nun yapmış 
olduğu titiz ve özeverili çalışmalarından dolayı HİKMET degisi adına 
şükranlarımızı bildiriyoruz.  

HİKMET dergisinin bu sayısında: Prof. Dr. Oktay AHMED’in: 
TÜRKÇEDE ÜST ÜSTE GELEN OLUMSUZLUK EKİYLE 
KURULMUŞ YAPILAR:  TÜRKÇE ULUSAL DERLEMİ (TUD) 
ÖRNEKLERİ, Prof. Prof. Dr. Jovanka DENKOVA’nın; RACIAL, 
SOCIAL, NATIONAL, CULTURAL, RELIGIOUS AND GENDER 
STEROTYPES IN MACEDONIAN LITERATURE  FOR CHILDREN, 
THEIR SOCIAL CONTEXT AND THEIR AESTHETIC FUNCTION, 
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Prof. Dr. Boban PETROVSKİ’nin; OTTOMAN CONQUESTS OF PARTS 
OF CENTRAL-SOUTHERN EUROPE IN THE LATE 14TH CENTURY: 
THE AMBIGUITY OF THE SOURCES, Doç. Dr. Mahmut ÇELİK’in; 
MAKEDONYA’DA ÇOCUK EDEBİYATI VE ÇOCUK GELİŞİMİ, Doç. 
Dr. Recep ŞKRİYEL’in: OSMANLI DÜNYASINDA YENİ PAZAR  (XV-
XVIII y.y.), Doç. Dr. Mensur NUREDİN’in: MAKEDONYA TÜRKLERİ 
VE TÜRK TOPLULUKLARININ BAZI BÖLGELERİNDE DOĞUM 
ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR, 
Yrd. Doç. Dr. Serdar UGURLU’nun: ASSOCIATION OF POEM AND 
MUSIC IN TURKISH CULTURE LANGUAGE, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul 
KARAKUŞ’un; BİR NEO-KLASİK BALKAN ŞAİRİNİN VATAN AĞIDI: 
ABDÜLFETTAH RAUF’UN ŞİİRİNDE ÜSKÜP VE MAKEDONYA-1, Dr. 
Sibel BAYRAM’ın: MEŞA SELİMOVİÇ’İN “KALE” ADLI ROMANINI 
BİLDUNGS ROMANI OLARAK OKUMAK, Dr. Ayhan VERGİLİ’nin: A 
TURKISH SOCIOLOGIST AS A BRIDGE BETWEEN THE WESTERN 
WORLD AND TURKISH CULTURE: HILMI ZIYA ÜLKEN,   Dr. sci. 
med. Adnan VRAYNKO‘nun: THE REPRESENTATION OF INGUINAL 
HERNIA AND ITS SURGICAL TREATMENT IN SURGICAL WARD 
IN GOSTIVAR MUNICIPALITY adlı makaleler yer almaktadır.

Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 23. sayısına ilmi 
makalelerini gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki 
değerli hocalarımıza ve bu makalelerin değerlendirmelerini yapma 
gayretinde bulunan HİKMET dergisinin Bilim ve Hakem Kurlu’nun değerli 
üyelerine, HİKMET dergisi ve ADEKSAM adına saygı ve şükranlarımızı 
bildirir, keza, HİKMET dergisinin teknik ve tasarım konuları konusunun 
hazırlanmasında hizmeti geçen herkese teşekkür eder, HİKMET dergisinin 
24. sayısı ile karşınıza çıkıncaya dek hepiniz Allah’a emanet olun. 

Mayıs, 2014 Gostivar     Editör:
       Makedonya         Prof. Dr. Fadıl HOCA
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EDITORIAL

Turkish in the Macedonia and Balkans mainly publishes articles in 
Turkish and English, as well as the history of the Turkish culture, literature 
and issues related to social and economic life, such as that containing the 
sole journal, peer-reviewed journal of scientific research HIKMET 23th 
magazines with the there are number of hands. This 23th 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.

We wish to inform you that the international scientific journal 
HIKMET, already present members from 7 different countries in the 
Scientific Board.

HIKMET journal, this 23th particularly in the number of domestic 
(Macedonia), including from abroad (Turkey, Bosna and Herzegovina 
and  Serbia) 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: 
FORMS BUILD WITH CONSECUTIVE DOUBLE PRIVATIVE 
MARKERS IN TURKISH: EXAMPLES FROM THE TURKISH 
NATIONAL CORPUS (TNC), PROF. DR. JOVANKA DENKOVA: 
RACIAL, SOCIAL, NATIONAL, CULTURAL, RELIGIOUS AND 
GENDER STEROTYPES IN MACEDONIAN LITERATURE  FOR 
CHILDREN, THEIR SOCIAL CONTEXT AND THEIR AESTHETIC 
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FUNCTION, PROF. DR. BOBAN PETROVSKI: OTTOMAN 
CONQUESTS OF PARTS OF CENTRAL-SOUTHERN EUROPE IN THE 
LATE 14TH CENTURY: THE AMBIGUITY OF THE SOURCES, ASSOC. 
PROF. DR. MAHMUT CELIK: THE CHILDREN`S LITERATURE AND 
THE DEVELOPMENT  OF CHILDREN IN MACEDONIA, ASSOC. 
PROF. DR. RECEP SKRIYEL: NOVI PAZAR IN THE OTTOMAN 
WORLD (XV-XVIII cent.), ASSOC. PROF. DR. MENSUR NUREDIN: 
MACEDONIA TURKS AND TURKISH COMMUNITIES IN SOME 
AREAS BELIEF AND SIMILAR APPLICATIONS RELATING TO 
PRENATAL, ASSOC. PROF. DR. SERDAR UGURLU: ASSOCIATION 
OF POEM AND MUSIC IN  TURKISH CULTURE LANGUAGE, 
ASSOC. PROF. DR. ERTUGRUL KARAKUS: A NEO-CLASSİCAL 
BALKAN POET’S REQUIEM ON MOTHERLAND: SKOPJE AND 
MACEDONİA İN THE POETRY OF ABDULFETTAH RAUF-1, DR. 
SIBEL BAYRAM: READING MESA SELIMOVIC`S NOVEL `THE 
CASTLE` AS BUILDUNGS, DR. AYHAN VERGİLİ: A TURKISH 
SOCIOLOGIST AS A BRIDGE BETWEEN THE WESTERN WORLD 
AND TURKISH CULTURE: HILMI ZIYA ÜLKEN, DR. SCI. MED. 
ADNAN VRAYNKO: THE REPRESENTATION OF INGUINAL 
HERNIA AND ITS SURGICAL TREATMENT IN SURGICAL WARD 
IN GOSTIVAR MUNICIPALITY, 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. 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 24th HIKMET until it comes out and blows a 
thick encounter with the number, God entrusted you all and make merry.

May 2014 Gostivar                                    Editor in Chief:
        Macedonia              Prof. Dr. Fadil HOCA
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Prof. Dr. Oktay AHMED

TÜRKÇEDE ÜST ÜSTE GELEN OLUMSUZLUK 
EKİYLE KURULMUŞ YAPILAR: TÜRKÇE ULUSAL 

DERLEMİ (TUD) ÖRNEKLERİ

811.512.161`366
(1.01 Original scientific article)

Prof. Dr. Oktay AHMED
“Kiril ve Metodiy” Üniversitesi, Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim 

üyesi - Üsküp (Makedonya).E-posta: oktay@flf.ukim.edu.mk, oktayahmed@gmail.com

ÖZET

 Türkçede, fiillerin olumsuzluğu /-mA/ olumsuzluk ekiyle yapılır. 
Türk morfolojisinin temel kurallarından biri, aynı ses yapıya sahip ve aynı 
görevde iki ekin yan yana kullanılmamasıdır.
 Bu çalışmada, /-mA/ olumsuzluk eki ve /-r/ geniş zaman ekinin 
olumsuzluktaki /-z/ varyantının birleşmesinden ortaya çıkan /-mAz/ 
sıfat-fiil ekinden önce bir daha /-mA/ olumsuzluk ekinin gelmesi ele 
alınmıştır. Araştırmanın kaynağı olarak, Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) 
kullanılmıştır.
 TUD’nde yapılan araştırmalar sonucunda /-mA/ + /-mAz/ eklerinin 
kelime sonunda bulunamayacağı ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla bu çalışma, 
/-mA/ + /-mAz/ + /-lİk/ yapısının TUD’nde araştırılmasının sonuçlarını 
içermektedir.

 Anahtar kelimeler: derlem dilbilim, Türkçe derlem, olumsuzluk 
eki, çifte olumsuzluk, morfoloji.
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FORMS BUILD WITH CONSECUTIVE DOUBLE 
PRIVATIVE MARKERS IN TURKISH: EXAMPLES 
FROM THE TURKISH NATIONAL CORPUS (TNC)

Prof. Dr. Oktay AHMED
“Ss. Cyril And Methodius” University, Faculty of Philology, Department of Turkish 
language and Literature E-mail: oktay@flf.ukim.edu.mk, oktayahmed@gmail.com

ABSTRACT

 Privative marker for verbs in Turkish is the suffix /-mA/. One of the 
basic rules in Turkish morphology is that two suffixes with same phonetic 
structure and with same function cannot be used consecutively, side by 
side.
 This paper discusses the /-mAz/ participle marker, consisted of /-mA/ 
privative marker and the /-r/ aorist marker’s /-z/ variant in the negative, and 
the /-mA/ privative marker that comes before it. Turkish National Corpus 
(TNC) is used as a source for this research.
 As a result of the researches made on TNC, it is concluded that the 
/-mA/ + /-mAz/ markers cannot be present at the end of the words. Thereby, 
this paper contains the results of the research made on TNC of the /-mA/ + 
/-mAz/ + /-lİk/ structure.

Keywords: corpus linguistics, Turkish corpus, privatives, double 
privatives, morphology.
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Prof. Dr. Oktay AHMED

 1. Giriş

 2000’li yılların dünyasında, dil öğrenmede derlemlerin kullanılması 
neredeyse normal hâl almaya başladı.
 Bazı kelime türlerinde gözlemlenen belirsizliklerin çözümü için 
bilgisayar destekli derlem çalışmaları çok faydalıdır (Uçar ve diğerleri, 
2011; Uçar & Kurtoğlu, 2011).
 Derlem dilbilimi alanında yapılan çalışmalar, ister istemez bir dili 
öğrenen veya öğretenlerin ilgi alanına girmeye başarmıştır. Dolayısıyla, 
derlemler üzerine ilgi ve ihtiyaç her geçen gün artmaktadır.
 Türkçe derlem dilbilim üzerine çalışma sayısı çok kabarıktır. Son 
yıllarda yapılan çalışmalara örnek olarak Aksan & Mersinli (2011), Aksan 
& Yaldır (2011), Demirhan & Aksan (2012), Mersinli & Aksan (2011), 
Mersinli (2012) gibi çalışmalar gösterilebilir.
 Bu çalışmada Türkçe Ulusal Derlemi (TUD) kullanılmıştır. 
Derlem, çağdaş Türkçenin kullanımını gösteren, 1990-2009 yılları arasında 
yayımlanan, 4438 farklı kaynaktan toplanan, 9 konu alanını ve 34 dilsel 
türü dahil eden, 50 milyona yakın kelimeyi içeren metin örneklerinden 
oluşmuştur. Proje, araştırmacıların kullanımına 2011 yılında sunulmuştur 
(Aksan & Aksan, 2009; Aksan ve diğerleri, 2012).
 TUD bazlı çok sayıda çalışma mevcuttur (Mersinli & Aksan, 2011; 
Aksan & Uçar, 2012, Aksan ve diğerleri, 2012b; Aksan ve diğerleri, 2011). 
TUD, diğer derlemler gibi, Türkçe sözvarlığının öğretiminde de kullanılmak 
için bir hayli elverişlidir (Aksan & Uçar, 2012). 
 
 2. Amaç
 Türk morfolojisinin temel kurallarından biri, aynı ses yapıya 
sahip ve aynı görevde iki ekin yan yana gelmemesidir. Bazen bu kurala 
uyulmadığı görülür. Yeni kural çıkarmak veya istisna yapı demek yerine, 
doğrudan doğruya bu örnekleri yanlış kullanımlar olarak adlandırmak 
gerekir.
 Bu çalışmanın konusu, Türkçede üst üste gelen olumsuzluk /-mA/ 
ekiyle kurulmuş yapılardır.
 Bazen bu durumlara ek yığılması da denilebilir, ancak bu kavramı 
kullanırken çok dikkatli olmak gerekir. Yanlış kullanımları ek yığılması 
olarak göstermek doğru değildir.
 Bu yanlış kullanımlar, maalesef, Güncel Türkçe Sözlük’e (TGS) de 
girmişlerdir.
 Çalışmanın amacı, TUD ve dolayısıyla Türkçede üst üste gelen 
olumsuzluk ekiyle kurulmuş, ek yığılması olarak görülen, ancak şüphesiz 
yanlış kullanım olan yapıları göstermek ve bunların yerine doğru şekillerinin 
altını çizmektir.
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 4. Kullanılan Yöntem

 Konu dahilinde olan yapıların şeması şöyledir:

fiil + /-mA/ + /-mAz/ + /-lİk/

 /-mAz/ eki, aslında, bir birleşik ektir. Açılımı da şemaya eklenirse, 
yapı şöyledir: 

fiil + /-mA/ + /-mA/ + /-z/ + /-lİk/

 Burada, ikinci olumsuzluk eki ve geniş zaman eki /-r/’nin 
olumsuzluktaki /-z/ şekli, /-mAz/ sıfat-fiil (partisip) ekini oluşturmaktadır. 
Bu sıfat-fiil ekinin görevi zaten olumsuzluktadır (İlhan, 2005) ve 
olumsuzluğun bir daha olumsuzluğu morfolojik açıdan ne gereklidir, ne de 
doğrudur.
 Bazı kaynaklar, /-mAz/ ekinin kendi başına zaten olumsuzluk anlamını 
vermesine rağmen, “bazen olumsuz fiiller üzerine getirilebilmektedir” 
(Cin, 2011: 298) açıklamasına yer vererek, durumu kabul etmişler, ancak 
bu kullanımın doğru olmadığını vurgulamamışlardır.
 Türkçede, fiillerin olumsuz şekilleri sadece bir /-mA/ olumsuzluk 
ekiyle yapılır (Yılmaz, 2009).
 Bu çalışmada, /-mA/ ve /-mAz/ eklerinde görülen durumlar, ardından 
gelen /-lİk/ ekiyle birlikte alınmıştır. Böylece, “olumsuzluk bildiren soyut 
adlar oluşmuştur” (Korkmaz, 2009: 99). 
 Araştırmaya /-lİk/ ekinin eklenmesi zorunluydu, çünkü TUD’nde 
yapılan sorgulamaya göre, /-mA/ + /-mAz/ ekleriyle biten kelimeler yoktu. 
Çifte olumsuzluk ekinin yan yana gelmesi durumu, sadece /-lİk/ ekiyle 
ortaya çıktığı görülmüştür.
 Türkçe Ulusal Derlemi’nde tüm seçenekler seçilerek, derlemde 
yer talan tüm kaynaklar taranmıştır. Derleme şu sorgu terimi girilip 
aranmıştır:

*mamazlı* *memezli*

 Sistem, sorguya toplam 4458 metinden 259 farklı metinde 341 
sonuç listelemiştir. Bunların bir milyon sözcükteki sıklık değerini ise 7,16 
olarak belirlemiştir.
 Sonuçlar arasında, iki örnekte bir cümlede üst üste olumsuzluk 
ekini içeren ikişer kelime görülmüştür. Bunlar ayrı ayrı gösterildiği için, 
liste iki örnekle daha uzatıldı.
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 TUD’nin sonuçlarından alınan örnek cümleler burada kısaltılarak 
verilmiştir.
 Örneklerin sonunda parantez içinde verilen şifre ise, TUD’ndeki 
metin kodlarıdır.
 Tüm örneklerin GTS’te bulunup bulunmamasına da bakılmıştır. 
Böylece, yanlış kullanımların ne kadarı standart Türkçeye girdiği 
görülebilir.
 Bu kelimelere eklenen fiillerle elde edilen birleşik yapılar, bu 
çalışmayla kapsanmamıştır.

 4. Üst Üste Gelen Olumsuzluk Ekiyle Kurulmuş Yapılar

 TUD’nde 343 örnekte 55 böyle kelime bulunmuştur. Devamda, tüm 
bu örnekler kullanıldıkları bağlamlarıyla (cümleyle) beraber verilmiştir.
 Aşağıda 4.1.-4.4. noktaları arasında verilen kelimelerin sıklık 
açısından kullanımı çok düşük olduğu için, TUD’nde de az örnek 
bulundu.

 4.1. açmamazlık:

Neredeyse omuzlarda karşılandığımız bu vapurda kapımı (1) 
açmamazlık edemezdim. (EI09C2A-1357)

 4.2. aldırmamazlık:

Onun için kimse, Said-i Nursi’nin gelecekten verdiği haberlere (2) 
aldırmamazlık edemez. (QH42A2A-1645)
(...) kendine bu kadar yakın bir evlada aşırı sevgisinden dolayı (3) 
aldırmamazlık edebilir mi? (FI09C2A-0715)

 4.3. algılamamazlık:
 

Gazete okuyan hiç kimse sokaktaki tehlikeleri (4) algılamamazlık 
edemez (…) (MD02A3A-3320)

 4.4. almamazlık:

Esnaf (5) almamazlık etmiyor nasıl olsa Ziraat Bankası 10 seneye 
kadar değiştiriyor diye. (SE36E1B-3352)
En basit şeyleri öyle ballandıra ballandıra pazarlardı ki mümkün (6) 
değil almamazlık edemezdiniz. (KE39E1B-3300)
İkram edilen çikolataları (7) almamazlık etmedim. (TI19E1A-4012)
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 4.5. anlamamazlık:

 Bu kelimenin kullanım sıklığı daha yüksek olduğu için, TUD’nde 
19 örnek bulunmuştur. Kullanım alanı daha geniş olduğundan dolayı, hem 
yanlış olan bu “anlamamazlık” şekli, hem de doğru olan “anlamazlık” şekli 
GTS’te yer almıştır.

Bedii Faik’in deyişiyle: “Tanrının ihtarını (8) anlamamazlıktan geldiği 
için, Tanrı tarafından cezalandırılan adam...” (GE39C4A-0195)
Hele (9) anlamamazlığa geliyorsa, bu daha da beter. (SI41C4A-1393)
(…) Seyfi’ye anlatmaya çalıştıysa da Seyfi ya anlamadı yahut da (10) 
anlamamazlıktan geldi... (CA16B3A-0735)
Türk insanı; olumlu olan bir şeyi, karşısındaki (11) anlamamazlık 
ederse; - Zıkkımın peki, deyimini kullanır.  (HE39C4A-0475)
KARAGÖZ’ÜN SAĞDUYUSU: (12) Anlamamazlıktan gelme! 
(GA14B1A-1501)
Bu (13) anlamamazlıktan gelmeleri; Leylâ Hanımın, bakışları kızının 
gözlerinden, onun nasırlaşmış yüreğine indi. (HA16B4A-0979)
(…) neye kızdığını anlamamak için ya aptal olmak lazım ya da (14) 
anlamamazlığa gelip, konuyu saptırmaya çalışmak. (ID37C3A-
1061)
Bütün söylediklerini (15) anlamamazlıktan geldin. (GA14B1A-1501)
Mesut Bey ise “(16) anlamamazlıktan” geldi. (LE39C4A-0571)
Anlıyorum ya, (17) anlamamazlıktan geliyorum. (LG22C3A-0892)
Belki de (18) anlamamazlığa geldi. (HI09C4A-0481)
İnsanlar kendilerini kaldırdıklarını sanıyor olabilirler ama Allah’ı (19) 
kandıramayacaklarını nasıl anlamamazlıktan geliyorlar? 
(VI22F1D-4061)
Muhataplarının niyetlerini anladıkları halde (20) anlamamazlıktan 
geliyorlar. (LD30D1B-2208)
Tüm gerçekleri bildikleri halde kendi çıkar hesapları yüzünden (21) 
bunları anlamamazlığa gelen ve Yunanistan’ın politikalarının 
yanında duranlara anlatabileceğiniz bir şey yoktur. (LE39C3A-
0584)
Sesimdeki alaycı ifadeyi (22) anlamamazlıktan gelmişti babam. 
(NA16B2A-1242)
Dışardan izlendiğinde eski Türkiye’de Tek Kutuplu Dünya’nın (23) 
dilinden anlamamazlık sorunuymuş gibi görünen suskunluk, 
aslında büyük bir şaşkınlık ve amneziydi (…) (NA16B4A-0054)
Ahmet Emin Yalman gibi birçok İçişinin anlamadığı veya (24) 
anlamamazlıktan geldiği gerçek şuydu ki “iyi İngiliz” ile “kötü 
İngiliz” aynı (…) (GE05A3A-1907)
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Fakat bazı yazarlar, İncil’de yer alan bazı ayetleri (25) anlamamazlıktan 
gelerek Hıristiyanlığın barışçı bir inanç olmadığını ileri sürmektedirler. 
(IA42B4A-0302)

 Aşağıdaki örnekte ağız özelliği görülmektedir. Cümlede kelime 
“anamamazlık” olarak geçmesine rağmen, asıl şeklinin “anlamamazlık” 
olduğu için bu nokta altında verilmiştir:

Hem bu deliganlıya şahitlik yap diyon, hem de (26) anamamazlıktan 
geliyon, aşgolsun yani, afedersin!.. (IA14B1A-1620)

 4.6. bayılmamazlık:

Üstelik ona bayılıyor değilim, çevremdeki herkes ona bayılıyor (27) 
diye, ben bayılmamazlığını bastıran küçük ve mutsuz azınlık 
konumundayım. (RA16B2A-0062)

 4.7. beğenmemezlik:

Çankırı küçük yer deyip (28) beğenmemezlik etme, zira sen bu yere 
bileğinin hakkıyla geldin, hayırlı olsun. (QI09C3A-1480)
Kendinizi Sevin Bırakın her şey olduğu gibi kalsın, kendinizi (29) 
beğenmemezlik ettikçe hep bir şeyleri kapamaya, hep bir şeylerin 
üstünü örtmeye (…) (RI41C2A-1463)
(…) ya bir yan oturuştan, yan bakıştan, yada bir hitab (30) 
beğenmemezliğinden... vs... (FI09C2A-1377)
Annem bağırdı: “Ağlayacağına koca (31) beğenmemezlik etme. Seni 
kim beğensin!” (IA16B1A-0094)
Yaptığı işe karışmıyor, (32) beğenmemezlik etmiyor, üstelik sorunlarına 
umar bulmaya çalışıyorlardı. (JA16B3A-0999)

 4.8. bilememezlik:

(…) kolbastı oynayan insanları dikkatle izlediyseniz figürlerde hep (33) 
bir ne yapacağını bilememezlik durumu vardır. (VI22F1D-4708)
Ve ne yapacağını (34) bilememezlikti benimkisi (…) (KI37C3A-0997)

 4.9. bilinmemezlik:

Bu anlamda gizli güçler, karanlık sanatlar veye (35) bilinmemezlik 
ilkeleri (gerçekte olmayan) bir değer kazanmaktadır. (OD02A1A-
0849)
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 4.10. bilmemezlik:

 Yukarıda 4.5. noktasında verilen (8) ilâ (26) sayılı örneklerde 
de olduğu gibi, hem yanlış olan bu “bilmemezlik”, hem de doğru olan 
“bilmezlik” şekline GTS’te yer verilmiştir.
 TUD’nde 24 örnek bulunmuştur.

Ama bilmedi ya da (36) bilmemezlikten geldi, daha bir iyice kavradım 
ki, her ağzınızı açışınızda başkaları (…) (FA16B2A-2628)
Hekim kuşkuluydu, çünkü bu türden bir kadın kan hastası olduğunu (37) 
bilmemezlik edemezdi. (SA16B1A-0309)
Ama gururuna yediremediği için, (38) bilmemezliğe geliyordu. 
(MA16B3A-0039)
Şimdi (39) bilmemezlikten geleceğim ve oyuna devam. (SG37C4A-
1392)
Babamın haberi vardı, ama (40) bilmemezlikten gelirdi. (NC06A4A-
1970)
Antremanlıyım yani. anne babalar muhtemelen bunu fark ediyorlar (41) 
ama bilmemezlikten geliyorlar. (WI22F1D-4700)
Ama göz göze geldiğinde (42) bilmemezlikten geliyorsun... (SG37C4A-
1392)
(…) bunu (43) bilmemezlikten gelmek ise sadece kötü niyet belirtisidir. 
(JH37C2A-0654)
Bu (44) bilmemezlikten değil fesatlıktandır. (GA16B4A-0048)
(…) içine giren Krisis yapıtı ve Heidegger’in -yukarda andığım- (45) 
Husserl eleştirisi bilmemezlikten gelindi. (DD02A3A-2967)
Hıristiyan olduğunuz halde bir kısım gerçekleri ya bilmiyorsunuz (46) 
veya bilmemezlikten geliyorsunuz. (IA42B4A-0302)
Bilmemezlikten(47)  gelme. Söyledim sana. (DA16B3A-1494)
Korkunun, gizliliğin, (48) bilmemezlikten gelmenin, suskunluğun, 
belleksizliğin esas olduğu bu topraklarda. (OI37E1B-3058)
İşleri oluruna bırakmak, bilip de (49) bilmemezlikten, duyup da 
duymamazlıktan gelmek artık mümkün değildi. (JA16B3A-1133)
Bilgehan için için öfkeleniyor, “Annem bilmiyor mu, yoksa (50) 
bilmemezlikten mi geliyor? Benim en çok sevdiğim tatlı oyundur” 
diyordu. (RA16B1A-1211)
(…) genç bir sekreterle gönül eğlendirdiğinde, bunları bildikleri ve (51) 
farkettikleri halde bilmemezliğe gelip, kimselere çaktırmıyorlar. 
(ID37C3A-1061)
Şimdi Banu (52) bilmemezlikten geliyor. (SG37C4A-1392)
(…) o yaşadığımız günlerin korkusunu, heyecanını, ertesi gün bizi ne (53) 
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beklediğinin bilmemezliğin kaygısını yaşarım. (MI09C2A-0014)
(…) Irak’ta yaşanan insanlık dışı durumun ortaya çıkardığı, ne (54) 
yapacağını bilmemezlik, sıkışmışlık ve bölge halkının tepkisinin 
bertaraf edilememesinden dolayı rafa kaldırılmak (…) (SD36E1B-
2861)
(…) yasağın hem de alçaltıcı bir azabla tehdit edilen münkerin (55) 
bulunmadığını bilmemezlikten gelinmektedir. (GH03A1B-2385)
Pelin kendisini (56) bilmemezliğe vererek: - Nelerden bahsediyorsun. 
(HA16B2A-0717)
En iyisi susmak ve (57) bilmemezlikten gelmekti. (VA16B3A-2629)
Yani, bilin ama (58) bilmemezlikten gelin! (PI22C3A-0210)
(…) mîlletleri arasına soktuğumuzdan dolayı bize şükran borcunuzu, (59) 
nasıl olurda görmemezlikten, bilmemezlikten gelirsiniz. 
(DA16B3A-0791)

 4.11. bölünememezlik:

“Çiftçi Ocakları” adı altındaki topraklar için (60) bölünememezlik 
ve yirmi beş yıldan önce satılamamazlık kaydı düşülüyordu. 
(KD36E1B-2853)
Bu kapsamda, dışsallıklar ve (61) bölünememezlik gibi nedenlerle fiyat 
mekanizmasının etkin sonuçlar ortaya koyamadığı eğitim, sağlık 
(…) (SF10A2A-1861)

 4.12. çakışmamazlık:

İki etken arasındaki “(62) çakışmamazlık” durumunun sanatçıyı 
rahatlatması aynı zamanda bu yüzdendir. (KG03A4A-2011)

 4.13. çekememezlik:

 TUD’nde bu şekle 36 örnek bulunmuştur. Daha sık kullanılan 
diğer kelimelerde de olduğu gibi, bu şeklin hem yanlış, hem de doğru olan 
“çekemezlik” şekli GTS’e girebilmiştir.

Kimin eli kimin cebinde, (63) çekememezlikler, saflıklar, hinlikler, 
ihanetler, alkol, vs.’den doğan mizah ve tüm bu (…) (PG24D1B-
2301)
Liceliler’de (64) çekememezlik vardır. (CD09C2A-0207)
(…) hakkındaki yorumlar muhafazakar bir ahlaktan ya da parasızlık (65) 
nedenli bir çekememezlikten kaynaklanan hakaretler değil. 
(OI37E1B-3058)
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Herhalde bir miktar (66) çekememezlik de vardı bu düzeyli olmayan 
tavrın içinde. (QI43C2A-1809)
Çünkü, fertlerin birbirini ölçüsüzce tenkit ettiği bir toplulukta; (67) 
çekememezlik, anlaşmazlık ve tartışmalar meydana gelecek ve grup 
güç kaybına uğrayacaktır. (KE39E1B-3030)
Hırsı, hainliği, (68) çekememezliği ve dedikoduyu süpürüp, pişmanlık 
suyu ile yıkamalıyız. (RA16B1A-1213)
Bunun doğal sonucu kendi yerini ele geçirenlere karşı duyulan, (69) 
çekememezlik, kıskançlık ve nefretti. (ED36E1B-2847)
Öğrencilerin (70) çekememezliği nedeniyle okul başkanının başarılı 
olmasının sınırlandığı belirlenmiştir. (PD02A2A-2046)
Onlarda (71) çekememezlik var; kalkınmadan, olan bitenden sadece 
kendi yüzlerinin gülmemesine içerliyorlar. (MD05A2A-0682)
(…) alanda da her insan aynı ölçüde sevilmemiş, orada da (72) 
anlaşmazlıklar, çekememezlikler söz konusu olmuştur. (SD02A3A-
1614)
(…) doğruluğuna inanarak mı savunuyorlar bu gerekçeyi, yoksa (73) 
şairlere duyulan bir çekememezlikten mi kaynaklanıyor? (CG22C3A-
0622)
Onu tanıyınca anladım ki, zorluk vardı, kıskançlık (74) çekememezlik 
vardı. (OA16B2A-0787)
Kontrol altına alınmayan, terbiye edilmeyen ve büyütülüp beslenen (75) 
kıskançlık duygusu, çekememezliğe dönüşür. (QI22E1C-2910)
Çünkü bu memleketteki kadar büyük bir (76) çekememezliği, kıskançlık 
ve servet düşmanlığını dünyanın hiçbir yerinde bulamazsın. 
(II22C3A-0566)
Kıskançlık, bencillik, (77) çekememezlik, hırs, düşmanlık, kin ve nefret 
yada aşk gibi... (EI37C2A-0681)
Haset ve (78) çekememezlik bunların en başında gelen ayak kayma 
sebeplerindendi... (QA16B1A-0674)
Ya Köprülünün yerine kendisi geçerse ve bu kıskançlık ve (79) 
çekememezlik, kahraman Hüseyin Paşa’nın boğdurulması ile 
ortadan kaldırıldı. (DE05A2A-2623)
Dünya yurttaşları kıskançlık, (80) çekememezlik, açgözlülük ve kinden 
uzaklaşacak biçimde eğitilmelidir. (GD02A3A-0556)
Bu köye, (81) çekememezlik, dirliksizlik sokmayın. (KA16B1A-0700)
Galiba küçük çapta bir (82) çekememezlik olayı yaşanıyor Medya 
Plaza’da... (HI22C4A-0860)
Biri ebedi bir sevdanın ulvi bir anıtı, diğeri hasetliğin ve (83) 
çekememezliğin yapısal bir dışavurumudur. (EI37C2A-0681)
Gülhan’ın kavrayıştan yoksun (84) çekememezliği bütün geleceğini 
ayağa düşürüyordu. (HA16B2A-0077)
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(…) hakkındaki yorumlar muhafazakar bir ahlaktan ya da parasızlık (85) 
nedenli bir çekememezlikten kaynaklanan hakaretler değil. 
(OI37E1B-3058)
Birbirini (86) çekememezlik, kıskançlık var. (NE09C2A-0324)
Sebebini, haset denilen (87) çekememezlikte buldum; sonra, “Dünya 
hayatında onların geçimlerini aralarında biz paylaştırdık” ayet-I (…) 
(UH42E1B-2921)
Para sıkıntılarını, düzensiz mutsuz yaşayışlarını, (88) çekememezliklerini, 
daha başka eksiklerini... (CG22C3A-0622)
Derken aralarında bir (89) çekememezlik, bir müşteri kızıştırmasıdır 
başlar. (KA16B2A-0637)
Özünde kıskançlıkların, çocukça (90) çekememezliklerin yer aldığı o 
bildik küçük fırtınalar. (SA16B2A-1394)
Eşi ölmüş yaşlı bayanlarda bir kıskançlık, (91) çekememezlik, öfke gibi 
duygular hüküm sürüyor. (VI22F1D-4061)
Görüntümüzü, başarılarımızı, potansiyelimizi, sahip olduklarımızı, (92) 
zekâmızı sürekli başkalarıyla karşılaştırırız, çekememezlik hissiyle 
yaşarız. (SI22C2A-0664)
Yaş ilerledikçe kaybolacağı düşünülen, ancak hased, (93) çekememezlik 
vs. gibi farklı şekillere bürünerek devam edebilen çocuklar arasındaki 
kıskançlık (…) (PI42E1B-2938)
Hele böyle içi dışı başkalarını (94) çekememezliğin isi ve dumanıyla 
dopdolu olanların daha fazla kötülükler bile yapabileceği (…) 
(QA16B1A-0674)
Çekememezlik(95)  illeti demek her devrin umumi hastalığı imiş. 
(RG37E1B-3046)
Çekememezlik(96)  gözlerini bürümüş onların. (DA16B2A-0863)
Kimi duygusallıklar var, kimi (97) çekememezlikler var, kimi kuşkular 
var. (IE39E1B-2837)
Acaba sizinki gerçek anlamda bir eleştirilme mi, yoksa (98) çekememezlik 
mi? (LI37C3A-0632)

 4.14. çevirmemezlik:

Leonid sorgunun sertleşmesinden rahatsız olmaya başlamıştı, ama (99) 
soruyu çevirmemezlik edemedi. (KA16B4A-0100)

 4.15. çıkarmamazlık:
(…) ne yaşadığımı ve bundan sonra böyle bir haberle karşılaştığında (100) 
çıtını çıkarmamazlık etmesin. (OG37F1B-2931)
Adam gibi isterseniz veririz, evden (101) çıkarmamazlık yapmayın bizi. 
(DA16B2A-0863)
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 4.16. değişmemezlik:

Öyleyse, hayatta asıl temel, değişme değil, “(102) değişmemezlik”tir ve 
değişen sadece görüntülerdir. (HE39E1B-3027)

 4.17. duymamazlık:

 Derlemde 37 örnek bulunmuştur. Sıkça kullanıldığı için, hem doğru 
hem de yanlış şekillerinin GTS’e girmesi şüphesiz hiç şaşırtıcı değildir.

Dışarıda olup bitenle de ilgilenmez, gürültüleri (103) duymamazlıktan 
gelir. (TA16B3A-3348)
Duymamazlıktan(104)  geldim. (QA16B5A-0175)
İşleri oluruna bırakmak, bilip de bilmemezlikten, duyup da (105) 
duymamazlıktan gelmek artık mümkün değildi. (JA16B3A-1133)
Metin’in gülüşünü (106) duymamazlığa geliyor. (JA16B4A-1747)
Avcı Duran, Yusuf’un sorusunu (107) duymamazlıktan geldi. (UA16B1A-
1208)
(…) yanımdakinin “şöyle bir bakacaktık” tümcesiyle başlıyan karşı (108) 
koymasını duymamazlıktan gelerek, onu izledim ve oldukça uzak 
bir köşede loş ışık (…) (JA16B2A-0759)
Ben konuşuyordum, peki ya onlar beni duyuyorlar mıydı? Yoksa (109) 
duymamazlıktan mı?  (MI37E1B-3057)
Hızla gardan çıkarken aynasızın, “Harmanım işte, n’olacak sanki...” (110) 
deyişini duymamazlığa geliyor. (JA16B4A-1747)
Olsun bakalım! N’olacaksa olsun artık. (111) Duymamazlığa geldim. 
(HB04A2A-1893)
YILDIZ: ((112) Duymamazlıktan gelir) Kim bilir kaç liradır bu 
gerdanlık? Kim göndermiş acaba? (SA14B1A-4732)
(…) ben anlatırken onlar kendi işlerine gelen kısmını dinleyip, (113) 
gerisini duymamazlıktan geliyorlardı. (JI09C1A-0558)
(…) dar ve sabit gelirli kesimi yok saymasını, feryat ve çığlıklarını (114) 
duymamazlıktan gelmesini büyük bir talihsizlik olarak niteleyen 
Akay (…)  (LF25D1B-2787)
Muhtar, (115) duymamazlıktan gelip içeri girmiş. Girmiş de gözlerine 
inanamamış. (VA16B1A-1245)
O(116)  duymamazlıktan geliyor, memur hanıma nasihata devam 
ediyordu. (MI09C3A-0619)
Bekçi irkildi birden. (117) Duymamazlıktan geldi. Burhan tekrarladı 
aynı soruyu. (KA16B4A-0712)
Böylece; sanatın sorduğu soruyu (118) duymamazlıktan mı gelmeliyiz? 
Nietzche ve Wagner’den söz edelim. (KG03A4A-2011)



.

22 

Prof. Dr. Oktay AHMED

Duymamazlıktan(119)  gelip yoluma devam ettim. (QI09C2A-0631)
İkisi de hazzetmezdi böyle çağrılmaktan, ikisi de (120) duymamazlıktan 
gelirdi. (JA16B3A-1133)
Brenda’yı ya duymamıştı ya da (121) duymamazlıktan geliyordu kız. 
(CA16B3A-0554)
Rafet (122) duymamazlığa gelerek, eline bir orak aldı ve çalışmaya 
başladı. (KA16B2A-0784)
(…) dünyanın her kezinde kendiyle başladığını duyan -(123) duymamazlık 
edemez ki zaten!- her yeni kuşak için. (GA16B4A-1239)
Turhan’a göre bu iddiaları (124) duymamazlıktan gelmek, araştırmamak, 
saklamak anlamına gelir ki, bu da bir görev (…) (RE39C4A-0703)
Zihnim, akşam dışarı çıkma plânları yapmakla meşgul olduğundan (125) 
annemin sözlerini duymamazlıktan geldim ve (…) (RA16B1A-
1214)
Topal (126) duymamazlıktan gelerek uzaklaştı gitti. (FA16B2A-2628)
(…) ardından seslenen küçük cadıyı (127) duymamazlığa gelerek karanlık 
tünelde gözden kayboldu. (TA16B2A-1204)
Beni (128) duymamazlıktan geldi. (LA16B1A-1252)
Duymamazlıktan(129)  geliyordum. Sırf laf söylemek için konuştuğunun 
farkındaydım. (QA16B5A-0175)
(…) birkaç sandalye ötede oturan Rüşdü Saraçoğlu bu sözleri (130) 
duyuyor, ama duymamazlıktan geliyordu. (GD39C3A-0381)
Sabri (131) duymamazlıktan geldi. Sabırsız dolaşıp duruyordu odada... 
(KA16B4A-0712)
Herkes duydu bunu, ama biz de dahil (132) duymamazlıktan geldik. 
(FE09C3A-0417)
Hangi doktora bir soru sorsam, ya başını önüne eğiyor, ya (133) 
duymamazlıktan geliyor, ya da yanındaki doktorla kaçamak 
kaçamak bakışıyor. (HI09C4A-0481)
Konuşunca (134) duymamazlıktan geliyorum. Yine de geliyor, yemeğimi 
yapıp bulaşığımı bile yıkıyor. (PI22C3A-0210)
Erbakan ve arkadaşlarının bu çağrıyı (135) duymamazlık içinde olmalarının 
görünüşteki ilk nedeni ne yardan ne serden vazgeçebilmeleridir. 
(GD36C3A-0364)
Duymamazlığa(136)  geliyor Çıt. “Önce ufaklıkların olduğu Gostanbul’u 
dolaşırım. Sonra piyasaya bakarım...” (JA16B4A-1747)
Ev sahibi, konuğunun sorusunu (137) duymamazlıktan geldi, konuşmasını 
sürdürdü. (JA16B3A-0999)
Duymamazlıktan(138)  geldi. Sonra Simla’dan öğrendiğime göre 
Umur’un bu yıl doğum günü (…) (PA16B3A-0686)
İşleri oluruna bırakmak, bilip de bilmemezlikten, duyup da (139) 
duymamazlıktan gelmek artık mümkün değildi. (JA16B3A-1133)
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 4.18. edememezlik:

Bu tasfiye (140) edememezlik mi her on senede bir askeri darbeyi getiriyor? 
(KE39E1B-3300)

 4.19. edilememezlik:

(…) düğümünün aynı iletim ortamını kullanması nedeniyle, KAA’larda (141) 
iletişim yüksek tahmin edilememezlik gösterir. (UC06A1B-4109)
Ayrıca kaynağın gerçek kıtlık, önem veya ikame (142) edilememezliğinin 
yanında, bu özelliklerin güçsüz tarafından algılanması önemlidir. 
(JF02A4A-1090)
Bu tahmin (143) edilememezlik, genelde sistem parametrelerinin çevrim-
dışı (off-line) tasanınım engellemektedir. (UC06A1B-4109)
Tahmin (144) Edilememezlik Algılayıcıların donanımlarının fiyatının çok 
düşük olması, hava durumu ve zor (…) (UC06A1B-4109)

 4.20. etmemezlik:

Zira GİDEN için şarkı çığıran HİÇ kimse dönünce onu kabul (145) 
etmemezlik, Kapı Açık Arkanı Dön ve Çık’lık edemez. (QI13C2A-
1530)

 4.21. gelmemezlik:

Ezanda buluşalım dedikleri yere (146) gelmemezlik eder miydi?  
(OI22C1A-0833)
Kısa bir süre sonra dekan olduğum için de (147) gelmemezlik edemediler. 
(TI09C4A-0560)
Gelmemezlik(148)  etmedi bugüne kadar. Öyle değil mi? (SA16B4A-
1492)
Ondört yıldır bu büroda çalışan Asım Bey, hiçbir işgünü büroya (149) 
gelmemezlik etmemişti. (JA16B4A-1720)
İhsan Bey de böyle (150) gelmemezlik etmişti yıllar önce bir gün. 
(PG37E1B-2923)
(…) kendi davasını dünya kamuoyuna anlatmak isteyen bir hükümet (151) 
bu toplantıya gelmemezlik edemiyor. (MI39C3A-1951)
Hiç.. Akşamı bekliyeceğiz. Elbette kimse (152) gelmemezlik etmez. 
(JA16B4A-0854)
Eve (153) gelmemezlik etmiyordu ama gelip gelmediği anlaşılmıyordu 
bile. (RI09C3A-1072)
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Gelmemezlik(154)  etmezdi. Onun da başına bir hâl geldi zahir. (SA16B4A-
1492)
Keyfine göre (155) gelmemezlik yapmaz her halde. (RI22E1B-2911)

 4.22. getirmemezlik:

Anneannemi sakın buraya (156) getirmemezlik yapma!.. (QI09C2A-
1434)

 4.23. gitmemezlik:

Konumum değişti diye (157) gitmemezlik edemem, inancımdır. (EI36C4A-
0468)
Beni bir kez daha şaşırtan bu sergiye (158) gitmemezlik edemezdim. 
(HG37C3A-0598)
(…) “ticaret” için değilse de ziyaret için Money Tron’a (159) gitmemezlik 
etmedi. (RD36C3A-0763)
(…) düşüncelerinden ve kişiliğinden çok etkilendiğini söylediği (160) 
Henri Cartier-Bresson’un sergisinin açılışına gitmemezlik etmemiş. 
(SG24D1B-2309)

 4.24. görmemezlik:

 Şüphesiz, üst üste olumsuzluğun kullanıldığı yanlış yapılardan 
bahsederken, akla gelen ilk örnek “görmemezlik” kelimesidir.
 Çok sık ve geniş kullanım alanı vardır. Bu kadar yaygın kullanıldığı 
için, hem bu, hem de doğru olan “görmezlik” şeklini GTS’te görmek 
mümkündür. Ancak, doğru olan “görmezlik” şekline sadece bir kelimelik 
açıklama, morfolojik olarak yanlış yapı olan “görmemezlik” şekline ise 
daha uzun açıklama verilmiştir.
 TUD’nde “görmemezlik” yapısının 126 örneğine rastlanmıştır.

“Ne dedim ben şimdi be! Karı güzel işte. Ne yapıyım, (161) görmemezlikten 
mi geleyim?  (RA16B2A-0624)
Olgularsa, ne yok edilebilirler ne de (162) görmemezlikten gelinebilirler. 
(ED02A1B-3662)
Bu kimsenin (163) görmemezlikten gelemeyeceği bir işaretti. (LF10A1A-
1825)
(…) sadece İngilizlerin çok kuvvetli olmasından kaynaklanan Arap (164) 
sessizliğini -bir dönem- görmemezlikten gelmektedirler. (IE39C2A-
0676)
Tahta tek varis bırakmak gerekçesiyle oğullarını öldürttüğünü (165) 
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görmemezlikten gelir ve dahi Şehzade Mustafa’yı kendi elleriyle 
boğazladığını örtmeye çalışırız. (HE39C3A-0711)
İlk fırsatta birbirimizden kaçtık ve rastladığımızda da birbirimizi (166) 
görmemezlikten geldik. (DD36E1B-2846)
Günah olan bir hareket yapmadıkça onun kusurlarını (167) görmemezlikten 
gelmelidir. (UI03C3A-1471)
(…) gelişmeye karşı hiç bir önlemin alınmayışı, Alevi inancını inkar (168) 
etmenin, görmemezlikten gelmenin bir sonucudur bu bocalaması. 
(LE36C4A-0463)
(…) merkezi sağda bir siyasi parti BOP’u (169) görmemezlikten geliyorsa 
“milliyetçiliği”, fırsatçılıktan başka bir anlam taşımaz. (UD36C3A-
0891)
(…) ama sosyalistler Filistin mücadelesini desteklerken İsrail’deki (170) 
barış yanlılarını da görmemezlikten gelemez. (PD36E1B-2858)
Adam (171) görmemezlikten geldi bu durumu. Cevdet zaten işini 
bitirmişti. (VA16B3A-2629)
Ancak gerçek hayatta (172) görmemezlikten gelseniz de, korkularınız 
bu rüyanızda size kendini göstermenin bir yolunu (…) (RI32D1B-
2729)
Yoksa hiç (173) görmemezlikten gelip yoluma devam mı edeyim? 
(RI22C3A-0520)
(…) rekor düzeyde büyüdüğüne işaret eden Erdoğan, “Bu büyümeyi (174) 
görüp de görmemezlikten gelenler olabilir ama büyümenin içinde 
olanlar bunu hissediyor” dedi. (TF25D1B-2763)
Bu çocuk... (çocuk (175) görmemezlikten gelir) ne arıyor burada? 
(QA14B1A-4729)
Bir kişi iktidardayken hataları görülse bile (176) görmemezlikten gelinirdi, 
oysa o kişi iktidardan düştü mü, hemen ezilmeye kalkışılırdı... 
(FE39C3A-0397)
(…) eşinin dile getirdiği ya da getiremediği duygu ve arzularım (177) 
görmemezlikten gelmek, kendi çevresiyle özel dünyasında yaşamak 
bunların hepsi bencilce yaşamaktır. (UI03C3A-1471)
Eğer bir olay (178) görmemezliğe gelinirse, o gerçekte olmamış gibidir. 
(OD03A4A-0253)
Gözleri ve yüzü sarıydı ya, annem bunları (179) görmemezliğe gelip 
yemeğini güzel yediği için Meral’e övgüler düzdü. (HI09C4A-
0481)
Böylece aldatılmış olma olasılığım (180) görmemezlikten gelir. 
(HD02A1B-3812)
(…) gazeteciler, yine başlangıçtaki “ilkelere” rağmen mağdur (181) 
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oldularsa bile “es” geçildi, görmemezlikten gelindi. (LD36E1B-
2854)
Akyol’un her zaman varolan temennisi türbanlı öğrenci görmemek, (182) 
gördüğünde de görmemezlikten gelmekti. (EE39C4A-0975)
(…) tam olarak yerine getirmek için çoğu zaman yukarının dayattığı (183) 
kuralları görmemezlikten gelmek, resmî hiyerarşiye göre hiçbir 
ilişki gözetilmemiş mercilerle görüş alışverişinde (…) (FF05A1B-
4380)
Hiver adlısını ister tramvayla geçerken, ister önünden yürüyerek (184) 
geçerken neredeyse görmemezlikten gelirdim. (DA16B4A-1493)
İnsanlar sizi (185) görmemezlikten geliyor. (UG37E1B-3068)
Hangi öğrencimi görsem; beni (186) görmemezliğe geliyor. (HE39C4A-
0475)
Bunları (187) görmemezlikten gelerek kız çocuğundan sadece ev işlerine 
yardım ve derslerinde başarı (…) (VD02A3A-2701)
Görmemezlikten(188)  geldikçe sıranın kendilerine gelmeyeceğini 
sanıyorlar. (JA16B2A-1738)
Belçikalı parlamenter Stef Goris, Filistin’deki parlamento seçimlerinin (189) 
yasal sonuçlarını görmemezlikten gelemeyeceklerini, seçimlerin 
adil ve bağımsız olduğunun herkes tarafından kabul edildiğini (…) 
(SE30D1B-2133)
Dayanamazdı, (190) görmemezlikten gelemezdi. (PI42E1B-2938)
Canlandırdığım Annie’nin kendi hayatında eşini kaybedişi gibi, (191) 
görmemezlikten geldiği, içinde sakladığı büyük acıları vardı. 
(NG24D1B-2304)
Çevresinde acıdan ve acından kıvranan insanları (192) görmemezlikten 
gelirken, evde beslediği kedisine günde 250 gram et yediren kişi (…) 
(JD37C3A-1014)
(…) platform için yazılım firmaları temkinli davranmakta; hatta (193) 
kimileri Apple’ı tamamen görmemezlikten gelmektedir. (SC29D1B-
2444)
Ayrımında, ama (194) görmemezlikten geliyor. (JA16B3A-0999)
Adı Berdel, sakın (195) görmemezlik etmeyin. (HI09C2A-0805)
(…) bugün modernizm sonrası bir dünyada içkin imgelerin sonsuzluğu (196) 
uğruna görmemezlikten gelinmektedir. (LG37C2A-0548)
Musevi toplumunun ve dönme diye bilinen sonradan müslüman (197) 
olanların girişimciliğini görmemezlikten gelemezdi. (ND09C2A-
3366)
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Nitekim, lâf atanları (198) görmemezlikten gelip, olanları şaşkınlıkla ve 
korkuyla izleyen Deli Bekir’i kucakladı, öptü. (MD39E1B-2928)
Gerçi kazdığımız an karşılaştığımızda (199) görmemezlikten gelmezdik, 
ama o bunu mesleğin hoş cilvelerinden saydığından benim gibi (…) 
(IA16B3A-2673)
Gittikçe kötüleştiğini ya gerçekten fark etmiyor, ya da (200) görmemezliğe 
geliyordu... (HI09C4A-0481)
(…) bunu yalnız helenistik felsefenin kadroları içinde düşünmek, (201) 
onun var olusunu görmemezlikten gelmek olur. (HH03A1B-3109)
Eden, Sovyetler’i kuşkuya sevk edebilecek bu tür rivayetlerin (202) 
tümünün görmemezlikten gelinmesi talimatını bütün İngiliz dış 
temsilciliklerine gönderdiğini kabineye bildirdi. (GE05A3A-1907)
O da (203) görmemezliğe geldi. Kadınlar kocasız yaşayamaz, bunu bil. 
(MA16B3A-0039)
(…) sorununun varlığını (204) görmemezlikten ileri geliyor. (ND36E1B-
2856)
Siz de sorunları (205) görmemezlikten gelirseniz... (UE39C3A-0904)
(…) ağzı yanan bilim adamları, kendilerinin de izledikleri bu olayları (206) 
ya görmemezlikten geldiler veya hasıraltı ettiler. (NC06A4A-1970)
Darül Halife Medresesini ziyaret ediyor ve yanlış olan hiçbir faaliyeti (207) 
görmemezlikten gelmiyor, dikkatle bakıyor, görüyor, yanlış ise 
mutlaka düzeltiyor!.. (RE39C3A-0473)
Bunu (208) görmemezlikten gelen yazarlar kanunda benliğini kaybetmiş 
maddeleri kendileri bir iş yapmış (…) (DE39C3A-1056)
Aslında gerçeği söylemek gerekirse gözlemlediğimiz ancak (209) 
görmemezlikten gelmeye çalıştığımız en önemli nokta bir kaç demir 
parçasının birleştirilerek (…) (HE39E1B-2836)
(…) ve tanıdık olmasına karşın ondan kopulduğu için artık bastırılan (210) 
ve görmemezlikten gelinen bir şeyle karşılaşıldığında duyulan bir 
irkilme (…) (LG37C2A-0548)
(…) Merak etme, çünkü Hüseyin, seni (211) görmemezlikten gelecek” 
dedim. (KA16B2A-0637)
Acemi olduğumdan sık sık yaptığım hataları (212) görmemezlikten 
gelirdi. (FI09C2A-0715)
Rüyanız bugünlerde kendinizde ya da çevrenizde görüp (213) 
görmemezlikten geldiğiniz düşünce veya davranışları sembolize 
ediyor. (SI32D1B-2730)



.

28 

Prof. Dr. Oktay AHMED

Kendi ülkesindeki farklı etnik gruplara ilişkin milliyetçi eğilimleri (214) 
görmemezlikten gelmeyi kendine hak sayar. (DD36E1B-2846)
Kokaini acemice çekerken yarısını ziyan edişini (215) görmemezlikten 
geliyor. (JA16B4A-1747)
(…) kara ölümü uzaklaştırmak, onları yaşama döndürmek için (216) 
çaresizce çırpınan anneleri görmemezlikten gelmeyi seçtiniz. 
(MI32D1B-2565)
(…) Vali Pontius Pilatus tarafından idam edildi” şeklindeki sözlerini (217) 
hangi araştırmacı görmemezlikten gelebilir? (IA42B4A-0302)
Aynı şekilde Irak’a Alman malzemesinin gönderilmesi de (218) 
görmemezlikten gelindi. (GE05A3A-1907)
(…) Filistinlilerin de bunu kendilerine yapılan haksızlıkları, (219) 
sürgünleri, işgalleri ve ablukaları görmemezlikten gelmek için 
yeter sebep görmelerini bekleyemeyiz” deyince bir alkış koptu. 
(NE30D1B-2104)
(…) olarak bu dönemin Osmanlı hukukçulannın, bu gibi adamlann (220) 
kölelik durumunu görmemezlikten gelme eğiliminde oldukları… 
(…) (LE05A1B-3684)
Başlar görsem mi, (221) görmemezlikten mi gelsem karasızlığını saniyenin 
onbinde biri gibi kısa bir sürede (…) (MI22C1A-0428)
(…) hatta Sovyet klasikleri derecesine ulaşmış eserlerinin (222) 
bulunduğunu, onları görmemezlikten gelmenin sadece Özbek-
Sovyet edebiyatının o yıllarını boşlukta bırakacağını ve bunun (…) 
(SD39C3A-0826)
SHP, bu gerçekleri (223) görmemezlikten gelemez. (FD02A4A-0645)
Mümkün müdür ki, bir kitlenin bir parçasını ilerletelim, diğerini (224) 
görmemezlikten gelelim de kitlenin tümü ilerlemeye imkân 
bulabilsin? (MD39E1B-3359)
Ancak onlar Bağımsızlık Savaşı’nda halkın katkısını (225) görmemezlikten 
gelemedikleri için iktidarın kendilerine ve halka ait olduğunu öne 
sürdüler. (MF05A1B-4434)
Medeni hayata ilişkin yapılan tüm müdahaleleri (226) görmemezlikten 
geliyoruz. (UD39C3A-1189)
Türkiye’de İslamî araştırmaların acıklı durumudur bu; (227) 
görmemezlikten gelme tutumu hâlâ sürüyor! (SE39C3A-0205)
(…) ve şimdi İngilizler, Yunanistan’a İtalya’nın saldırısına rağmen (228) 
antlaşmanın 3. maddesini görmemezlikten gelebiliyorlardı. 
(GE05A3A-1907)
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(…) etmesi (Salkım Hanımın Taneleri) olayına odaklanıp anlatılan (229) 
dramı ve hayatı görmemezliğe gelirseniz, sonuç sizi filmi yapanları 
vatan haini olarak nitelendirmeye götürür. (NH32D1B-2566)
Soyunup poz verdiği zaman vücudunun morarmış, çürüklerle dolu (230) 
olduğunu görür, görmemezlikten gelirdik. (HI09C2A-0805)
Dış ülkelere temsilcisi olarak gönderdiği bu büyük insanın ölümünü (231) 
devlet görmemezlikten geldi. (GI09C2A-1923)
Olayı (232) görmemezlikten geldi. (ED36E1B-2847)
Tibet suratımdaki şaşkınlığı fark etti, ama (233) görmemezlikten geldi. 
(RA16B2A-1050)
Bu olguları (234) görmemezlikten gelmek, gerçeğe sırt çevirmek; onları 
hesaba katmak ise, kurulacak bir (…) (RD02A2A-0809)
Görmemezlikten(235)  geleyim geçer gider... (QA14B1A-4729)
Esas oğlan anketmen değil miymiş, geldi, bizi gördü, (236) görmemezlikten 
geldi. (JI09C1A-0558)
(…) buna karşı Papa’nın Latin Amerika’daki kapitalist sömürüyü, (237) 
adaletsizlikleri ve işkenceleri görmemezlikten gelmekte olduğunu 
ve yoksulları insan yerine koymadığını vurguladılar. (OE39C2A-
0143)
Çünkü, Cinozoğlu, Amerika kıtasındaki işgalcilerin Kızılderilileri (238) 
yok saymaları gibi şiirimizde görmemezlikten gelinen bir şairdir... 
(LA16B4A-0289)
Beyin gördüğünü (239) görmemezlikten gelemez. (VD22C3A-2645)
Seni (240) görmemezlikten gelebilirdim belki, ama o keskin ıslığın... 
(HA16B4A-0310)
Husûsî bir teveccühten ibaret olan kurbet de, teveccüh noktasını (241) 
görmemezlikten gelerek onu, insanın ef’âl ve davranışlarıyla izaha 
kalkışmak da yanlıştır. (DE39E1B-3023)
(…) elden geldiğince de birşey olmamış gibi davranıp, ani üzüntümüzü (242) 
görmemezliğe gelmeye çalışarak, sonra gece Arnavutköy’de içki 
içmeyi sürdürerek (…) (CE09C3A-1055)
(…) öğle tatilinde odasına geçerken siz Cumhuriyet gazetesi (243) 
okuyormuşsunuz ve müdürü görmemezlikten gelmişiniz, bu 
hareketinizi şube müdürü beğenmemiş,” dediğinde neye uğradığımı 
şaşırdım. (PE09C1A-1528)
Ona karşı farklı duygular taşıdığınızı, daha iltifatkâr davranışlar (244) 
sergilediğinizi görmemezlikten gelirsiniz. (RI22C3A-0520)
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Üstelik yıllardır bana attığın kazıkları da (245) görmemezlikten geldim. 
(QA16B4A-0155)
(…) mahkemenin, Hıristiyan Demokrat partilerin Batılı sistemlerde (246) 
kendilerine nasıl yer edindiğini görmemezlikten geldiğini söyledi. 
(ND30D1B-2198)
Ama aralarında yine bizleri (247) görmemezlikten gelenler vardı. 
(PE39C4A-0183)
Bu bakımdan arada sırada kardeşler arasındaki bazı ilişkileri (248) 
görmemezlikten gelmek, mümkün olduğu kadar onların kendi 
sorunlarını kendi aralarında çözmeleri (…) (FD05A3A-0569)
(…) bütün imgeler aslın suçuna dahil olmakta, aslın kendi içindeki (249) 
sürgünü görmemezliğe gelmektelerdir. (LG37C2A-0548)
(…) veya bir kitle olarak ele almakta; onu oluşturan parçalardaki (250) 
farklılıkları, görmemezlikten gelerek veya onların birbirinin benzeri 
olduğunu varsayarak hareket etmektedir. (NF10A2A-1821)
(…) imgelerin oyununu sürdürmekle kalmayıp onların suçunu (251) 
artırmakta; aslın içindeki sürgünü görmemezlikten gelmektedir. 
(LG37C2A-0548)
(…) içindeydiler ve havadan da açıklıkla belli olduğuna göre ordu (252) 
olayları görmemezliğe geliyordu. (CE09C3A-1055)
Tabii dayak yiyen hanımlar da (253) görmemezlikten gelinemez. 
(MD36C3A-0363)
Savururken beni yıkık evin önüne, seni gördüm. (254) Görmemezlikten 
gelemedim. (SI22C2A-0701)
Onu yok saymak, (255) görmemezlikten gelmek, ona verilmiş en büyük 
cezadır. (PI22C3A-0210)
Karşısındaki koltuğa geçip oturan torununu (256) görmemezlikten geldi. 
(PA16B4A-1247)
Şerif Hüseyin Arap isyanını başlatanların Hristiyan Araplar olduğunu (257) 
görmemezlikten geliyor. (IE39C2A-0676)
Ada’da iki devlet ve iki farklı toplum bulunduğu gerçeğini de (258) 
görmemezlikten gelmektedirler. (NE05A1B-3961)
Koçali yanıma gelmediği gibi, beni bir de (259) görmemezlikten gelmez 
mi? (KA16B2A-0637)
(…) konusu yapmış, ama İkibin’e Doğru’nun iki sayfasını dolduran (260) 
bu yazısını görmemezlikten gelmişti. (IA42B4A-0302)
Ancak çalıştığım gazetelerde, üst üste yığılan kitaplarımı (261) 
görmemezlikten gelmeyi ve bana bu şansı tanımamayı tercih 
ediyorlardı. (ND36E1B-2856)
Ne kadar pembe bakmaya çalışırsam çalışayım, ne kadar (262) 
görmemezlikten gelirsem geleyim onlar (…) (JI09C1A-0558)
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Fer(263) di’yle önceleri arama mesafe koymamın, bana olan ilgisini 
görmemezliğe gelmemin, iş çıkışlarında beni arabasıyla evime 
bırakma teklifini reddetmemin ardında (…) (RA16B4A-0104)
(…) her kesiminde hissedildiği gibi esnafımızın da bugün ciddi (264) 
sıkıntıları olduğunu görmemezlikten gelemeyiz. (OD30D1B-2211)
(…) bu kişilerin İngiliz ajanları ya da adamları oldukları belgelerle (265) 
ispatlamasını görmemezlikten geliyor. (IE39C2A-0676)
AKP’nin ekonomik başarılarının inkâr edildiğini savunarak “Biraz (266) 
ekonomi biliyorlarsa bunları görmemezlikten gelemezler” dedi. 
(VD30D1B-2183)
(…) da cemaatin elemanlarının başı derde girdiğinde, kesinlikle (267) 
yardım edilmeyecek. Hatta görmemezlikten gelinecek. (PE39C4A-
0243)
Ayrıca, olumsuz davranışlar ortaya çıktığında (268) görmemezlikten 
gelmek ve sabırlı olmak, çocuğun bu davranışının ona bir şey (…) 
(MD39E1B-3360)
(…) alanında faaliyet göstermiş, ancak sanat tarihinin fazlaca ilgisini (269) 
çekmemiş veya görmemezlikten gelinmiş kadın sanatçıları mümkün 
olduğunca ortaya çıkartılması gerekliliğidir. (LG03A1B-2519)
(…) çıplaklığıyla ortaya koydukları halde, bizi yönetenler (270) 
umursamıyor mu, yoksa aslında görmemezlikten mi geliyorlar? 
(ID39C3A-0426)
Bizdeki bir kısım müstağripler (271) görmemezlikten gelseler bile, batılı 
kendi hesabına oldukça kadirşinas ve bugünkü medeniyet (…) 
(DE39E1B-3023)
Yağmur misali hayatına serpilen rahmeti (272) görmemezlikten gelir, bu 
feci bir unutmaktır. (RI22C4A-0842)
(…) ifadesinin alınamayacağı açıktır,” diyerek esas hakkındaki (273) 
mütalaasında bile açık kanunsuzluğu görmemezlikten gelip ısrar 
etmektedir. (KE39C2A-2613)
Türkiye artık bu gerçeği (274) görmemezlikten gelemez. (JF05A1B-
4416)
İttihatçı, milliyetçi Talât Paşa. Cemal Paşa, Ziya Gökalp v.b. masonları (275) 
görmemezliğe gelip, konuyu demogoji çizgisinde sürüklüyor. 
(HE05A1B-3506)
(…) mîlletleri arasına soktuğumuzdan dolayı bize şükran borcunuzu, (276) 
nasıl olurda görmemezlikten, bilmemezlikten gelirsiniz. (DA16B3A-
0791)
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(…) görünmek için yapardı bunu, ama ben de her defasında onu (277) 
görmemezlikten gelirdim. (KA16B2A-0637)
Millî Cephe’ni(278) n sınıfsal karakterini görmemezlikten gelmek, hele 
bu mücadeleye sosyalist bir karakter vermekten kaçınmak son (…) 
(KD02A1B-4478)
Sizin iyimserliğiniz, olacak ve olan kötü olayları (279) görmemezlik 
etmek değil, her şeye rağmen yapabilecek bir şey olmasına inanmak 
(…) (RI37C3A-0718)
“ŞAİR” onun yerdeki yırtık kağıtlarla ilgilenişini (280) görmemezliğe 
geldi. (HA16B4A-1363)
Görmemezlikten(281)  geldim yine onu. Mescitte namazımı kıldıktan 
sonra çıktım dışarı. (KA16B2A-0637)
(…) dünya mîlletleri arasına soktuğumuzdan dolayı bize şükran (282) 
borcunuzu, nasıl olurda görmemezlikten, bilmemezlikten gelirsiniz. 
(DA16B3A-0791)
Elinde ufak bir plaj çantası vardı. (283) Görmemezlikten geldim, karıştım 
kalabalığa. (IA16B3A-1015)
RP’yi layıkıyla ele almamakta direndi, ama hiçbir zaman tam olarak (284) 
görmemezlikten gelemedi. (GD36C3A-0364)
Görmemezliğe(285)  geldim. Duası bitince, “Hadi çalışalım” dedi. 
(HI09C4A-0481)
Biz teyzemin verdiği bu fırsatı (286) görmemezlikten gelip, avare avare 
dolaştığımızdan yine onun zoruyla okumaya yönlendiriliyorduk. 
(PA16B3A-0686)

 4.25. görülmemezlik:

(…(287) ) hem bazı mesleklerden uzak tutulmuşlar, cesaretlendirilmemişler, 
hatta dışlanmışlar ya da görülmemezlikten gelinmişlerdir hem de 
ulaşabildikleri iş alanlarında da statü, prestij, yetke, (…) (LG03A1B-
2519)
Bu yüzden kadınların varlığı, tecrübeleri ve oynadıkları roller ya (288) 
görülmemezlikten gelinmiştir ya da yanlış veya eksik yorumlanmıştır. 
(LG03A1B-2519)

 4.26. hesaplaşmamazlık:

(…) olarak komünistler bu modelle “bu model zaten solcu değil” (289) 
diyerek, hesaplaşmamazlık edemezler. (NE39E1B-2899)
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 4.27. içmemezlik:

Mike’ye “(290) içmemezlik edersen, büyük hakaret sayarlar” demişler. 
(HI09C2A-0805)

 4.28. inanamamazlık:

(…) gibi ben de bu tüyler ürpertici duvarın yanına gidip, başımı (291) 
inanamamazlık içerisinde iki yana salladım ve kendimi kötü 
hissettim. (PE09C3A-1423)
Şaşkınlık, (292) inanamamazlık, kızgınlık, çaresizlik, gözyaşlarına 
hâkim olamama, ürkeklik, zayıflık, sıkıntı, üzüntü, sakinleşme, (…) 
(VA16B4A-1030)

 4.29. inanmamazlık:

Şimdi; şu haberleri gözlerinizle okuyun da, sözlerimize, bir daha (293) 
inanmamazlık etmeyin! (IH09C2A-0650)
(…) beraber avcılık yaptığımızı, tavşan-keklik avladığımızı ve (294) 
beraber dolaştığımızı anlatınca, Ali inanmamazlık yapamadı. 
(TI41C3A-1344)
(…) bu sözü, Bakandan sonra gelen sorumlu kişi söylerse buna da (295) 
inanmamazlık edemeyiz. (HE39C4A-0475)
‘Hayır dersem yalan söylemiş olacağım’ dediğimde bunun doğru (296) 
olmadığına inanmamazlık ederseniz yanılırsınız. (RA16B2A-0316)

 4.30. istememezlik:
(…) ki izdivaç meselesi çıktıkça kalbinde hiddete benzer bir şey (297) 
uyandırır, istememezliği andırır bir tesir hayal ederdi? (ID02A1B-
3827)

 4.31. kapılmamazlık:

(…) sayıldığında “siyasal yaklaşım” b(298) u büyük “güc”ün vaadettiği 
“güçlenme” imkânlarının çekiciliğine kapılmamazlık edemezdi. 
(JD36E1B-2852)
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Yine de evine gelecek bu genç adamın heyecanına (299) kapılmamazlık 
edemedi. (JA09B2A-0042)

 4.32. kıskanmamazlık:

Benim Ali Kemal’e sığınışımda cinsel bir yan arıyor, anlayamıyor, (300) 
kıskanmamazlık edemiyordu. (JI09C1A-0558)

 4.33. kıyamamazlık:

(…) duygusal yanı ağır basan bir eylemdir ve duygusallığım bu (301) 
günlerde kıyamamazlık, sevecenlik, bir ananın çocuğu için üzüntüsü 
noktalarında yoğunlaşıyor. (DA16B4A-0088)

 4.34. konuşamamazlık:

Konuşamamazlık(302)  iki isteğin ateşindendi. (DA16B2A-0863)

 4.35. konuşmamazlık:

Burhan, ne onunla (303) konuşmamazlık etmişti ne ona kötü davranmıştı. 
(LA16B4A-0298)
Eğer, bundan çekinip de (304) konuşmamazlık ederse insan, bu bence 
kendi vicdanına karşı işlenmiş daha büyük (…) (LD36C3A-0429)

 4.36. koymamazlık:

Cumhurbaşkanının halk tarafından seçilmesi gündeme geldiğinde, (305) 
Erdal Bey adaylığını koymamazlık edemez. (KD02A3A-0567)

 4.37. kullanamamazlık:

Bu yetkilerinizi (306) kullanamamazlık edemezsiniz. (KE39E1B-3300)

 4.38. olmamazlık:

Burada olmayabilirdi bu resim, ama (307) olmamazlık da edemezdi. 
(HG37C1A-0371)
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 4.39. ödememezlik:

Esnafın durduk yere vergi borçlarını (308) ödememezlik yapmayacağını, 
kimsenin vergi borcunun faiz yükü altında ezilmek istemeyeceğini 
belirten (…) (TF25D1B-2148)
Aslında senedi veren arkadaş (309) ödememezlik edecek biri değil. 
(CA16B4A-0988)
(…) borçlu, borcunu vadesini beklemeden bir erken ödeme yaparak (310) 
kapatmazsa veya ödememezlik ederek bir ipoteğin taksidi süreci 
başlatmazsa (…) (JF10A2A-1836)

 4.40. ödeyememezlik:

(…) borcu için verdiğin çekin günü yaklaşıyor sen onun hazırlığını (311) 
yap ödeyememezlik edip rezil olmayalım. (CA16B4A-0988)
(…) faiz maliyeti ile harcamalarının finansmanında kullanılması (312) 
ve bir süre sonra ödeyememezlik sorunun doğması bulunmaktadır 
(Emsen, 2003). (UE05A1B-4294)

 4.41. örtüşmemezlik:

Demek ki, gerçek ile yazınsal yapıt arasındaki (313) örtüşmemezlik daha 
Aristoteles zamanında başlıyor. (FG03C4A-1508)

 4.42. satılamamazlık:

(…) adı altındaki topraklar için bölünememezlik ve yirmi beş yıldan (314) 
önce satılamamazlık kaydı düşülüyordu. (KD36E1B-2853)

 4.43. sevmemezlik:

Sevgili Peygamberimiz (Sallallâhu Aleyhi ve Sellem) “Mümin bir (315) 
erkek hanımını sevmemezlik etmesin. (…) (UI03C3A-1471)
Annen-baban asla seni (316) sevmemezlik etmez. (RI22E1B-2911)
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 4.44. silmemezlik:

Hiç nokta (317) silmemezlik edemez, her oyuncu en az bir nokta silmeli 
(…)  (GB04A3A-1979)

 4.45. sormamazlık:

Ancak, bu nazariye sahipleri kendilerine şu soruyu (318) sormamazlık 
edemiyorlar: Bu yumurta oraya nereden gelmiştir? (HH03A1B-
3114)

 4.46. tanımamazlık:

Temelde realist olan İsmet Çağatay sınır (319) tanımamazlığıyla tanınır. 
(UD02A1B-4613)
Onun bütün vahşeti, bencilliği, hak-hukuk (320) tanımamazlığı, ihtirasları, 
nemelazımcılığı, rahata düşkünlüğü, rehavet zaafı bu inhirafında 
aranmalıdır. (FE39E1B-3025)
(…) etkileşimin kaçınılmaz olduğu iç içe toplumlar içerisinde, (321) 
iletişim vasıtalarının sınır tanımamazlığı ve farklı dünyaları birbirine 
yaklaştırıp tek bir dünyaya doğru götürme (…) (SD02A3A-0815)
Hatta, birbirlerini (322) tanımamazlığa geliyorlardı. (KE09C2A-0307)
(…) olsam hafta sonunu birlikte geçirdiğim kadını (Kadınsanız (323) 
erkeği) hafta başında tanımamazlıktan gelirdim. (KA16B2A-0308)
Onun beni (324) tanımamazlıktan gelmesine ne demeli, bunu nasıl 
kabullenmeli? (SA16B4A-3367)
(…) isterler ve o insanlar içinde adıyla sanıyla erkekler bu hakkı (325) 
tanımamazlık edemezler. (SD02A3A-1161)
Siyah gökyüzü, maviyi nasıl (326) tanımamazlıktan geliyorsa insanlar da 
sevmeyi hatırlamaya çalışıyor. (UI42E1B-2943)
Bu özellikleri (327) tanımamazlıktan gelmek çok defa boş çabadır. 
(VD02A3A-2701)
Nereden tanıyacaktım seni, diyerek (328) tanımamazlıktan geldim onu. 
(PI22E1B-2909)
(…) bir deyişle insanlar bir tanrı istedi diye diğer bütün tanrıları (329) 
tanımamazlık edemiyorlardı. (PE39C2A-1154)
Ben diplomatım deyince peki dedim (330) tanımamazlığa gelip, 
hüviyetinize bakar kim olduğunuzu anlarız. (TE09C2A-1267)
(…) ilk kez tanışıyormuş gibi davranan Ertuğrul Özkök’ü artık ben (331) 
de tanımamazlıktan gelicem. (NA16B1A-1466)
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 4.47. tatmamazlık:

Hayatımın o anıyla ilgili hazları (332) tatmamazlık etmedim. (ID39C2A-
0756)

 4.48. uyuşmamazlık:

(…) marka arabasını Korkut Eken’e hediye etmiş, ancak sonra (333) 
menfaat ilişkilerindeki uyuşmamazlıklar dolayısıyla araları 
açılmıştır. (LD36C3A-0429)

 4.49. üzülmemezlik:

(…) insan devletin imajı ile ilgili bu gibi göstergelerin halihazır (334) 
pejmürdeliğine üzülmemezlik edemiyor. (ME09C4A-1026)

 4.50. varmamazlık:

Birincisi kulağa çok daha hoş geliyor; hiçbir estet bunun ayrımına (335) 
varmamazlık edemez (…) (NG37C4A-0002)

 4.51. vermemezlik:

Artık beni görür görmez kendi küçük payını ister olmuştu; (336) 
vermemezlik edemiyordum, cimrilik yapıyormuş gibi olmaktan 
korkuyordum. (JI09C1A-0558)
çünkü bu benim sorunum, onun değil. Merak ederim diye izin (337) 
vermemezlik yapmıyor. Merak etse de, izin veriyor ve kuşkularını 
da, bunlar (JI37C3A-0091)
Yöneticiler ise son dakikada izin (338) vermemezlik yapamazlardı. 
(HE39E1B-2836)
Gizemli Televizyon Yayınları tarafından sarılan insanlar bu yayınlara (339) 
kulak vermemezlik edemiyorlardı. (UA16B2A-0398)

 4.52. yakıştırmamazlık:

Öte yandan toplum da bunu bize (340) yakıştırmamazlık etmiyordu. 
(KE09C3A-3333)

 4.53. yapmamazlık:
(…) de milletin hiçbir arzusunu, hiçbir isteğini, hayatım pahasına da (341) 
olsa, yapmamazlık edemem!, diyebilmişti. (LE39E1B-2840)
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 4.54. yememezlik:

Bizimle birlikteyken (342) yememezlik olmaz (…) (JI22C2A-1048)

 4.55. yetişememezlik:

Annelik yetmezlik, (343) yetişememezlik demektir. (PI13C4A-1531)

 TUD’nde görülen bu yanlış kullanımlardan 10’u doğru şekilleriyle 
birlikte GTS’te yer almışlardır. Diğer sözlerle, hem yanlış hem de doğru 
şekillerini GTS’te görmek mümkündür (yanlış şekil - doğru şekil): 
aldırmamazlık - aldırmazlık, almamazlık - almazlık, anlamamazlık - 
anlamazlık, beğenmemezlik - beğenmezlik, bilmemezlik - bilmezlik, 
çekememezlik - çekemezlik, duymamazlık - duymazlık, görmemezlik - 
görmezlik, inanmamazlık - inanmazlık, tanımamazlık - tanımazlık.
 GTS’te doğru şekilleri verilen, ancak TUD’ndeki bulunan yanlış 
şekillerine yer verilmeyen 6 kelime şunlardır (yanlış şekil - doğru şekil): 
açmamazlık - açmazlık, bilememezlik - bilemezlik, bilinmemezlik - 
bilinmezlik, değişmemezlik - değişmezlik, olmamazlık - olmazlık, 
uyuşmamazlık - uyuşmazlık.
 Bu çalışmanın konusunu teşkil eden diğer kelimelerin ne yanlış ne 
de doğru şekilleri GTS’te yer almıştır. Bunun nedeni, Türkçede çok da sık 
görülmedikleri içindir. Bu 39 şekil şunlardır (yanlış şekil - doğru şekil): 
algılamamazlık - algılamazlık, bayılmamazlık - bayılmazlık, bölünememezlik 
- bölünemezlik, çakışmamazlık - çakışmazlık, çevirmemezlik - çevirmezlik, 
çıkarmamazlık - çıkarmazlık, edememezlik - edemezlik, edilememezlik 
- edilemezlik, etmemezlik - etmezlik, gelmemezlik - gelmezlik, 
getirmemezlik - getirmezlik, gitmemezlik - gitmezlik, görülmemezlik - 
görülmezlik, hesaplaşmamazlık - hesaplaşmazlık, içmemezlik - içmezlik, 
inanamamazlık - inanamazlık, istememezlik - istemezlik, kapılmamazlık - 
kapılmazlık, kıskanmamazlık - kıskanmazlık, kıyamamazlık - kıyamazlık, 
konuşamamazlık - konuşamazlık, konuşmamazlık - konuşmazlık, 
koymamazlık - koymazlık, kullanamamazlık - kullanamazlık, ödememezlik 
- ödemezlik, ödeyememezlik - ödeyemezlik, örtüşmemezlik - örtüşmezlik, 
satılamamazlık - satılamazlık, sevmemezlik - sevmezlik, silmemezlik - 
silmezlik, sormamazlık - sormazlık, tatmamazlık - tatmazlık, üzülmemezlik 
- üzülmezlik, varmamazlık - varmazlık, vermemezlik - vermezlik, 
yakıştırmamazlık - yakıştırmazlık, yapmamazlık - yapmazlık, yememezlik - 
yemezlik, yetişememezlik - yetişemezlik.
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 5. Sonuç

 Türk morfolojisinin temel taşlarından biri olarak sayılan aynı ses 
yapıya sahip ve aynı görevde iki ek yan yana kullanılamaz kuralı, sıfat-fiiller 
yapan /-mAz/ birleşik ekinde ihlâl olunduğu görülmektedir. Bazen bu ekten 
önce bir daha olumsuzluk anlamı katan /-mA/ ekini görmek mümkündür. 
Dilbilimciler bunu görmezlikten gelmemiş, ancak kullanımın yanlış 
olduğuna değinmemişlerdir.
 Zaten olumsuzluk anlamında kullanılan /-mAz/ ekinden önce bir 
daha /-mA/ olumsuzluk ekinin kullanılmasının nedeni, normal durumlarda 
sıfat-fiil eklerinden önce /-mA/ olumsuzluk ekinin gelebildiğidir. Buna göre, 
fiillerden sıfat yapan /-mAz/ ekine de insanların zihinsel sözlüğünde aynı 
uygulama yapıldığı görülmektedir, ancak bu ek /-mA/ olumsuzluk eki ve /-r/ 
geniş zaman ekinin olumsuzluktaki /-z/ şeklinin birleşmesinden ortaya çıkan 
birleşik bir ektir. Diğer sözlerle, bu birleşik ekin yapısında zaten olumsuzluk 
eki ve olumsuzluk anlamı vardır.
 Üst üste olumsuzluk ekinin gelmesi durumu, sadece /-mA/+/-
mAz/ eklerinden sonra /-lİk/ eki geldiğinde görülmüştür. Normal fiillerde 
üst üste olumsuzluk ekinin kullanımı görülemez. (1) ve (338) numaralı 
örneklerde bu açıkça görülmektedir: Neredeyse omuzlarda karşılandığımız 
bu vapurda kapımı açmamazlık edemezdim. / Yöneticiler ise son dakikada 
izin vermemezlik yapamazlardı.
 TUD’nde sonunda /-lİk/ eki olmadan, sadece /-mA/ + /-mAz/ 
ekleriyle biten kelimeler var mıdır (*mamaz *memez) sorgusuna ise, sistem 
olumsuz cevap vermiştir.
 Türkçe Ulusal Derlemi’nde yapılan araştırmada 343 örnekte 55 böyle 
kelime bulunmuştur.
 Bunlardan 39’u GTS’e ne yanlış ne de doğru şekilleriyle, 6’sı 
sadece doğru şekilleriyle, 10’u ise hem yanlış hem de doğru şekilleriyle 
girmişlerdir.
 Açıkça göze çarpan sonuca göre, sık kullanılan yanlışlar GTS’e de 
girebilmiştir, ancak GTS’te yanlış şekillerden doğru şekillere gönderme 
yapılmıştır.
 “Görmemezlik” ve “inanmamazlık” örneklerinde olduğu gibi, GTS’te 
bazen yanlış şekillere daha uzun, doğru şekillere ise sadece bir kelimelik 
açıklama verilmiştir.
 (67) ve (72) örneklerinde olduğu gibi, bazen hem doğru hem de 
yanlış şekillere aynı cümlede yer verilmiştir (çekememezlik, anlaşmazlık).
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ABSTRACT

After reading a certain amount of works of Macedonian contemporary 
literature for young people, it becomes evident that there are works intended 
for children of a younger age as well as works for young adolescents. A more 
detailed analysis reveals that while in the first everything is subordinated to 
polite and correct expressions, in the works intended for young adolescents 
there is a corpus of words with pejorative meaning, which, unfortunately, 
are increasingly encountered in the everyday speech of our youth. Of course, 
this cannot be attributed to the presence of words with pejorative meaning 
in the literature, but rather to the fact that language and literature faithfully 
follow the changes in society. Accordingly, all the novels in which such 
words were recorded, can qualify as realistic novels in which the authors 
are turning to the lives of young people in the modern, turbulent living 
conditions. In such conditions, young people use words that can be heard in 
the street, jargon, slang, pejorative words, swear-words, curses, etc…
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ÖZET

Çağdaş Makedonya Edebiyatının gençlere ait belli bir sayıda eserlerini 
okuduktan sonra, küçük yaştaki çocuklara ve ergenlik yaşındaki gençlere 
adanmış olduğunu tespit ettim. Biraz daha ayrıntılı inceleme yapıldığında, 
ilk başta doğru ve kibar, genç ergenlere ait eserlerde ise maalesef, bugünün 
gençlerinde giderek arttığını farkettiğimiz  aşağılayıcı anlamlar taşıyan 
sözcüklerin olduğu farkedilmektedir. Elbette ki, bu tür aşağılayıcı anlamda 
sözcüklerin edebiyatta yer aldığını söylemekten ziyade, dil ve edebiyatın, 
toplumdaki değişmelere tümüyle ayak uydurduğu durumunun ispatıdır. Bu 
bağlamda, bu tür sözcüklerin yer aldığı eserler, eser müellifleri tarafınca 
gençlerin hayatları modern ve buhranlı yaşam koşullarına dönüştürülen, 
gerçekçi eserler olarak değerlendirilmektedir. Bu tür yaşam koşullarında, 
sokaklarda işitilen ve gençlerin kullandığı argo, jargon, aşağılayıcı sözcükler, 
yeminler, beddualar, küfürler ve saire sözcüklere rastlamak mümkündür. 

Anahtar sözcükler: Çocuk ve gençere ait edebiyat, aşağılayıcı sözcükler
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 1. Introduction

When reading a certain amount of works of contemporary literature for 
young people, it becomes evident that it includes pieces designed for children 
of a younger age, but also works for young adolescents. If we further analyze 
the situation, we will notice that while in the first everything is subordinated 
to polite and correct expressions, the works intended for young adolescents 
show a corpus of words with pejorative meaning, which unfortunately are 
more and more commonly encountered in everyday speech of our youth. Of 
course, this cannot be attributed to the presence of words with pejorative 
meaning in the literature, but rather to the fact that language and literature 
faithfully follow changes in society. Accordingly, all novels reviewed here 
in which these words were recorded, can be qualified as realistic novels, in 
which the authors are turning to lives of young people in modern, turbulent 
living conditions. In such conditions, young people use words that can be 
heard in the street, jargon, slang, pejorative words, swear-words, curses, 
etc…

2. Review of explicit examples in children’s literature in Macedonia 

A striking example of this is the novel A Day Afterby VasilTocinovski, 
which is one of those novels that are oriented towards the life of a modern 
young man. In it, through an interesting observation of the daily activities 
of a group of young people, are showed the dilemmas that young people 
face in the modern turbulent life. Also important are the everyday social and 
economic trends in the society and the family which reflecton the family 
andemotional lives of young people. The author covers current events 
that involve our country since its independence: privatization, layoffs, 
unemployment and the influence of all these events on people, especially 
on families. In the difficult times during the transition, many families broke 
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down. Many children and young people remained on the streets, left on their 
own. Many of them found a way out of this hopeless situation, but still a large 
number of them got on the wrong track. On such a turning point in his life 
also came across Jovance, the protagonist of the novel, whose mother with 
her immoral ways was pushing him away from her. The student Darko takes 
over the task of the taking care of Jovance and saves him from the dangers 
of living on the street, and thus they both fall into dangerous situations. For 
these reasons , the novel has many words with pejorative meaning, insults 
and threats: “you, shitheads”(11), “crook” (16), “thief” (22), “burglar” 
(23), “jerkoff” (26), “you sucker”, “suckers like you”, “jackass”, “wiener” 
(36), “idiot”, “ordinary clown” (37), “lunatics”(43), “you old faggot” (51), 
“bitch” (84), “whore”, “slut” (92), “I’ll tear you apart, you son of a bitch.” 
(133), “I’ll beat the shit out of you, your own mother won’t recognize you” 
(134), “slut” (151), “traitor” (154), “scatterbrain of the highest rank” (161), 
“You’re not a scatterbrain, you’re the biggestcuckoo” (161), “fool” (163), 
“jerk” (163), “skunk” (165), “You bare little chicken” (171), “little prick” 
(174). Quite frequent are the swear-words: “Go to hell”, “You can go and 
shove itup your ass” (112), “Fuck you!” (163), “Fuckyou both” (49), “Screw 
you, pretty boy!”(144), then curses: “I hope she is barren her entire life” 
(92), etc…

Such vulgar words, swear-words, indecent expressions, many insults, 
curses and so on,are what Elena Jovanova - Grujovska calls “the most extreme 
case of street talk, which is present in every language, and it is characteristic 
for the marginal layer of society” (Jovanova - Grujovski 2002:19). In fact, 
it’s a matter of colloquialisms. “Colloquialisms are words that we can hear 
in the everyday chat, in the informal language of the spoken environment, in 
the speech of individuals, but also in written language, even in some strict 
texts and fictional literature.” (Jovanova - Grujovska 2002:14). Although as 
you can see from the definition, colloquialisms can be even found in fictional 
literature, and Ljubash points out to their use in literary texts from the stand 
point of the reality of fictional heroes (Jovanova - Grujovski 2002:14). 
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In other words, the use of colloquialisms in literary texts contributes for 
reinforcement, i.e. strengthening of the realistic code of narration.
A typical example is the novel TheForgotten trackby GligorPopovski, 

where realism is obvious particularly through the speech of the characters, 
rich with many blessings, curses, phraseological expressions and pejorative 
words. One of those characters is Osman, who is mostly identified by the 
cliché of his speech, which verifies the realism of this character. His idiolect, 
rich with many Turkish words is typical for theGypsies, adding the fact that 
Osman is an illiterate Gypsy boy, so the narrative sequences that follow are 
quite obvious: “It will become something of the devilish man(tur.shejtan)” 
(32), “Look at him, such a fox (tur.kurnaz)” (44). Many of these Turkish 
words can be heard from the master Todor, from His Loneliness Miladin, 
even from Makarie: “-Dumbasses (tur.kjopeci)! - said the man.” (32), - “Go 
away, you black devil(tur.shejtan)” (50), “Get away (tur.sikter)!”(141).

 Other evidence that provesthe realistic nature of the narrative is the 
majority of:
a) curses: “I pray to Godfor the river to wash them away”(118),…I wish 

him the worst of everything...” (157).
b) Quitefrequent arethe swear-words and the expressions (figurative) which 

can be heard in the streets: “Come on, shut your mouth”(25), “No excuses,I 
want you here first thing in the morning.” (53); “And you, little prig, why are 
you here so early?” (64), “Wiener” (67), “flashy bitch” (68), “You are at your 
deathbed (78), “At that soul-sucker’s! God forbid” (85),”Hit him, Mac!” (86), 
“–Is this your money, you fool?” (103), “-He came, slept over and stripped 
me of my belongings”(112),”He will pay or else” (113), “Fuck him and his 
white Mercedes”(124), “Putz!”(124), “Ragged man!” (126),”-Get out of my 
sight, you lout!” (130),”You, motherfucking thief!”(141), “The heroes shit 
their pants! Shameless punk” (141),”Listen you intruders,fatasssnots” (141), 
“Lout!” (155), “-Get away, you vermin!” (156),”Filthy foul!”(156), “Lice!” 
(156).
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Even in the novel A White Gypsyby VidoePodgorecthe speech of 
intolerance and hatred is present. It first comes to light in a conversation 
between the old Henzaand Baba Mulon, where her hatred towards the child 
Tarunohas monstrous proportions, “Come on, whilehe is still little–kick him 
out! He eats our bread in vain ... If you don’t kick him out, I, with my bare 
hands will poison him, blind him ... Will put boiling water over his...”(14-
15). Her words of hatred and thirst for inflicting pain on Taruno, awakesa 
rebellion and patronizing attitude in Baba Mulon towards Taruno, so 
therefore he addresses her with the words “You snake, snake... get out… You 
poisonous snake” (16). Special attention in this novel deserves the attitude 
of the peasants (adults and children) towards the Gypsies as people who 
have no home, no hearth, people who beg in the villages or deal with various 
criminal activities. Moreover, while addressing the Gypsies and describing 
them, the peasants use many words (augmentative and pejorative) with an 
insulting meaning: “Gypsies”, “Little Gypsies”, “They have already hoarded 
under the willows”, “they’ll turn the   water black” (26); “Let’s go Gypsies, 
take your stuff and get out of here! Be gone!” (27),”...thieves...”(60), “This 
toerag wants to fight” (61), “Gypsies - people!? Gypsies are just Gypsies 
and nothing else” (62), “Rag” (168), “Nosy parker” (169), “Shut up, you 
dead corpse.” (181), “Schmucks” “Jackals” (184), “You’re a snail, Rag,not 
a free man” (209),”Wanderers” (234), “Thieves with guns and stealers of 
apples and grapes” (251), “Spineless man” (278), “a Gypsy business” (298), 
“tomboys…slugger...” (317), “scoundrels...whackers” (319), “You, filthy 
man” (349), “Filthy rags! If we see you again, we’re gonna beat the shit out 
of you!”,”Gypsy flea-ridden bastards!” (348), “Drunk bastard!” (383).

In the novel, Big and smallbyBoskoSmakoskiarguments between 
adults on Sundays are faithfully and vividly presented. It looks like all the 
intolerance, all the faults, flaws and immorality of the residents of the street 
“Karaormanska” come to light. This street is actually the “the protagonist in 
the novel, the character who shows both the good and bad in a recognizable 
urban periphery” (Drugovac 1996:355). It’s a place where adults live “who 
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are suffering from provincial snobbery, infantile arrogance, primitive 
intolerance, social destruction and moral offenses” (Drugovac 1996:355) 
and as such they appear through everyday verbal accounts “Stray dog” 
(175), “Shaggy and vulgar dog” (177), “Louts”, “You’re not fit for prison, 
but for hell” (203), “Wacky” (204), “Homeless” (207), “Smack him across 
his mouth and shut him up!” (208), “Stubborn” (209), “You’re an idiot” 
(213), “Show-off” (227), “Uneducated jerk” (229), “Let him go, let him go, 
I’ll break his teeth.” (241), “many curses”,”wretched”, “damned”, “wasted” 
(234) etc. 

In the novel “Different Face”by Vase Manchev, one can come across to 
a pejorative item that derives from the congenital face abnormality of the 
protagonist: “I will kill you, you scabby dog! Ungrateful bastard, demon 
seed with face of evil!” (59). In this novel people`s hatred is motivated by 
the protagonist`s naturally disfigured face, which implies that very often 
people do have prejudices towards what seems to be different. 

Very similar to this novel is the essay “Insult”written by Jovan Strezovski 
(complete works “First Love”), where also a pejorative item is addressed 
because of a physical disability: “You are not seriously in love with that limp, 
are you?”, and later on in the short story “Dog`s Damnation” the attribute 
“dog killer” is being used. 

In the novel “Stairs” by Kata MisirkovaRumenova, the physical growth 
and maturation of a child is being depicted. This novel`s title is identified with 
that growth, when unnoticeably one conquers the stairs of life, step by step, 
hardly but persistently, with every day bringing new hope. The protagonist, 
the boy Boro is left on his own to deal with the life dilemmas. Boro is “the 
only son of wealthy and ambitious parents; his mother was a pediatrician in 
children`s clinic and his father a manager of an import - export company” 
(Kitanov 2007:11). Boro`s parents are always away, his mother is “always 
on duty and in between is busy visiting her hairdresser and tailor”, while 
the father is “restless” passenger to Algeria, Singapore, China” (Kitanov 
2007:11). Left on his own, with no one to take care of him but the handmaid, 
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Boro turns to the street, where he gets stronger, meets different kinds of 
people and characters, outlaws, gets to know the good word of the artist 
Apostol and falls in love for the first time. Therefore, Boro comes across to 
a different vocabulary, from which we are going to mention the ones with 
pejorative meaning: “Coward!”, “Mouse!”, “You are a rat,Boro. A poisonous 
rodent” (12), “You scamps!,Homeless idiots! Have you got mothers? Will 
they ever summon you to go home?” (13), “Rascal!” (26), “Braggart!” (39), 
“brats…bully…crooks” (43), “We are going to smash your faces once and 
for all!” (63), “And you snotty brats, get out of here, move, disappear!” (72), 
“liar” (96), “turkey” (100), “philistine” (106), “circus clown” (107), “You 
poor little man” (108), etc.

In the novel “The cabin with white shawl” by Miho Atanasovski”the 
action takes place in the outskirts of Skopje throughout the occupation of 
Macedonia… It is kind of a novel-mirror of the state and great heroism of the 
little heroes. In that mirror there is reflection of the military actions as well 
as the inner dramas of all the brave men. And that is not just a novel about 
the struggles of the three brothers Mite, Stole and Vlade, called rascals by 
their aunt who took care of them after their parents left to join the partisans, 
also called tripe by the village boys” (Kitanov, Marjanovik 2007:382). It 
is a novel in which throughout the time period of two winters, the children 
grow into serious young men to whom serious partisan actions are being 
confined. Meanwhile, they have clashes not only with the occupier but also 
with local traitors too. Therefore, one cannot be surprised by expressions 
such: “partisan” (72), “Shut up, you snotty brat!” (107), “Shoot and fire 
if the nasty soldiers don`t get out of your way” (115), “Turncoat” (116), 
“crooks” (139), “you spiteful man” (Turkish word)(123).

The novel The Visitorsfrom Slavinoby Aleksandar Popovski, is joyful and 
temporary prose written about the struggles of one group of youngsters during 
their vacation, at first in Slavino (along Prespa Lake), and later on along the 
Adriatic Sea. In such a diverse group of children it is completely normal 
that there will be quarrels and confrontations. In their reciprocal arguments 
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they use the following expressions that indicate pejorative meaning and 
gibe: “shameless man”, “snotty brat” (32), “rascal” (37), “Arrogant!”…
”You piece of junk! ...Jackass!” (38), “Come on you whiner, don`t be 
scared as a porcupine giving birth”, “Oh, turncoats everywhere!””Take a 
lookatthisvulgarman!...Howcanyoubelievethisweakminded!” (160), “Look 
at him, squeaky little chicken!”, “Witch” (163) etc. 

In the novel Tower of Longings by RajkoJovchevski, the protagonist 
leaves his birth place Katino and sets off to study for the big city (Bitola) 
where he meets children who live in different circumstances. Intrigued by 
his plain outfits, the city boys from the very first day mocked him about 
his appearance and his clothes: “Ladies and gentlemen, the Count Scruffy 
has arrived!” (16), “Your highness, won`t you join us, the poor mortals!? 
(19)”, “Good night and sweet dreams Count Scruffy!” (20), “Oh look at 
him, wearing the same clothes again!” (32). The rivalry between the pupils 
is marked by these expressions, and considering the fact that they come 
from different parts of the country also patois are very frequent to encounter 
throughout the text:”And if you are a real man why don`t you jump, you 
little ribbon worm”(90), “Yeah right, as if you are going to jump! You are 
just boring as hell!”…”You better watch out, you slimysnail!”(89). On the 
other hand for those girls who prefer to date older boy saread dressed with 
the following expressions: “punks”(99), “grandmas”(61), “Hedoen`t give a 
damnabouther!” (113), “Youarecrazy, I swear! She`s not worth even looking 
at her! She is such a bitch!” (140).  

In the short story Pie in the Sky by Boris Bojadziski (complete works 
“Steps that could not stop”) the pejorative forms have social context: 
“Servant” (23), “Scoundrel”, “scrappy boy” (28).

The novel Star Gate by StevoSimski is about the growing of two brothers 
where the younger follows the older in every single step in order to learn 
the “secrets” of adulthood. That indicates impatience in the older brother, 
so pejorative and impolite expressions are not uncommon throughout the 
novel: “Don`t worry, I won`t beat you, although you are a pain in the neck!” 
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(47) “You bastard” (74), “What am I going to do with so many bastards 
around here? They are such pains in the neck… When did you grow up so 
fast, you little wiener? … If you call me wiener one more time, I won`t give 
you a single penny anymore!” (75), “Look at you now, stubborn as a mule” 
(84) “Anything you want, just shut your mouth.” (88) 

3.Final acknowledgements

Hence, one of the major characteristics of this type of lexis is “the 
expressions in which the emotional, impressionable and subjective 
judgmental criticisms of the speaker collide. Therefore, there are three 
types of expression: 1.Simple, plain expression, 2. Positive expression and 
3. Negative expression.” (Jovanova-Grujovska 2002:83). In our interest is 
the negative expression that is used in designating persons and their traits, 
appearances, characters and weaknesses, prejudice of someone`s negative 
behavior, racial, social and ethnic discrimination, threats regarding different 
body parts, life threats, gender discrimination, discrimination regarding 
clothing, shoes etc.
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Human 
characteristics
(instability, 
talkativeness, 
evil, drunkenness, 
stubbornnessт, 
arrogance, 
sycophancy, 
ungratefulness, 
faintheartedness, 
turncoat) 

You foolish boy 
Scatterbrain of the 
highest rank 
Cuckoo
Big mouth 
You vicious man 
Hypocrite 
Liar 
Braggart 
Arrogant bitches 
Cry baby 
Turncoats 
Weak minded woman 
Ungrateful bastard  
Demon seed 
Rat
Villain

Lice
Little vermin
Poisonous snake 
Fool like you
Schmucks
Spineless man
Drunkard 
Beasts 
Louts 
Wacko 
Flash Harry 
Stubborn
Freak 
Spiteful man
Poor little man 
Poisonous snake
Chicken 

Physical 
appearance

Bare little chicken
Snotty brats 
Scruffy boy 
Scabby dog 
Monkey face 

Evil face 
Ribbon worm 
Slimy snail 
Boring as hell 
Flashy bitch
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Physicalflaws Limp 
Types of behavior Lunatics

Dog killer 
Philistine 
Soul-sucker
Prig
Суртук 
Dumbass
Uneducated jerk 
Shameless man  

Putz
Turkey 
Idiot, you idiot
Burglar
Learn to walk before 
you run 
Thief
Bandits 
Jerkoff, jerk

You scoundrel! 
Bitch
Whore
Slut
Big slut 
Traitor 
Little prick 
Nosy parker 
Little prick
Skunk
You are crazy and rude
Jackals
Bullies 
Cocotte 
Dolt
Punks 
Don`t be a brat!
Clown

Condescending 
treatment of certain 
ethical/adult or 
social groups  

Rag man
Gypsies 
You black devil
Gypsies
Little gypsies 
Gypsies
Little Gypsy
Gypsy tribe 
Wanderers 
Gypsy business 

Filthy rags
Gypsy flea-ridden 
bastards!
They’ll turn the   water 
black 
Filthy man
Homeless
Servant
Scruffy man
Wiener/wieners 
Cry baby 

Swear- words Screw you both!
Go to hell!
Shove it up your ass!

Curses I hope she is barren her entire life!
I pray to God for the river to wash them away!
I wish him the worst of everything...
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Threats regarding 
body parts or 
existence in 
general

As thin as a rake…
You`ll remember me! I`ll cut your head off!
 I`ll tear your insides out!
I`ll tear your guts apart!
Go to hell!
Wooden head...
I`ll tear you asunder!
Shut your mouth!
…or else!
 Smack him across his mouth and shut him up!
We will crash them! 
 Let him go, I’ll break his teeth!

Relations between 
sexes

Old faggot
Whore/slut
Bitch 

Clothing and 
footwear 

-Oh look at him, wearing the same clothes again!
-Ladies and gentlemen, the Count Scruffy has 
arrived!
-Your highness, won`t you join us, the poor 
mortals!?

House, home Stinky hole 

If we analyze the pejorative words and word forms, we will realize that 
the nouns and those words that derive from nouns are the most common. 
Next are those pejorative forms that derive from adjectives, and in the end 
stand the nouns derived from verbs. Because they are used for expressing 
feelings and emotions, those nouns are called augmentative – pejorative 
nouns. Most frequent suffixes used for forming these noun forms are:

ishte/ishta: dechishta, Gjupchishta, vojnichishta.
tija: kurvestija.
ichka/ichki: zelenigushterichki (single girls), babichki (girls who prefer 

older boys).
ko/ka:partalko, mochko, falbenko, mrsulko, plachko, kucka.
cho/che: glupcho, pelenache, sluginche (deminutiv), Arapche.



  HİKMET  23 - Mayıs - May 2014

55

ush: ligush.
inka: budaletinka.
le/la/lo:mochla, petle, prle (deminutiv), prchle (deminutiv).
ach: lokach.
inja:Gjupchinja (deminutiv).
co: ligajco, kapajco. 

In some cases diminutive-hypocritical suffixes can express 
underestimating and mocking relationship: ass`s foal, bare little chicken, you 
little servant, little Gypsiesetc. It is not implied that the pejorative meaning 
always has to derive from the suffix, it can also derive from the root too: 
little prick,nosy parker, filthy man, lout etc. In fact, almost in each case the 
pejorative meaning is within the root because it comes to offending words 
with pejorative meaning, vulgar words, swears etc. 

Sometimes the offending meaning is obtained by giving animal and plant 
names to human characteristics and behavior:poisonous snake, louse, slimy 
snail, ribbon worm, bare little chicken, ass`s foal, bitch, jackals, punks, 
beasts, arrogant chickens, turkey, rat, rodent, mouse, stubborn as a mule, 
dolt, jackass, sly dog, vermin, son of a bitch, stray dog, shaggy and vulgar, 
partisan dog, scabby dog, face (Turkish word: surat), Come on you whiner, 
don`t be scared as a porcupine giving birth; You are wooden headed, Look 
at you now, stubborn as a mule etc.

Intheend, it is important to say that the fund of pejorative words and 
expressions is quiteimmen sein the literature in dended for children. These 
words represent a reflexion of the social relation ships and changes, but no 
matter how much they contributeto the expressive nessin literature, they 
also imply in tolerance, hatredandim patience among young people that 
substantionally increases with time. 
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ABSTRACT
The only sources which offer systematic information about the Ottoman 

conquests of parts of Central – Southern Europe at the end of the 14th century 
are the Ottoman chronicles. Because of this reason they are of a significant 
importance for History as a science. A few of the Ottoman chroniclers who debated 
the course of the Ottoman campaign in 1385 give different information about the 
conquered towns. The campaign which started in town Serres was aimed towards 
the central parts of Macedonia and Albania up to the Albanian coast. Regarding the 
conquest of town of Shtip, as part of this campaign, the Ottoman chroniclers offer 
diametrically opposite data. On one hand, there is data given by the chroniclers 
who lived in the time close to this event, such as the eminent Ashik Pasha-Zade 
and Idris Bitlisi, as well as the later chroniclers Mehmed-Pasha Kucuk Nisanci and 
Ahmed Dede Müneccimbaşi, who claimed that Shtip was not conquered. On the 
other hand, there was a small group of later chroniclers such as Hoca Sadeddin (or 
Sa`düddin)-Effendi, Khoja Hussein and Solak-Zade, who recorded that town of 
Shtip was conquered during the Ottoman campaign in 1385. Apart from the above 
stated information given by the chroniclers, contradictory data are given by the 
world known traveler Evliya Çelebi and a very respectable Ottoman geographer 
Haji Kalfa. It seems that sources in which town of Shtip is recorded as a conquered 
town during this campaign a trivial mistake had been made based on the words’ 
orthographical similarity in Ottoman Turkish language between (I)Shtip and (I)
Shpat. Namely, instead of (I)Shpat, insignificant number of Ottoman chroniclers 
made an unintentional slip recording (I)Shtip as a conquered town by the Ottoman 
army led by Timurtash Pasha. 

Keywords Ottoman sources, Ottoman chroniclers, Central – Southern 
Europe, Macedonia, (I)Shtip. 
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OSMANLILARIN 14-CÜ YÜZYILIN SONLARINA 
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FETHİ: KAYNAKLARIN İKİ ANLAMLILIĞI

Prof. Dr. Boban PETROVSKİ
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ÖZET
Osmanlıların 14-cü yüzyılın sonlarına doğru Orta-Güney Avrupa’nın 

bölgelerini fethi hakkında sistematik bilgiler veren tek kaynaklar, Osmanlı 
analizlerdir. Bu sebepten dolayı analizlerin, ilim olarak Tarih için manidar önemi 
vardır. Osmanlıların 1385 yılındaki seferin yönünü tartışan analistler, fethedilen 
şehirler hakkında değişik bilgiler vermektedirler. Serez şehrinde başlayan 
seferin amacı, Orta Makedonya’yı ve Arnavutluk sahiline doğru Arnavutluğu 
fethetmekti. Seferin bir parçası olan İştip şehrinin fethi ile ilgili, Osmanlı 
analistleri zıt anlamlı bilgiler vermektedir. Bir yandan, bu olaya zaman olarak 
yakın bir dönemde yaşayan analistlerin verdiği verilerdir. Bunlar arasında ad 
yapmış Aşık Paşa-Zade ve İdris Bitlisi, bir de daha geç dönemde yaşayan ve 
İştip şehrinin fethedilmediğini ileri süren analistler olarak Mehmed Paşa Küçük 
Nişancı ve Ahmed Dede Müneccimbaşıdır. Diğer yandan da, Hoca Sadeddin (veya 
Sa’duddin) -Efendi, Hoca Hüsein ve Solak-Zade, İştip şehrinin 1835 yılındaki 
Osmanlı seferi esnasında fethedildiğini ileri süren ve geç dönemde yaşayan küçük 
bir grup. Analistler tarafından verilen ve yukarıda sözü edilen bilgiler, bu bilgilere 
tamamen ters olan bilgiler de dünyaca ünlü olan seyyah Evliya Çelebi ve saygın 
Osmanlı coğrafyacısı Haci Kalfa tarafından verilmiştir. İştip şehrinin fethedilip 
fethedilmediği konusunda yanlış bilgilerin olması Osmanlıca’da birbirine benzer 
iki kelime olan (I) Ştip ve (I) Şpat kelimelerinden kaynaklanmaktadır. Yani, (I) 
Şpat yerine, önemsiz sayıda Osmanlı analistlerikasıtsız kayma yaparak, (I) İştip 
şehrinin Timurtaş Paşanın önderliğinde Osmanlı ordusu tarafından fethedildiği 
kaydedilmiştir. 

Anahtar sözcükler: Osmanlı kaynakları, Osmanlı analistleri, Orta - Güney 
Avrupa, Makedonya, (I) İştip. 
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Ottoman conquests of parts of Central-Southern Europe
in the late 14th century: the ambiguity of the sources

Taking into consideration the Ottoman perspective, Central – 
Southern Europe was the first under the attack during the Ottoman campaign 
in the second half of the 14th century. The chronological accuracy of the 
Ottoman conquest of certain regions and towns as part of Central – Southern 
Europe, respectably Macedonia who covered a great part of this European 
region, is completely relevant for directing their further Historical course.  

The subject matter of the scientific interests in this context relies on 
the authentic base of the Ottoman performance in parts of Central – Southern 
Europe. Namely, analyzing the original sources recorded by the Ottoman 
chroniclers, the science has not yet given satisfactory or final answer about 
the conquest of some towns. This is a result of the inaccurate data given by 
the Ottoman chroniclers regarding the years when certain towns in Central 
– Southern Europe were conquered (for example Sofia, Nish, Veroia). 
However, there is evidence of the ambiguity and the opposing data recorded 
by the Ottoman chroniclers with which they contradict each others. This 
original base is apparently “guilty” for the different attitudes presented in 
the contemporary historiography for certain events and activities regarding 
the Ottoman performance in Central – Southern Europe, respectably in 
Macedonia.

Such an example is the siege of town of Shtip which was one of the 
most important towns in the eastern part of Macedonia regarding the period 
of our interest. Different attitudes regarding the accuracy of the original data 
recorded by some Ottoman chroniclers concerning town of Shtip could be 
found in modern historiography. These sources contain dilemmas about the 
name of the town as well as about the way and the time of its siege by the 
Ottomans. Offering argumentative answers of these issues several decades 
dilemmas in historiography would be excluded. 
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During the second half of the 14th century the Ottoman army 
conquered vast parts of the eastern regions in Central – Southern Europe. 
The ninth decade of this century is a period when Ottomans succeeded 
in enforcing their supreme authority in the biggest part of Macedonia, 
subjugating, directly or indirectly, the majority of the cities and regions in 
the country. The first extensive Ottoman assault was namely aimed towards 
southeast of Macedonia and resulted in its conquest including, at the time, 
the most important town Serres which was seized on 19th September 13831. 
Soon after that, in spring 1385 a new big campaign started for invasion of 
the territories in the western part of the river Vardar2, led by the Rumelia’s 
beylerbey Timurtash Pasha himself3. The campaign was aimed towards the 
central parts of Macedonia and Albania up to the Albanian coast4.  

1 Ostrogorski 1965, 146 (cf. also: Ostrogorski 1970, 244, 248, 251, 255 and note 42, 256); 
Barker 1969, 49; Vacalopoulos 1973, 41; Stojanovski 1981, 10; Matanov-Mihneva 1988, 
73; Radić 1993, 359, 424, 443 (=Radić 2008, 198, 257, 265); Ferjančić 1994, 117-120; 
Božilov-Gjuzelev 1999, 661; Nicol 1999, 286; Imber 2002, 39; Atanasovski 2009, 237. 
2 Timurtash Pasha, before heading to the west of Vardar River he settled some settlers 
from Asia Minor, upon their own request, in the Serres vilayet, cf.: Matkovski-Aruči 1977, 
236; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64; Aşik Paşaoğlu 2002, 48.   
3 Matkovski-Aruči 1975, 237 note 16; Mehmed Nešri 1984, 92; Elezović 1957, 37; Burime 
osmane, 78; Burime bizantine 1967, 29 note 101. Also see Inalcik 1974, 16, 147-148. 
4 The penetration towards the Albanian coastline in 1385 in support of the nobleman 
Karl Topia over there, as one of the goals of the Timurtash Pasha’s campaign, is accepted 
explicitly or implicitly in the modern historical literature. Compare: Filipović 1971, 
185; Inalcik 1974, 16; Grozdanov 1980, 182; Stojanovski 1981, 12, 15; Adžievski 1994, 
274; Matanov-Mihneva 1988, 74; Nicol 1999, 285 (with wrong chronology about this 
campaign). 
The opinion that Karl Topia asked for help from the Ottoman Turks has been broadly 
accepted in the contemporary historiography for long time now. Compare: Burime osmane 
1968, 41 note 11; ISN II 1982, 28 (Р.Mihaljčić); Božić 1983, 52; Fine 1996, 391; Petrovski 
2010, 181-182, 184. Cf. HA 1974, 63, where the author of this chapter K. Frasheri says 
that Karl Topia was defeated by the Turks in 1384 and he became their vassal, and in 
1385 Timurtash Pasha received an order from the Sultan to make the other Albanian 
noblemen also his subjects (similar in HPSh I 2002, 290, 304 (S.Islami)). However, these 
developments, especially before the Battle of Savra Field (near Berat) happened on 18 
September 1385, have not been confirmed in any of the sources. 
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The ambiguous information within the Ottoman chroniclers refers 
to the conquered towns during this particular campaign. Concerning the 
taken towns in the central part of Macedonia, most of the chroniclers claim 
that Timurtash Pasha conquered Prilep and Bitola. But three of the later 
chroniclers notify that in this campaign Shtip was conquered as well.

Namely, the second half of the 16th century chronicler Hoca Saded-
din (or Sa`düddin)-Effendi (1526 – 1599), who as a matter of fact fully re-– 1599), who as a matter of fact fully re-1599), who as a matter of fact fully re-
tells what had been stated by his respectable predecessor Idris Bitlisi, notes 
that after Prilep surrendered and Bitola was conquered, Timurtash Pasha 
marched towards Karli-Eli and (I)Shtip and attached them to the Islamic 
countries: “... a royal proclamation was issued, an order which had to be ful-
filled, for Bitola and Prilep to be taken …..  military commander Timurtash-
bey lifted the Islamic flag and led the powerful army....” and reported that 
Prilep defenders surrendered after which the fortress was seized, as well as 
how Bitola was taken, Sadudin then states: “Then Pasha (Timurtash) and 
his escort went towards Karli-Eli and (I)Shtip, and attaching these fertile 
regions to the Islamic countries introduced a strong safety and security. After 
this .... the fortress of Thessaloniki was seized....” 5. 

Khoja Husein (Husein Effendi, + 1644) offers literary the same data 
as Hoca Sadeddin-Effendi. After stating that Timurtash Pasha, as ordered by 
the Sultan, conquered Prilep – without a fight and Bitola by using a force, he 
states: “Then the Pasha attacked (I)Shtip vilayet and Karli where the popula-
tion immediately accepted to pay the Haraç. After these successful activities 
the beylerbey Timurtash Pasha set off to Thessaloniki…”6. 

Solak Zade (+ 1657) is much more concise than the previous two be-
cause he only registers the invasions western from the river Vardar, stating: 
“He (Timurtash Pasha) conquered Prilep, Bitola, Karli-Eli and (I)Ship. After 
conquering these four vilayets he arrived in Thessaloniki…”7.     

5 Matkovski-Aruči 1979b, 208; Burime osmane 1968, 248-249; Hodzha Sadeddin 2000, 
201.  
6 Matkovski-Aruči 1979a, (137-140) 157 note 34. 
7 Matkovski-Aruči 1975, 237 note 15; Burime osmane, 295. 
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However, opposite of the above mentioned chroniclers, there is a 
group of chroniclers who lived and worked chronologically much closer 
to the debated events and with a much bigger reputation. Also a number of 
later chroniclers describe Timurtash Pasha campaign but do not mention any 
evidence of Shtip being conquered. 

The renowned 15th century chronicler Ashik Pasha-Zade (1400/1401 
– after 1484), who lived chronologically closest to the events, says that 
Timurtash Pasha set off on the campaign in Hijri year of 7878 (i.e. between 
12 February 1385 and 1 February 1386). Timurtash Pasha set off for the 
Arnaut (Albanian) vilayet and after taking Monastir (Bitola), he attacked the 
Thessaloniki vilayet and the operation continued up to Karli-Eli9. 

Similar statement was also made by Mehmend Neshri (2nd half of the 
15th – beginning of the 16th century), who wrote that Timurtash set off for the 
Thessaloniki Vilayet and Karluja10.

According to the chronicler Oruc bey (mid. 16th century), after Bitola 
was taken also Kavala was conquered11. 

The most reliable information about the campaign is offered by the 
eminent chronicler Idris Bitlisi (+ 1520). According to him, Sultan ordered 
Timurtash bey to conquer Monastir (Bitola) and Prilep and their regions 
in Rumelia. He first headed towards Prilep, conquered it without a fight, 
and then proceeded to Monastir. Bitlisi then informs that after the Ottomans 
managed to take the town of Monastir (Bitola) they headed “from there to 
conquer (I)Shpat and Karli-Eli regions. 

The population in these areas subjugated and surrendered and all 
accepted to pay Jizya and Haraç. This province was attached to Monastir 
and Prilep and was cleared from the enemy pressure. From there, he headed 
towards Thessaloniki and the provinces in its region leading the victorious 
Islamic army...” 12.   
8 Matkovski-Aruči 1977, 236 note 19; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64. 
9 Matkovski-Aruči 1977, 236 and note 19; Elezović 1932, 8; Burime osmane 1968, 64. 
10 Mehmed Nešri 1984, 92; Elezović 1957, 37; Burime osmane 1968, 78. 
11 Burime osmane 1968, 42. This incorect statement about Kavala had been pointed out had been pointed out 
by S. Pulaha, see Burime osmane 1968, 42 note 14.
12 Trako 1974, 189. Cf. Burime osmane 1968, 127-128, where in the offered original and 
in the translation, instead of region Shpat, town of Shtip is recorded. 
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A group of later Ottoman chroniclers should be added to these four, 
who no doubtfully relied on the work of their predecessors, and yet, apart 
from their contemporaries (Hoca Sadeddin-Effendi, Khoja Husein and So-Hoca Sadeddin-Effendi, Khoja Husein and So-, Khoja Husein and So-Khoja Husein and So- Husein and So-
lak Zade) do not report about Shtip as one of the towns conquered by the 
Ottomans in the campaign led by Timurtash Pasha.  

Thus, Mehmed-Pasha Kucuk Nisanci (+ 1571) in his chronicle 
records the names of the taken fortresses in Macedonia: Ksanti, Marula, 
Zihne, Kavala, Karoferija and Monatir13. Shtip is not on this list. 

Ahmed Dede Müneccimbaşi (1631 – 1702) gives the same data 
about the campaign as Hodja Husein and Solak Zade, and he does not re-
cord the town of Shtip among the names of the conquered towns, whereas 
the names of Bitola and Karli-Eli are recorded. After the fortress Monas-
tir (Bitola) was taken: “Coquering Karli-Eli, he (Timurtash Pasha) surren-Timurtash Pasha) surren- Pasha) surren-
dered Thessaloniki fortress…”14. 

Apart from the Ottoman chroniclers, information about Shtip be-
coming part of the Ottoman Empire, is given by two other authors who 
initially are not connected to recording the past, one of which is a traveler 
and the other one is a geographer.  

The world known traveler Evliya Çelebi (1611 – after 1682/85)15 
in his “Seyahatnamesi” (Travelogue), referring the subject of our interest, 
gives a legend of Shtip’s occupation during Murat I, when “the town was 
besieged by Gazi Mihalbey-zade Ali-Bey with 20,000 soldiers... but failed 
to conquer it that year...” and managed to do it only in the year after, when 
“with a heroic fight, fast and with an incursion conquered the town”16. 

13 Matkovski-Aruči 1977, 247 note 43.  
14 Matkovski-Aruči 1981, 237 note 28; Burime osmane, 311. 
15 His biography and work is described by H.Šabanović in: Evlija Čelebi 1967, 9-55. 
16 Evlija Čelebi 1967, 339-340 and note 15. Also see Stojanovski 1986, 192, 193. 
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The 17th century Ottoman geographer Haji-Kalfa (+ 1655/56)17, 
describing the Nahia and  Kazas in Kyustendil Sanjak, records the name 
(I)Shtib (Shtip)18, writting: “Timurtash Pasha, Rumelia’s beylerbey con-
quered it during the reign of Murat…”, incorrectly stated the yeat that it 
happened “in 784 Hijri year (1382-1383) at the same time when Bitola was 
conquered…. ”19. 

Nonetheless, Evliya Ҫelebi himself is contradictory because when 
he found the Shtip fortress in ruins at his first visit to Shtip in 1662 he said 
that “in old times the town of Shtip was a really strongly fortified town, 
but because it was an inland town it was not kept well”20. This is also con-
firmed by the Ottoman geographer Haji Kalfa, who in his description of the 
regions and the Kazas in the Kyustendil sanjak says that Shtip was “a small 
town with strong fortification on a high hill” and “the town was still consid-
ered a strong fortress”21. This information contradicts the possible taking 
of Shtip in the way described in the historical legend. Namely, in that case 
according to the Holy law of Islam (Şeriat) the Sultan allowed three day 
looting and often complete destruction of the fortification, which definitely 
would have been followed by pulling down of the “ramparts” (as it was the 
case with Bitola during the 1385 campaign). 

17 Haji Kalfa is known in the Turkish literature as the oldest purely geography author. The 
administrative division of the Ottoman Empire, which he described in the first half of the 
17th century, is actually older than the time stated because he used sources dating from the 
16th century. His biography and work is described by Novaković 1892, 5-11, 15-16. 
18 Novaković 1892, 44 put it under number 11 (eleven). 1892, 44 put it under number 11 (eleven)., 44 put it under number 11 (eleven).
19 Novaković 1892, 44; Argirov 1938, 58, 60. The same 784 Hijri year, according to  1892, 44; Argirov 1938, 58, 60. The same 784 Hijri year, according to , 44; Argirov 1938, 58, 60. The same 784 Hijri year, according to Hijri year, according to , according to 
Hadji-Kalfa, apart from Bitola and Shtip being conquered, Pirlipa (Prilep) failed as well, 
cf: Novaković 1892, 46, 47; Argirov 1938, 60.  
20 Evlija Čelebi 1967, 340; Zdraveva 1981, 104. Also see Stojanovski 1986, 192, 193. 
21 Novaković 1892, 44; Argirov 1938, 58.   1892, 44; Argirov 1938, 58.  , 44; Argirov 1938, 58.  
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٭٭٭٭٭

The issue about Shtip being conquered will be dealt separately where 
I intend to elaborate in details the fall of Shtip under the Ottoman rule and 
to offer arguments that the town was not either attacked or occupied by the 
Ottoman Turks during their campaign in 1385. Here I am only underling 
the three most important arguments to that claim of mine in a summarised 
manner: 

1. When following this itinerary Timurtash Pasha should have passed 
through the central parts of Constantine’s vassal principality (which already 
had a vassal status to the Sultan - a fact that the modern historiography has 
agreed on almost unanimously) and take one of his most important urban 
centres. 

2. The sources register continuity of Constantine reign in Shtip, even 
after the critical 1385. This can be confirmed by the charter issued by Con-
stantine Dragash in Shtip on 26 March 1388 confirming that resources in the 
town’s vicinity were given by Duke Dimitar to the Church of Assumption 
(St. Salvation) in Shtip, which undoubtedly is an indisputable argument that 
Constantine, and not the Ottoman Turks, was the one who ruled with Shtip.

3. The unexpected prolongation of the siege of Bitola due to the 
strong resistance of the defenders that deprived the Ottoman Turks of valu-
able time (as Idris Bitlisi, Hoca Sadeddin-Effendi and Solak-Zade explicitly 
pointed out) was undoubtedly the reason for Timurtash Pasha to continue 
with the campaign towards Albania as soon as possible.

From the above stated the differences are obvious with the Ottoman 
chroniclers regarding recording/not recording Shtip as a conquered town or 
region during the campaign of Timurtash Pasha in 1385. Thus, taking into 
consideration the above mentioned facts given by the Ottoman chroniclers, 
we can divide them in two groups. On one hand, there are only three later 
chroniclers who indisputably are plagiarisms who simply copied their pre-
decessors. On the other hand, there is a big group of Ottoman chroniclers 
starting with the first ones and proceeding to the latest ones, who do not refer 
the town of Shtip or its region – vilayet as conquered during this campaign.
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The same is information offered by the traveler and the geographer, 
contradictory to themselves because the evident material remains (the ex-
iting Isar fortress) which negate that Shtip was taken by force by the Ot-
tomans. The historical reality should unavoidably be added to all this. The 
course of the Ottoman armies from Serres towards the Albanian coast does 
not allow any changes and should be accomplished according to the Sultan’s 
orders. Moreover, the status of the eastern Macedonian ruler Constantine as 
Sultan’s vassal22 does not allow an invasion of the Ottomans deeply in his 
territory and conquering one of his most important towns – Shtip. This is 
confirmed by Constantin’s Charter issued in the town of Shtip in 138823. 

According to this, a logical conclusion should be drawn: Shtip was 
taken by the Ottomans without a fight. This means that the Ottoman armies 
did not take the town during the campaign in 1385. 

More than obvious is the assumption that the sources which record 
Shtip as a conquered town is a “trivial mistake” 24 that had been made, 
meaning, instead of Shpat, Shtip is recorded. This banal mistake happened 
because of the words’ orthographic similarity in Ottoman Turkish language 
between (I)Shtip and (I)Shpat25.

Furthermore, in my opinion, there is a possibility for replacing region 
Shpat with the toponym Shtip another moment to have had an influence 
within the data recorded by Hoca Sadeddin-Effendi, Khoja Husein and Solak 
Zade. At the time when these Ottoman chroniclers lived and worked, namely 
16th – 17th century, the town of Shtip was well known within the Ottoman 

22 Up till now almost all scholars had agreed that it happened before 1385. The latest 
researches on this issue are presented by Matanov 1997, 131-136. 
23 Novaković 1912, 765-768; Actes de Saint-Pantéléèmôn 1982, 180-181.   
24 This is the possibility which was for the first time pointed out by Stojanovski, the eminent 
Macedonian scholar of the Ottoman history, see Stojanovski 1981, 15.  
25 Stojanovski 1981, 15. The conclusions drawn by A.Stojanvoski about contesting the 
identification of (I)Shpat with the town of Shtip are accepted by Adžievski 1994, 273 note 
207. My researches so far on this topic show that (I)Shpat and Karli-Eli as a matter of 
fact are horonyms. (I)Shpat is identical to today’s area of Shpat, which is in Albania (in 
the surrounding of today’s Elbasan), and Karli-Eli (Karl’s land/territory) is identical to the 
territories of central Albania that were governed by Karl Topia. Detailed information about 
this claim of mine, in Petrovski 2004, 313-330. 
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Empire. During the 16th century the town was continuously economically 
and demographically prosperous, as a result of which in the second half of 
the century, Shtip, according to the number of its population was on the first 
place in Kyustendil sanjak, and on the eighth place in Macedonia26. Similar 
is the situation in the 17th century, when according to the data from 1662 
given by Evliya Çelebi, the town had “two thousand two hundred and forty 
maintained and beautiful houses”27.

Thus, it is quite possible to be assumed that the Ottoman chroniclers 
of that period, when writing their chronicles, which in most cases actually 
meant copying from their eminent predecessors, came across the unknown 
word Shpat and replaced it with Shtip which they were very well familiar 
with. The mistake once made, dragged with time and filtered into the modern 
historical literature. Moreover, it went as far as even in parts of the original 
Bitlisi’s texts translated into one of the contemporary languages (in this case 
I refer to one of the languages of the people who lived in the area of Central 
– Southern parts of Europe, namely Albanian language), instead of (I)Shpat, 
the original and the translation are offering the term (I)Shtip28. 

26 The data is given according to the Ottoman (extended) register for the Kyustendil 
sanjak of 1573, cf. Turski dokumenti 1980, 9, 115-129. Also see: Sokoloski 1971, 58, 60; 
Sokoloski 1974, 127-128, 143, 150. About the development of Shtip during the 16th century, 
see: Stojanovski 1981, 70-71, especially Table of number of population in the towns in 
Macedonia, according to the Ottoman (extended) register made in the 16th century; also see 
Stojanovski 1986, 219, 220-227, especially A Table of the review of the total demographic 
situation in the 16th century. 
27 Evlija Čelebi 1967, 340. Commenting this information A. Stojanovski (Stojanovski 
1981, 123, 130) states that it means that Shtip had 11 000 citizens, which is very difficult to 
believe having in mind that in 1573 the town had less than 3 500 citizens (more accurately 3 
755 citizens, according to The 1573 Ottoman (extended) register, a.n.) and more accurate is 
the information stating that the town had 24 neighbourhoods. Further in the text, describing 
the new Evliya Çelebi travelling through Macedonia in 1670, A. Stojanovski (Stojanovski 
1981, 128-130)  had no doubts about the data recorded by Çelebi about the town of 
Strumica, “there were two thousand forty houses” (Evlija Çelebi 1967, 575), although in 
1573 according to the Table for the population in the towns in Macedonia in the 16th century, 
made by A. Stojanovski (Stojanovski 1981, 70-71), the town had almost the same number 
of 3 535 citizens as the town of Shtip had. 
28 It refers to an extract taken from a book by Idris Bitlisi which was processed by the 
Albanian researcher S. Pulaha, cf. Burime osmane, 128.  
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٭٭٭٭٭

Conclusion

The conducted analyzes of the original data within the Ottoman 
chronicles which witness the course of the Ottoman campaign in 1385 
show that there are different information about the town of Shtip being 
conquered during this campaign. Based on the information given by the 
chroniclers who lived close to this event, such as the eminent Ashik Pasha-
Zade and Idris Bitlisi, as well as the later chroniclers Mehmed-Pasha 
Kucuk Nisanci and Ahmed Dede Müneccimbaşi, the outcome is that Shtip 
was not conquered. Apart from the given information, given by the above 
mentioned chroniclers, a smaller group of later Ottoman chroniclers such 
as Hoca Sadeddin (or Sa`düddin)-Effendi, Khoja Hussein and Solak-Zade, 

it is recorded that the town of Shtip was conquered during the campaign. 
Contrary to all of them, the world famous traveler Evliya Çelebi, as well 
as the most respectable Ottoman geographer Haji Kalfa offer ambiguous 
information.

The conclusion I reached is based on the appreciation of the value 
of the original data recorded by the Ottoman chroniclers and comparing 
those data with the historical reality of that period, but comparing them 
as well with the factual situation on terrain speaking about the fortress of 
the town of Shtip. Apparently it seems that within the sources where Shtip 
is recorded as being conquered during this campaign, a trivial mistake 
had been made based on the words’ orthographical similarity in Ottoman 
Turkish language between (I)Shtip and (I)Shpat. With that, instead of (I)
Shpat, a small number of Ottoman chroniclers, made an unintentional 
mistake recording (I)Shtip as a conquered town by the Ottoman armies led 
by Rumelia’s beylerbey Timurtash Pasha.  
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ÖZET

Çocuk Edebiyatı kavramından, çocuklara yönelik olarak ortaya konulan 
edebiyatı anlıyoruz. Aslında bu konunun temel taşı çocuktur.  Çocuk ve çocuk 
edebiyatı hakkında bir çok tanımlar vardır. Ne yazık ki bugüne kadar hala net bir 
tanım yoktur. Çocuk tanımlarını açıklamaya başlarken hemen  akla bir soru geliyor, 
acaba çocuk kimdir? Çocuk edebiyatı kavramının iki temel belirleyeni vardır: 
Birisi “çocuk”, diğeri de “edebiyat”.  Bu iki kavramı kendi içlerinde çözümlemeye 
çalıştık. Ondan sonra çocuğun ve çocuk edebiyatının ne olduğunu, özelliklerini ve 
neden var olması gerektiğini yorumlamağa çalıştık.

 Çocuk, Allah tarafından insan oğluna hediye edilmiş en kutsal varlıktır. 
Çocuk tıpkı bir filozofa benzer. Çocuklar için dünya ve dünyadaki her şey yenidir, 
ilginçtir. Çocuk edebiyatı, çocuklara ait bir edebiyat mı? yoksa çocukların yarattıkları 
eserler mi? yoksa sadece  edebiyat. Bu tür sorulara elbette herkesin vereceği yanıt 
başka olabilir. Ancak, çocuk edebiyatına bilimsel bir bakış açısıyla yaklaşmakta 
yarar vardır. Çocuk duyarlılığını edebî bir biçimde yansıtan, onların kişisel, ruhsal 
özelliklerini, kelime hazinesini göz önünde bulunduran bir edebiyattır.

Anahtar kelimeler: Çocuk, kavram, edebiyat, tanım
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Unıversity of “Goce Delchev” in Shtip, Macedonian– Department  
of  Turkish Language and Literature, mahmut.celik@ugd.edu.mk 

ABSTRACT

The notion of Children’s Literature means the literature dedicated to the 
children. Indeed, the essential of this theme is the child. There are several definitions 
about the children and children’s literature. Unfortunately, there is not a definite 
definition about it yet. During the explications about the definitions of children, a 
question comes in mind which is, who is the child indeed? There are two principal 
determinants about the notion of Children’s literature: The first one is “child” and 
the second one is “literature”. We tried to resolve these two notions internally. After 
that, we tried to give explications what is the children and the children’s literature, 
their characteristics and what’s the reason of the need of their existence. 

The child is the most sacred being, given to the mankind. A child is just 
like a philosopher. For a child, the world and everything in the world is something 
new and interesting. The children’s literature is dedicated to the children or it is 
the works created by children or it is just a literature. Everyone’s answers to these 
questions could be different. But it is very useful to approach scientifically to 
the children’s literature. The children’s literature is a literature which reflects the 
children’s sensitivity in a literary form and which takes into consideration their 
personal and spiritual characteristics and the vocabulary. 

Keywords: Child, notion, literature, definition. 
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GİRİŞ

  Çocuk Edebiyatı kavramından, çocuklara yönelik olarak ortaya 
konulan edebiyatı anlıyoruz. Aslında bu konunun temel taşı çocuktur. 
Öncelikle   çocuk tanımını yapalım sonra edebiyatına geçelim. Bugün 
ne çocuk edebiyatı kavramı nede çocuk tanımı hala tam olarak netleşmiş 
değildir. Çocuk tanımlarını açıklamaya başlarken hemen  akla bir soru 
geliyor, çocuk kimdir? Çocuk edebiyatı kavramının iki temel belirleyeni 
vardır: Birisi “çocuk”, diğeri de “edebiyat”. Eğer, bu iki belirleyeni kendi 
içlerinde çözümleyebilirsek, çocuğun ve çocuk edebiyatının ne olduğunu, 
özelliklerini ve neden var olması gerektiğini daha iyi yorumlamış oluruz.

  Çocuk, Allah tarafından insan oğluna hediye edilmiş en kutsal 
varlıktır. Çocuk Tıpkı bir filozofa benzer. Çocuklar için dünya ve dünyadaki 
her şey yenidir, ilginçtir. Büyükler için ise durum hiç de böyle değildir; 
büyüklerin çoğu için dünya sıradan bir şeydir. Çocukların benzer yönleri 
sadece filozoflarla var. Dünya onlar için hâlâ akıl olmaz bir şey, evet, hâlâ 
sırlarla dolu, gizemli bir şeydir. Filozoflarla küçük çocukların en önemli ortak 
yanları budur; bir filozof ömrü boyunca duyarlı bir çocuk olarak kalır.1

Çocuğun diyer yönleri, hayret etme yeteneği çok güçlüdür. Hayata 
şaşarak bakar. Tereddütsüzdür,  hayat konusunda görüş birliği yoktur.

  Çocuk duyarlılığını edebî bir biçimde yansıtan, onların kişisel, ruhsal 
özelliklerini, kelime hazinesini göz önünde bulunduran bir edebiyattır. 
Çocukların ilgilerine, ihtiyaçlarına, okuma tercihlerine hitap eden ve 
çocukları temel dinleyici kitlesi olarak cezbeden alan edebiyattır.2

 
  Çocuk Edebiyatı, erken çocukluk döneminden başlayıp ergenlik 
dönemini de kapsayan bir yaşam evresinde, çocukların dil gelişimi ve anlama 
düzeylerine uygun olarak duygu ve düşünce dünyalarını sanatsal niteliği 
1 Jostein Gaarder, Sofi’nin Dünyası, s.26-27 
2 A. Ferhan Oğuzkan Yerli ve Yabancı Yazarlardan Örneklerle Çocuk Edebiyatı 
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olan dilsel ve görsel iletilerle zenginleştirilen, beğeni düzeylerini yükselten 
ürünlerin genel adı.3 Büyükler için ortaya konan edebiyatta olduğu gibi, 
çocuk edebiyatında da anlatım elbette edebî olacaktır. Edebî zevk ve kaygı 
taşımayan bir anlatımı, edebiyatla ilişkilendirmek mümkün değildir.

          Çocuk şiiri ve hikayeleri, “şiir”in çocuklar için yazılanıdır. Bu iki 
tür yetişkinler ve çocuklar arasındaki temel fark, çocuk şiirinin çocuklara 
yönelik bir özellik taşımasıdır. Çocuk duyarlığı, dil zevki, kelime hazinesi, 
ruhsal yön, çevre, ilgi alanı yönünden çocuk eseri öne çıkar. Ninni ve masalla 
büyüyen çocuk, ritme, ahenge, sese ilgi duyar. Söz oyunları, benzerlikleri, 
tekerlemeler, kafiye, şiiri müziğe yaklaştırır. Çocuk şiirle, öyküyle, masalla, 
sesle kendisini ve çevresini (tabiatı, eşyayı vb.) tanır. Çocuk, şiir, oyun 
ve müzik, çocuk dünyasında bir arada iç içedir. Edebî bir zevkle sunulan 
ilginç buluşlar, çocukta merak duygusunu sorulara dönüştürür. Tasvirler ona 
yaşadığı dünyayı tanıtır. Çocuk edebiyatında işlenen konular, da çocuğa 
uygun olmalıdır. Sevgi, iyilik gibi insanî değerler, kuru bir öğüt biçiminde 
değil, çocuğun ilgisini çekebilecek edebî bir dil ve anlatımla verilmelidir. 
Değerler, eşyalar, bitkiler, hayvanlar konuşturularak fabl türüyle de 
sunulabilir. Bu tür anlatım, çocukların hayal dünyasını zenginleştirir.    
 
          Kitap okuma alışkanlığı kazandırmak için pek çok yol vardır. TV 
ve bilgisayarın alabildiğine yaygınlaştığı ve yanlış kullanıldığı günümüzde, 
kitap alışkanlığı kazandırmak kolay değil. Ödüllendirme, çocuklara 
örnek olma yönünden çok önemlidir. Çocukların ilgiyle izlediği program 
veya dizilerde kitap öne çıkmalı, okuma önemsenmelidir. Okullarda 
çocuk yazarlarıyla çocukları buluşturan etkinlikler yapılmalıdır. Çocuk 
Edebiyatçılar Birliği’nin bu anlamda yaptığı çalışmaların ses getirdiğini 
biliyoruz. Okuma alışkanlığının kazandırılmasında en etkin yol, çocuğun 
kendisine uygun, nitelikli bir kitapla tanıştırılmasıdır. Çocuk okuma zevkini 
tattığı an artık okumayı bırakmaz.
3 Sedat Sever Çocuk ve Edebiyat, s.9 
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           Bizde çocuk edebiyatına verilen önemin belirlenmesinde bakılacak ilk 
kaynak, çocuk yayınlarıdır. Nicelik arttığında beraberinde nitelik artışını da 
getirmelidir. Çocuk duyarlığı yeterince gözetilmelidir. 
   
       Çocuk ve gençlik edebiyatının geçiş edebiyatı özelliği vardır. Bu, 
çocukluk ve gençliğin yetişkinliğe bir geçiş aşaması olmasıyla da yakından 
ilgilidir. İlkgençlik edebiyatı ilkgençlik çağında soyut düşünceyi algılamada 
etkili bir uyarandır. Çocuk, ergenliğinin eşiğine yaklaştıkça, daha meraklı, 
daha ciddi, daha paylaşımcı ve daha güvenli olurlar.4

Çocuğun, orta çocukluk döneminde ( 6-12 ) zihinsel işlemleri 
yoğundur. Ergenliğe yaklaştıkça soyut düşünme yeteneğini de kazanmaya 
başlar çocuk. Bu evrede, görmedikleri nesne ve olaylar hakkında düşünce, 
kavram üretme; mantıki sonuç çıkarma,dikkati yoğunlaştırma yetileri 
gelişir. Soyut düşünme yeteneği ve bellek gücü geliştikçe, neden-sonuç 
arasında ilişki kurma başlar, davranış ve eylemlerin olası sonuçlarını göz 
önünde bulundurmaya, kendi düşünce ve davranışlarını geliştirmeye 
başlarlar.5 Yani yaşa ve gelişime bağlı olarak beliren ilgi ve ihtiyaçlardan 
kaynaklanmasındandır.  Dolayısıyla çocuk edebiyatı, eğitimcilerce ve 
psikologlarca elbette bağımsız bir alan olarak algılanmaktadır. Başlı başına 
çocuk kitaplarına yönelmeyen fakat eserleri içinde çocuk kitapları da 
bulunan yazarlarla edebiyat araştırmacıları ise çocuklara yönelik kitapları 
genel edebiyat içinde, kendi yazış tarzı ve özellikleri bulunan özel bir alan 
olarak saymaktadırlar. Bağımsızlğı kabul edilsin ya da edilmesin, çocuklara 
yönelik, çocukları hedef alan kitapların birtakım özellikleri olduğu ve 
bunların göz ardı edilmeyeceği herkesin kabulüdür. 

4  Çocuk ve Ergen Gelişimi,s.340 

5 H. Yavuzer, Çocuk Psikolojisi, s.13-16 
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      Çocuk edebiyatını genel edebiyattan ayıran temel belirleyici de dil ve 
anlatımdır. İşlenen konunun, çocuğun ve gencin dünyasıyla ilgili olması da 
çocuk edebiyatının, özelliklerindendir. Çocuk okuduğu kitapta merak, ilgi, 
beklenti ve hayallerine kavuştuğu oranda onu kendisine mal eder, onunla 
özdeşleşir. Aslında çocuklar düşünülerek kaleme alınmış olmayan kimi 
eserlerin (Robinson Crusoe, Paul ve Virginie, Gulliver’in Seyahatleri...) 
çocuklarca benimsenmesi, çocuklar için ilgi çekici olmasındandır. Çocuk 
sonsuz bir merak ve macera duygusuyla doludur. Yukarıda adı geçen 
eserlerde çocuk bu duygusunu tatmin edebilmektedir. Çocuk yazını her ne 
kadar doğrudan belli eğitsel amaçlara hizmet eden bir araç olarak görülmese 
de, çocuğa okuma eğitimi veren bir araçtır. Bu anlamda çocuk yazını, 
yetişkin yazınına geçişte bir “ ara basamak” ya da “geçiş yazını” işlevini 
üstlenmektir. Böylece, çocuk ve gençlik yazınının, okuma alışkanlığı veren 
ve yazınsal ürünleri alımlamayı öğreten bir işlevi ortaya çıkmaktadır.6

Bütün bunlar, çocuklar için yazan yazarın kendini edebiyatçı ya 
da çocuk edebiyatçısı olarak tanımlamasının ötesinde, bu tür edebiyatın 
kurallarına göre yazmanın önemli olduğunu göstermektedir.

        Çocuğun temel ruhsal ihtiyaçları arasında “güven ihtiyacı (maddî, 
aklî ve sevme/sevilme), başarmak ihtiyacı, bir gruba kabul edilme ihtiyacı, 
oyun ve değişiklik ihtiyacı ve estetik”i sayar ve sözü “aşk”a getirir:  Çocuk 
edebiyatında aşk erken başlar. Aslında masal ve hikayelerdeki bu aşk, iyi 
ve çalışkanın ödülüdür. Bununla birlikte yine de kız ve erkek çocuklarının 
gerçek yaşamdaki görevlerini anlamalarına ve benimsemelerine yardım 
eder.
        İyi bir çocuk kitabı, çocuğun kendisini daha iyi tanıması, gerekiyorsa 
davranışlarını değiştirmesi ve kişiliğini geliştirmesi için ona kılavuzlukta 
bulunur. Çocuk kitapları, çocukların kişilik gelişiminde önemli etkileri 
olan araçlardır. İyilik, ahlâklılık, doğruluk, çalışkanlık, verimlilik vb. soyut 
6 Çağdaş Çocuk Yazını, s. 26-27 
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kavramları canlı örnekler aracılığıyla öğrenmesine yardım ederler.. İlk 
çocukluk döneminden başlayan bu etkiler, ilköğretimin sonlarına kadar 
sürer. Bu etkinin amaca uygun olarak gerçekleştirilmesinde en belirleyici 
etken, çocukların kişilik özelliklerine uygun etkinliklerinin, uygun kitaplarla 
desteklenmesi ve bütünleştirilmesidir.7

        Günümüzde çocuklar için yayınlanan yayınlar sayıca çok. Özellikle 
son yıllarda bu alanda önemli artış söz konusu. İçeriğiyle, görsel yönüyle, 
çok nitelikli yayınlar var. Ne var ki çocukların yaşını, ihtiyacını, dil, 
kelime dağarcığını, çocuk kitaplarında olması gereken fiziksel özellikleri 
dikkate almadan, yalnız ticari kaygılarla ortaya konulan yayınlar da az 
değil. Kitapların sadece görsel yönden değil, didaktik (eğitsel) yönden de 
önemsenmelidir. 

SONUÇ

Çocuk edebiyatı, edebiyat niteliğinden ödün vermeden, çocuğun 
gerçekliğinden hareket ederek, konularım onun doğal ve güncel çevresinden 
seçen ve çocuğun kendi dünyasına çok açılı bir anlayışla bakabilmesini 
sağlayan, ona bilinçli bir okuma alışkanlığı kazandırmayı öngören edebiyat 
ürünleridir. Çocuklara okutulacak kitaplar öncelikle yetişkinler tarafından 
okunulmalıdır. Yetişkinler okuduktan sonra çocuklara okutulmalıdır. 
Kitapların eğitsel yönünde yapılan araştırmalarda, bilimsel yönden 
bakıldığında çoğu kitapların çocuğun psikolojisine olumsuz yönde etkilediği 
vurgulanmıştır. Bu konuda tartışmalar yürütülmüşse de günümüzde yayın 
evleri çocuk kitaplarına kaliteden çok ticari amaçla yaklaşmaktadır.

7 Sedat sever, Çocuk ve Edebiyat, s. 49 
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ÖZET
İnsan hayatı genel olarak üç ana safhadan oluşur: Doğum, evlenme ve 

ölüm. Hayatın bu üç ana safhasından biri olan doğum, her toplumda olduğu 
gibi Makedonya’daki Türklerde de ayrı bir öneme haizdir. Her toplulukta 
olduğu gibi Makedonya Türklerinde de yeni doğan bebekler hem ana baba 
için, hem de yakın akrabalar için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bebek ailenin 
baş tacı, neşe kaynağı ve en önemlisi de neslin devamı sayılır. Anneye benlik, 
babaya güven, akrabaya ve soya kuvvet kazandıran ve hayatın başlangıcını 
teşkil eden doğum olayına, halk arasında büyük önem verilmiştir. 

Ana için çocuk sahibi olmak, kısırlık imajının verdiği psikolojik baskıdan 
kurtulup toplum içinde yerini sağlamlaştırmak demektir. Baba için çocuk 
sahibi olmak ise, erkek yerine konmama ve çocuk yapamayacak bir hastalık 
taşımanın verdiği aşağılanma duygusundan kurtulup kendine güven duyma 
vesilesidir. Çünkü çocuk sahibi olamamak genellikle eşlerde mevcut olan 
hastalıklara, hatta uğursuzluklara bağlanır. 

Çocuk sahibi olamayan eşlerin değişik inançlara sahip olmaları ve 
farklı ziyaret yerlerinden ve kişilerden medet istemeleri bundan dolayıdır. 
Bu durum Türkiye ve bazı Türk topluluklarında da görülmüştür. Uygulama 
ve inanışların bazıları, Makedonya Türklerinde olduğu gibi, anavatanımız 
Türkiye’nin bazı bölgelerinde, Romanyanın Dobruca Türklerinde, Kırgız 
Türklerinde de benzerlikler arzettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda, 
Makedonya Türklerinde doğum öncesi ile ilgili bazı inançları diğer 
Türk toplulklarında benzer inanışlar ve uygulamaları tespit edilerek ele 
alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Makedonya, doğum, inançlar, ritüeller.
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ABSTRACT
Human life in general consists of three main stages : birth, marriage and 

death. This is one of the three main stages of life, birth, as in every community 
in Turks in Macedonia is having a different significance . In Macedonia , as 
in every community in Turkey for newborn babies and their parents , as 
well as close relatives is a great source of happiness . Baby crown of the 
head of the family , joy and most importantly, more generations are counted. 
Mother self , confidence father , relatives and soy -saving and life force 
which marks the beginning of the birth event , is given great importance 
among the people.

For the main, to have children , infertility, psychological pressure that 
gave the image solidified its place in the community is to get rid of . For the 
father to have children , the children can not and will not be made instead 
of men carrying a disease to get rid of the feeling of humiliation his self-
confidence of the occasion. Unable to have children because often in co- 
existing diseases , and even connects to jinx .

Childless spouses have different faiths and from different places to visit 
and so is the person you want mpg . This situation has been observed in Turkey 
and some Turkish communities . Practices and beliefs , some of the Turks in 
Macedonia , as well as some areas of our motherland Turkey , Romania in 
Dobrogea Turkish , Kyrgyz have been found to exhibit similarities in Turkey 
. In this study, some beliefs about prenatal In Macedonia, Turkey Turkish 
Group in other similar beliefs and practices are identified and discussed .

Key words: Macedonia, birthday, beliefs, rituals.
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DOĞUM ÖNCESİ İLE İLGİLİ BENZER  
İNANIŞLAR VE UYGULAMALAR

İnsan hayatı genel olarak üç ana safhadan oluşur: Doğum, evlenme ve 
ölüm. Hayatın bu üç ana safhasından biri olan doğum, her toplumda olduğu 
gibi Makedonya’daki Türklerde de ayrı bir öneme haizdir. Makedonya’da 
Müslümanlar değişik etnik gruplardan oluşur ve her biri kendine göre 
doğumla ilgili inanışlara ve uygulamalara sahiptir. Her toplulukta olduğu 
gibi Makedonya Türklerinde de yeni doğan bebekler hem ana baba için, hem 
de yakın akrabalar için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bebek ailenin baş tacı, 
neşe kaynağı ve en önemlisi de neslin devamı sayılır. Anneye benlik, babaya 
güven, akrabaya ve soya kuvvet kazandıran ve hayatın başlangıcını teşkil 
eden doğum olayına, halk arasında büyük önem verilmiştir. Ana için çocuk 
sahibi olmak, kısırlık imajının verdiği psikolojik baskıdan kurtulup toplum 
içinde yerini sağlamlaştırmak demektir. Baba için çocuk sahibi olmak ise, 
erkek yerine konmama ve çocuk yapamayacak bir hastalık taşımanın verdiği 
aşağılanma duygusundan kurtulup kendine güven duyma vesilesidir. Çünkü 
çocuk sahibi olamamak genellikle eşlerde mevcut olan hastalıklara, hatta 
uğursuzluklara bağlanır. Çocuk sahibi olamayan eşlerin değişik inançlara 
sahip olmaları ve farklı ziyaret yerlerinden ve kişilerden medet istemeleri 
bundan dolayıdır.

Toplumumuzda çocuk sahibi olmak, evlilikten sonra yerine getirilmesi 
gereken ilk görevdir. Çocuk sahibi olamayanlar halk tarafından aşağılanır 
veya hor görülür. Eşlerin anne-babası da, genelde torun sahibi olmayı 
şiddetle arzularlar. Toplumumuzda çocuğun genelde erkek olması istenir, 
kız çocukların olması ise pek memnuniyet verici bir olay olarak görülmez. 
Makedonya’daki Türklerde, çocuk yapmama diye bir şey söz konusu değildir. 
Her ailede çocuk sahibi olma arzusu bulunmaktadır. İlk çocuğun erkek 
olması arzusu ise bir hayli yaygındır. Çocuk sahibi olamayanlar ilk olarak 
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tıbbi çarelere başvurur, buradan sonuç alamadığı takdirde, halk uyguladığı 
yöntemlerine, kocakarı ilaçlarına, dinsel ve büyüsel işlemlere, değişik hoca 
ve üfürükçülere bel bağlar. 

  Doğum Öncesi Adetleri 

Makedonya Türklerinde doğum ve doğum ile ilgili inanış ve 
uygulamaları anlayabilmek için, öncelikle çocuğa verilen önemi anlamak 
daha doğru olacaktır. Her toplumda olduğu gibi Makedonya Türklerinde 
de anne-baba olma, soyunu devam ettirecek salih evlat veya evlatlara sahip 
olma arzusu önemli bir yeri haizdir. Evlat sahibi olanlar büyük bir sevinç 
ve mutluluk yaşarlarken, evlat sahibi olamayanlar ise derin bir üzüntüye 
kapılırlar. Makedonya Türklerinde çocuk sahibi olma arzusunun ne kadar 
önemli olduğunu anlamak için, ileride de bahsedileceği üzere, anne-babanın 
çocuk sahibi olma uğruna başvurdukları muhtelif yollar ve çektikleri 
sıkıntılara, dini yasaklara aldırış etmeden gerçekleştirdikleri uygulamalara 
bakmak yeterli olacaktır. 

Her toplumda olduğu gibi Makedonya’da da aile kurmanın önemi 
büyüktür. Aile kurmanın en önemli hedefi çocuk veya çocuklar sahibi 
olmak, onları büyütmek ve böylece, kendi soyunu devam ettirmektir. İşte 
bu taktirde, gerek kadın gerekse erkeğin toplumda layık oldukları yere 
ulaşacağı kabul edilir. Yani toplumdan dışlanmayacakları düşünülür. Çocuk 
sahibi olamayanlar ise toplumunda farklı tepkilerle karşılaşırlar. Meselâ bir 
kadınlar meclisinde çocuğu olmayan bir kadın var ise, annelik veya çocuklar 
hakkında konuşulmamaya dikkat edilir. Bazı yerlerde ise bu tür kimseler 
tam bir mutluluğa ermemiş, bir yönleri eksik kalmış olarak değerlendirirler. 
Çocuk sahibi olamayan kadınlara hemen hasta olduğu ihsas ettirilir veya 
“sen kısırsın” ifadeleriyle eksikliği yüzüne vurulur. Bu nedenle hiçbir kadın 
çocuksuz olmak istemez. Bu hem çocuğa karşı duyulan iştiyak ve sevgiden, 
hem de toplumsal bir statü elde etmek ve tenkitlerden kurtulmak bakımından 
arzulana bir durumdur.
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Kırgız Türklerinde de çocuk sahibi olamayanların hor görüldüğü 
ve toplumdan dışlandıkları malumdur. Kırgız Türklerinde hor, hakir görme 
ve toplumdan dışlama işinin, bazen tamamen iyi niyetlerle bilinçli olarak 
yapıldığı ifade edilir. Meselâ çocuk sahibi olamayanlara kırıcı sözler söylenir, 
çeşitli hakaretler bile yapılır. Böylece Allah’ın merhametinin celb edileceği 
düşünülür. Zira bu durumda eşler daha fazla üzülecekler ve Allah’a daha 
fazla dua edeceklerdir. Çünkü Kırgızların inanışlarına göre, çocuğu olmayan 
kadınlar böyle zor durumda bırakılarak mazlum durumuna düşürülmelidir. 
Böylece duası Allah tarafından kabul olacağından bu durumdaki kadınların 
da çocuk sahibi olmaları sağlanır.1

İnsan hayatı genel olarak üç ana safhadan oluşur: Doğum, evlenme ve 
ölüm. Hayatın bu üç ana safhasından biri olan doğum, her toplumda olduğu 
gibi Makedonya’daki Türklerde de ayrı bir öneme haizdir. Makedonya’da 
Müslümanlar değişik etnik gruplardan oluşur ve her biri kendine göre 
doğumla ilgili inanışlara ve uygulamalara sahiptir. Her toplulukta olduğu 
gibi Makedonya Türklerinde de yeni doğan bebekler hem ana baba için, hem 
de yakın akrabalar için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bebek ailenin baş tacı, 
neşe kaynağı ve en önemlisi de neslin devamı sayılır. Anneye benlik, babaya 
güven, akrabaya ve soya kuvvet kazandıran ve hayatın başlangıcını teşkil 
eden doğum olayına, halk arasında büyük önem verilmiştir. Ana için çocuk 
sahibi olmak, kısırlık imajının verdiği psikolojik baskıdan kurtulup toplum 
içinde yerini sağlamlaştırmak demektir. Baba için çocuk sahibi olmak ise, 
erkek yerine konmama ve çocuk yapamayacak bir hastalık taşımanın verdiği 
aşağılanma duygusundan kurtulup kendine güven duyma vesilesidir. Çünkü 
çocuk sahibi olamamak genellikle eşlerde mevcut olan hastalıklara, hatta 
uğursuzluklara bağlanır. Çocuk sahibi olamayan eşlerin değişik inançlara 
sahip olmaları ve farklı ziyaret yerlerinden ve kişilerden medet istemeleri 
bundan dolayıdır.

Her toplumda olduğu gibi, Makedonya Türklerinde de çocuk, ailenin 
huzur kaynağı, hayatın sevinci, neşesi, tadı ve evin aynası sayılmaktadır. İşte 
bu yüzden bu huzur ve neşeyi tatmak isteyen her ferdin evlendikten sonra ilk 
isteği çocuk sahibi olmaktır. Eskiden aileler, nesli kalabalık olsun diye daha 

1 Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…, s. 57. 
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çok çocuk yapmayı arzulamışlardır. Son dönemlerde ise bu arzu bir, iki veya 
üç’e kadardır. Fakat erkek çocuk neslin devamı için önemli olduğundan, 
doğan ilk çocuklar kız olduğunda, erkek oluncaya kadar çocuk yapmaya 
devam edildiği de olur. 

Çocuğa bu kadar önem verilince, bir kadın ve erkeğin çocuk sahibi 
olamaması hayal kırıklığı yaratmakta, çocuğu olmayan aileler kendilerini 
en mutsuz ve en çaresiz insan olarak görmektedir. Bu kadar önemli bir 
husus olması hasebiyle Makedonya Türklerinin çocuk sahibi olmak için 
benimsedikleri pek çok inanış ve uygulamanın varlığı dikkat çekmektedir.

Yaşamayan veya Ölü Doğan Çocuklarla İlgili İnanış ve 
Uygulamalar

Dünyanın her yerinde olduğu gibi Makedonya Türkleri arasındaki 
evli çiftler de ilk olarak çocuklarının olup olmayacağı, daha sonra da doğacak 
çocuğun erkek mi kız mı olacağı, doğduktan sonra ise sağ-salim, yaşayıp 
yaşamayacağı endişesini taşırlar. Genel bir inanış olarak, doğacak çocuğun 
anne karnında dokuz ayı tamamlarsa yaşayacağı, yedi aylık olarak doğarsa 
yaşama ihtimali bulunduğu, sekiz aylık doğarsa yaşamayacağı düşüncesi 
hâkimdir. Bundan dolayı doğum yaklaştığında daha sık doktor kontrolüne 
başvurulur. Yine Makedonya’daki Türklerin genelinde ölü doğan, doğduktan 
sonra yaşamayan, hamilelik döneminde hayati bir sıkıntı geçiren ve doğacak 
olan çocuklarla ilgili değişik tedbirlerin alındığı ve bu hususta muhtelif  
inanışlar ve uygulamaların olduğu da dikkatimizi çekmiştir.

Doğup da çocukları vefat eden kadın, hamilelik döneminde hocalara 
gidip haymali (muska) yaptırır. Bu haymaliyi doğum yapıncaya kadar göbek 
altında, yani rahmin olduğu yerde taşıdığında, çocuğunun yaşayacağına 
inanır.

Çocukları yaşamayan kadınlar, hamile kaldıkları zaman, civarda 
çocukları yaşayan yedi hamile kadının evine giderler. Bunlardan gönüllerinden 
koptuğu kadar para alır ve bu parayı biriktirirler. Daha sonra bu para ile küpe 
satın alırlar. Doğum yaptıktan sonra da ister erkek ister kız olsun çocuğun 
kulağına, çocukları yaşayan hamile kadınların paralarıyla satın alınan küpeyi 
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takarlar. Bu küpenin ömür boyu taşınması gerekir. Bazılarına göre ise yirmi-
otuz yaşlarına kadar taşınır.2 

Türkiye’nin Erzincan bölgesinde çocukları yaşamayan, küçük yaşta 
ölen aileler yedi komşudan yedi parça kumaş toplar, bununla yeni doğan 
çocuğa elbise yaptırırlar. Yine çocukları yaşamayan aileler, çocuk doğduktan 
sonra çocuğun kulağını delerek mavi boncuklu küpe takarlar.3

Bebekleri yaşamayan kadınlar, hamilelik döneminde, Gostivar’ın 
Simniça köyündeki Kadınlar Taşı denilen ziyaret yerine giderler. Oradaki 
daha büyük delikli olan taşta gerekli ritüelleri yerine getirdikten sonra, 
ziyaret yerinden ayrılırlar. Yolun üzerinde ilk gördükleri kişiye bir erkek 
ve kız ismi sorarlar. Doğacak çocuğa da bu isimlerden birini verirler. 
Böylece çocuklarının kendilerinden değil, ziyaretlerinden kaynaklandığını 
düşünerek, onların yaşayacaklarına inanırlar. Bu uygulamayı yerine getirip de 
çocuklarının yaşadığına şahitlik etmiş pek çok kadına tesadüf edilmektedir.

Üsküb’ün içerisinde evvelce erkek çocukları yaşamayan hanımlar, 
erkek çocukları doğduğunda onlara kızların giydikleri elbiseleri, kız çocukları 
doğunca da erkek elbiseleri giydirmektedirler. Bu uygulama Türkistan, 
Kırgızistan ve Anadolu Türklerinde de görülmektedir.4 Bu uygulama ile kötü 
ruhların kandırılıp doğacak olan çocukların yaşamasına neden olunacağı 
düşünülmektedir.

Kırçova ve yöresindeki Türklerde erkek çocukları yaşamayan aileler, 
yeni doğan erkek çocuklara küpe takarlar. Bu uygulama ile erkek çocukların 
ölümüne neden olduğuna inanılan kötü ruhların yanıltılarak, doğan erkek 
çocukların kötü ruhlardan korunduğuna ve yaşamasının sağlandığına 
inanılır.5 Bu uygulamanın bir benzeri Sivas ve civarında da görülmektedir.6

2 Bu uygulama ve inanç Gostivar yöresinde daha yaygındır. Kaynak kişiler: İsmiye Aliyi 
ve Şevale Mustafa.

3 Abdurrahman Küçük, Erzincan ve Çevresindeki Halk İnanışlarına Toplu Bakış, III. 
Milletler Arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri, s. 250,251.

4 Kalafat, Doğu Anadolu’da…, s. 71–81; Kalafat, Makedonya Türkleri Arasında 
Yaşayan Halk İnançları, s. 20.

5 Kalafat, Makedonya Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnançları, s. 21; Örnek, Sivas 
ve Çevresinde..., s. 66.

6 Örnek, Sivas ve Çevresinde..., s. 66.
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Debre’nin Papradnik köyündeki Türklerde de, yaşamayan çocukların 
ölümüne neden olduğuna inanılan kötü ruhlardan korunması için, yeni doğan 
çocuğa erkek ise kız, kız ise erkek elbiseleri giydirilir. Erkek çocuk yedi 
yaşına varıncaya kadar kulağına küpe takılır. Bu uygulama ile yeni doğan 
çocukların kötülüklerden korunup yaşamalarının sağlanacağına inanılır.7

Kırgız Türklerinde de ölü doğan veya doğduktan sonra yaşamayan 
çocuklar için değişik uygulamalar mevcuttur. Bu gibi durumlarda çocuğunu 
kaybetmiş aile yeni bir beşik satın alır ve bunu herhangi bir mezarlığa 
bırakır. Orada dua edip çocuklarının yaşamasını diler. Böylece çocukların 
yaşayacağına inanılır. Aynı zamanda ağaçlara veya değişik ziyaret yerlerine 
gidilir, çaput bağlanır, dua edilir. Çocuk sahibi olamayan veya doğduktan 
sonra çocukları yaşamayan kadınlar kabristana gidip orada geceler, dua eder 
ve kurban keser. Şayet kaynana veya kaynata ölmüş ise, bu durumda onların 
mezarları yanında geceleyerek kurban keserler. 

Makedonya Türklerinde görülen diğer bir uygulama da anne adayının 
çok çocuklu bir ailenin evine gidip iki-üç gece orada kalmasıdır. Daha sonra, 
çocuk doğduğunda o ailenin elbiselerinden alır ve yeni doğan çocuğuna 
giydirir. Yine anne adayı da bu ailenin elbiselerinden giyer. Bu uygulamalar 
ile kadınlar çocuk sahibi olacaklarına ve doğacak olan çocuklarının 
yaşayacaklarına inanırlar.8

Çocukları yaşamayan aileler, yeni doğan çocuklarının yaşaması için 
seçtikleri isimlere dikkat gösterirler. Bu şekilde seçilen ismin, çocuğun ömrü 
üzerinde etkili olduğuna dair bir inanış da Kırgızlarda dikkati çekmiştir. 
Çocukları ölenler arasında, bunun nazardan kaynaklandığını da inananlar 
vardır. Bu yüzden doğan çocuklar kötü ruhlardan korumak ve nazardan 
sakındırmak için kötü isimlerle isimlendirilir. Yine, çocuğun yaşamasının, 
ad koyma geleneğiyle ilgili olduğuna dair Kırgızlarda tespit edilen diğer bir 
inanış ve uygulama şöyledir: Çocukları yaşamayan aileler, çocuk doğduktan 
sonra çocuğun uzak bir yerde çok çocuklu başka bir aileye verirler. Çocuk 
orada anne babasını görmeden yedi ile kırk gün kalır. Sonra aile cüzi bir 

7 Kalafat, Makedonya Türkleri Arasında Yaşayan Halk İnançları, s. 21.
8 Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…, s. 59.
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parayı o aileye verip çocuğunu satın alır. Çocuğun yaşaması için Kırgızlarda 
dikkat çeken diğer bir uygulama ise, yeni doğan bebeğin anne ve babasına 
elbiseleri ters giydirir yoldaki yaşlılardan onlar için dua istenir.9

Erzincan ve çevresinde çocuğu olup da yaşamayan aileler, 
çocuklarının yaşaması için Duran, Durak, Dursun, Durmuş, Yaşar, kız ise 
Dursune vb. isimler verirler. Birbiri ardına doğan çocuklar kız ise ve daha 
sonra doğacak olanın erkeğe dönüşmesi isteniyorsa Döne, Döndü gibi adlar 
takılır. Çok çocukları olup da artık fazlasını istemeyen veya doğan çocukları 
hep kız olan aileler ise, son kız çocuğuna Yeter, Netice, Songül gibi isimler 
verirler.10 Görüldüğü gibi çocukların yaşaması için başvurulan yollardan biri 
de, ad takma geleneğiyle kendini dışa vurur. Buna benzer gelenek ve inanışlar 
Kırgız Türklerinde de görülmüştür.11 Yani, bu şekilde isimlerin çocuklarının 
yaşaması ve kaderlerinin çizilmesinde etkili olduğu düşünülmektedir.

Vermiş olduğumuz örneklerden de anlaşılacağı üzere, çocukları 
doğmadan veya doğduktan sonra ölen ailelerin sahip oldukları inanışlar 
ve yaptıkları uygulamalar, Türklerde, özellikle de Türk kültürünü 
yaşayan ve yaşamış olan topluluklarda benzer özellikler arz etmektedir. 
Örneğin, ölüm ruhunu aldatma veya kötü ruhlardan koruma inanışı ve 
bu konudaki uygulamalar Makedonya Türkleri arasında görüldüğü gibi 
Yakutlar, Başkurtlar, Kırgızlar ve Anadolu Türklerinde de tesadüf edilen 
olgulardandır.12

9 Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…, s. 89,90.
10 Küçük, Erzincan ve Çevresindeki Halk İnanışlarına Toplu Bakış, s. 250,251.
11 Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…, s. 59.
12 Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…, s. 61.
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Doğumun Kolay Olmasıyla  İlgili Adetler

Makedonya Türkleri, doğumun kolay olması için değişik inanışlara 
ve uygulamalara sahiptirler. Genel olarak bu gibi durumlarda insanlar, tıbbın 
kontrolü altında bulunmak yerine, kendi yörelerindeki hakim inanca göre bazı 
davranışlar ve uygulamalara kendilerini teslim ederler. Eskiden, şehirlerde, 
kadının doğum sancıları başladığında, hemen daha önce belirlenmiş olan bir 
ebeye haber verilirdi. Günümüzde ise hastaneye kaldırılır ve doğumun kolay 
olması için kendisine dua edilir. En çok “Allah kurtarsın” ifadesi kullanılır. 
Köylerde ise köyün en yaşlısı veya bu işlerde tecrübeli olan bir kadın çağırılır 
ve diğer kadınların da yardımıyla doğum yaptırılmaya çalışılır. Doğum 
zorlaştığı taktirde hamile kadın hastaneye kaldırılır. 

Doğumun kolay olması için yapılan bazı inanış ve uygulamalar 
şöyledir:

1- Babaanne tarafından üç pirinç tanesi alınır, hocalardan bu pirinçlere 
üfleyerek üç yasin okuyarak üflemeleri istenir. Yasin okunmuş olan bu üç 
pirinç tanesi, anne adayının doğum sancıları geldiğinde, suyla dolu bardağın 
içine koyulur ve bardaktaki su doğum yapacak kadına içirilir. Bu uygulama 
ile ağrıların daha az olacağı ve doğumun daha kolay olacağına inanılır.

2- Doğumdan önce hamile kadının kocasının ayakkabısına su 
doldurulur ve bu su kadına içirilir. Böylece doğumun daha kolay geçeceğine 
inanılır. Doğumun kolay olması için kocasının ayakkabısından su içirme 
uygulaması, Türkiye’nin değişik yerlerinde de rastlandığına dikkat 
çekilmiştir.13

3- Hamile kadın, kolay bir doğum yapmak için, dut ağacının 
gövdesine sırtı ile yaslanır ve bir kaç defa sıvazlar. 

4- Bunların dışında anne adayının saçlarının örgüleri çözülmesi, 
evdeki kilitlerin açılması, doğum esnasında orada bulunanların bacak bacak 
üstüne atmamaları ve kocanın üç defa karısının üzerinden atlatılması doğumu 
kolaylaştıran uygulamalar arasında yer alır.

13 Mear, Kıbrıs Türk Toplumunda..., s. 29-30.
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Doğumun kolay olması için Türkiye’nin değişik yerlerinde de örülü 
saçları, bağlı kemerleri, düğümlü olan eşyaları, kocasının ayakkabı bağlarını, 
yeleğinin düğmelerini çözme, kilitli eşyaları açma uygulamaları vardır. 
Yine çeşmeyi açmak, silah atmak, gürültü yapmak gibi uygulamaların da 
doğumu kolaylaştıracağına inanılır.14 Hakkâri’de, kadın doğum esnasında 
zorluk çekiyorsa, müezzin tarafından ezan okunur. Buna ezan-ı ferah 
denir.15 Gebe kadına kocası, kaynatası, kaynanası ve yakın akrabaları 
ile dargın olduğu kimselerin ellerinden su içirmek, yine bu kimselerin 
ellerini, kimi hallerde ayaklarını yıkadıkları sudan içirmek, gönlü kırılmış 
olan veya olabilen kimselerle gebe kadının barışmasını sağlamak ve bu 
şekilde onlardan gelebilecek düşmanca etkileri önlemeye çalışmanın da 
doğumu kolaylaştıracağına inanılır. Kolay doğum yapmış kadının elinden 
su içmenin de, kolay doğum yapmaya sebep olacağına inanılır. Çocuğun 
ters gelmesi, göbek bağı ile boğulması gibi halleri önlemek için ise kilimler 
ters yüz çevrilir, doğumda hazır bulunanların bacak bacak üstüne koymaları 
yasaklanır, düğümlü, örgülü şeyler çözülür, odunlar fırının ağzına dikey 
gelecek biçimde uzunluğuna konulur, kadının iç gömleği yırtılır, kuşlara yem 
serpilir, kapıya tuz serpilir, yeni ve kullanılmamış bir çanağın üstüne Fatiha 
süresi yazılır. Çanağın üstündeki yazı, bal şerbeti, yağmur suyu, zemzem ya 
da halis su ile bozulup doğum sancısı çeken kadına içirilir.16 

Bazı yörelerde doğum sancıları yaklaştığında kadının saçlarının bir 
örgüsü çözülür, bir örgüsü çözülmez. Doğum esnasında çözülmemiş örgülü 
saçları kadının ağzına koyulur. Bu uygulama ile kadının iğreneceği ve 
çocuğu daha çabuk doğuracağına inanılır.

Doğum olmadan önce, babaanne çeşmeden üç ağız dolusu su alır ve 
doğumun kolay olması niyetiyle anne adayının ensesine üç defa ağzı ile su 
atar.

Doğum yapacak olan kadının sancıları gelmeden önce babaanne bir 
yumurta alır, doğumun yumurta gibi kolay olması niyetiyle hamile kadının 
yüreğinde gezdirir.

14 Orhan Acıpayamlı, Türkiye’de Doğumla İlgili Adet ve İnanmaların Etnolojik 
Etüdü, Erzurum 1961, s.39.

15 Kalafat, Doğu Anadolu’da…, s. 78.
16 Boratav, 100 Soruda Türk Folkloru, s.149; Örnek, Sivas ve Çevresinde..., s. 60-63.
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Hamile kadının sancıları esnasında, evde bulunan kadınlar doğumun 
kolay olması için yüreğine ve rahmine sıcak bezler koyarlar. Doğumun kolay 
gerçekleşmeyeceği kanaatine varıldığında, anne adayı hastaneye götürülür 
ve doğum orada gerçekleştirilir.

Valandova’nın Bahçebosu ve yöresindeki Türk köylerde, doğumun 
kolay olması için kadınların kesinlikle ağır işler işlememeleri ve genel olarak 
hareket halinde olmaları gerektiği kabul edilir. 

Ustrumca’nın Yüksek Mahalle ve yöresindeki Türklerde doğumun 
kolay olması için bir bardak suya, Kuran-ı Kerim’den bir kaç ayet ve bazı 
dualar okunarak üflenir ve doğum yapacak kadına üç defa içirilir. Aynı sudan 
kadının ellerine ve ayaklarına da sürülür.17

Resne ve civarındaki Türklerde, doğumun kolay olması için hamile 
kadının saç örgüleri çözülür. Hamile kadının doğumu iyice yaklaştığında 
arkasına yaşlı bir kadın veya ebe tarafından bir ağız dolusu su atılır. Doğumun 
kolay olması için doğumla ilgili olarak yakınları dışında hiç kimseye bir 
şey söylenmez ve doğum gizli yaptırılır. Doğum anını ne kadar fazla kişi 
öğrenirse, doğumun o kadar zor olacağına inanılır. Yine doğumun kolay 
olması için, kadının sancıları geldiğinde, yakınları tarafından kadına ılık bir 
banyo yaptırılır. Bazıları ise yukarda ifade ettiğimiz gibi bu durumun gizli 
kalması gerektiğine ve yakınlarından bir kadının hamile kadının arkasına bir 
ağız dolusu su atmasıyla doğumunun daha kolay geçeceğine inanır.18

Yine Resne ve civar köylerinde doğum sancıları gelen kadının 
yakınında bulunan musluklar açılır ve o musluklardan birinin suyu ile 
kadının elleri yıkanır, ağzına ve burnuna su verilir. Daha sonra yüzü ve 
kolları yıkanır, başına mesh edilir ve ayakları yıkanarak abdest aldırılır. Bu 
esnada, suyun hızlı akışı gibi doğumun da kolay olması için dua edilir. Bu 
uygulama ile doğumun kolay geçeceği kabul edilir.19

17 Kaynak kişiler: Zümbül Veysel ve Hacer Halim.
18 Kaynak Kişiler: Habibe Mercan ve Hacer Sulooca.
19 Kaynak Kişiler: Habibe Mercan ve Hacer Sulooca.
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Doğumun kolay olması için, doğum saatlerinde ebeler, doğum 
yapacak kadını bir battaniye ya da kilim içine yatırır ve silkelerler. Bu 
uygulama ebeler tarafından büyük bir gizlilik içinde yapılır. 20

Makedonya genelinde, özellikle Valandova ve Gostivar yöresinde 
doğumun kolay olması için, kadının hamileliğini ve bu uygulamaları, 
kendi ailesi dışında kimsenin bilmemesi gerekir. Hamilelik olayı yabancı 
biri tarafından duyulmuş ise, yapılan uygulamanın fayda vermeyeceği ve 
doğumun da zor olacağı kabul edilir. 

Buna benzer uygulama ve inanışlar Batı Trakya Türklerinde de 
dikkati çekmektedir. Doğum olayı, hamile kadının ailesi dışında hiç kimseye 
söylenmez. Öğrenildiği takdirde doğumun zor olacağı kabul edilir. Batı 
Trakya Türklerinde ebe, doğumun kolay olması için daha farklı uygulamalar 
gerçekleştirir. Doğum için ebe çağırıldığında kadını tiksindirmek için saç 
örgüleri çözülüp ağzına konur. Yastık üzerine oturtulur ve yastıktan atlaması 
sağlanır. Buna rağmen doğum gerçekleşmez ise kadının karnı sabun ile 
ovulur. Bu da yeterli olmazsa, baba adayı camiye gönderilir ve caminin 
kapısını açık bırakması söylenir.21 

Gostivar ve yöresinde hamile kadının sancıları geldiğinde, mangal 
yanına oturtulup beli ısıtılır. Bunun dışında, kadının karın ve bel kısımları 
sıcak bezlerle sarılır ve doğumun daha kolay olması sağlanır.

Hacdan getirilmiş olan kurumuş hanımeli türünden bir çiçek, suyla 
dolu bir bardak içine konur. Eğer çiçek bardak içinde açarsa, doğumun daha 
kolay olacağına inanılır. Hamile kadının sancıları yaklaştığında, hacdan 
getirilen çiçeğin bulunduğu sudan içirilmesi halinde, doğumun daha kolay 
olacağı düşüncesi hâkimdir. Çiçeğin hacdan getirilmesi sebebiyle halk 
arasında onun kutsal olduğuna inanılır. Kutsal olan bu çiçeğin suyunun 
hamile kadınlara içirilmesi durumunda da, doğumunun kolay olacağına 
inanılır.

Hamile kadının sancıları gelmeden önce kadınlar, Kuran-ı Kerim’den 
Yasin suresinin sayfalarını açarlar. Bu sayfaların her birinden yukardan 
aşağıya doğru su akıtırlar. Akan sular bir bardakta biriktirilir. Sancıları gelen 
kadına bu sudan içirilir ve bu şekilde kolay doğum yapacağı varsayılır. 
20 Buna benzer uygulama Türkiye’nin bazı bölgelerinde de yaygındır. Mear, Kıbrıs Türk 

Toplumunda…, s. 30.
21 Abdurrahim Dede, Batı Trakya Türk Folkloru, Ankara 1978, s. 97.
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Bu inanç ve uygulama Gostivar Türklerinde daha yaygındır.22

Kırgızlarda, hamile kadına, doğumunun kolay geçmesi için, badem 
çayı, tatlı çay veya boza içmesi önerilir. Kadının yatağına un serpilir ve 
doğum gerçekleşinceye kadar yatak kaldırılmaz. Doğum yapacak kadın, 
her seferinde kolay doğum yapmış kadınların elbisesini veya iç çamaşırını 
giyerse, onun da onlar gibi kolay doğum yapacağına inanılır. Kırgızlarda 
doğum köylerde yapıldığından ve bu iş de genelde evde icra edildiğinden, 
evde bulunun her şey düz tutulur. Ayakkabı, tencere, bardak, tabak, bütün 
her şey ters değil de düz tutulur. Evin kapısı, penceresi, elbiselerin düğmeleri 
vb. hepsi açılır. Kapalı veya düğümlü bir şeyin kalmamasına dikkat edilir. 
Böylece doğumun kolay olacağı düşünülür. Doğduğunda ağlamayan çocuğun 
sağlıksız ve ömrünün kısa olacağına inanılır. Çocuğun ağlayarak doğması 
ise sağlıklı ve uzun ömürlü olacağına işaret sayılır.23

Görüldüğü gibi bu başlık altında eskiden doğumun kolay olabilmesi 
için kadınların başvurdukları değişik uygulamalara dikkat çekmeye çalıştık. 
Bu inanç ve uygulamaların bazıları, doğumların doktor kontrolünde ve 
hastanelerde yapılması sebebiyle artık terkedilmiştir. Bazı yörelerde ise hâlâ 
geçmişten kalmış bu gibi uygulamalar ve inanışlar mevcudiyetini muhafaza 
etmektedir. Buraya kadar doğumun kolay geçmesi için yaygın olarak icra 
olunan farklı inanış ve uygulamaları ele aldık ve Türkiye ve kültür benzerliği 
bulunan diğer yerlerdeki benzer inanış ve uygulamalarla bazılarıyla, imkan 
dâhilinde kıyaslamaya çalıştık.

22 Kaynak Kişiler: Hidafet Veyseli ve Nezafet Hanci.
23 Polat, Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…, s. 69-72.
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SONUÇ 

Yapılan araştırmalarda, Makedonya ve Türkiye’nin değişik 
illerindeki doğum öncesi inanışların birçoklarının benzer olduğunun ortaya 
çıkması, Osmanlı imparatorluğundan Makedonya Türklerine intikal etmiş 
olan mirasın veya emanetin hâlâ devam ettiğini gösterir. 

Günümüzde doğacak çocuğun cinsiyetinin tayini konusunda 
“Allah’ın takdiri” diyenlerin dışında, farklı tutumlarla da yorum yapıldığı 
bir gerçektir. Müslümanlarda içerisindeki farklı etnik grup mensupları ve 
değişik bölgelerde yaşayanlar doğum ile ilgili değişik inanış ve uygulamalar 
geliştirmişlerdir. Makedonya’daki Türkleri bölgesel olarak değerlendirecek 
olursak, İslam dininin zayıf olduğu yerlerde doğum öncesi ile ilgili 
dönemde sakıncalı görünen bazı inanışlar ve geleneklerin mevcut olduğu 
inkar olunamaz bir gerçektir. Özellikle Doğu Makedonya bölgesi böyledir. 
Hatta bazı bölgelerde bu inanışlar, dini bir vecibe olarak görülmektedir. 
Ancak, günümüzde bu uygulamaların artık terk edilmesi gerektiği yönünde 
yorumlar yapılmaktadır. Makedonya’nın batı bölgesindeki Türklerde görülen 
uygulamalar ise genel olarak dini inanışlara uygundur.

Doğum öncesi inanışlar ve uygulamalar konusunda yukarıda maddeler 
halinde verdiğimiz bilgilerden, çocuğu olmayan kadınların değişik yöntemlere 
başvurduklarını, bu hususta çeşit çeşit inanışlar geliştirdiklerini söylememiz 
mümkündür. Makedonya’nın Türklerin yaşadığı değişik bölgelerinde yapmış 
olduğumuz araştırmalarda, Türkiye’nin değişik bölgelerinde de görüldüğü 
gibi, Makedonya’da da inanışın mevcut olduğunu, çocuk sahibi olmak için 
başvurulan yöntemler veya yapılan uygulamaların bölgelere göre bir miktar 
değişiklikler arz ettiğini görüyoruz. Çocuğu olmayan kadınlardan kimileri 
tıbbın çizmiş olduğu sınırlar içerisinde kalmakta, kimileri ise, tıptan ümidini 
keserek değişik kocakarı ilaçları yoluyla derdine çare aramaya yönelmektedir. 
İslam dininin zayıf olduğu bölgelerde bu gibi inanış ve uygulamaların daha 
yoğun olduğu da bir gerçektir. Çaresizliğin bir sonucu olarak, İslam’ın daha 
güçlü olduğu yerlerde bile, uygun olmayan bazı uygulamalara başvurulduğu 
ve değişik inanışların yaygınlık kazanmış olduğu da görülmüştür. Bu şekilde 
İslam’a aykırı, bilimsel açıdan doğruluğu tartışmalı bazı doğum öncesi inanış 
ve uygulamaların yanında icra olunan diğer bazı uygulamaların ise tıbbın ve 
bilimin önerdiği uygulamalar olduğu da dikkatimizi çekmiştir. Çocuk sahibi 
olmak veya olmamak için başvurulan bazı uygulamaların doğrulukla ilgisini 
kurmak pek mümkün değilse de anne karnındaki bir çocuğun sağlıklı olması 
için anne ve babanın dikkat etmesi gereken hususların, annenin yemesi 
gereken şeylerin, yapması gereken işlerin bilimsel bazı gerçeklerle paralellik 
arz ettiği söylenebilir.
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ÖZET

Yeni Pazar, Batı Rumeli’de en tanınmış Osmanlı şehirlerinden biridir. 
Kurucusu, meşhur Paşa Yiğit Bey’ın torunu, Sultan İkinci Murat’ın şanlı 
paşalarından birinin İshak Beyin oğlu Isa Bey. Yeni Pazar (boş. Novi Pazar, tür.-
far. Yeni Bâzâr; arap.-tür. Yeni Sûk), Raşka ve Yoşanitsa nehirlerin haliçinde, Eski 
Pazar’dan (boş. Staro Trgovište) 11 kilometre uzaklıkta, araştırmalara göre geç İlir 
ve antik yerleşim yeri Ras’ın, ki onun temellerinde daha geç eski Raşka’nın (IX 
y.y.) ve Orta Çağ Sırp Nemanyiç devletinin bulunduğu topraklarda XV yüzyılda 
kurulmuştur. Tırgovişte eski zamanlardan beri ekonomik-ticari merkeziyle eş 
anlamlı adı taşıyan bir yer olarak tanınarak Osmanlı hükümdarlığının başlangıcında 
(1391-1455)  özellikle gelişmeye başlamıştır. Zaman geçtikçe Yeni Pazar, tüccar 
Dubrovnik şehir-devletinin arabuluculuğuyla geopolitik merkeze dönüşmeye 
başlayınca o zamanların iş dünyasının dikkatini çekip önemli tüccar kolonilerin, iş 
ve sanat dükkanlarını ve Dubrovnik Konsolosluğu’nun bulunduğu yer olarak XV 
yüzyılın zincir şehrine dönüşüyor.  Bosna’nin Fethi (1463) ve Osmanlı sınırlarının 
Batı’ya taşınması Yeni Pazar’ı Bosna Sancağı’nın en büyük şehirlerine dönüştürüyor. 
Bu tarihi gelişmeler Yeni Pazar’ı XV yüzyılın ikinci bölümünde Batıyla Doğuyu 
birleştiren şehir konumuna getirmiştir.
  Yeni kaynakça yetersizliği Yeni Pazar bölgesinin şehri ve ekonomik 
gelişiminin izlenmesini yeterince zorlaştırıyor. Real ekonomik kaynaklar (tarım ve 
sanat ekonomisi, maden ve mineral zenginlikler, ticaret) hakkındaki topladığımız 
bilgilere göre, XVI yüzyılda Yeni Pazar, Saraybosna’dan sonra Bosna Paşalığında 
en büyük şehir merkezidir.
 Yeni Pazar, Osmanlı edebiyatına on civarında önemli edebi yaratıcı 
vermeyi becermiştir. Bu sıraya Divan edebiyatı şair ve yazarların adları girmiştir 
ki aralarında en tanınmış olanlar Arşi Çakı Mehmed, Ahmed Vali, Nimeti, Huşui, 
Derviş Ahmed Gurbi ve başkalarıdır. Geride bıraktıkları eserler Boşnak ve Türk 
edebiyatı arasında ebedi bağlantılara temel atmıştır. 

Anahtar kelimeler:Yeni Pazar, Osmanlılar, Boşnaklar, Divan Edebiyatı, A. 
Vali, Numeti, Huşui, Batı Rumeli, dervişler
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NOVI PAZAR IN THE OTTOMAN WORLD (XV-XVIII cent.)

Assist. Prof. Dr. Recep SKRIJEL
 Novi Pazar State Univeristy (Sandžak, Serbia) Department of Art personnel 

(Writer and researcher of Ottoman history) 

ABSTRACT

Novi Pazar is one of the most famous cities in Western Rumelia. Its founder 
was Isa Bey, the nephew of the celebrated PašaYigitBey, the son of renowned 
generals of Sultan Murat II IshakBey. Novi Pazar (Bos. Novi Pazar, Turk-Per. 
YeniBâzâr, Arabic: YeniSûk) located at the mouth of the riversRaška and Yošanica, 
11 kilometers away from StariPazar (Bos. StaroTrgovište) on the foundations of 
a late Illyrian settlement Ras, known as Rascia in the IX. century, later to become 
the very center of the medieval Serbian Nemanjić State, was founded in the XV. 
century. Trgovište, as the meaning of the toponym suggests, a place always being 
noted as a real economic-merchant center, began to develop especially in the early 
years of Ottoman rule (1391-1455). As time was passing, by virtue of the merchant 
Dubrovnik city-state mediation it began to take characteristics of a geopolitical 
center provoking the business world of those times resulting in the opening of a 
Dubrovnik Consulate inside the city which helped it to grow up into an important 
link city of the XV. century. The Conquer of Bosnia (1463) and the expansion of 
Ottoman borders to the West, made Novi Pazar the largest city in the Sanjak of 
Bosnia. These historical developments in the late XV. century promoted Novi Pazar 
into a city connecting the East with the West.
          The lack of historical sources exacerbates the exploration and observation 
of the economic development of the city. Real economic sources (economy of 
agriculture and manufacture, mining and the mineral wealth, trade etc.) about 
which we succeeded in gathering information, are telling us that Novi Pazarin the 
XVI. centurywas the largest city in the BosnaPashalik after Sarajevo.
          Novi Pazar succeeded in enriching the Ottoman literature with a dozen of 
famous authors. Among them there are the names of celebrated Divan literature 
writers and poets like AršiČaki Mehmed, Ahmed Vali, Nimeti, Hušui, Derviš, 
AhmedGurbi Baba etc. The artwork they have created has built an everlasting 
relationship between Bosniak and Turkish literature. 

Key words:Novi Pazar, Ottomans, Bosniaks, Divan Literature, A. Vali, 
Numeti, Huşui, Western Rumelia, Dervishes
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GİRİŞ

               Yeni Pazar bölgesi Sırbistan Cumhuriyeti’nin güneybatı bölgesinde, 
Sırbistan’ın yani güneybatı Sancak bölgesinde, Goliya, Rogozna, Ninaya 
dağların ve Peşter yaylasının arasında, daha doğrusu batılarında bulunuyor. 
İdari, kültür ve ekonomik merkez, rakımı 545 metre olan Yeni Pazar şehridir. 
Yeni Pazar belediyesinin güneydoğusu Kosova belediyelerine uzanıyor, ki 
kuzeydoğusu Raşka belediyesiyle, kuzeybatısı ise İvanyitsa, Seniçe ve batısı 
Tutin belediyesiyle sınırlandırılıyor. Belediyenin içinde yüz civarında köy 
ve küçük köy vardır.

Yeni Pazar nehirlerin vadileri boyunca, yıldızların köşeleri üzerindeki 
gibi çatallanıp kaynaşan asfalt yolları Antik, Orta ve Yeni Çağlardan türeyen 
doğal yolları doldurarak bugünlere dek Adriyatik denizine, Bosna’ya, 
Karadağa, Makedonya’ya, Arnavutluk’a, Yunanistana, Türkiye’ye ve 
Balkanların veya Avrupa’nın diğer bölgelerine uzayan istikametlerini 
bağlıyor. Bu yollar, bu günlerde bile etrafında ve yakınlardaki dağlarda 
(Goliya, Kopaonik, Rogozna, Mokra Gora, Hayla, Ninaya, Gilyeva, Zlatar 
vb.) bulunan spor, rekreasyon ve türist tesislerini kullanılmasını sağlıyor. 
Raşka nehri, şehrin süsü olarak su sisteminde birkaç daha küçük nehri 
(Raşka, Lyudska, Yoşanitsa, Sebeçevska, Dejevka, Tırnavitsa ve İzbiçka) 
kapsıyor. Çukrun güneydoğu bölgesinde, Osmanlı döneminde Gümüşdağ1 
olarak tanınmış olan, bu günlerde bile demir dışı metallerle (kurşun, çinko, 
gümüş, altın, platin vs.) zengin olan Rogozna dağı bulunmaktadır.

Belediye tamamının yüzeyölçümü 742 km² kaplamakta olan geniş 
dağ bölgesi, hafif ve sert yükselmelerle, dere kesmeleriyle, vadi, yayla, 
büyük karaçam ormanları fonlarıyla, çayır ve meralarla, dolgun flora ve 
faunayla, büyük miktarda temiz suyla, termal ve mineral kaynaklara (Yeni 
Pazar ve Rayçinoviçe kaplıcaları ve Dejeva kuzukulağı) zengin bir alandır. 

1Evliya Çelebi Seyahatnamesi, 5 k. İstanbul, Eylül 2001, 290-291.



  HİKMET  23 - Mayıs - May 2014

101

 Yeni Pazar çokuluslu ve çokdinli bir ortamdır. Ulusal yapısını 
86,37% Boşnaklar, 10,93% Sırplar ve 2,7% diğerleri oluşturmaktadır. Yeni 
Pazar bugün, devlet ve özel kültürel kurumları olan, Sırbistan Cumuyriyeti 
ve bütün bölgenin en büyük ekonomik, eğitim ve kültür merkezi olarak, 
bir tane devlet ve iki tane özel üniversitesi, 100 binden fazla nüfusu olan 
modern bir şehirdir.

OSMANLI TARİHİNDE YENİ PAZARI. 

1.  ŞEHRİN TARİHSEL GELİŞİMİ

 Yeni Pazar’ın ilginç bir geçmişe sahiptir, ki eski Osmanlı ve diğer 
kaynaklarda XV ve XVII yüzyılda stratejik önemi büyük olan Osmanlı 
şehirlerinden biri olarak sayılmaktadır. Osmanlı’ların bu topraklara 
gelişleriyle birlikte, Orta Çağ Ras kalesinin yakınlarında bulunan Eski 
Tırgovişte (Eski Bazar) yanında, Raşka nehri üzerinde Novo Tırgovişte’nin 
(Yeni Pazar) temelleri atılmıştır. XV yüzyılın yetmişli yılların ortasına kadar 
iki adı (Ras ve Yeni Pazar) da taşıyor. Bazı Osmanlı kaynaklarda daha 1468/9 
yıllarında şehir2 olarak tanımlanıyor, ki resmi Osmanlı sınıflandırılmasında 
bu statüyü en büyük yaşama merkezleri taşıyor. Bu bilgi Yeni Pazar’ın 
1461 yılın, yani 1455 yılından önce kurulduğunu ispatlamaktadır. İsa Bey 
İshakoviç’in3 bölgesinin sayımında kapsanmadığını ele alarak Sultan hasının4 
içinde bulunduğunu üstlenebiliriz. Yeni Pazar’ın kuruluşu iyice düşünülmüş 
stratejik bir plan olarak Osmanlı öncesi Ras merkezinin yakınlarında, Sırp 
Piskoposluğu ve ruhsal merkezinin içinde önemli ekonomik ve askeri-operatif 
merkeze dönüşecek olan İslam-Oryantal tipi yaşam yerinin inşaatidir.
2Bkz. Zbirni popis bosanskog sandžaka iz 1468/9 .(1468/9 yılında Bosna Sancak özet 
listesi) - Orijentalni Institut u Sarajevu, br. 216, fol. 4-a.
3: Devamını oku:BBA İstanbul, Maliye defteri, 544/12.
4 H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića, OIS, Sarajevo 1964, 4-5.
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ŞEHRİN KURULUŞU2. 

         Yeni Pazar’ın kurucusu İshak Beyin oğlu, Üsküp fatihi ve Üsküp-Bosna 
bölgesinin birinci komutanı meşhur Yiğit Bey Paşa’nın torunu, İsa Bey 
İshakoviç’tir (1439-1469).5 Bu ayrıcalıkla İsa Bey üçüncü derece ünvanı, 
serhat mustahfizı (Osmanlıca. ser-hadd müsthfız-ı-fethedilmiş toprakların 
koruyucu) şöhretini taşıyarak, daha geç Bosna Sancakbeyine yükselerek 
yaşadığı dönemin en ünlü kişilerinden biridir. Bu görev, babası İshak 
Bey’in6 mirasıdır. Bu, Sultan İkinci Murat’ın (1421-1451) ve oğlu Fatih 
Sultan Mehmed’in (1451-1481) Saltanatı dönemi, yani Osmanlı devletinin 
yükseliş çağıdır. İsa Beyin Üsküp bölgesini babasından 1439 yılında miras 
aldığını ele alarak, tüm vakıflarının 1439 ve 1469 yılları arasında kurulmuş 
olabildiklerini de söyleyebiliriz.
     O zamanlarda İsa Bey, ünlü atalarının yollarından yürümeyü devam 
ederek Osmanlı idaresinin yeni topraklarda kök salmasını sağlıyor. Sınır 
bölgelerinin en meşhurları arasında olarak, geliş toprakları ve yetkisi olan 
Sultan vekilidir. Yeni Pazar’dan mada, İsa Bey İshakoviç Saraybosna, 
Şabats şehirlerinin kurucusu ve bölgesinde bir sürü şehrin inşaatçısı ve 
çağdaşlaştırıcısıdır.
 Doğum ve olüm yılı hala kesinlikle bilinmemektedir. İnşaatçı, vakıf 
ve hayırsever İsa Bey hakkında son bilgiler, Yeni Pazar’ın şehir derecesine 
yükselmesi dileğinin gerçekleştirildiğini belirlendiği 1468/69 yılındaki 
vakıfnamesidir. Kendisinin kurduğu Üsküp camisinin, 1475/76 yılında 
yazılan tarihinde  İsa Bey vefat etmiş olarak anılıyor. Kütüphane vakıflarıyla 
da tanınmıştır. Üsküp’teki Gazi İsa Bey Medresesi’nin vakıf kütüphanesi, 
XV yüzyılda topraklarımızın en büyük kütüphanelerinden biridir. Üsküp’teki 

5Ibidem.
6Halil İnalcik, Stefan Duşandan Osmanlı İmperatorluğuna; u: Fuat Köprülü Armağani, 
İstanbul 1953, 207-248. 
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Alaca Camisinin inşa edilmesiyle, ünlü serhat muhafızları İshak Bey ve oğlu 
İsa Bey ve torunlarının sarayları bulunan ’Bey Mahallesi’ ya da ’Büyük 
Evler Mahallesi’ kurulmuştur.7 İsa Beyin öldüğü yıl ve defnedildiği yer hala 
belli değil ki bu Saraybosna ya da Üsküp’te öldüğü hakkında bir ikileme 
yol açıyor.8 İsa Bey ilkel şehir çekirdeğini,  yaşam-iş ve kutsal alanını: 1935 
yılında yıkılan şehir merkezindeki camsini, kervansarayını, hamamını ve 
56 ticari ve sanat dükkanını kurmuştur.9 İlk sayımlarının birinde (1485) 
şehrin kuruluşundan sonra Yeni Pazar’ın 10 mahalleden oluştuğu anılıyor, 
ki bunlar Paşa Yiğit, Murat Subaşı, Kadı, Menteşeli Ali, Tercüman, Paritse, 
Vrbovats, Paralovo, Çukovats ve Dubrovnik Tüccarları mahalleleridir. 10 
Mahalle sayısı şehir gelişimiyle beraber yükselmektedir: 1516. (12), 1528. 
(18), 1604. (22).11

7Devamını bkz.: Г. Елезовић, Турски споменици у Скопљу, књ. 1-3, Скопље 1925, 151.
8H. Šabanović, Krajište Isa-bega Ishakovića... 4; Olga Zirojević, Novi Pazar u turskim 
izvorima do kraja XVI vijeka; u: Novopazarski zbornik no. 1, Novi Pazar 1977.
9Hatidža Čar-Drnda, Osnivanje Novog Pazara i njegov razvitak do kraja XVI veka; 
Novopazarski zbornik sayı 8, Novi Pazar 1984, 80-81. 
10Sumarni popis Bosanskog Sandžaka iz 1485. (1485 Bosnalı Sancak bir özet listesi), 
Orijentalni institut u Sarajevu, no. 61/106.
11M. M. Radovanović, Transformacija urbanog jezgra Novog Pazara, Zagreb 1980, 34.



.

104 

Doç. Dr. Recep ŞKRİYEL

YENİ PAZAR HAKKINDA BULUNMUŞ YAZILAR 3. 

 Bulunmuş olan kaynaklara göre Yeni Pazar’ın kuruluşunu ve şehir 
yapısının hızlı gelişimini belirtmek güçtür. Şehrin 1455 yılından önce 
kurulduğundan yana Yeni Pazar’ın anıldığı en eski belge Dubrovnih Tarihsel 
Arşivinde bulunmaktadır: 

              „Natalis Stephani de Nale et eius fraters coram domino Judica de 
Criminale, quorum caput fuit ser Zupanus de Bona, lamentum detulit dicens, 
quod cum Lukas frater dicti Natalis dimisisset in domino ser Natalis Damiani 
de Sorgo in NOUVI PASAR, loko Sclauonija jurisdictionis Theurcorum, 
umam poesiam panni de 50 virid  coloris  ragusei et brachia viginti octo 
de panno de septuaginta portate Ragusse, furati sunt sibi de dictata domo 
diktam et dicta brachia de panno, quare.“12

               (Tercüme: Stjepana Nalević Natalisi ve kardeşleri, Vali Boniç’in 
yürüttüğü Ceza mahkemesinin yargıçına iddia getirmiştir, ki kardeşi Luka’dan 
50 Dubrovnik ölçü değerinde bir yeşil boyalı parça Dubrovnik kumaşı ve 
70 Dubrovnik ölçü değerinde 22 dirsek kumaşı çalınmıştır. Bunları Bay 
Damyan Sorgoçeviç’in YENİ PAZAR’DAKİ, Türk idaresi altında bulunan 

12Hırvat Dubrovnık Arşivi, Zbirka (tur. Toplama) „Lamenta de Foris“, vol. 36, f. 61.
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evinde bırakmıştır13, ve hakkında yargılama yöntemin yürütülmesini arz 
etmektedir’).

YENİ PAZAR’IN ALTIN ÇAĞI4. 

  Kaynakça yetersizliği Yeni Pazar bölgesinin şehir ve ekonomik 
gelişiminin izlenmesini zorlaştırıyor.  Real ekonomik kaynaklar (tarım 
ve sanat ekonomisi, maden ve mineral zenginlikler, ticaret) hakkındaki 
topladığımız bilgilere göre, XVI yüzyılda Yeni Pazar, Saraybosna’dan sonra 
Bosna Paşalığında en büyük şehir merkezidir. Şehrin hızlı ilerleyişi süresince 
Dubrovnik (La strada de Ragussi), Bosna ve Zeta (Via di Zenta) büyük yol 
bağlantıları tarafından sağlanmış olan gelişmiş karayolu ticareti Yeni Pazarı 
Istanbul ve Selanik yolunda en önemli kervan düğümüne yüksletmiştir.
 Yüzyılın sonuna doğru gelişmiş şehir çekirdeğine sahip olan yerleşim 
yerine dönüşüyor. Ünlü seyahat yazarları Jan Şeno (1547) ve Jak Gaso (1548) 
şehrin genilş yeşil alanlarını, değerli İslam mimarisini ve gelişmiş ticaretini 
anıyor.14 Kuruluşundan XVII yüzyılın sonuna kadar ’Yeni Pazar’ın Altın 
Çağı’ yaşanıyor ki o zamanki sehayat yazarları Yeni Pazarı Dubrovnik ve 
Niş arasında en büyük, 6 bin evli, bir sürü cami ve kervansarayın bulunduğu, 
büyük pazarlı bir yerleşim merkezi olarak anıyorlar.15

 Büyük seyahat yazarı Evliya Çelebi ’Seyahatnamesinde’ (1660), 
Yeni Pazar’ın ’yedi nehirli, kırkbeş mahalleli, yirmiüç camili, onbir mescitli, 
beş medreseli, onbir ilkokullu, bir mektepli, iki tekkeli, iki umuma açık 
hamamlı, büyük sayıda hanı olan...300 cennet bahçeli evin’ bulunduğunu 
kaydetmiştir.          
 XVII yüzyılın sonuna doğru Yeni Pazar ekonomik refahının doruğuna 
ulaşıyor. Dubrovnikli Mato Gunduliçin 1672 yılındaki kayıtlarına göre ’Orta 

13Sırpça çevirisi: loko Sclauonija jurisdictionis Theurcorum (Türk yönetimi altındaki 
alan) - (Sırbistan’da bir alan), yanlış olarak tercüme.
14R. Samardžić, Beograd i Srbija u opisima francuskih savremenika XVI-XVIII veka, 
Beograd 1961, 112, 129.
15Novi Pazari okolina (grup çalışması), Novi Pazar 1969. 178-179.
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Balkanların en büyük ve en önemli şehirleri arasında yer almaktadır’, nüfusu 
20 bin ve Dubrovnikli kolonisini 200 kişi oluşturuyormuş.16 XVII yüzyılın 
ikinci yarısında, yani gelişiminin zirvesinde, Yeni Pazar’ın mahalle sayısı 
kırka ulaşınca bundan sonra bulaşıcı hastalık ve savaş etkilerinden ötürü 
gittikçe azalmaya başlayacak.17 Bölgenin ve Balkanların büyük bölümünün 
gelişimi Osmanlı İmparatorluğu ile Avusturya tarafından sürdürülen ve 
büyük yıkım ve ölümlere sebep olan Büyük Viyana Savaşı (1683-1699) 
durdurmuştur. Durdurulamayan Avusturya ordusunun 1689 yılındaki karşı 
saldırısı Yeni Pazar ve Üsküp arasında büyük tahribat bırakmıştır. Moysiye 
Raşkoviç tarafından yürütülen ayaklanmacı Sırp ordusu önceden görülmeyen 
kundakçılıklara yol açıp gerilerinde ’kül ve toz’ bırakıp Yeni Pazar ovasını 
cesetlerle kaplayıp şehrin her taşını temelinden yıkmıştır. Büyük sayıda 
Müslüman ve Hıristiyan kutsal evi hasar görüp, Sırpların Büyük Göçü 
sırasında Curcevi Stupovi ve Sopoçani manastırları terk edilmiştir.

RESTORASYON VE EKONOMİK DÜZELME5. 

 Yerel taş ocaklarının kullanılmasıyla 1648/9 (1162. H), özel şehir 
ve savunma bütünlüğü olarak tabyalı ve çardaklı Yeni Pazar Kalesi inşa 
edildi. Viyana savaşında yaşanan hasarlardan ve Osmanlı iktidarının 
karşı saldırısından sonra Müslümanların Balkanlar’dan sürülmesi dönemi 
başlamaktadır. XVIII yüzyılda şehir iktidarı tarafından yıkılan kalenin 
yenilenmesi, güçlenmesi ve nüfusun yabancı orduların saldırısından ciddi 
korunması etkinlikleri yapılmıştır. 
 1726 yılında şehir ‘Yeni Pazar Komutanlığı’ merkezi olarak anılıyor.  
Temelini üç tabya oluşturmaktadır, diğer bölümleri ise (güney tabya) İstanbul 
caddesi ya da yoluna doğru bakmaktadır. Seyir kulesi Yeni Pazar Kalesi’nin 
16E. Mušović, Etnički procesi i etnička struktura stanovništva Novo Pazara, Beograd 
1979, 23.
17 Bogumil Hrabak, Epidemije u Sandžaku od sredine XV do kraja XVII veka; Çalışmalar 
Özeti’nde: Simpozijum „Seoski dani Sretena Vukosavljevića“ IX, Prijepolje 1981, 118. 
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içinde eşsiz bir süs olarak yer almaktadır, yeri ise kuzey ve batı tabyaların 
arasındadır. Taş duvarı ve düzenli şekilde oyulan berzahlar onu kuzey 
tabyayla bağlamaktadır. Saldırganlara karşı görüş alanı geniş gözetleme 
kulesi olarak kullanılıyormuş. Sekiz koşeli temellere yüksek duvarlar 
dayanıyor. 15 metre yükseklikteki Seyir Kule’nin yapılış amacı Kale’yi her 
yerden gözetleyebilmektir. Batı ve güneye uzanan tabyalar kalenin savunma 
sistemini oluşturmaktadır. Seyir Kule’nin yapısına ve fonksiyonuna bakarsak, 
ateş ve diğer topçu sınıfı silahların ateşinden korunmak için kullanıldığını 
kanıtlayabiliriz.
 Boş ve terk edilmiş Yeni Pazar bölgesi farklı ortamlardan gelen 
Boşnak Müslüman muhacirleri ve Arnavut Klimenta aşiretleri tarafından 
doldurularak aynı nüfusun uyum sağlaması zor şekilde yürüyormuş.
 Taş kalelerinin sürekli yapılışının amacı yeni Avusturya-Osmanlı 
Savaşın (1716) getirebileceği hasarlardan türeyen korkulardan ötürü olduğu 
söylenebilir. Bunu da yeni askeri örgütlenme tipi kanıtlıyor. 1726. yılından 
kaynaklar, Osmanlı İmparatorluğun en uzak noktalarına gidip te onları 
savunan yüksek sayıda er ve subaydan oluşan Yeni Pazar Komutanlığı’nın 
varlığının şahitidir.
 Avusturya’nın 1737 yılında Pojarevats Barış Antlaşmasını kırarak 
tekrar Osmanlı askeri sınırlarına karşı saldırıya geçmesiyle Yeni Pazar 
için yeni zorluklar çıkarmıştır. Aynı yıl içinde Yeni Pazar Albay Leontul 
tarafından yönetilen Avusturya askeri ve Kragujevats prensi Stanişa 
Markoviç tarafından yürütülen Sırp isyancıların tarafından kuşatılmıştır. Bu 
halk türküleri içine de girmiştir:

                                        „Stanişa ise Obren Mlatişuma, 
                                          Yeni Pazar şehrine girdi
                                          Bosna’yı İstanbul’dan ayırdı.“18

18Srpske narodne pjesme, knj. II, Beograd 1932, 436, 439.
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Yeni zorluklar patrik Arseniye IV Şakabenta tarafından, aynı yılın Ağustos 
ayı içinde ‘3000 dağlı ve Arnavut’un’ yardımıyla Avusturyalı’lara katılmak 
istediği durumunda gelmiştir, fakat güçlü Boşnak-Osmanlı savunma 
kuvvetleri hakkında bilgileri alınca şehire girmekten vazgeçiyor ve kuzeyde 
bulunan Avusturya askerine doğru geri çekiliyor. Bu şekilde Yeni Pazar 
yeniden Bosna ile İstanbul arasında bağlantı olmayı beceriyor.
                   Yeni Pazar’ın savunucuları hakında Gurbi’nin Divanı’nda 
yazılanlar:
  
                      „Bil ki Bosna benim memleketim
                       Yeni Pazar ise doğduğum şehir
  Bu gazi ve gururlu millet,
 Bir tanrıyı bilir, namazı bırakmazlar“19

 Savaşlardan yana tifo, kolera ve veba epidemileri payını almıştır. 
XVIII yüzyılın başında Yeni Pazar’ın nüfusu gittikçe azalmaya başlamıştır. 
1760 ile 1765 yılları arasında iki sırada veba salgını yüksek sayıda insan 
ölümüne sebep olmuştur. 1767 yılında Yeni Pazar’ın içinde 14 mahalle 
varmış: Altın Alem, Ahmed Voyvoda, Gazi Sinan Bey, Hasan Çelebi, Kurt 
Çelebi, Havale Ahmed Bey, Çalap Verdi, Kapıcı Paşa, İskender Çelebi, 
Ferhadiya, Tabak Ishak, Hacı Hurem, Hayrudin, Sufi Memi.20

 Yeni Osmanlı-Avusturya Savaşı (1788-1791) Yeni Pazar bölgesini 
yeniden sarsmıştır. Osmanlı iktidarının yeniden örgütlenmesiyle 1789/90 
yılında Yeni Pazar Sancak’ı kurulmuştur ve idari ve bölgesel açıdan 1872 
yılına kadar Bosna Eyaleti’nin içinde yer almaktadır.
  XVIII ve XIX yüzyılın içinde zorluklar azalmıyor. Bir sürü 
seyahat yazarın ve misyonerin belgelerine göre Yeni Pazar büyük tarihsel 
olayların merkezi olduğu anılmıştır. Büyük ölümler, yıkıntılar, savaşlar, 
19Redžep Škrijelj, Derviš Ahmed Gurbi Baba; u; Bošnjačka riječ br.2., [Novi Pazar] 2008, 
72-74.
20 E. Mušović, Novopazarska ćefilema iz 1767, u: Zbornik istorijskog muzeja Srbije, 
Beograd 1969. 101.
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kundakçılıklar ve zulümler Yeni Pazar’ın iyileşmesini olumsuz şekilde 
etkilemiştir. Balkan Savaşlarından (1912/13) sonra Yeni Pazar Sancak’ı 
Osmanlı İmparatorluğu’nun elinden alınıp işgale uğramıştır. Topraklar 
Sırbistan Krallığı ve Karadağ Prensliği tarafından paylaşılmıştır.

 XV-XVIII YÜZYILLARI ARASINDA YENİ PAZAR DİVAN II. 
EDEBİYATI

 Osmanlı Divan şiiri gökadasını Yeni Pazarlı şairler de oluşturmakta. 
Bunlardan bazıları sufi ilimli iken farklı derviş saflarında yer almıştır. 
Birkaçını burada anacağız:
 Arşı Çakı Mehmet Yeni Pazar’da doğan, İstanbul’da eğitim görüp 
şair şöhretini yaşamıştır. Umumi binalara takılan tarihlerin yazılmasının 
ustası olarak bilinmiştir. Bilgisini iyi şekilde aktarabilen bilim adamı olarak 
ta tanınıyormuş. İleri yaşlarını Yeni Pazar’da geçirip 1570 yılında vefat 
etmiştir. Mezarının yeri bilinmemekte.
 Yeni Pazarlı Ahmed Valı XVI yüzyılın en büyük Osmanlı şairlerinden 
biridir. Mesleği danışmanlık ve yargıymış. Çağdaşı Sokullu Mehmed Paşa’nın 
favorisi olarak ona bir tarih ayetini adamıştır. Yeni Pazar’da doğup, İstanbul’da 
hukuk okuyup mezun olmuştur. Rıza tarafından ‘Sultan’ın ve şehrin bilim 
ve sanat naibi’ olarak adlandırılıyor.21 Vali derviş şairidir. Son yıllarını 
Yeni Pazar’da geçirip 1598/9 yılında vefat etmiştir.22 Bir divan şiirli kitap 
yazıp obür kitabinda 40 tane Hadisi de şiirleştirmeye becermiştir. Kemterin 
mecmuasında gazeli ve daha yedi ayet yazılmıştır.23Vali’nin ‘’Hadis-i erbein 
manzumesi’’1589/90 yazılmış olan Hadis tercümesini şiirleştirilmiş şeklidir. 
Elyazılarından biri İstanbul’daki ‘Fatih kütüphanesinde’ bulunmaktadır.24 
Bosna Paşalığının birkaç yerinde tarihleri önemli hayratlara ve binalara 
21Rida’, Tedkira, İstanbul 1316, 103.
22 Brusalı Mehmed Tahir, Osmanlı muelifl eri, II, Istanbul 1953, 481.  Brusalı Mehmed Tahir, Osmanlı muelifleri, II, Istanbul 1953, 481. 
23Gazel-i Wali hoga hoğa mahrum; u: OİS Sarajevo, supç 32-33.ğa mahrum; u: OİS Sarajevo, supç 32-33.
24Fatih kütuphanesi, br. 5427, list 205b-209b,Fatih kütuphanesi, br. 5427, list 205b-209b,
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takılmıştır. Jozef Hamer, Es-Seyid Riza, İ.M. Enveri Kadiç, Hazim Şabanoviç 
tarafından anılmıştır. Biyografi yazarları en önemli yazılarının Viyana Milli 
Kütüphanesinde (Destur-i ussak/Aşıklar Düzeni) ve Drezden’de (Hüsn-i ü 
dil/Kalbin güzelliği) bulunduğunu söylüyor:

Siyâh atlasda şehâ Kâbe-i ulyâsın sen
Şeb-i deycûrda  yâhud meh-i garrâsın sen

O siyah câmede şol cism-i latîfinleşehâ
San niyâm içre yatar tîg-ı mücellâsın sen

Aynısın âb-ı hayâtın zulumât icre yahud
Leb-i cânbâhşın ıle Hayret-i Isâ‘sın sen

Siyah atlasla eyâ rûh-ı revanım gûyâ 
Şi’rim içinde olan mâni-i zibâsın sen

Bağ-ı hüsn içre nice gonce-i zibâ ile yâr
Valiyâ aşk ile bir bülbül-i şeydasın sen 

Sadeleştirilmiş:

Siyah ipek içinde Kabe’nin hükümdarısın
Karanlık geceler içinde Yahudi mehtabısın

Kara örtü içinde benzersiz kraliçe
Uyumuş ışık hançeri, içerde yatmışsın

Karanlık içinde gerçek hayat suyu Yehuda gibi
Hazreti İsa’yı büyülü dudaklarıyla tekrar hayata getiren sensin
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Hey sevdiğim, siyak ipek içinde sarılmış konuşan
Şiirlerimin mısralarında mükemmel tehditsin sen

Şahane bahçede nefis tomurcukların arasında aşık
Hey Vali, içinde kellesi uçurulan bülbül gibisin sen

Yeni Pazarlı ünlü şairlerin gökadasına daha iki tane önemli 
ad girmektedir: Nimeti ve Huşui, fakat edebi eserleri az ve yetersizce 
araştırılmıştır.
                Huşu-i Yeni Pazar’da doğan şairdir. 1629 yılından sonra ölmüştür. O 
yılda bir tane tarih yazmıştır. Şiirinden beş tane beyit ayırılabilir25. Sokullu 
Mehmed Paşa için altı beyitten oluşan kasideyi26 Yeni Pazar’dan geçişini 
karşılamak için yazmıştır. Kasidenin içinde Mehmed Paşa’nın kişiliği 
yüceltiliyor. Paşa Huşu-i’yi hil’a ile örtmüştür. Bu olay ise meslektaşlarının 
kıskançlığına yol açmıştır. Elyazıları Saraybosna Oryantel Enstitüsünde 
korunmaktadır.27

                 Nimetinin ise Kaf-zade Faydi’nın „Zubdat al-aş’ar“ antolojisi içinde 
1603 yılında Yeni Pazar’da öldüğü söyleniyor. Hakkında başka bilgiler az.28 
Antoloji içinde, Jozef Fon Hamer tarafından kullanılan ve çevirilen beyit 
yazılmıştır:

„Vursun, sövsün, kapıdan kovsun
 Zevk isteğinden vazgeçemem ki ben.“ 29

25 Safvet-beg Bašagić,  Safvet-beg Bašagić, Znameniti Hrvati, Zagreb 1940,  27b.
26 Vidi: Kaside-i Hşu’I beray-I Mehmed-paşa
27 Orijentalni institut Sarajevo, br. 82/55, list 85. Orijentalni institut Sarajevo, br. 82/55, list 85.
28Safvet-beg Bašagić, Bošnjaci i Hercegovci u islamskoj književnosti; u: Glasnik 
zemaljskog muzeja, god. XXIV, 1912, sv. 3 i 4, Sarajevo 1912, 51.
29 İbıdem
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 Divan şiirin içinde önemli yer, büyük şair Derviş Ahmed Gurbi için 
ayırılmıştır. XVIII şairi Yeni Pazarlı Gurbi Derviş Ahmet ya da şeyh Ahmed 
El-Gurbi Baba olarak da tanımlanıyor.
Divanı’nı kendisine göre ‘Bosna’da’ 1722 yılında, 25 yaşında yazmaya 
başlamış ki bu 1698/99 yıllarında Yeni Pazar’da doğduğunu ispat ediyor.

Bu büyük şairi Bektaşi Derviş ve Nakşibendi tarikatları şeyhi 
hakkında, mistik ve Sufi bilge ve filozofu özellikleri nitelendiren büyük 
sayıda efsane ve hikayeleri Edirne’de 1744 yılında Divan’ı içinde yazılan 
şiiri içinde bir şekilde onaylanıyor:

Bosna ülkesi benim memleketim
Dünya’da herkes bu adı bilir
Gazi merkezidir
Yağ taşıdıkça, hançer suyu içer
Yeni Pazar içindeki şehrim
Gülistan içinde oturmuş bülbüş misali
Yılda bir sürü karlı günlü
Ağrım yaradılışta garip oldu
Hasta görünüyor, sağ olan bile ağlar
Vatanımın sahibiyim ben”

1761/2 yılında eşinin ölümünden hemen sonra onaltı yaşındaki oğlu 
da ölünce diğer oğlu ve kızı ile zor bir hayat yaşamaya devam etmiştir. Bu 
olaylar şair sanatına da yansımıştır, ki bu Divan şarkılarının bazılarında 
ağıt tarzı şiir yazmaya başlamasını etkilemiştir.Divan’da Tuna nehri 
seyahatinden topladığı etkileri de ifade ediyor, ki kitabın başlangıcında 
edebiyata 1744. yılında başladığını söylüyor. Şiirini hece ve aruz vezni 
tarzıyla yazması kaliteli ve yaratıcı şair olduğunu doğrulandırıyor. 
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SONUÇ

                  Osmanlıların Rumeli’ye gelmesi ile Bosna’ya girmesi 
ekonomik, sosyal ve kültür alanda büyük değişikliklere yol açmıştır. 
Osmanlılar kendileriyle kendi devlet ve asker yönetim şeklini, İslamiyeti ve 
medeniyetlerini getirmiştir. Bosna alanlarının Osmanlı İmparatorluğu’nun 
geniş piyasa ve idari sistemi içine uyum sağlaması bir sürü yeni şehrin 
yapılmasına yol açmıştır. Aralarında, XV yüzyılda Paşa Yiğit Beyin oğlu 
İsa Bey İsakoviç tarafından kurulan Yeni Pazardır. Bu şehir XVIII yüzyılda 
‘Altın Çağına’ ulaşmıştır.
                 XV ve XVIII yüzyılları arasında Yeni Pazar önemli kültür merkezidir. 
Şehrin kültür ve ekonomik gelişimini yazılarına yansıta bir sürü mükemmel 
edebiyatçının doğum şehri olarak sanata tarihini zenginleştirmekte katkıda 
bulunmuştur. On civarında şairin ortaya çıkması şehir idarecilerinin bilim ve 
eğitime büyük önem verdiklerinin kanıtıdır. Aralarında Arşı Çakı Mehmed, 
Vali, Nimeti, Huşui, Gurbi Osmanlı edebiyatında önemli iz bırakmışlardır. 
Bunlardan bazıları tasavvuf akımını tutup eserlerini de o tarafa doğru 
yönlendirmiştir. Yeni Pazar, içinde olduğu Bosna Paşalığı’nda önemli kültür 
ve ekonomik merkez olarak bu ünvanı bu günlere dek taşımaktadır.
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ABSTRACT

If we consider the historical development of Turkish culture 
language, it is seen that association of poem and music has begun with 
ceremonies of religious-mystical types called as Shaman. As far as we 
follow, dances of Shamans also have gone with this association that has 
begun twenty-four centuries ago. In this context, Shamans are the oldest 
and the first poets, music lovers and artisans of Turkish culture. Along with 
Islam, we can see that the other kind of artisans called “Kam” has arisen 
out in addition to the Shamans. Although these ceremonies performed by 
Shamans and Kams are due to the various religious-mystical and magical 
beliefs, they are important in forming the first association of poem and 
music in our culture. We have been able to carry this period, in which 
poem, music and dance performed together, to the tenth century that is the 
century Turks begun to accept Islam. Islamic religion begun to be dominant 
on Turkish culture and language life and this case interrupted the tradition 
formed and the art performed by the artisans called as Shaman and Kam. As 
of this date, increasing of work sharing and number of  profession branches 
in Turkish communities put an end to this collocation of poem, music and 
dance in ceremonies of Shamans and  then of Kams afterwards Islam. By 
leaving this association, poem and music created a particular form apart 
from dance. The increasing dominance of Islamic religion among Turks 
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has deepened this separation also in sense of language. As from XI century, 
therefore, encomiasts grown by Arabic and Persian language and culture 
began to take the places of Shamans, Kams and Ozans in the palaces of 
Ghaznavid and Seljuk. Afterwards Islam, as from XIII century in particular, 
as a result of increasing number of sufistic religious orders originating 
from Arabic and Persian, such as Mevleviyeh and Alevi-Bektashisim,  it is 
seen that association of poem and music was dragged in a more different 
channel and continued.  Tradition of being a poet maintained by traditional 
folk speech and culture, gave its place to the language of poem and music 
formed by religious-sufistic culture. While “Mevlevi Sema Ceremony”, 
which appears again in accordance with Mevleviyeh morals, accompanies 
with the poem and music came together in context of Mevleviyeh tradition; 
“Alevi-Bektashi Semah Ceremony” accompanies with the poem and music 
in context of Alevi-Bektashi tradition. As from XVI century, as a result 
of decreasing effects of sufistic movements; minstrels who perform their 
non-religious poems in company with their instruments, has grown up in 
context of the tradition that we called as “Minstrelsy Tradition”. 

Keywords: Poems, Music, Dance, Mevleviyeh, Bektashisim, 
Shaman.
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ÖZET

Türk kültür dilinin tarihi gelişimine dikkat edilecek olursa, şiir 
ile musikinin birlikteliğinin Şaman denilen dini-mistik tiplerin törenleriyle 
başladığı görülecektir. Takip edebildiğimiz kadarıyla yirmi dört asır önce 
başlayan bu birlikteliğe Şamanlara ait rakslar da eşlik etmiştir. Şamanlar 
bu bağlamda Türk kültür tarihinin en eski ve ilk şairleri, musikişinasları ve 
halk sanatkârlarıdırlar. İslamiyet ile birlikte Şaman tipinin yanında Kam 
denilen sanatkâr tiplerin de ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Her ne kadar 
bu dönemde, Şamanlar ve Kamlar tarafından icra edilen törenler, çeşitli 
dini-mistik ve büyüsel inanmalar kaynaklı olsa da kültür tarihimizdeki şiir 
ile musikinin ilk birlikteliğini oluşturmaları bakımından önemlidir. Şiirin, 
musikinin ve raksın bir arada icra edildiği bu dönemi, Türklerin İslamiyet’i 
kabul etmeye başladığı asır olan onuncu asra kadar taşıyabilmekteyiz. 
İslam dininin Türk kültür ve dil hayatına egemen olmaya başlaması ise 
Şaman ve Kam denilen sanatkârların oluşturduğu geleneğe ve icra ettikleri 
sanata sekte vurmuştur. Bu tarihten itibaren Türk toplulukları arasında iş 
bölümünün ve meslek kollarının sayısının artması, Şamanların ve İslam 
sonrası Kamların törenlerindeki şiir, musiki ve raksın birlikteliğine son 
vermiştir. Şiir ile musiki bu birliktelikten ayrılarak raksın dışında ayrıca 
bir bütün vücuda getirmiştir. İslam dininin hâkimiyetinin Türkler arasında 
giderek artması, bu ayrılığı ayrıca dil anlamında da derinleştirmiştir. Bu 
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nedenle Gazneli ve Selçuklu saraylarında XI. asırdan itibaren Şaman, 
Kam ve Ozanların yerini Arap ve Fars dili ve kültürü kökeninden yetişen 
Kasideciler almaya başlamıştır. İslam sonrası özellikle XIII. asırdan 
itibaren, Türkler arasında Mevlevilik ve Alevi-Bektaşilik gibi Arap ve Fars 
kaynaklı tasavvufi tarikatların sayılarının artması sonucu, şiir ile musikinin 
birlikteliğinin daha farklı bir mecraya sürüklenerek devam ettiği görülür. 
Geleneksel halk dili ve kültürüyle sürdürülen ozanlık geleneği yerini dini-
tasavvufi kültürden vücuda gelmiş olan şiir ve musiki diline terk etmiştir. 
Mevlevilik geleneği çerçevesinde bir araya gelen şiir ve musikiye yine 
Mevlevilik adabına uygun olarak ortaya çıkan “Mevlevi Sema Töreni” 
eşlik ederken; Alevi-Bektaşi geleneği çerçevesinde ise şiir ve musikiye 
“Alevi-Bektaşi Semah Töreni” eşlik etmiştir. XVI. Asırdan itibaren ise 
tasavvufi akımların etkilerinin azalması sonucunda, Âşıklık Geleneği 
dediğimiz gelenek çerçevesinde din dışı konularda yazdıkları şiirlerini 
sazları eşliğinde icra eden saz şairleri yetişmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Şiir, Musiki, Raks, Mevlevilik, Bektaşilik, 
Şaman
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Introduction

The beginning of the history of Turkish literature isn’t based on 
the historical origin of Turkish people and the most important reason of 
this is that Turks had used script in much later periods. “Turks who are one 
of the oldest and the most continuous communities are a big nation which 
spreads in Asia, Europe and Africa throughout their history of almost 4 
hundred years.”1 The culture tradition in which Turks had not still created 
texts is the oral tradition. There are no enough documentaries concerning 
old Turks. The reasons of this are the oral tradition and the nomad life 
which dominated along the Turks. 

The performers of oral tradition in the period of old Turks are 
Shamanist who are accepted as divine people in terms of religion, magic 
and sorcery. Shamanist had continued the features of them until 5th century 
which Turks began to adopt Islamic religious. The oldest religion of Turks, 
which is known, is Tengri (It is a belief in Göktürk State). “With this belief, 
Turks were affiliated with the religion of totemism in various geographies 
of Asia”2. It is possible that the real reason of bringing Totemism into being 
along the Turks is their life in which they maintained in touch with the nature 
in broad Asian steppes. “There are many records indicating that totemism, 
which is accepted as the most primitive religion, rooted in Central Asian 
Turks. The top of these is to be accepted absolutely some creatures and 
objects as totem.”3 In the old Turks period, especially Göktürk State, wolf 
was recognized as ancestor and it was believed that Turks were derived from 
wolf. So, these are also evident for an old totem belief between Turks4. 
1 KAFESOĞLU , İbrahim (1997), Türk Milli Kültürü (15rd ed.). Ankara: Ötügen Publications, 
pg.41.
2 KÖPRÜLÜ, M. Fuat, (2003). Türk Edebiyatı Tarihi (5rd ed.). Ankara: Akçağ Publications, 
pg.39.
3 TURAN, Şerafettin. (2000). Türk Kültür Tarihi (Rev. 3rd ed.). Ankara: Bilgi Publishing House, 
pg.124.
4 İNAN, Abdülkadir. (2000). Tarihte ve Bugün Şamanizm Materyaller ve Araştırmalar. Ankara: T.T. 
K. Publications; Köprülü, 2003; Roux, 1996/2002 & Tanyu, 1978).
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Shamanism is thought to be formed in the next period and the 
ornamentation of its ceremonies must be a result of totem belief of early 
period considering this fact that it has a lot of animal ornaments. Shamans 
use fetish and ongun in their ceremonies and clothes and these relate with 
totem and more little pagan beliefs as well as shamanist belief. Shamanism 
is a nature religious belief which is encountered the like in the world. As to 
Shamanism, “The sky is light universe, the underground is darkness world. 
Humans live between these universes that means in the earth.”5  Yaşar 
Kalafat said that “Hun Turks sacrifice for Tengri (God), spirits of Earth-
Water, spirits of Swarthy Earth and the spirit of Sky God”6  and this relates 
to both Tengri (Sky God) religion and Shamanist beliefs.7 Shamans are 
people who contain within themselves all these beliefs which old Turks had 
concerning sky, earth and underground. With also Kalafat’s state, shamans 
are mystic people “who take on task between humans and the spirit world”8 
in the pre-Islamic period. 

The etymology of shaman word has been put emphasizes until 
now. It is known that this term passed to Russia from Tungusic and to East 
languages from there. Shaman means Samane, which is talapoin, in Tohar 
and so, it is thought that it entered in Turks’ life with the effect of Buddhism 
from the south to the north. According to Ahmet Yaşar Ocak’s evaluation, 
“Shamanism involves in a typical dualism in the way that researchers such 
as Koppers and Eliade are good gods in aboveground in real whereas they 
are bad gods in underground. Also, it could come to the shepherd tribe 
of Central Asia and accordingly Turks from the south.”9 These arguments 
support the thesis of effect of Buddhism. In this context, it supports further 
the idea that Buddhist environments had created Shamanism.

5 GÖMEÇ, Saadettin. (2006). Türk kültürünün Ana Hatları. Ankara: Akçağ Publications, pg.113.
6 KALAFAT, Yaşar. (2004). Altaylar’dan Anadolu’ya Kamizm-Şamanizm. İstanbul: İstanbul 
Yeditepe Publications, pg.15.
7ARAZ, Rıfat. (1995). Harput’ta Eski Türk İnançları ve Halk Hekimliği. Ankara: Atatürk Kültür Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Atatürk Kültür Merkezi; İnan, 2000 & Tanyu 2007.
8 KALAFAT, Yaşar. (2004). sw., pg. 15.
9 KALAFAT, Yaşar. (2004). sw., pg. 72-73.
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Wherever Shamanism comes from, it is related system with Sky 
God. Shamans are mystic people who conduct many rituals with their holy 
power which was believed to have between Turks in old period. Some think 
Shamans are religious functionaries and the others think they are only mystic 
people. Jean Paul Roux said “Shamanism is nor a religion, it a technique.”10 
So, it means that shamans are not also religious functionaries. Eliade said 
“Even though Shamanism dominates the spiritual life of Central and North 
Asia, it doesn’t belong to this broad region.”11 

Shamans have magical features and with these features, they were 
indispensible as mystic people who run the ceremony in birth, marriage 
and death ceremonies between Turkish communities in old period. Poetry, 
music and dance were performed all together in the ceremonies which they 
rule and the aim to be reached came into existence. With Islamic religion, 
the tradition of Kaside (eulogy), which had gradually been become an 
Islamic type, had taken place of Shaman type since 9th century and this 
interrupted the tradition of Shaman. Since 11the century, people who give 
eulogy (In Turkish; Kasideci) came from the origin of Arabic and Persian 
culture as poets and music lovers in the palaces of Seljukian, Ghaznavid, 
Timurid and Oghuz Turks and they took place of artists such as Shaman, 
Kam, Bahşı and Bahşi. After Turks had adopted Islamic Religion, Sufistic 
activities began to dominate in Islamic geography. Also, it reached in 
Turkish geographies from there and various Sufistic sects spread in all 
Turkish states especially Khorasan. As a result of these activities, many 
sects such as Babaîlik, Nakşibendîlik, Kadirîlik, Sufîlik, Mevlevîlik 
(Mevleniyeh), Alevî-Bektaşîlik (Alevi-Bektashism) and Rufaîlik were 
founded between 11th and 16th centuries. Mystic artists such as Shaman, 
Kam, Bahşı and Bahşi are accepted as music lovers of Old Turkish poetry 
and they returned as sufic poets belonging to sects which have continued 

10ROUX, J. Poul. (2006). Orta Asya Tarih ve Uygarlık (2rd ed.). (Lale Arslan, Trans.). İstanbul: 
Kabalcı Publications. (Original work published 1997).
11ELİADE, Mircea. (1999). Şamanizm. (Ismet Birkan, Trans.) Ankara: İmge Kitabevi Publications. 
(Original work published 1983), pg.25.
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to their activities in especially Ma Wara’un-Nahr and Anatolian lands since 
11th century. Since this period, many changes occurred in poetry, music and 
dance and these changes came into existence in connection with the soul 
of the Sufistic movement. With the cosmogonic perception in old period, 
ceremonies, which were arranged to contact between the universe of spirit 
and humans, give its place to religious rites which Islamic disciplines in 
Sufistic sects formed. In following section of our study, this association, 
in other words the association of poetry and music in old and new periods, 
will be discussed. 

Poetry, Music and Dance in Shaman Ceremonies 

Shamans are first examples of people who used music and poetry 
together in Turkish culture history. M. Fuat Köprülü said “The oldest 
Turkish poets are ‘Magician-poets’ called as ‘Shaman’ in Tonguz, ‘Kam’ 
in Altai Turks, ‘Oyun’ in Yakut, ‘Bahşı’ in Kirghiz and ‘Ozan’ in Oghuz 
Turks.”12 and stated that they have many features such as “socery, male 
dancer, music lover, medicine and poesy.”13 Moreover, these people are 
frightening people for the reason of their horrible performances which 
they show during carrying out the ceremonies. The degree of importance 
given these magical artists who live in various regions of Central Asia and 
many Turkish communities can change like clothes they wear, musical 
instruments they play and the style of works they perform. Shamans, who 
play indispensible roles in important stages of human life, had various 
social and cultural duties on society such as presenting sacrifices to gods 
in the sky, taking away the souls of dead people, dealing with sorcery and 
magic, preventing humans from bad spirits, telling fortunes, reading the 
runes, treating diseases and ruling religious and formal ceremonies. When 
they performed these duties, they always used poetry, music and dance 

12 KÖPRÜLÜ, (2003), s.w. pg. 94.
13 KÖPRÜLÜ, (2003), s.w. pg. 94.



.

124 

Assist. Prof. Dr. Serdar UGURLU

together. In these ceremonies, shamans forget themselves with the rhythm 
of shaman drum, read various poems when they stamp and bound, perform 
imitation like animal sounds to poems they read with an inapprehensible 
manner and turn all ceremonies into a rite.14 However there is nothing from 
the oldest examples of their poems or melodies belonging to them, they are 
accepted as first poets and music lovers of Turkish culture history.

Only instrument which shamans used in religious-mystical rites is 
drum. In following periods, Bahşı and Kam used kopuz, which looks like a 
kind of violin, instead of this drum. Kopuz is an instrument which plays by 
locating on the ground like violin. “Two strings from horse hair, which are 
twisted, are stretched on kopuz and a lot of iron bells are linked on its neck. 
When instrumentalist moves violin, a sound clanging occurs.”15 Bahşı is 
accepted as person who roles every kind of ceremonies and rites, forget 
themselves, masters to the universe of attaché and spirits. 

These mystic ceremonies being conducted by Şhaman, Bahşi, 
Kam and Ozan were accepted as superstition and lost their old efficiency 
and extensity after Islamic religion had dominated between Turks. But 
many Sufistic sects occured in following periods and it is remarkable that 
the traces of Shamanist elements which are Turkish tradition have been 
shown on them. 

Islamic Interpretation of Poetry and Music in Turks

The togetherness of poetry, music and dance which forms the oldest 
performance tradition of Turkish poetry interrupted with the adoptation of 
Islamic religious but this togetherness is provided again with the foundation 
of religious sects since 11th century. We show that dance separated from old 
togetherness in first and this situation is proper to the historical development 

14 ELİADE,  (1983/1999). s.w. pg. 25. 
15 KÖPRÜLÜ, (2003), s.w. pg. 94.
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of poetry. Ozan, who is Oghuz poet, continued to perform poet and music 
together for a couple centuries. It is shown that these fields were begun to 
perform together like former within sects in the same period. The main 
reason of combination of poetry, music and dance is to make the way of 
sects attractive and being brought nomad Turkish communities in the sect 
with the way they get accustomed. That means that poetry, music and dance 
are used as a means of propaganda in this period. 

The first representatives of sufism aimed to be brought with 
religious ceremonies such as semah in Alevilik (Alevism), sema in 
Mevlevism, devran in Kadirism and zikr-i kıyam in Rufaism nomad Turkic 
tribes, who newly adopted Islamic Religion, in such kind of ceremonies 
instead of frightening them with orthodox-strict form of Islamic religion. 
These nomad Turkmans, who got accustomed to the culture of Shamanism, 
find themselves more easily in new religious ceremonies of sufi style which 
is used instruments such as saz (a stringed instrument), ney (end blown 
flute), drum, kudüm (a small doubled drum), mekkare and def (a tambourine 
with jingles). 

In this context, Mevlevism is the first sect which draws our attention. 
Sema ceremonies which perform in mevlevi rites are the most beautiful 
examples of poetry, music and dance; togetherness in the religious and 
sufistic meaning. In the period which Turks didn’t properly adopt Islamic 
religion, Mevlevism is “a sect which was organized by Sultan Veled, son of 
Mevlana Celaleddin-i Rumi, after his death. In first periods, it was called 
as Celali.”16 Sema rite is essential in Mevlevism. The competent of the 
sect forget himself by being enraptured with sema and this interprets as 
coalescing with Allah (God) in the sufistic meaning. Dervish clothing is 
worn to follower, who completes this condition, and a room is reserved 
to him in the tekke. In 16th and 17th centuries, Mevlevism became popular 

16 PALA, İskender. (1995). Ansiklopedik Divan Şiiri Sözlüğü (3rd ed., Vols. 375). Ankara: Akçağ 
Publications, pg.375.
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in Anatolia and it “is established on love, ecstasy, sema and music.”17 The 
concept of sema means hear and understand. Also, it symbolically means 
the creation of earth, the revival of human on sacrosanct dome and the 
orientation to love by understanding slave. 

Semazen (whirling dervish) is tried to harmonize with the circular 
activities in the earth that is the holy order by turning to left from right. In 
other words, sema is “Person, who is created as lover to absolute beauty, 
forget himself with the mediation of beauty appearing in sound, remark and 
harmony and reach to the divine universe in ecstasy.”18 

In sema ceremonies, the original purpose is to affect people with 
outstanding visuality which is created. Then, poems called as rubai is read 
with ney and kudüm and in the mealtime, semazens, who are fascinated with 
this rhythm in ecstasy, perform religious and sufistic dance. The main aim 
of performance is also this in the old Shaman ceremonies. Moreover, for 
carrying out this aim, shamans in American continent burn grasses (peyote) 
to help in fascinating people and are provided from its smoke.19 The tradition, 
coming into existence with this kind of aim between Turks, has continued 
to be indirectly effect in tekkes and sects, which have especially sufistic 
characteristic in the period of post-Islam.  

Other sufistic activity which is performed with poetry, music and 
dance together is Alevi-Bektaşi. Today, according to people belonging to 
Alevi-Bektaşi sect, the origin of this sect is based on Ahmet Yesevi who is 
the founder of Turkish sufism. The way that Ahmet Yesevi is connected to 
Prophet Muhammed by the way of Arslan Baba metaphor, Hacı Baktaş-ı 
Veli is connected to Ahmet Yesevi by the way of Lokman Parende metaphor 
by Alevi people. This situation is not certain and Bektaşi people are pleased 
to attribute their dependence in sense to Yesevi. M. Fuat Köprülü said “In 
Hâcim Sultan Velâyatnâmesi, Hacı Baktaş-ı Veli is directly mentioned as 

17 EROĞLU, Türker. (1999). Halk Oyunları El Kitabı. İstanbul: Mars Basım Hizmetleri, pg.72.
18 EROĞLU, Türker. (1999). s.w., pg.82
19 DRURY, Nevill. (1996). Şamanizm, Şamanlığın Öğeleri (Erkan Şimşek, Trans.). İstanbul: Okyanus 
Publications. (Original work published 1989). Pg.87.
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caliph of Hoca Ahmet Yesevi”20 but this situation is not correct.21 “There 
are sendings and references to Ahmed-i Yesevi in both Menâkıb-ı Hacı 
Bektaş-ı Veli Vilâyetnamesi and Makalât of Hacı Bektaş-ı Veli.”22 As to 
menakıpname (a book about sufistic artists), Lokman parende was student 
of Ahmet Yesevi and only teacher of Hacı Bektaş-ı Veli.23

“Bektaşism was formed around Hacı Bektaş-ı Veli, a significant 
Turkish sufi, and took name of Bektaşism name in honor of him. (...) It 
carried out significant activities in Turkish political, cultural and social 
history and one of twelve sects in Turkish-Islamic sufistic tradition”24 
Bektaşism turned to Alevi-Bektaşi in 13th century and it is a result of being 
adopted Bektaşism by Babaism sect which was founded after and in the 
Turkmen rebellion which occurred under the leadership of Baba İlyas and 
Baba İshak in Anatolian Seljuk Sultanate. The rules of Babai sect were 
accepted as religious perversion by settled classes in Anatolia. As faiths 
and beliefs, which were brought by Turkmens from Central Asia, and 
Babaism, which can be accepted as sort of synthesis of Islamism, have 
heterodox structure, Alevi Turkmens quickly adopted. Baba İlyas accepted 
Hacı Baktaş-ı Veli as a father and Babaism made great contribution to 
Alevi-Turkmen rebellions in 16th century. Both enabled to the association 
of Alevi-Bektaşi.25

Due to all reasons, shaman elements are shown to dominate in 
Alevi-Bektaşi semahs in comparison with Mevlevism. “Semah is one of the 
most important rituals in cem (gathering).  While saz, which is a Turkish 
instrument, is used in Alevism during Semah, ney, kudüm, mekkare and 

20 KÖPRÜLÜ, (2003), s.w., s.76
21OCAK, A. Yaşar. (2005). Alevi ve Bektaşi İnançlarının İslam Öncesi Temelleri. İstanbul: İletişim 
Publications.
22 TEKİN, Nergishan. (2010). Türklük ve Alevîlik-Bektaşîlik. İstanbul: İlgi Kültür Sanat Publications, 
pg. 257.
23OCAK, A. Yaşar. (2011). Babaîler İsyanı, Aleviliğin Tarihsel Altyapısı Yahut Anadolu’da İslam-
Türk Heterodoksisinin Teşekkülü. İstanbul: Dergâh Publications.
24 ÜÇÜNCÜ, 2002,). Üçüncü, Kemal. (2002). Bektaşilik. Türkler Ansiklopedisi (Vol. 7, pp. 722-
731). Ankara: Yeni Türkiye Publications, pg. 722
25 OCAK , (2011), s.w., pg.
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def are used in other sects.”26 Semah is worship in Alevi-Bektaşism and 
it is aimed to become integrated with Allah with ecstasy. Alevi-Bektaşi 
nefes (poem) which is told with saz in Cem rites is accompanied with 
semah ceremonies. Although women and men can attend together to 
semah ceremonies, they drink after ceremonies and both are deprived of 
Islamic base, this practice is tried to make legal with the story of “Kırklar 
Meclisi”.

As to the story, Prophet Muhammed goes to Prophet Ali and 
shows 22 men and 17 women there. The fourth person is Selman-ı Farisi. 
First cem rite is performed here and grapes which are brought by Gabriel 
are mashed and its water is drunk.27 Despite of all Islamic patterns in this 
story, Shamanism put a firm stamp on this ceremony which is performed 
with poetry, dance, music and drink. A. Yaşar Ocak said about this issue 
“Making reference to the memory of religious meeting with both men 
and women present which were performed in Shamanist periods in Old 
Turks.”28 In the ritual sacrifices which were ruled by Shamans in Old Turks 
period, participants with both men and women used to say various hymns 
and drink after the ceremony. First traces belonging to this practice are 
shown in Babaism in first and Alevism and Bektaşism in the following 
periods. 

26 TEKİN, Nergishan. (2010). S.w., pg. 339-340.
27 (OCAK , (2011), s.w.& TEKİN, Nergishan. (2010).)
28 Ocak, A. Yaşar. (2005). s.w., pg.175
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CONCLUSION

It is understood from the study that shamans are the first music 
lovers and folk artists who firstly used to poetry, music and dance in post-
Islam period, Rituals which shamans carried out for performing their rites 
weren’t forgotten in the next period. They were adapted with the Turkish-
Islamic perception in the hands of immigrant Turkmens which are Asian 
origin.

Environments which affects at most from old practices are Alevi, 
Bektaşi, Babai, Rufai and Vefai sects which have started to their activities 
since 11th century. These sects reflected the souls of old religion on their 
own religious rites and were alienated from sunni sects such as Mevlevism, 
Kadirism and Naklibendism. 

From this respect, semah Alevi-Bektaşi cems and zikr-i kıyam 
rites in Rufaism, sema in Mevlevism, devran in Kadirism and hatm-i hace 
in Nakşibendism were formed by affecting different sources in sufistic 
perception. Wherever they affect, all traditions of post or after-Islam are 
important in showing us how poetry, music and dance founded togetherness. 
It can be shown from our study that how poetry and music experienced the 
change of content and aim with especially Islamic religion and how they 
continued this togetherness. 
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ÖZET

Abdülfettah Rauf’un şiirlerine en çok işlenen temaların başında “vatan” 
gelir. Şairin yaşadığı döneme bakıldığında; özel olarak Üsküp ve Makedonya’nın, 
genel olarak da Balkanlar ve İslam dünyasının art arda gelen savaşlardan son derece 
olumsuz bir şekilde etkilendiği görülür. Bütün bu savaşlar, köklü siyasi ve kültürel 
değişimlere yol açmıştır. Dolayısıyla şairin içerisinde doğup, büyüyüp, yaşadığı 
“vatan”ın siyasi ve kültürel şartları ile hayalindeki “vatan” tasviri çok farklıdır. Bu 
nedenle şair, yoğun bir vatan sevgisiyle vatan hasretini, umutla umutsuzluğu bir 
arada yaşar. 

Şiirlerde şairin vatan algısının zaman zaman Üsküp ve Makedonya sınırlarını 
da aştığı görülür. Şairin; Mısır, Cezayir, Tataristan gibi İslâm dünyasının değişik 
yerlerini de kendi vatanı gibi algılanıp buraların dertleriyle ilgilendiği görülür.

Abdülfettah Rauf’un şiirlerine döneminin şartları dâhilinde “vatan” teması 
açısından bakacak olursak, bu temanın şiirlerin geneli içerisinde hatırı sayılır bir 
oranda yer tuttuğunu görürüz. “Vatan” konusundaki şiirlere yoğunluk ve mânâ 
açısından genel olarak bakacak olursak, bu şiirlerin “vatan ağıdı” diyebileceğimiz 
bir nitelik taşıdığı sonucuna ulaşırız.  Ayrıca şairin hassasiyetlerini ideolojik 
kaygılardan uzak bir şekilde değerlendirdiğimizde, Abdülfettah Rauf’un “vatan 
şairi” sıfatını hak ettiğini söyleyebiliriz.

Anahtar Sözcükler: Abdülfettah Rauf, Üsküp, Makedonya, vatan, 
Balkan şiiri 
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ABSTRACT

One of the main themes covered in the poems of Abdulfettah Rauf is 
‘motherland’. When we consider closely the period in which he worked, we may 
see that the Balkans and the Muslim world, and especially Skopje and Macedonia, 
have faced dramatic consequences caused by the continuous wars. All these wars 
have been the cause of negative political and cultural changes. Therefore, the 
political and cultural conditions of the geographical area where he was born, grew 
up and lived—which he describes as ‘motherland’—and the ‘motherland’ which 
was in his imagination, is quite different. This is why the poet faces his motherland 
with nostalgia and love, hope and despair together. 

In his poems, we sometimes see the poet exceeding the boundaries of Skopje 
and Macedonia. We see him considering Islamic countries like Egypt, Algeria, and 
Tatarstan as his own motherland and grappling with matters happening in those 
countries. 

If we have a look at Abdulfettah Rauf’s poems from the perspective of 
‘motherland’ and the conditions of that period, we can see that this theme is rarely 
covered in his poems in general. If we take a more general look at the poems related 
to ‘motherland’ in terms of his meaning, we can conclude that they are in the type 
of what we may call a ‘motherland lament’. Moreover, when we analyze his poems 
without having in mind his ideologies, we may say that Abdulfettah Rauf deserves 
to be considered a ‘motherland poet’. 

Key words: Abdulfettah Rauf, Skopje, Macedonia, motherland, 
Balkan poetry
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GİRİŞ

Makedonya Türklerinin 20. yüzyılda yetiştirdiği en velut şairlerden 
birisi de Abdülfettah Rauf’tur.1 Şair, 19102 yılında Üsküp’te dünyaya 
gelmiştir. Yetiştirdiği insanlarla Makedonya Müslümanlarının özellikle de 
son bir asırlık tarihine damgasını vuran Üsküp’teki Meddah Medresesi3’nde 
eğitim görmüştür ve bu medresede hocalık yapmıştır. 

Şiirlerine de sıkça yansıdığı gibi, dönemin rejimiyle hem fikri hem de 
siyasi açıdan uyuşamamasının bir sonucu olarak rejim tarafından 7 yıl ağır 
hapis cezasına çarptırılmıştır.4 Hapisten sonra bir yıl da Bosna Hersek’teki 
Doboy’da taş kırmaya gönderilmiştir.5

Esaret yıllarının ardından, asıl işi olan talebe yetiştirmesine izin 
verilmeyen şair, Makedonya Devlet Arşivi’nde eski harfli metinleri okumakla 
görevlendirilir. Bu yıllarda birçok Osmanlıca belgeyi okuyup kayda geçiren6 
şair, 1963 yılında vefat eder.7

Abdülfettah Rauf, bulunduğu bütün ortamlarda keskin zekâsı, etkili 
konuşmaları ve isabetli değerlendirmeleriyle dikkat çeken bir ilim adamıdır. 
Bu konuda, kendisini yakından tanıyan ve aynı zamanda da talebesi olan 
Bekir Sadak şunları söyler:

1 Şairin ismi değişik kaynaklarda “Fettah Rauf”, “Fettah İsak”, “Fettah İshak”, “Fettah Haci 
İsak”, “Fettah R.H. İshak” olarak da geçer. Bkz. Kaya, Fahri; “Tasavvuf Şairlerimizden 
Fettah Rauf Efendi”, Makedonya Türklerinden İz Bırakanlar, Köprü Derneği Divan 
Yayıncılık ve Multimedya Birimi, Üsküp, Haziran 2008, s. 126.
2 Şairin doğum tarihiyle ilgili farklı bilgiler için bkz. Kaya, Fahri, age. s. 125. Ayrıca şairin 
hayatıyla ilgili daha fazla bilgi için bkz. Aruçi, Muhammed; “Fettah Efendi” Maddesi, 
İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, Cilt XII, , s. 483-484. 
3 Bu medrese ile ilgili ayrıntılı bilgi için bkz. Aruçi, Muhammed; “Üsküp’te Meddah 
Medresesi” Balkanlar’da İslam Medeniyeti Milletlerarası Sempozyumu Tebliğleri (Sofya 
21-23 Nisan 2000), IRCICA Yay. İstanbul 2002,  s. 181-198.
4 Baki, Süleyman; “Üsküplü Şairlerin Dilinden Balkanlar’da Hazreti Peygamber Sevgisi”, 
Yedi İklim, Peygamberimiz Özel Sayısı, Mayıs 2006, XIX. Cilt,  s. 102.
5 Engüllü, Suat; Makedonya, Yugoslavya (Kosova) Türk Edebiyatı, Türkiye Dışındaki Türk 
Edebiyatları Antolojisi, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1997, C.7, s. 139.
6 Şairin arşivde çalıştığı yıllarla ilgili geniş bilgi için bkz. Kaya, Fahri, age. s. 132-133.
7 2013 yılında Üsküp’ün Butel semtinde, Üsküp esnafı, mahalle sakinleri ve Çayır 
Belediyesinin katkılarıyla yaptırılan Fettah Efendi Camisinin, şairin kendi vatanında 
yaşadıklarıyla ilgili kısmî de olsa bir “iade-i itibar” özelliği taşıdığı söylenebilir.
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“Fettah Efendi daha parlak daha zengin bir zekâya sahip. Hayal 
ufku geniş, muhakeme gücü yeterli ve susmak bilmeyen bir natıka… temas 
ettiği konular umumiyetle ilmî ve edebi.”8 

Bütün bu özelliklerinin onun şiirlerine yansıması tabiidir. Bunların 
yanında, şairin Osmanlı Türkçesine hâkim olması, kelime hazinesinin çok 
geniş olması gibi özellikleri de onun şiirini kalite yönünden etkilemiştir. Yine 
şairin talebesi olması hasebiyle onu yakından tanıyan Cavit Saraç, onun şiiri 
ve şiir yazma süreciyle ilgili şu önemli bilgileri verir:

“…Lügat bilgisi, kelime hazinesi çok geniş. Bu yüzden şiirleri de 
kafiye ve anlam bakımından kalitelidir. Bir de onun enteresan bir özelliği 
de anında bu şiiri tasarlamasıydı. Yani normal bilinenden öte kâğıt kalem 
alıp, oturup düşünüp, şiir yazmazdı. Mesela seninle burada otururken iki 
ya da üç şiir yazabilirdi. Bakarken, gülerken, konuşurken aniden herhangi 
bir mecliste olsa bile oradaki birine ‘yaz’ derdi ve mısralar dökülürdü 
dudaklarından. Bu hayret verici bir şey. Allah’ın müstesna kullarına nasip 
olduğu vehbi bir özellik.”9 

İlk şiirleri Üsküp’te çıkan “Sadâ-yı Millet” gazetesinde yayımlanan 
Abdülfettah Rauf,10  eser verdiği dönem itibariyle bakıldığında, bir geçiş 
dönemi şairidir denebilir. İçerik ve şekil olarak incelendiğinde, Abdülfettah 
Rauf’un şiirlerinin Balkanlar’da oluşturulan Türk edebiyatı için eski ve 
yeni şiir arasında bir köprü özelliği taşıdığı görülür. Bu bölgedeki Türkçe 
edebi faaliyetlerin neredeyse durma noktasına geldiği bir dönemde, binlerce 
mısralık şiirler üreten bu şairin hak ettiğince tanıtıldığını söylemek mümkün 
değildir. Bu durumu Süleyman Baki şu şekilde dile getirmektedir: 

“O, yaşadığı dönemde Osmanlı’yı ruhunda yaşayan ve yaşatan bir 
alim ve şairdir. Belki de Osmanlı sonrası yetişmiş en büyük ve en güçlü İslam 
şairidir. Binlerce şiiri olan bu şairimizi maalesef biz, yeterince tanımıyor ve 

8 Sadak, Bekir; “Biz Oralarda Kalmalıydık” (Prof. Dr. Bekir Sadak ile Konuşma), El-Hilal, 
Mayıs 1991, S: 26, s.17.
9 Emin, Nedim; “Üsküplü Cavit Bey ile Mülakat”, Köprü Dergisi, S: 56, Nisan-Mayıs-
Haziran 2013,  s. 31-35.
10 Baki, Süleyman;  Baki, Süleyman; “Üsküplü Şair Fettah Efendi’nin Şiirlerinde Mehmet Âkif’in Vefaatı”, 
Uluslararası Mehmet Âkif Ersoy Milli Birlik ve Bütünlük Sempozyumu 12-14 Ekim 2011, 
Bildiriler Kitabı (Edit.: Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul ORAL), İstanbul Sabahattin Zaim Üniv. Yay. 
İstanbul 2011, s. 321.
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de tanıtamıyoruz. Bugün bile hala hakkında ne bir eser yazılmış nede bir 
ilmi toplantı düzenlenmiştir.”11   

 Çalışmamızda; Balkan Türklüğünün en önemli şairlerinden birisi olan 
Abdülfettah Rauf’un şiirlerindeki “vatan” teması incelenecektir. Abdülfettah 
Rauf’un şiirinde “vatan”; kimi zaman sevgi ve hasret anlatımlarıyla, kimi 
zaman dönem ve durum tahlilleriyle, kimi zaman ümit veya ümitsizlikle, kimi 
zaman da yakarış vesilesi olarak karşımıza çıkmaktadır. Biz de çalışmamız 
kapsamındaki değerlendirmelerimizi bu ana başlıklar altında yapacağız.12

1.Vatan Sevgisi-Vatan Hasreti
Abdülfettah Rauf’un şiirindeki vatan sevgisi ve vatan hasretinin 

boyutları, şairin yaşadığı dönemin özellikleriyle doğrudan ilişkilidir. Şair, 
1910-1963 yılları arasında yaşamıştır. Bu yıllar içerisinde Makedonya, 
son derece çalkantılı günler geçirmiştir. Dikkat edilirse bu yıllar, Balkan 
Savaşlarını, I. ve II. dünya savaşlarını içerisine alan yıllardır. Şairin yaşadığı 
ve şiirlerine ekseriyetle konu olan Makedonya da bütün bu savaşlardan en 
çok etkilenen bölgelerin başında gelmektedir. Ayrıca bu yıllar, Balkanlar’ın 
köklü siyasi ve kültürel değişimler yaşadığı yıllardır. Yüzyıllar boyunca 
bu bölgede hâkim olan Türk-İslam kültürünün bu topraklardan büyük 
sancılarla çekilmek zorunda kaldığı bu dönemde, bu çekilmenin oluşturduğu 
sıkıntılardan en çok, Abdülfettah Rauf’un da içerisinde bulunduğu bölgenin 
duyarlı ve eğitimli şahsiyetleri etkilenir. Kültürel değişimin en etkili bir 
şekilde ve hızlı olduğu mekânlar şüphesiz ki şehirlerdir. Üsküp, köklü 
geçmişiyle bu değişimi Balkanlar’da en çalkantılı bir şekilde yaşayan 
şehirlerin başında gelmektedir. 

Abdülfettah Rauf’un şiirlerinde vatan sevgisi ve hasreti iç içe görülür. 
Şairin, vatanı sadece vatan olduğu için sevmesinin yanında, ondaki değişime 
üzülmesinden kaynaklanan şefkatle karışık bir vatan sevgisi de şiirlerde öne 
çıkar. Şair,   Üsküp’te doğmuş ve bu şehirde ölmüştür. Şair duyarlılığıyla 
11 Baki, Süleyman; agm. s. 320. Baki, Süleyman; agm. s. 320.
12 Değerlendirmeler, Dr. Muhammed Aruçi’nin arşivinden alınan ve araştırmacının  Değerlendirmeler, Dr. Muhammed Aruçi’nin arşivinden alınan ve araştırmacının 
kendisinin Lâtin harflerine çevirdiği 220 adet şiir ve El-Hilal gazetesinde yayımlanan şiirler 
üzerinden yapılacaktır.
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bu şehrin her köşesiyle ayrı bir gönül bağı kurmuştur. Özellikle de “Vardar” 
nehri, onun vatan sevgisinin bir göstergesi olarak şiirlerinde önemli bir yer 
tutar. Şair, çok sevdiği vatanın tam ortasından geçen Vardar nehri karşısında 
sık sık tefekküre dalar ve bu nehre karşı şiirler söyler. Bu nehir “sırdaş”tır. 
Kendisiyle “hasbihal edilen”dir. 
 “Vardar duyur figân-ı fecâyi meâbını 
Haykır asırların biriken ızdırabını
Düştüm yine ben bu hal-ı melâl iştimâle ben
Geldim seninle işte bugün hasbihale ben” (Vardar)

Aslında Vardar, sadece bir nehir olmaktan öte, beş asırlık 
şanlı tarihin tanığıdır ve bu yönüyle de “eski aşina”dır. Zaman zaman 
kendisinden “teselli istenen”dir.
“Ey eski âşinâ! Bana bir parça teselliyet 
Feryad ve ızdırabıma bir parça merhamet!
Varsa eğer figânıma ortak sesindedir
Beş asrın âhı hatıra-i bîkesindedir
Tarihimi terennüm eden ses senin sesin 
Beş şanlı asrı resmediyor şanlı ma’kes” (Vardar)

Bir başka şiirinde de şairin “zindana dönen ruhunu” ferahlatmak 
için özellikle de Vardar nehrinin kenarına geldiği net bir şekilde 
dile getirilir. Bu sefer Vardar’ın sıfatı “Ulu Vardar”dır ve yine nehir, 
kendisinden “teselli istenen”dir.
 “Zindana dönüp ruhlara gelmişti cihan dar
Hasret ile koştum sana geldim ulu vardar” (Vardar Karşısında Bahar-
25.04.1959)

Vardar nehri özellikle de bahar aylarında şairin kalbine coşkunluk 
verir. Şair, özellikle de bahar aylarında Vardar nehri karşısında coşkun 
duygulara kapılır. 
 “Onlarda eğer var ise bin neşeli ilhân
Yurdumda da var kalbi çalan haşmet ve elvân” (Vardar Karşısında Bahar-
25.04.1959)

  Ancak şairi ilgilendiren sadece yurdundaki güzellikler değildir. 
Şair, yurdunu bir bütün olarak düşünür ve sever. Eğer şairin yurdunda başka 
dertler varsa, Vardar’ın “neşeli bir ses ile çağlaması” da onun vatanla ilgili 
kaygılarını gidermeye yetmeyecektir. 
  “Vardar ki bugün neşeli bir ses ile çağlar
Billahi o neşe bu hazîn kalbimi dağlar
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Ahfâdıma bilmem kalacak mı bu güzel yurt
Ruhum buna bin hasret ve hüsran ile ağlar” (Bir Garîbin Baharda Hazân 
Duyguları-25.04.1959)

Üsküp’te şairi Vardar nehrinden başka etkileyen bir mekân olarak 
da “Islahhane Ormanı”nı verebiliriz. Şair ormanı da tıpkı Vardar nehri gibi 
“dertlere derman” olarak görür. 
“Orman nice can dağlayacak dertlere derman
Nice bîkeslere me’vâ güzel orman” (BAHAR! Islahhâne Ormanında-
25.04.1959)

Islahhane ormanında da zaman zaman şairin vatan sevgisi canlanır 
ve gönlü raks eder. 
“Mest oluyor gönüller bu zevke bir göz baksa
Bu güzellik süzülüp gönlüne toptan aksa
Rüzgar bile çıldırmış döner döner ortada
Ağaçlarla beraber gönlümde girdi raksa” (Üsküb’ün Islahhâne Parkında-
24.05.1959)

Görüldüğü gibi şair, vatanının belli yerlerinin sadece güzellikleriyle 
ilgilenmez, aynı zamanda bu yerleri kişileştirerek onlarla dertleşir. Sadece 
bu yerler değil, aynı zamanda Üsküp’ün kendisi de şehir olarak bir “fikir 
sığınağı” ve “dert ortağı”dır.
“Lutfettiğiniz tuhfe-i zî-kıymeti aldım
Dostlar!İnanın fikrimi ta Üsküb’e saldım” (Enîs-i Vicdanım Hafız Şaban ve 
Sadullah Efendilere!)

Şairi vatana bağlayan en önemli yerlerden birisi de Üsküp’teki Gazi 
Baba Türbesi’dir. Şaire göre bu türbe, “kapanmış şan tarihi”nin tek kalan 
izidir. 
 “Yurdumda kapanmış şan tarihinin 
Müstakil muazzam hür merîhinin 
Sen kaldın bugün tek kalmış bir izi 
Yıkılma unutma terk etme bizi 
Ölüler evinde diri kal daim 
Cihan yere batsa sen tek kal kâim
Türbenle yaşasın milyonla cana
Milyonla şöhretli şanlı insana 
Ebedî nişana kalmış son timsâl
Türbenle bağışla tarihe emsâl” (Kadî Baba Türbesi Önünde-6 Mayıs 
1957)

Abdülfettah Rauf’u çok sevdiği vatanına en çok bağlayan mekânlardan 
birisi de, rejim ve anlayış değişiklerine bağlı olarak eskisi gibi faal durumda 
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olmayan medresedir. Şair medresesini çok özler. Ona göre medrese “ilim, 
edeb, feyz, nur” merkezidir.    
“Ey âsumân-ı ilim ve edeb arş feyz ve nur
Nerde senin sitârelerin etmiyor zuhûr
Nerde senin sitârelerin âfil oldu mu
Senden senin muhibblerin ah gâfil oldu mu” (Ey Medrese Sana)

Şiirden de anlaşıldığı gibi şairi üzen sadece bu mekânın akıbeti 
değildir; aynı zamanda o mekânın muhiplerinin gafil olmasıdır. Şair vatanın 
bağrındaki böylesine değerli medresenin ortadan kaldırılmasına insanların 
tepkisiz kalmasına adeta isyan eder. Bir diğer şiirinde de medresesini “şanlı” 
sıfatıyla nitelendirir. 
 “Geldin hayalzârıma ey şanlı medrese!
Doldu tasvîrinle elem ruh-ı …
Kur’an’ımın tuyûruna bir âşiyân idin
İmanımın nücûmuna bir âsümân idin” (Medresem İçin-18 Şubat 1960)

Abdülfettah Rauf’un şiirlerindeki “vatan hasreti” tek yönlü değildir. 
“Vatan” ile ilgili “hasret” içeren şiirlerine bakacak olursak bu hasretin iki 
yönlü olduğunu görürüz. Birincisi, vatandan uzakta olmanın verdiği “ayrılık 
duygusundan mütevellit” hasret duygusudur. İkincisi ise, her ne kadar 
vatana yakın olsa da, şairin vatandaki siyasi ve kültürel değişimden dolayı 
bulunduğu mekâna yabancılaşmasından kaynaklanan “geçmişin şa’şalı 
günlerine” hasret duygusudur.

Şair, askerlik veya başka nedenlerle zaman zaman o çok sevdiği 
vatanından ayrılmak durumunda kalmıştır. Vatanından uzakta yazdığı 
şiirlerde vatan sevgisi ve vatan özlemi son derece açık ifadelerle kendini 
gösterir.
 “Ey vatan özledim hep hâkini eflâkini
Âbını mehtâbını, ebnâ-yı cevhernânını
Sen ne cennetsin güzel yer sen nesin ey yâr-ı dil
Özledim Allah bilir yârin cemâl-i pâkını” (Gurbet Elinden-24 Teşrîn-i 
Evvel 1936)

Bazı durumlarda vatana yönelik bu hasret duygusu o dereceye gelir 
ki gurbet bir “garabet” halini alır ve de yaşanan yer de adeta bir “mezar” 
olur.
 “Gurbet ne kadar garâbet âlûd
Bir hal-ı melâl ve mihnet efzûd 
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Yurdumdan uzak garîb ve nâçar 
Kaldım bu mezar içinde bîzar” (Feryâd-ı Gurbet!)

Şairin vatana yönelik bir diğer hasret duygusu da, siyasi ve kültürel 
değişimden dolayı “geçmişin şa’şalı günlerine” hasret duygusudur. 
Bunun temelinde daha önce de belirttiğimiz gibi “mekâna yabancılaşma 
duygusu” vardır. Şair, “Benden de askerâna kuru bir hediye, Firkat-ı 
vatan münasebetiyle yine vatan terâneleri” sözleriyle başlayan bir şirinde 
“vatan”dan meramının ne olduğunu gayet net bir şekilde ortaya koyar.
“Ezan sadâsını susturma âsumânında 
Budur budur Yüce Rabbim bana merâm-ı vatan” (Başlık yok- 2 Teşrîn-i 
evvel 1936)

Şaire göre, bir yerin “vatan” sayılabilmesi için semalarında ezanların 
dalgalanması gerekir. Bu durum bir başka Üsküp’lü şair olan Yahya Kemâl’in 
“Ezansız Semtler” adlı yazısını hatırlatmaktadır. 

“Kendi kendime diyorum ki: Şişli, Kadıköyü, Moda gibi semtlerde 
doğan, büyüyen, oynayan Türk çocukları milliyetlerinden tam bir derecede 
nasip alabiliyorlar mı? O semtlerdeki minareler görülmez, ezanlar işitilmez, 
ramazan ve kandil günleri hissedilmez. Çocuklar Müslümanlığın çocukluk 
rüyasını nasıl görürler. 

İşte bu rüya, çocukluk dediğimiz bu Müslüman rüyasıdır ki bizi 
henüz bir millet halinde tutuyor. Bugünkü Türk babaları havası ve toprağı 
Müslümanlık rüyası ile dolu semtlerde doğdular, doğarken kulaklarına 
ezan okundu, evlerinin odalarında namaza durmuş ihtiyar nineler gördüler. 
Mübarek günlerin akşamları bir minderin köşesinden okunan Kur-an’ın 
sesini işittiler, bir raf üzerinde duran Kitâbullah’ı indirdiler, küçücük elleriyle 
açtılar, gülyağı gibi bir ruh olan sarı sahifelerini kokladılar. İlk ders olarak 
besmeleyi öğrendiler; kandil günlerinin kandilleri yanarken, ramazanların, 
bayramların topları atılırken sevindiler. Bayram namazlarına babalarının 
yanında gittiler, camiler içinde şafak sökerken Tekbirleri dinlediler, dinin 
böyle bir merhalesinden geçtiler, hayata girdiler. Türk oldular.”13

Görüldüğü gibi Yahya Kemal de Abdülfettah Rauf gibi vatan ile 
üzerinde yaşayanlar arasında sıkı bir ilişki kurmakta ve “ezan sesleri”ni vatan 
için önemli bir unsur olarak görmektedir. İşte bu yüzdendir ki Abdülfettah 
Rauf, vatanındaki değişen şartları bir türlü kabullenememekte ve “vatanın 
13 Kemal, Yahya; Aziz İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 2008. Kemal, Yahya; Aziz İstanbul, İstanbul Fetih Cemiyeti Yay., İstanbul 2008.
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geçmiş günlerine” hasret duymaktadır. Şair Blaçe için yazdığı bir şiirde de 
bu mekânın İslâm diyarı olmasını ister. Zira vatan, şairin gözünde o zaman 
değer kazanır. 
 “Bu mübarek altın ova buradaki her şen yuva
Müslüman’a kalsın me’vâ gelmesin bir halel Blaçe” (Koçana’nın 
Blaçesine-24 Haziran 1947)

Eğer vatanda “değişim” söz konusu olursa şairde de “yabancılaşma” 
olur. Dolayısıyla şiirlerde sürekli geçmişe yönelik bir özlem duygusu 
görülür. 
 “Vaktiyle bu yamaçları süslerdi lâleler
Vaktiyle bu ufukları renklerdi hâleler
Vaktiyle hande zevk ü sefâ çağlıyor iken
Çınlar bugün zenin ü semâsında nâleler” (Dönen Çark Karşısında-2 
Temmuz 1957)

Zira şair sürekli olarak Türk-İslâm tarihinin o “zinde” devirlerine 
hasret duyar. Bu da doğal olarak şiirlerde vatan için bir “mazi-hal” 
karşılaştırmasına yol açar.
 “Neydi yâ Rab o zinde devr-i şebâb
Ya nedir olduğum bu devr-i harâb
Çağlayanlar tasavvur eylerken
Galibâ hepsi bir serâb ve serâb” (Geçmişi Andım-5 Eylül 1959)

Şiirde geçmiş günlerin “devr-i şebâb”la hâlin ise “devr-i harâb” ile 
nitelendirildiğini görüyoruz. Aşağıdaki şiirde vatanın geçmiş günlerine 
duyulan hasretin açıkça dile getirildiği görülmektedir:
 “Gitme ey ruhuma şevk-ı âver olan tayf-ı vatan
Şimdi hasret çekeriz mihrimize mahımıza” (Rabbimiz Bizi Dilşâd Edecek-
12 Temmuz 1936)

Şair, birçok şiirinde geçmişin fetihlerle dolu günlerini tasvir eder. 
“Üsküp fatihi” olarak da bilinen “Paşa Yiğit” için yazdığı şiirler, şairin bu 
vatanın şanlı günlerine duyduğu hasretin en önemli göstergeleridir.
 “Gözünde berk-ı celadet yüzünde renk-i celâl
Tecessüm eyledi karşımda şanlı bir timsal
Elinde seyf-i mehâbet …………….  …………….
Bu ilk gazanfer-i İslâm o merd bî misâl
Livâ-ı hamd-ı hidayet bu dest-i rahmet ile
Bu kutr-ı kâfire salmıştı sâye-i ikbâl” (Paşa Yiğit)

Yine şairin “Neydi O Erler!” adlı şiirinde de Üsküp fatihi Yiğit 
Paşa’nın ordusu övülür ve o günlere duyulan hasret vurgulanır.



.

142 

Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ

 “Destinde seyf-i satveti önde Yiğit Paşa
Kimdir ya sanki karşı devrân eritmiyor taşa 
Doldurdu kâinatı büyük müjde sesleri
Dağ taş çağırdı: fetih ve zafer ordusu yaşa!” (Neydi O Erler!-Şubat 1959)

Geçmişe, özellikle de Balkanlar’ın, Üsküp’ün fetih günlerine duyulan 
bu hasret, Yahya Kemal’de de sıkça gördüğümüz bir durumdur.  

“Üsküp ki Yıldırım Beyazıd Han diyârıdır,
Evlâd-ı fâtihân’e onun yâdigârıdır.
Firûze kubbelerle bizim şehrimizdi o;
Yalnız bizimdi, çehre ve rûhıyle biz’di o.
Üsküp ki Şar-dağı’nda devamıydı Bursa’nın.
Bir lâle bahçesiydi dökülmüş, temiz kanın.” diyen Yahya Kemâl’in 

özlemini ve hasretini, sadece sözler değişmiş olarak Abdülfettah Rauf’ta 
bulabiliriz. Şairin, “Şehîde-i Şedâid Üsküb’üm İçin” adlı Üsküp için yazılmış 
olan belki de en uzun şiir diyebileceğimiz şiirinde Yahya Kemâl’le olan bu 
benzerlik dikkat çekicidir.
 “Üsküb’üm yandım bu acıklı kaderinde
Yâd el dolaşır eski âhalisi yerinde
Güller yerine gözlere batmakta dikenler
Kuş namına baykuş ötüyor bahçelerinde
…
Ey Yıldırım’ın bizlere bir andacı Üsküp
Çıktın elimizden bu kadar pek acı Üsküp
Sen kimlere kaldın bugün eyvah yanarım ben
…………domuzlar güveği ey cici Üsküp” (Şehîde-i Şedâid Üsküb’üm İçin-5 
Eylül 1959)

Görüldüğü gibi her iki Üsküp şairi de bu şehrin Yıldırım Beyazıd’dan 
emanet olduğu konusunda hemfikirdir. Sadece bir şair “andaç” kelimesini 
kullanırken diğer şair “yadigâr” kelimesini tercih etmektedir.

Şairin zulme uğrayan dindaş ve soydaşlar için yazdığı “Tatar 
Kardeşlerime!” adlı şiirinde de Üsküp merkezli bir tarih bilinci göze 
çarpar.
 “Nerde ta Üsküb’e at sürmüş Giraylar” (Tatar Kardeşlerime!-12 Kanun-i 
Sânî)

Vatandaki değişim şairin ruhunu o kertede bunaltır ve eski günlere 
hasret o dereceye varır ki, şair, vatan bu durumdayken ölmesi durumunda 
gözleri açık gideceğini belirtir.
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“Ölsem açık kalırdı hâtif! Şu çeşm-i zârım
Görmez isem vatanda bir feyz ……” (Görmez İsem Vatanda)

Şairin, vatanın “mazisi” ile “hâl”i arasındaki farktan muzdarip 
olması, her mısrada kendisini gösteren baskın bir duygudur. Çünkü şairin, 
devrinin yüksek tahsil görmüş ve vatanına karşı sorumluluk duygusu hat 
safhada olan birisi olarak, vatanıyla ilgili hayalleri vardır. Fakat bu hayaller 
gerçekleşme imkânı bulamamıştır.   
“Yüce ahlâk mâbedi yapmak isterken yurdu
Bir kârhane yaptılar hep dağımı taşımı” (Ey Hayat Bî-Vefâ! Ey Ömür Pür 
Cefâ ve Ey Âlem Bî Safâ!-12 Şubat  1960)

Görüldüğü gibi şair yurdunu bir “yüce ahlâk mâbedi” yapmak 
istemektedir. Ancak vatan, şairin gözünde, “ahlâk” kurallarından olabildiğince 
uzaklaşmıştır. Bütün bu durumlara bağlı olarak, şairin şiirlerinde  “vatan 
sevgisi”nin bir başka tezahürü de onu “namus” olarak görmesidir. 
“Yürü namusunu kurtar bu denî ellerden
Bu güzel yurdunu kurtar bu sefil ellerden
Korkma imanla yanar dağları söndür 
Yavrunu kurtar o alçak deli katillerden” (Hergünkü Acı Sesler- 18 Ağustos 
1956)

Şaire göre o çok sevdiği vatanın imanına saldıranlar “denî”dir, 
“sefil”dir, “alçak deli katiller”dir. Bir diğer şiirinde de şair, vatanın bu 
durumuna “afgân” ifadeleriyle dikkat çeker. Vatanı bir namus olarak 
gördüğünü de “Âgûş-ı vatanda yatıyor işte ecânib” ifadesiyle belirtir.
 “Efgân yine efgân yine efgân yine efgân
Âgûş-ı vatanda yatıyor işte ecânib
Sarmış bütün âfâkımızı zulm ile zulmet
Ya Rab acı! Gönder bize bir lem’a-i rahmet” (Efgân Yine Efgân!-Eski)

1950-1960 yılları arasında Üsküp ve Makedonya’dan Türkiye’ye 
Müslüman göçleri artar. 14 Vatanını bu kadar çok seven bir şair olan 
Abdülfettah Rauf’un özellikle de bu yıllar arasında yazdığı şiirlerinde 
sürekli olarak “göç”ün aleyhinde ifadelere rastlanır. Özellikle de 1959 
yılında yazdığı “Yine Vatan İçin” adlı şiirinde “yurdun terk edilme endişesi 
ve acısı” hissedilir. 
 “YİNE VATAN İÇİN”
Beni bir zulm-i müselleh koğuyor yurdumdan
Buna karşı komağa güç bana yok yandım ben
Bakarım ufkuna kan rengine girmiş güneş
Sanki bir memleketin göklere çıkmış ateşi
14 Göçler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ağanoğlu, Yıldırım; Osmanlı’dan Cumhuriyete  Göçler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ağanoğlu, Yıldırım; Osmanlı’dan Cumhuriyete 
Balkanların Makûs Talihi: Göç, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2001. 
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Varsa da sanki verem çehresi baglar mehtap
Hep yıkılmış ne mezar kaldı ne minber, ne mihrab
Sürülür öz vatanından sürünür yurttaşlar 
Meskenetle aşağı doğru eğilmiş başlar

Sanki gözyaşları halinde dökülmüş ciğeri
Kanlı yaşlarla selamlar gidiyorken bu yeri
Neye gitsün ana yurdu ata yurduydu bu yer
Gitmiyorlar onu tard etmededir mücrimler

Kim ya Rab kalacak bunca büyük şanlı yatan

Kime ısmarlayayım ben seni ey yaslı vatan!” (Yine Vatan İçin-27 Mart 
1959)

“Göç”e ve vatandan kovulmaya karşı en açık ve içten ifadeler içeren 
bu şiirde şairi en çok üzen şey bu zulme karşı koyamayışıdır. İşte tam da bu 
yüzdendir ki şair, ufuktaki kızıllığı “kan rengine” ve “yükselen bir ateşe” 
benzetir. Çünkü şaire göre, vatandan kovulanlardan dolayı vatan “ölümcül 
bir hastaya” dönmüştür. Zira bu yeri kimsenin terk etmemsi lazımdır. Çünkü 
bu yerler “ana yurdu-ata yurdu”dur.

Yine şair “Arkadaş!” adlı şiirinde “göç”ü yani “yurdunu terk etmeği” 
gerekçeleriyle birlikte “Hakk’a sığınılacak” bir durum olarak görür ve 
gösterir.
 “Bir kılıcın şûlesi her şimşeği
Bir yiğidin medfeni her tümseği 
Hakk’a sığın yurdunu terk etmeği 
Yâda getirme a çelik arkadaş
Haydi şehitler evine koş ulaş” (Arkadaş! -18 Ağustos 1956)

Şiirin bazı bölümleri, yine vatan şairleri olan Yahya Kemâl ve 
Necmettin Halil Onan’ın bazı mısralarını hatırlatır. “Bir kılıcın şûlesi her 
şimşeği” dizesinde Yahya Kemâl’in “ Üç şanlı harbin arş’a asılmış silahları/ 
parlardı yaşlı gözlere bayram sabahları” mısralarını hatırlatır.   “Bir yiğidin 
medfeni her tümseği” dizesi de Necmettin Halil Onan’ın “Bir Yolcuya!” adlı 
şiirindeki “…Gördüğün bu tümsek Anadolu’nda/ İstiklâl uğrunda, namus 
yolunda/can veren Mehmed’in yattığı yerdir.” mısralarını hatırlatır. Her 
birisi yoğun vatan sevgisi içeren bu şiirler arasındaki benzerlikler tesadüfî 
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değildir. Çünkü bu şiirlerin her biri, “vatanın kaybedilme tehlikesi ve 
endişesi” karşısında yazılmıştır. Şair, “Hakk’a sığın yurdunu terk etmeği” 
dizesiyle de asıl söylemek istediği düşünceyi, “göç”ün yanlışlığını, etkili bir 
şekilde dile getirmiştir.

Yine şairin 1960 yılında yazılan “Hicrân-ı Vatan Hamâsî İçinde” adlı 
içli şiirinde, vatanı bırakıp gitmenin, yani “göç”ün acısı ön plana çıkarılır.
 “Ey vatan senden çekilmek de çekilmez bir elem” (Hicrân-ı Vatan Hamâsî 
İçinde-13 Şubat)

Abdülfettah Rauf’un şiirinde görülen vatan sevgisi üzerinde 
değerlendirmeler yaparken, bir hususa daha değinmek gerekir ki, şairin vatan 
sevgisi çoğu zaman Üsküp ve Makedonya sınırlarını da aşmaktadır. Şair, 
birçok şirinde Balkanlar dışındaki İslâm coğrafyasının dertleriyle de hemhâl 
olur. Zira oraları, İslâm coğrafyası oldukları için, başlarına gelen musibetler 
karşısında, kendi vatanı gibi savunur. “Kahraman Mısır ve Mısırlılar İçin”, 
“Kahraman Cezayir İçin” ve “Tatar Kardeşlerime”  adlı şiirleri bu durumun 
en güzel örnekleridir.

 2.Hâl Tasviri
Abdülfettah Rauf’un birçok şiirinde, değişen siyasi ve kültürel 

şartlar doğrultusunda vatanın durumu tasvir edilir. Şair, vatanın sosyal ve 
kültürel durumuyla ilgili tasvirlerinde kimi zaman o kadar ayrıntıya girer ki, 
bu şiirlerin adeta devrin şahidi olduğunu söyleyebiliriz. Bu tasvirler çoğu 
zaman “mazi-hâl karşılaştırması” şeklinde olur.
 “Vaktiyle bu yamaçları süslerdi lâleler
Vaktiyle bu ufukları renklerdi hâleler
Vaktiyle hande zevk ü sefâ çağlıyor iken
Çınlar bugün zenin ü semâsında nâleler” (Dönen Çark Karşısında-2 
Temmuz 1957)

Şiirde, “Zevk ü sefanın çağlaması” ile “nâlelerin çınlaması” ifadeleri, 
şairin mazi ile hâl arasındaki farkı anlatabilmek için kullandığı sese dayalı 
ögelerdir.

Şairin “mazi-hâl” karşılaştırması yaptığı birçok şiirinde, vatanın 
vaktiyle “bir öz mal” olduğu vergulanır.
“Dedemi yağma eden merhamet eder mi bana
Çok değil dün bu vatan bizlere bir öz maldı 
Sen bugün sendeleye sendeleye hamallık
Ettiğin çorbacılar dün atana hamaldı” (Ümitsiz- 6 Eylül 1959)
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Dörtlükteki “Çok değil dün bu vatan bizlere bir öz maldı” dizesi bu 
şartlar altında bir vatanda yaşayan ve vatan tasavvuru benzer olan şairler 
için alışılagelmiş bir mânâ içerir. Zira bu dize bize, Üsküp’lü şair Yahya 
Kemâl’in “Vaktiyle öz vatanda bizimken, bugün niçin/ Üsküp bizim değil? 
bunu duydum, için için” mısralarını hatırlatır.

Şair “hâl”i tasvir ederken birçok şiirinde “mazi”nin “beş yüz yıllık” 
olduğunu vurgular ve ardından şimdiki zamanla ilgili hayal kırıklıklarını 
ortaya koyar.
“Bir milletin kayboldu beş asırlık hayatı
Yıkıldı bin emekle kurduğu kâinatı
Milyonla can ve kanla yapılmıştı bu âlem
Şimdi artık gözünde ne bir hal var ne  âtî” (Hayret ve Dalâlet His 
Figânları- 16 Şubat 1960)

İsminde bile “hayret” kelimesinin geçtiği bu şiir, beş asırlık geçmişin 
ardından vatanın aldığı hâlin şairi uğrattığı hayal kırıklığına iyi bir örnektir. 
Öyle ki, şair “Milyonla can ve kanla yapılmış” olan bu âlemin yok olmasının 
üzerine, hâli de geleceği de istememektedir.

Bir diğer şiirinde şair, şanlı günlerden sonra vatanın düştüğü durumu 
biraz da umutsuzluğu ön plana çıkararak tasvir eder.
 “Sardı bir ateş-i hüsran küle yurdu çevirir
Öyle yangın ki bize yâdı bile lerze verir
Bu hazîn manzaradan kalbi çelik olsa erir
Bu musibet teni yalçın kaya olsa devirir” (Zavallı Vatan ve Vatandaşlar- 6 
Eylül 1959)

Dörtlükteki vatan tasviri, bu sefer görsel unsurlara dayanarak 
yapılmaktadır. Vatan “hüsran ateşi”yle sarılmıştır ve bu durum “hazin bir 
manzara”dır.

Şairin “hâl”de tasvir ettiği yurt, yanmış ve yıkılmış bir yurttur. Bir 
önceki dizelerdeki “yanmış vatan” tasvirini aşağıdaki şiirde “yıkılmış vatan” 
olarak görüyoruz.
 “Yıktılar bir yurdu yâ Rab kaldı bomboş bir diyar
Kaldı hep ağyâr ve a’dâ gitti elden nazlı yar
Kalmadı bir yurt içinde tab’ ve vicdana uyar
Ben figân ettimse Tanrım kim bu feryadı duyar” (Hicrân-ı Vatan Hamâsî 
İçinde-13 Şubat 1960)



  HİKMET  23 - Mayıs - May 2014

147

Aslında şiirin yazıldığı dönem, yeni rejimin Üsküp ve dolayısıyla 
da Makedonya’yı kendi dünya görüşü çerçevesinde yeniden inşa etme 
iddiasında olduğu bir dönemdir. Fizikî ve kültürel olarak atılan adımların 
hiçbirisi şairin gözlerinin önünde yıkılan beş yüz yıllık vatan manzarasını 
silemez. 
“Handler, güller baharlar gönlüme bîgânedir
Bence ismi varsa cismi yok birer afsânedir
Dağlarıyla bağlarıyla baksanız kâşânedir
Bence lâkin yaslı yurdum eski bir viranedir” (Hicrân-ı Vatan Hamâsî 
İçinde-13 Şubat 1960)

Dizelerde görüldüğü gibi yurt her ne kadar dağlarıyla taşlarıyla bir 
“kâşâne”yi andırsa da, ne kadar süslense de, “yakılıp yıkılmalar”dan dolayı 
“yaslı” bir yurttur ve “eski bir virane”dir. 

Şair aynı şiirde vatanın bu hâlimi “matemhâne” olarak da tasvir 
eder.
 “Müslümana dert ve mâtemhâne olmuş bir vatan” (Hicrân-ı Vatan Hamâsî 
İçinde-13 Şubat 1960)

Bütün bu tasvirler karşısında şairin durumu da çok önemlidir. Vatanın 
“hâl”deki durumunu “mazi”ye bakarak “yaslı”, “virane” ve “matemhâne” 
gibi tasvir ifadeleriyle nitelendiren şair, bu manzara karşısında kendisini sık 
sık “virane üzerindeki bir baykuş”a benzetir.
 “Bense feryadımla ol viranede bir baykuşum
Sanki kalbinden vurulmuş haykıran hor bir kuşum
Böyle bir viranede ben bir aşiyana ………
Neş’e-i mâzîye mâtemler … durmuşum” (Hicrân-ı Vatan Hamâsî İçinde-13 
Şubat 1960)

Şiire göre, vatanın durumundan mustarip olan baykuş, “mazinin 
neşesine mâtemler” söyler. Şair, “Yine Vatan İçin” adlı şiirinde “virane” ve 
“baykuş” tasvir ifadelerini bir arada kullanır.  
 “Bağı virane ve bülbülleri baykuşlar olup
Sahasında ne terâne ne de yârân kalsın
İsterim böyle olunca ne akar bir ırmak
Ne açan gonca ne bir bülbül-i nâlân kalsın” (Yine Vatan İçin-30 Eylül 
1959)
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“Gürleyen Dert” adlı şiirde de şair, benzer bir karamsar tablo çizer.  
Bu tabloda yine “solup gitmiş bir bağ” ve “baykuş sesiyle ufku çınlayan bir 
vatan” vardır.
“Sönüp gitmiş ocağım artık tütmez olmuştur
Solup bitmiş bağımda çeşme bitmez olmuştur
Baykuş sesiyle ufku çınlayan vatanımda
Bahar olmaz gül açmaz bülbül ötmez olmuştur” 
     (Gürleyen Dert-6 Eylül 1959)

Şaire göre vatan bu perişan hâldeyken güllerin açması da bülbüllerin 
ötmesi de bir şey ifade etmez. “Hâl”in durumu bu derece acı verici olunca, 
şair için vatanda hiçbir güzellik kalmamaktadır. Zira vatanı “bin kanlı mezar”  
hâlini alan bir insana neşe değil mâtem yakışır.
“Yurdun ki bütün sahası bin kanlı mezardır
Bülbül sesini dilememiz bizlere ardır
İkbâlde olan kimselere kış da bahardır
Yurdunda gârib kalmışın ama nesi vardır” (Bir Garîbin Baharda Hazân 
Duyguları-25.04.1959)

Bu dörtlüklerde İslâm kültürünün sosyal hayata yansıyan 
umdelerinden birisine atıf vardır. İslâm kültürünün yaşandığı bir ortamda, 
ölüye ve dolayısıyla da mezarlığa saygı duyma vardır. Ölüm hadisesi yakın 
bir zamanda olmuşsa veya mezarlık yakın bir mesafedeyse neşe içeren 
tavırlardan sakınılır. Bu durum saygının getirdiği bir gerekliliktir.  Şair de 
yurdu “kanlı bir mezar”a benzetir. Dolayısıyla vatan bu hâldeyken “bülbül 
sesini dilemek”, “ar”dır. Zira vatanı bu hâlde olan bir insan “garip”tir. Ancak 
şair, zaman zaman, yine vatana duyduğu sevginin ve vatanın güzelliğinin bir 
sonucu olarak,  mutlu olur. Ama bu kısa sürer.
 “yurdumda garîb olduğumu bir dem unuttum
Haşmetli baharın ulu dünyasını tuttum
Daldım o güzel sinesine fasl-ı baharın
Bir lahza için kendimi feyziyle avuttum” (Bir Garîbin Baharda Hazân 
Duyguları-25.04.1959)

“Şehîde-i Şedâid Üsküb’üm İçin” adlı şiirinde şair, yine vatanın 
“acıklı kaderine” ve adeta bu kadere ağlayan baykuşlara vurgu yapar. 
“Üsküb’üm yandım bu acıklı kaderinde
Yâd el dolaşır eski âhalisi yerinde
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Güller yerine gözlere batmakta dikenler
Kuş namına baykuş ötüyor bahçelerinde” 
   (Şehîde-i Şedâid Üsküb’üm İçin-5 Eylül 1959)

Şair, kendisini zaman zaman bir viraneye dönmüş “vatanda inleyen 
baykuş”a benzetse de, vefalı olduğunu da vurgular. Çünkü vatan viraneye de 
dönse, bu “vefalı baykuş” yani şair, yurdunu terk etmemiştir.   
 “Sarardı hasret ve hicranla … vatan
Boğuldu nâle-i hüsranla her … vatan
İçinde kalmadı mı inlemek için bir yer
Vefâlı baykuşuna ey harâbe zâr vatan” (Hep Vatan İçin- 6 Eylül 1959)

Şairin “Karlı Bir Günün Vatan Seslenişleri” adlı şiirinde de vatanın 
hâli “mezar” metaforuyla tasvir edilir.
 “Öksüz vatan nedir bu öksüz manzaran bugün
Sessiz bir ak mezara mı döndü karan bugün” (Karlı Bir Günün Vatan 
Seslenişleri)

Şairin vatanın hâlini tasvir ederken kullandığı metaforlardan birisi 
de “zindan”dır. 
 “Toprağında doğuverdimse de şirin vatanın
Gözümün gördüğü yurt olmada yer yer zindan
Ben de bir anne pederden geliverdim ama
Ben esir onlar esirmiş başımızda düşman” (Yine Vatan İçin-30 Eylül 1959)

Dörtlüklerden anlaşılıyor ki şairin vatanın hâlini “zindan”a, vatanda 
yaşayanları da “esir”e benzetmesinin sebebi başkalarının hükmettiği bir 
vatanda yaşamaktır. 
“Zira bu vatan şimdi benim kalmadı gitti
Yâd elde kalıp bizleri gark-ı keder etti” (Akşam-19 Teşrîn-i Evvel 1960-s.90) 
diyen şairi asıl üzenin vatanın “yâd elde kalması” olduğu anlaşılmaktadır. 
Dolayısıyla zindan ve esir benzetmesi ortaya çıkmaktadır. Bu, zamanla 
yüzlerce yıllık bir vatana “yabancılaşma”nın sonucudur.
 “Zaman içindeyim ama benim zamanım değil
Mekân içindeyim ama benim mekânım değil
Hayata karşı ümidim bütün bütün meslûb
İçindeyim fakat eyvah benim cihanım yok” (Vevâ-yı T…)

Bu dizeler de adeta şairin vatan içerisindeki tasviridir. Yabancılaşan 
şair, kendisini ne zamana ne de mekâna ait hissedebilmektedir.  Zira ümidi 
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de zamanla bitme noktasına gelmiştir. Çünkü yıllarca kurulmuş olan bir 
düzen bozulmuştur.
 “Milletimi ezdiler yüreğimi üzdüler
Her düzeni bozdular niçin ben yaşıyorum” (Dert Söyleşir-11.09.1959)

Abdülfettah Rauf, genel olarak şiirlerinde “vatan” ve “yurt” gibi 
genel kavramları kullansa da, vatan tasviri yaparken bazen isim de vererek, 
Makedonya’nın her köşesini aynı “endişeyle” tasvir eder.  
“Ey bahtı kara Koçana
Ezanların dönmüş çana” (Koçana İçün)

Görüldüğü gibi şairin endişeyle yaptığı tasvir, çan seslerinin ezan 
seslerini bastırdığı bir Koçana tasviridir. Şair aynı endişeyi, yine yer ismi 
vererek manastır için de besler.
“Biz sende bugün sen ise ağyara mı kaldın
Can düşmanı şan düşmanı küffâra mı daldın?
Artık yazacak kaldı mı hiç işte esirim
Ey köhne kalem ağla ve sus sen de bunaldın!” (Manastır’da-1960)

Görülüyor ki şair için vatanın hangi köşesi olursa olsun tasvir edilen 
manzara aynıdır. Genel olarak vatan tasvirinde bir “mazi-hâl” karşılaştırması 
ön plana çıkmaktadır. Şairin yaşadığı dönemde siyasi ve kültürel bir değişim 
yaşayan vatan, Abdülfettah Rauf’un şiirinde kimi zaman virane, kimi zaman 
bir zindan kimi zaman da bir mezarlık olarak tasvir edilmektedir. Şiirlerden 
anlaşılmaktadır ki, vatanını bu kadar seven bir şairin vatanı için bu tasvir 
ifadelerini kullanmasının nedeni, köklü bir şekilde değişen siyasi ve kültürel 
ortamdır.

NOT: Makalenin bundan sonraki kısmı ve kaynakça bölümü, 
dergimizin bir sonraki 24. sayısında yayımlanacaktır.

NOTE: The next part of the article and bibliographi, to be published 
in the next 24 issue of our journal.
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ÖZET

  Bildungsroman kavramı bireyin, hayatında geçirdiği gelişimi 
ve değişimi ifade eder. Bildungs terimi Almanca bir terim olup Alman 
edebiyatından dünya edebiyatlarına yayılmıştır. Diğer edebiyatlar da bu 
roman türü için bildungs terimini kullanmışlardır. Bildungsroman türü, 
gelişim romanı (Entwicklungsroman) ve eğitsel roman (Erziehungsroman) 
türlerine yakın anlamlar taşır. Ancak romanda bireyi işleyiş tarzı bu türlerde 
farklılıklar göstermektedir. 
  Bildungsroman türü bireyin çocukluk, gençlik ya da olgunluk 
dönemindeki bir kesitini alır ve bu kesitte geçirmiş olduğu evreyi ayrıntılı 
tahlil eder. Bireyin iç dünyasını irdeleyerek bireyin olgunlaşmasını, ait 
olduğu topluma uyum sağlamasını gösterir. Romanın başında aykırı bir tip 
olarak gördüğümüz roman kahramanı, çeşitli süreçlerden geçtikten sonra 
romanın sonunda olgunlaşmış, dinginleşmiş biri olarak karşımıza çıkar.                               
  Bu bağlamda ünlü Boşnak yazar Meşa Selimoviç’in “Kale” adlı 
romanını bu türe ait olarak kabul etmek mümkündür. Romanın başında 
toplumdan farklı düşünen, yalnız, asi diyebileceğimiz Ahmet Şabo, 
kendisiyle ve toplumla olan çatışmalarından, gel-gitlerinden sonra herkesin 
kendisinden beklediği bir adam rolüne girer. Toplumla arasındaki farklılığı 
aza indirgemiş artık herkes gibi olmuştur.

                     Anahtar Kelimeler: Bildungsroman, çatışma, yabancılaşma, 
toplum, yalnızlık.
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ABSTRACT

The term of Bildungsroman refers to an individual’s development and 
change in his life. This term is German and spread over the world literature 
from German one. Other literatures used Bildungs term for this type of novel 
as well. Bildungsroman type is close to the meaning of two types of novel, 
which are the development novel (Entwicklungsroman) and educational one 
(Erziehungroman). However, this type differs from other types in terms of 
style of functioning of individual in the novel.

       Bildungsroman novel type centres upon an individual’s childhood, youth 
or maturity 

period and analyzes this period in detail. By examining the individual’s inner 
world, it shows his maturation and adaptation to the society. This character 
seen as the controversial at the beginning of the novel is seen as matured and 
serene at the end of it after various processes. 

       In this context, It can be considered ‘The Castle’ by famous Bosnian writer 
Mesha Selimovic belongs to this type. Ahmet Sabo, who thinks differently 
from others and can be called rebel at the beginning of the novel, becomes a 
man everybody accepts after conflicts with himself and the society. He now 
has minimized the difference between himself and the society and become a 
person as everyone does.

      Key  Words:  Bildungsroman, conflict, alienation, solitude, harmony.
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Bildungsroman Türü Nedir?

 “Bildungsromanın 18. yüzyılda ortaya çıktığı dönemde devrin 
idealize ettiği insan tipini yazı düzleminde kurgulayıp bireyin gençlikteki 
bireysel hırslarından, beklentilerinden sıyrılarak büyüdükçe toplumun 
isteklerine uygun biri haline gelişini anlattığı, ancak ilerleyen dönemlerde 
sosyal şartların farklılaşmasına bağlı olarak türün de değiştiğini 
söyleyebiliriz.”1 18. yüzyılda Alman edebiyatında ortaya çıkmış olan tür 
dönemin Almanya’sının fikir ve sosyal hayatına uygun bir seyir izler. Güçlü 
olmak isteyen Almanya toplumla bütünleşmiş, olumlu bireyler yetiştirmek 
ister. Bunun en etkin  bir yolu edebiyattır. Bu dönemde yazılan romanlar 
bireyi bu yönde yönlendirmeye çalışır. Sonunda “bildungsroman” türü 
çıkar. 

Franco Moretti, “The Way of The World: The Bildungsroman 
in European Culture kitabında türün modernitenin sembolü olduğunu 
ifade eder.”  Mikhail Bakhtin ise: “Baştan sona erkek başkahramanının 
çocukluğundan itibaren beslediği umutları, yaşadığı hayal kırıklıklarını, 
“büyüme”nin zorluğunu, edindiği tecrübeleri, hayattan aldığı dersleri - ki 
bu durum bazen bir öncü kişi aracılığıyla sağlanır- bu dersler sonucunda 
olgunlaşıp isteklerine ulaşmasını, toplumla kaynaşmasını ve çağının 
olumladığı bir kişi haline gelmesini anlatan roman türüne bildungsroman 
denir. ”2 

Bildungsroman türü, gelişim (Entwicklungsroman) ve eğitim roman 
(Erziehungsroman) türleriyle benzerlikler gösterir. Üç romanda da birey 
merkezdedir. Suzan Ashley Gohlman: “Gelişim romanında roman kahramanı, 
genellikle ele alınan gelişim sürecinin kapsamı ve niteliği ile bildungsromanın 
kahramanından ayrılır. Bildungsroman, genellikle kahramanın çocukluk, 
gençlik ve olgunluk dönemini kapsarken, gelişim romanında kahramanın 
1 Evşen Mercan, Tezer Özlü’nün Çocukluğun  Geceleri Ve Yaşamın Ucuna Yolculuk 
Romanlarını Öz-Anlatımlı  Kadın  Bildungsromanı Olarak Okumak, (Boğaziçi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009, s.3.
2 Evşen Mercan, a.g.e. s.6.
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yaşamından belirli  bir kesim işlenmesi mümkündür. Bu kesit örneğin, ergenlik 
döneminin sonuna kadar, bir evliliğin gerçekleşmesine kadar veya belli bir 
yaştan kahramanın ölümüne kadar olan dönemden oluşabilir. Diğer taraftan  
ele alınan kesitin nasıl işlendiği de önemli bir ölçüttür. Bildungsroman, 
sonunda kişiliğini bulan kahramanın ruhsal gelişimini insancıl bir açıdan 
göz önüne sererken, gelişim romanında kahramanın  yaşamda izlediği yol 
genel hatlarıyla iç dünyasının irdelenmesinden çok sosyal ve kültürel açıdan 
ele alınır.”3  

Eğitim romanları ise daha çok pedagojik bilgiler içerir. Jürgen Jacobs/
Markus Krause:“Bildungsromanlarını, eğitim ve gelişim romanlarından 
ayıran özellik, eğitsel romanda ana roman kişisinin bir eğitim kurumunda 
aldığı eğitim-öğretimin ve bu kurumda bu kişinin yetiştirilmesi konularının 
ön planda tutuluyor olmasıdır. Didaktik bir tür olarak görülen bu roman 
türünde pedagojik içerikli sorunlar tartışılıp, çeşitli eğitim yöntemleri ele 
alınıp, bu konularla ilgili düşünceler geliştirilmektedir.”4

 Bildungs kelimesi Almanca “bilden” eğitmek sözcüğünden 
türetilmiş olup “eğitme” anlamında kullanılmaktadır. Bildungsroman 
türünün başkahramanı belli bir eğitim sürecinden geçer. Sıradan bir 
kişi değildir, romanda birtakım hatalar yapıp birtakım evrelerden geçer. 
Kendisiyle toplumla çatışmalar yaşar.  Kötü olayların yanlış kararların 
ardından yeni bir kişilik kazanır ve toplumla barışık yaşamaya başlar. Bir 
başkalaşım yaşamıştır ve romanın başındaki karakterden farklı bir karaktere 
bürünmüştür. Bu yeni görünümünü sağlayan ise roman boyunca iç dünyasında 
yaptığı yolculuktur. “Marianne Hirsich, bütün bu ölçütleri bünyesinde 
barındıran bir bildungsroman türü tanımını ‘Tür Olarak Bildungsroman’ 
adlı kitabında vermektedir. Hirsch’e göre bildungsroman  genel olarak tek 
bir bireyin yetişip sosyal bir düzen içerisinde gelişmesini ele alır. Söz konusu 
yetişme süreci, hem yaşamında geçirilen   bir çıraklık dönemi hem de toplum 
3 Çiğdem Ünal Dalım, “Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım”, (http://
www.littera.hacettepe.edu.tr, 20.10.2013. s.3.
4 Çiğdem Ünal Dalım, “Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım”, (http://
www.littera.hacettepe.edu.tr, 20.10.2013. s.4.
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içerisinde anlamlı bir biçimde var olabilme arayışını içine alır. Kahramanın 
yolculuğa çıkması için gerekli ivmeyi ise, ev veya aileden uzaklaşmasına 
yol açacak bir olayın gerçekleşmesi oluşturur. Olgunluk süreci ise uzun, 
zor, aşama aşama ilerleyen, kahramanın gereksinimleriyle sosyal düzenin 
yönlendirdiği bakış açıları ve yargılamalar arasında sıkışıp kaldığı bir 
zaman kesitidir. Sonuç olarak, söz konusu sosyal düzenin taşıdığı normlar 
ve değer yargılarıyla barışan kahraman, topluma da entegre olur. Eğitim 
romanları genellikle, kahramanın kendisi ve toplumdaki yeni yeri ile ilgili 
olarak yaptığı değerlendirmelerle sonuçlanır.”5 

Bildungsroman türü Goethe zamanında temellenmiştir. Goethe, 
bireyin daima eğitilebileceği düşüncesini benimsemiştir. Goethe, bitkilerin 
metamorfoz olayını incelemiş ve tıpkı bitkiler gibi insanın belli bir süreç 
içerisinde olgunlaştığını savunmuştur. Onun eğitim sisteminde denge ve 
uyum kavramları önemlidir. Bu fikirleri bildungsroman türünün de temelini 
oluşturur. Alman Klasizmin izlerini taşıyan bildungsromanında daima 
denge gözetilir. Romanda birey bir avare dönemi yaşar ancak bu avarelik 
döneminden sonra olgunlaşır. Bu zaman zarfında birey-toplum, özne-nesne, 
birey-birey çatışması yaşanır. 

                                    Bildungsromanı Olarak Kale

1910 yılında Bosna-Hersek’in Tuzla şehrinde dünyaya gelen Meşa 
Selimoviç, hayatında inişli çıkışlı bir hayat sürdürmüş ve bu hayat macerasını 
başta “Derviş ve Ölüm” olmak üzere romanlarına yansıtmıştır. Yirminci 
yüzyılın başında Yugoslavya’da başlayan hayatı savaşa tanık olmuş, savaşa 
bizzat katılmış, diğer insanlarda olduğu gibi savaşın kendi ruhunda bıraktığı 
izleri roman kahramanlarında tasvir etmiştir. Selimoviç “Sessizlikler” adlı 
eserinde: “Bekleyiş nasıl ki tedirginlik uyandırıyorsa, karar vermek de 
5Çiğdem Ünal Dalım, “Bildungsroman Türüne Kavram Temelinde Bir Yaklaşım”, (http://
www.littera.hacettepe.edu.tr, 20.10.2013. s.4.
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tedirginlik uyandırmaktadır; dünya ise kapalı bir kutu gibidir ve ancak 
oyuna girdiğimiz, karşımıza çıkan olasılıkları değerlendirdiğimiz zaman 
açılmaktadır. Hayatın hiçbir yolu için kılavuz yoktur; hepsi  de daha önce 
aşılmamış, bir daha karşımıza çıkması imkansız yollardır... Bu yüzden kendi 
kendimin kılavuzu, yalnız benim aşabileceğim yolun ilk ve son yolcusu 
olmalıyım. ” der. 6 Selimoviç’in kahramanları romanın başından itibaren 
kendi iç hesaplaşmasının yoğun yaşandığı bir yolculuğa çıkarlar. Bu yolculuk 
sırasında karmaşık yollardan geçtikten sonra olgunlaşma sürecine girerler. 
Ancak kimi zaman bu olgunlaşma sürecinin sonucunda “Derviş ve Ölüm” 
adlı eserde Ahmed Nureddin gibi kaybederler. Bu yolculukta kahramanları 
dünya-hayat-birey-toplum gibi kavramları anlamaya, anlamlandırmaya 
çalışırlarken bazen kendilerini kaybederler. “Kale” adlı romanda çıkarları 
uğruna haksızlıklar karşısında sessiz kalmayı tercih eden alimleri, insani 
değerlerin değersizleştirilmesini, iktidarın acımasızlığını, insanın acizliğini, 
güvensizliğini, korku yüzünden ya da kaybetme düşüncesinden dolayı 
bireylerin silikleşmesini konu edinir. Romanın baş kahramanı Ahmet Şabo ise 
kendisine bu tabloda yer bulmakta zorlanır. “Selimoviç’in romanları sosyal 
hayatın oluşumunda kültürün etkili olduğunu özel ve genelin birbirinden 
ayrılmayacak kadar yakın olduklarını gösterir. ” 7 

Selimoviç’in daha önceki romanı olan “Derviş ve Ölüm” adlı eseriyle 
“Kale” adlı romanındaki bazı ortaklıklar görülmekle birlikte “Derviş ve 
Ölüm” adlı eserinin başkahramanı Ahmed Nureddin yaşadığı toplumla 
yabancılaşmasının sonucunda savaşı kaybeder, “Kale” adlı romanda ise 
Ahmet Şabo gel-gitlerin sonucunda dengeyi bulur ve topluma uyum sağlamayı 
başararak ayakta kalma direncini gösterir. Enver Kazaz, “Derviş ve Ölüm” 
romanı için: “Hayatta kalma mücadelesi veren bir adamın perspektiifnden 
olayları anlatıyor” der.8  Bu cümleleri Kale romanındaki Ahmet Şabo için 
de kullanabiliriz. 
6  Meşa Selimoviç, (Çev. Suat Engüllü), Kale, İstanbul 2002, s.503.
7 Maciej Falski, O nemogućnosti bijega od političkog: Sudbina Selimovićevih likova, 
Sarajevo 2010, s.97.
8 Enver Kazaz, mrvlijenje identita u Derviš i smrt Meše Selimovića, Sarajevo 2010, s.42



.

158 

Dr. Sibel BAYRAM

“Bu romanda ‘kale’ yaşamın simgesidir. Kale, kendisine yüklenen 
simge özelliğiyle tıpkı romanda olduğu gibi bireyden bireye, şekli 
diyebileceğimiz farklılıklar gösterse de, özne, insanın düşünsel ve ruhsal 
yabancılaşmasının doğal sonucu olarak karşımıza dikilen, insanların kendi 
kabuklarına çekilmelerini ve birbirlerini anlayabilmelerini-birbirleriyle 
anlaşabilmelerini giderek zorlaştıran, hatta zaman zaman imkansız bile 
kılan, aşılmaz setleri simgelemektedir.”9 Beganoviç ise romandaki kaleyi 
Orhan Pamuk’un “Beyaz Kale” adlı romanındaki kale ile karşılaştırarak 
Pamuk’un kale tasvirini gerçekçi bulmaz ve Selimoviç’in kalesi için ise: 
“Kale adaletsiz ve zoraki gücün temsilcisidir. ”der.10

Kale Romanındaki Çatışma Alanları

Birey bazen kendisiyle bazen de çevresiyle uyum sağlayamaz ve 
çatışma içerisine girer. Çünkü daima bir ‘ben’ bir de ‘öteki’ kavramı vardır. 
Bu ‘öteki’ kavramına yüklenilen anlam zamandan zamana ve kültürden 
kültüre değişiklikler arz eder. Ben öteki’nden uzaklaştıkça yabancılaşma 
başlar. 

Yabancılaşma, Farsça kökenli olup yaban sözcüğünden türetilmiştir. 
Yabancılaşma sözcüğünün yabancı dildeki karşılığı “alienation” olup 
“başkalaştırmak” anlamında kullanılmaktadır. Bu sözcük Yunancadan 
Latinceye, Latinceden de İngilizceye geçmiştir. Sözcüğün Latincedeki 
isim hali ise “alienatio”dur. Alienate’den türemiş olan alienation “bir 
topluluk veya gruba ait olmama duygusu, aidiyet hissetmeme” anlamında 
da kullanılmaktadır: “Latince-İngilizce sözlükte ‘alienatio’ sözcüğünün 
karşısında birinci anlam olarak ‘devralma’ sözcüğü ile karşılaşıyoruz. İkinci 
anlamda ise ‘ben’in bir diğerine geçişi’ yer almaktadır. Latince - Fransızca 
etimoloji sözlüğünde yine ‘alienatio’ sözcüğü bir malın veya mülkiyetin 
bir diğerine taşınması, uzak olmak, soğuk olmak, kopmak ayrılmak olarak 
açıklanmıştır.’’11(Kiraz, 2011:152) 

9 Meşa Selimoviç, (Çev. Suat Engüllü), Kale, İstanbul 2002, s.511.
10 Davor Beganoviç(2010). Davor Beganoviç(2010). Alternativni prostori/alternativna vremena. Tvrđava Meše 
Selimovića İsmaila Kadarea i Orhan Pamuka, Sarajevo 2010, s.120.
11 Sibel Kiraz, “Yabancılaşmanın Kökeni Üzerine”Sibel Kiraz, “Yabancılaşmanın Kökeni Üzerine”, FLSF (Felsefe ve Sosyal Bilimler 
Dergisi), Güz, sayı: 12,  Ankara 2011,s. 147-169 
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Birey bazen kendisini kendisine bazen de kendisini yaşadığı topluma 
ait hissetmez. Kendisinden uzaklaştığında kendisiyle çatışma haline girer, 
toplumdan uzaklaştığında ise toplumla çatışma hali yaşar. Birey kendisini 
merkez alarak kendisinin dışındakilerini yabancı olarak görür. Kendisine 
ve çevresine şekil vermekte zorlandığında her şeyden uzaklaşması daha 
hızlı olur.  Kale adlı romanının kahramanı Ahmet Şabo, yabancılaşma 
içerisindedir. 

Ahmet Şabo, I. Abdülhamit döneminde Saraybosna’da yaşayan 
bir gençtir. Hotin’deki savaşa katılır. Birçok arkadaşı savaşta ölürken o 
sağ kalmayı başarır. Saraybosna’ya döndüğünde işssizdir. Savaş sırasında 
hayatını kurtardığı Molla İbrahim’in yanında katiplik yapmaya başlar. 
Ancak ayrı bir dünyası vardır. Çevresindeki diğer insanların sahip olduğu 
kaygılarından kendisi uzaktır. “Uzun bir süreden beri zaman ve mekan 
birbirine karışıyor kafamda; öyle ki nerede bulunduğumu bilmediğim gibi, 
kafamı meşgul eden olayın ne zaman olageldiğini de bilemiyorum. Tıpkı 
çöllerdeki gibi gökyüzündeki gibi sınırlar yok ve anılar daha rahat oldukları 
yere geçip oraya yerleşiyorlar. Bulutlardan farksızlar; nerede oldukları, 
ne zaman oluşup ne zaman kayboldukları hiç önemli değil onlar için. ”12 
Ahmet Şabo, kendi ruh dünyasında kaybolmuştur. Geçmişinin, anılarının, 
önemi olmadığı gibi hayata dair bir ideali de yoktur. Yaşamını, her an her 
yere giden bir bulut gibi görür. 

Ahmet Şabo’nun hayatında kendisini belirsiz bir varlık olarak 
görmesinde çocukluğu da etkili olur. Babasıyla son derece resmi soğuk bir 
ilişkiye sahiptir. Babasının odasını senede yalnzıca bir veya iki defa ziyaret 
eder: “O odaya onun önünde saygıyla eğilmek ve güzel, beyaz, hiç  iş 
görmemiş elini öpmek için, yılda yalnız iki sefer, daha doğrusu iki bayramda 
girebilirdim. ”13 

Protagonist, Hotin savaşından döndükten sonra şehre gelir. Şehre 
dönüşü onun için dönüm noktasıdır. Çünkü protagonist öğrenme merkezine 
gelmiş ve bildungsromanlarda varolan eğitim, olgunlaşma süreci başlamıştır. 
Kimlik kazanma savaşına girmiştir diyebiliriz. Molla İbrahim’in yanında 

12 Meşa Selimoviç, (Çev. Suat Engüllü), Kale, İstanbul 2002, s.535.
13 Meşa Selimoviç, a.g.e. s.35
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katiplik yapar. Ancak katiplik yaptığı dükkân ona çok kasvetli bir mekân 
olarak görünür. 

        Ahmet Şabo, ileri gelen kimselerin toplandığı bir köye davet 
edilir. Burada aydınlar yöneticiler biraraya gelir. Ahmet Şabo, gidip gitmeme 
konusunda kararsız kalır. Çünkü bu toplantıya katılan insanları iki yüzlü 
bulur: “Bu abideleşmiş kişiler arasında maymundan farkım olmayacaktı, 
yapmacıktan gülecektim ve içime bir korkudur çöreklenecekti.”14 Herkesin 
katılmak istediği toplantıya katılmaktan tiksinti duyar. Çünkü kahramana 
göre toplantıdaki insanlar birtakım toplumsal kurallar koymakla beraber bu 
kurallara kendileri uymamaktadırlar. Bu durumda kendince çıkışlar bulur 
ve şehrin aydınlarının katıldığı  bu toplantıda onlarla çatışır. Protagonist, 
var olan değerlerle bütünleşmiş mutlu bir birey değildir. Yaşama ve seçme 
hakkını kullanmak ister ancak kendi beklentileriyle toplumun beklentileri 
arasında kalır. Çevresindeki diğer bireyler para kazanma daha iyi şartlarda 
yaşama isteğine sahipken kahramanımız küçük fakir evinde yaşamaktan 
başka isteği yoktur. Kabuleden değil reddedendir. Toplumla uyum sağlama 
yerine mücadeleci bir role bürünür. Bu asi tavrından dolayı işten çıkartılır. 
Kendisini çevresindeki hiçbir şeye ait hissedemediği gibi yaptığı işe de ait 
hissedememiştir. “İçimde bir korku hissettim. Beni nasıl yok edebildiler 
böyle? Yaralı değildim, boğazlanmış değildim, ölü değildim, ama ben yoktum. 
Allah aşkına söyleyin, ey insanlar beni görmüyor musunuz? ” 15 Protagonist, 
tüm insanlığa savaş açmıştır. Kendisini ayrı bir dünyada görmekte insanlaırn 
onun varlığından bihaber olduğunu düşünmektedir. Aynı zamanda işsiz oluşu 
onda güvensizlik duygusunu perçinler. 

 Ahmet Şabo’nun kendisini güvenli hissettiği tek yer küçük 
evidir. “Gerçekte varoluş ve mekân arasında bir ilişkiyi başta Heidegger 
olmak üzere pek çok düşünür kurar. Bir yere bağlanarak aidiyet duygusu 
geliştirebilmenin ve sonrasında var olmanın ön koşulu olarak hep bir mekâna 
sahip olmak gerektiği düşünülür. Anna-Teresa Tymieniecka da evin kişiyi 
14 Meşa Selimoviç, a.g.e. s.67
15 Meşa Selimoviç, a.g.e. s.126
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dışarıya karşı koruyan, barınma amacıyla edinilen herhangi bir mekândan 
öte anlamlar taşıdığını, buranın kendi dünyamızı yaşayabileceğimiz bir yer 
olduğunu ifade eder.”16  Protagonist evinin dışında olduğu zamanlarda ise  
iç yolculuklara çıkar. 

Toplumun sözlü ve yazılı tüm kuralları bireyi kendi kontrolü 
altında tutmak ve istediği şekli vermektir. Kişinin yerine her şeyi önceden 
belirlemiş olan toplum her bireyden beklediği sürüden biri olmasıdır. “Fakat 
beni neden böyle hayalete çevirdiler, mücadele etme olanağını neden 
elimden aldılar. ”17  Topluma öfkelidir  ve herkesi acımasız bulur. Wachtel 
Selimoviç için “Genelde romanlarında bireylerin ülke ile çatışmasından 
bahseder”18  cümlelerini kullanır. Aslında protagonist çok genç yaşta savaşa 
katılır. Topluma ayak uydurmayı öğreneceği yıllarını savaşta geçirmiştir. 
Savaştan döndükten sonra ise sosyal çevreye adapte olmakta zorlanır barış 
hayatının savaş hayatından daha zor olduğunun farkına varır. Savaşta bildiği 
somut bir düşman vardır ancak barışta kimin dost kimin düşman olduğunu 
kavramakta zorlanır. Yaşadığı sokağı, kenti, gökyüzünü kendisinin olarak 
görür ama aslında aidiyetin olmadığının farkına varır. “Fakat benimle neler 
oluyor?Saldıramıyorum, hatta kendimi savunamıyorum bile. Ben herkesin 
vurduğu kocaman bir davulum; ne gümbürdeyen, ne de kimseleri çağrabilen 
bir çeşit sessiz davul.”19 Kahramanımız sadece mırıldanmaktadır ancak 
onun bu mırıltısını kendisinden başka kimse duymamaktadır. Çünkü toplum 
mırıltı dilini kullanmamaktadır. 

       Çevresinde derin bir boşluk hisseder bu boşluk ki giderek ıssızlaşan 
bir boşluk... İsyanı bu boşlukta kaybolur. “İnsanın kendi yaratımları dışında 
dünyanın hiçbir anlamının olmayışı, genel ahlak değerlerinin yokluğu 
anlamsızlık fikrini doğurarak insanda, nedensiz bir şekilde ortaya çıkmış 
16 Evşen Mercan, Tezer Özlü’nün Çocukluğun  Geceleri Ve Yaşamın Ucuna Yolculuk 
Romanlarını Öz-Anlatımlı  Kadın  Bildungsromanı Olarak Okumak, (Boğaziçi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009, s.45.
17 Meşa Selimoviç, a.g.e. s.127
18 Andrew Wachtel, Andrew Wachtel, Modeli građanstva u romanu Tvrđava Meše Selimovića, Međunarodni 
Naučni Skup Knjıževno Djelo Meše Selimovića, Sarajevo 2010, s.115.
19 Meşa Selimoviç, a.g.e. s.176
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görünen sıkıntıyla dışarı vuran varoluşsal boşluk yaratır. Bu sıkıntıyı insanın 
mutlak özgürlüğüyle ilişkilendiren Sartre, bunaltı ifadesini kullanır.”20 

Protagonist, etrafı tarafından anlaşılamadığını düşündüğünde 
kabuğuna çekilmeyi tercih eder. Dış dünyayla paylaşımını askıya alır. 
“Birey, dünya içinde var olduğu müddetçe dünya bireyin ötekiyle paylaşım 
alanı durumundadır. Başkasıyla aynı dünyada yaşayan birey ise diğerlerini 
de anlamalı; işaret edilen şeyleri doğru algılamalı ve anlamlandırmalıdır. 
Aksi halde birlikte yaşanılan dünyadaki ayrılık, bireyin yalnızlaşmasına yol 
açar.”21 Ahmet Şabo dünyadaki bu ayrıklığı yaşadığı için şehrin kütüphanesini 
bir sığınak olarak seçer. Burda hayallerini daha iyi yaşar. Şiirler yazar:

“Umutlarda, beklentide

Hayattır hep düşlediğim

Düş iledir yaşadığım

Hayattan kopmuşluğumdan

Düşle hayat sürdüğümden

Yüreğimi açamadım

Yüreğimi hep suçladım. ”

Yaşadığı hayatla ruh bütünleşmesini gerçekleştirememiştir. 
Bildungsromanların kahramanının başlangıçta yaşadığı ayrıklığı hissetmeye 
devam eder. Bildungsromanlardaki kahramanlar gibi önce yaşadığı 
çevreyi sorgular, adapte olmakta güçlükler çekip ötekileşir. Ancak zaman 
içerisinde Bir kabulleniş söz konusu olur. Özellikla yalnızlığı seçerek dış 
kabuğunu sertleştirir. Sadece ‘ben’ini yaşar. Depresyon halleriyle karşı 
karşıya kalır. “Melges, depresyonda temel sorunun umutsuzluk olduğunu 
vurgulamıştır. Umutsuzluğa eşlik eden diğer bulgular ise değersizlik, 
20 Nevruz Gürgöz, Nevruz Gürgöz, Tezer Özlü’nün Yapıtlarında Aşk-Özgürlük-Ölüm, (Mersin: Mersin 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı, Basılmamış 
Yüksek Lisans Tezi) Mersin 2010, s.80.
21 Elif  Öksüz, “Cam Ve Elmas Romanında İletişim/sizlik Ve Yabancılaşma Temaları”, 
Turkish Studies - International Periodical For The Languages, terature and History of 
Turkish or Turkic Volume 6/3 Summer, 2011, p.1697-1704 
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çaresizlik, mutsuzluk, kararsızlık, eyleme geçememe, işlerini sürdürememe 
ve suçluluk duygularıdır.”22  Ahmet Şabo, da uzun süren işsizliği, ailesini 
geçindirememesi, çaresizliği ve bunun sonucunda harekete geçememesi 
onun depresyona girmesini tetikler.

Ahmet Şabo, aşık olur ve Tijana ile evlenir: “Kalenin baş karakteri aşkı 
arar, özel hayatında aşkı ve huzuru bulur ancak yine de mutlu olamaz.”23  Bu 
anlamda Ahmet Şabo Dostoyevski’nin kahramanı Raskolnikov’u hatırlatır. 
“Suç ve Ceza” adlı eserdeki Raskolnikov da toplumdan ayrıktır. Kendisine 
aşık Sonya vardır. Sonya, silik ama Raskolnikov’a aşıktır. Raskolnikov onun 
kahramanıdır ve hayattan fazla bir beklentisi yoktur. Raskolnikov’un aksine 
toplumla çatışmak yerine toplumla bütünleşmiştir. Tijana da elindekilerle 
mutlu olmasını bilen toplumsal kuralları zorlamayan bir kadın karakterdir. 
Kusturica her iki yazar için şu ifadeleri kullanır: “Dostoyevski’de aşk ve 
vefa varken Selimoviç’te aşk ve merhamet vardır. ‘Kale’ romanında Şabo 
ve Tijana arasında aşk ve merhamet vardır.” 24 Raskolnikov-Ahmet Şabo, 
Sonya-Tijana arasında karakter olarak benzerlikler görülür. Ancak Ahmet 
Şabo Raskolnikov kadar güçlü bir karakter taşımamaktadır. Düşünceleri 
sadece zihinsel boyutta kalır. Köydeki bir toplantıda tartışmaya girmenin 
dışında herhangi bir asilik serrgileyemez. Raskolnikov ise düşünceleri 
uğruna cinayet işler.  Bununla birlikte her iki kahraman üzerinde de daima 
bir sis vardır. Mekansal boyutta benzelikler mevcuttur. Ahmet Şabo fırının 
üsütnde küçük bir evde yaşamaktadır. Raskolnikov da  sandığa benzer bir 
odada kalmaktadır. Ancak Ahmed Şabo’yu sıcak ekmek kokusu mutlu 
ederken Raskolnikov’un odasındaki koku onu hayatla olan bağını büsbütün 
zayıflaştırır. “Romanın başında taze ekmek kokusunun uyandırdığı yaşam, 
pis kokan kötü yaşamın tersine kurulmuş bir dünyadır.”25 

“Klasik bildungsromanlarda başkarakterin kendi arzularını 
keşfetmesi ve bunların toplumunkilerle örtüşmediğini anlaması sonucunda 
acı çektiği, hırpalandığı fakat sonunda tüm bunların ödülü olarak kendi 
istekleriyle toplumun isteklerini ortak bir paydada toplayabildiği, yani 
22 Nesrin Dilbaz-Gülten Seber,Nesrin Dilbaz-Gülten Seber, “Umutsuzluk Kavramı: Depresyon Ve İntiharda Önemi”,  
Kriz Dergisi 1(3) Ankara 1993, s.134-138.
23 Nazif Kustarica, Nazif Kustarica, Meša Selimović i Fjodor Dostojevski u svjetlu teorije polfoniskog 
romana Mihaila Bahtina, Sarajevo 2006, s.33.
24 Nazif Kustarica, a.g.e., s.62.Nazif Kustarica, a.g.e., s.62.
25Robert Hodel, (2010). Robert Hodel, (2010). Funkcija mirisa u Selimovićevom romanu Tvrđava, Sarajevo 
2010, s.141.
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toplumun beklentileriyle uyum sağlayıp olgunlaşmasını tamamladığı 
varsayılır.”26 Ancak tüm çıkmazlarından sonra işe girmek için mücadele 
verir ve iş bulduktan sonra ailesini geçindirmekten başka bir düşünceye 
sahip olmaz. Klasik bildungsromanlarında görüldüğü gibi toplumun tüm 
kurallarına kabul edip toplumdaki herhangi sıradan bir insanın rolüne 
girer. “Selimoviç’in kahramanları insanın kendisine hayatına, ailesine, 
yaşadığı yere, topluma ve ülkeye karşı sorumluluklarının olduğunu ve bu 
sorumluluklardan kaçamayacağını gösterir.”27 Ahmet Şabo, olgunlaşmasını 
uzun bir eğitim sürecinden sonra tamamlamıştır artık.  Kendisini ailesine, 
topluma, yaşadığı ülkeye ait ve sorumlu hissetmeye başlar. Bu yönüyle 
Selimoviç’in diğer romanı “Derviş ve Ölüm”  adlı roman karakteri Derviş 
Ahmed Nureddin’den ayrılır: “Dervişin düşüncelerinin tersine Ahmed 
Şabo hayatı, hayatın hayatın analamından daha çok sever.” 28Ahmed Şabo: 
“İnsanların hepsini hapse atsalar suç denen bir şey kalmazdı. Ama hayat da 
olmazdı, suçtan nefret ediyorum. Ama suçlularla dolu bir hayatı mezardan 
daha çok seviyorum.”29  Romanda aşk, nefret, dürüstlük, sahtekarlık, aç 
gözlülük, kibir duyguları birarada yaşanır. Protaganist tüm bu duyguların 
arasında sıyrılarak toplumla bütünleşmeyi başarır. 

26 Evşen Mercan, Tezer Özlü’nün Çocukluğun  Geceleri Ve Yaşamın Ucuna Yolculuk 
Romanlarını Öz-Anlatımlı  Kadın  Bildungsromanı Olarak Okumak, (Boğaziçi Üniversitesi, 
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Basılmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul 2009, s.25.
27 Maciej Falski, Maciej Falski, O nemogućnosti bijega od političkog: Sudbina Selimovićevih likova, 
Sarajevo 2010, s.105.
28 Nazif Kustarica, Nazif Kustarica, Meša Selimović i Fjodor Dostojevski u svjetlu teorije polfoniskog 
romana Mihaila Bahtina, Sarajevo 2006, s.66.
29 Nazif Kustarica,a.g.e., 67.Nazif Kustarica,a.g.e., 67.
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Sonuç

18. yüzyılda Alman Edebiyatından tüm dünyaya yayılan 
‘bildungsroman’ türü bireyin yaşamının belli bir kesitini ele alıp bireyin 
olgunlaşmasını gösteren bir roman türüdür. Gelişim ve eğitim roman türleriyle 
de benzerlikler gösteren bu tür bireyin topluma uygun bir kişi olmasını 
esas alır. Bildungsroman kahramanın temel özelliği kendisinden birtakım 
ödünler verdikten sonra topluma entegre olmasıdır. Bir savaşım geçirmesi 
gerekir. Karşıtlıklardan, çelişkilerden sonra birey dengeyi bulur. Bu da onun 
eğitim sürecini tamamlamamış olmasına bağlıdır. Çünkü eğitim sürecini 
tamamlamış kişi değişime açık değildir. Oysa bildungsroman kahramanı 
henüz kişiliğini bulamamıştır ve yaşadığı olaylar sırasında kendisini 
davranışlarını sorgulayarak kendisini bulmaya çalışır. Davranışlarının doğru 
olup olmadığı konusunda emin değildir ve etrafındaki kişilerin davranışları 
aynı zamanda onun gelişimini ve değişimini etkiler.

Boşnak Edebiyatının son dönem önemli yazarlarından olan Meşa 
Selimoviç’in “Kale” adlı romanındaki Ahmet Şabo, uzun bir zamanını 
savaşta geçirdikten sonra şehrine döner ancak barış hayatına adapte olmakta 
zorluklar çeker. Ahmet Şabo, romanın başından itibaren değişik iniş-çıkışların 
beklentilerin, iç hesaplaşmaların çizildiği bir tablo sergiler. Her türlü toplumsal 
değeri redderek kendi başına kaldığında asıl mutluluğu bulur. Çünkü bu anlarda 
toplumun düzeninden kopmuştur. Kahramanımızın olgunlaşma sürecinden 
geçmesi için belli bir sürece ihtiyacı vardır. Romanın sonunda isyanlarını bir 
tarafa bırakıp toplumun kendisinden beklediği bir birey olur.  Bu yönüyle klasik 
bir bildungsroman kahramanıdır diyebiliriz. 
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ABSTRACT

Hilmi Ziya Ülken was a Turkish sociologist internationally recognized 

for his works in sociology, philosophy and cultural history. He maintained 

close contacts with foreign sociological institutions and the UNESCO. Pre-

senting papers at international meetings he found the opportunity to con-

vey his ideas to other cultures, while his translations helped other scholarly 

worksand experiences to be known in Turkish.

Ülken was among the few thinkers who, in the first half century of the 

Turkish Republic, tried to shape the new state and society with alternative 

ideas and publications.

Keywords: Hilmi Ziya Ülken, the Turkish sociology, the importance of trans-
lation, International SociologyAssociation, the influence of Hilmi Ziya Ülken on 
Turkish culture. 
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BATI DÜŞÜNCESİ İLE TÜRK DÜŞÜNCESİ 
ARASINDA KÖPRÜ KURAN BİR TÜRK 

SOSYOLOĞU: HİLMİ ZİYA ÜLKEN

Dr. Ayhan VERGİLİ
E-posta: ayhanvergili@hotmail.com

ÖZET

Hilmi Ziya Ülken, sosyoloji, felsefe ve kültür tarihi üzerine çalışma-
lar yapan bir Türk sosyologudur. Akademik yaşamı boyunca uluslar arası 
sosyoloji kuruşlarıyla yakın temasta bulunmuştur. Yurt dışındaki sosyoloji 
kuruluşlarının ve UNESCO’nun düzenlediği pek çok uluslar arası kongre-
lerde Türkiye’yi temsil etmiştir. 

Ülken uluslar arası kongrelerde edindiği tecrübeleri Türk kültürüne 
aktarmayı kendisine vazife edinmiştir. Bu çalışmalarıyla Türkiye ile Batı 
düşüncesi arasından bir dönem köprü vazifesi görmüştür. Katıldığı uluslar 
arası toplantılarda sunduğu tebliğlerle düşüncelerini diğer kültürlere aktar-
ma fırsatı bulduğu gibi edindiği tecrübe ve birikimi de yaptığı  tercümeler  
yoluyla Türk  kültürüne taşımıştır.

Anahtar Kelimeler: Hilmi Ziya Ülken, Türk sosyolojisi, Türk Sosyo-
lojisi, tercümenin önemi, uluslar arası sosyoloji cemiyeti. 
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Hilmi Ziya Ülken in the Face of Western Thought

Hilmi Ziya considered translation an important means of transmis-
sion among civilisations and cultures. For him, modern Turkey should have 
brought in Western science by translating works, just as the Islamic world 
had translated Greek science in the 10th century; he believed that this was 
the way to progress for modern Turkey. He believed that science is not 
the privilege of any nation, and that Western science should without delay 
be transferred to the Turkish language. In his view, nothing new could be 
produced without the knowledge of previous achievements. To explain his 
ideas he wrote in 1935, Uyanış Devrinde Tercümenin Rolü (The Role of 
Translation in the Age of Awakening), which he republished in 1947 as, 
İslâm Medeniyetinde Tercümeler ve Tesirleri (Translations in the Islamic 
Civilization and Their Influence) (Vergili, 2013, pp.102,123). He regarded 
translation as a cultural movement. And to that end he himself translated 
some key Western and Eastern texts into Turkish. With these efforts and his 
own writings he struggled to overcome the stagnation Turkish thought was 
trapped in. Another remarkable aspect of him is that throughout his life he 
regularly followed publications issued in the West and around the world, 
and wrote introductory articles about books and journals that he thought 
were important for his field, thereby updating Turkish intellectuals with 
the latest developments. Such articles number nearly 150. (Vergili, 2013, 
pp.87-184).

Ülken was a universally acknowledged Turkish sociologist with close 
ties to institutions abroad and to the UNESCO. His papers at international 
meetings and conferences were printed in the Sosyoloji journal that he ed-
ited. To mention some of these conferences: (Vergili, 2011, pp.148-150). 

In 1937 he attended the 9th International Philosophy Conference in 
Paris. In 1939 he was invited to 14th conference of Institut International 
de Sociologie in Bucharest but the outbreak of World War II made it im-
possible for him to participate. He was invited in 1948 to the 10th Inter-
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national Philosophy Conference in Amsterdam, and in 1949 to Oslo, to 
the committee set up by UNESCO to establish “Association Internationale 
de Sociologie.” On his return from Oslo he founded the “Türk Sosyoloji 
Cemiyeti” (Turkish Sociological Society). In 1950, he presented 5 papersto 
the 14th congress of the “Institut International de Sociologıe” that convened 
in Rome; he was elected to the board of the institute and kept his office as 
general secretary until 1952. Together with chairman Corrado Gini (1884-
1964) he organized the 15th congress in Istanbul, where he presented 4 pa-
pers and a lecture. The proceedings of the event were published the same 
year in 2 volumes.1

On the occasion of the millenary of Al-Farabi’s death, he organ-
ized a conference in Istanbul, after which a collective book titled Farabî 
Tetkikleri (Al-Farabi Studies) was published.2 In 1951 he was invited to 
UNESCO’s “The Issue of Education in the East and West” symposium 
in New Delhi. The conferences and discussions that took place were pub-
lished by UNESCO in 1952, in both French and English.3 At the 2nd World 
Sociology Congress that convened in Liege in 1953 he presented a paper 
and was elected to the board. In 1954 he was invited to the “Middle East 
Social Sciences Instruction” conference in Damascus.4 He participated with 
the rector of Ankara University, H. Cahit Oğuzoğlu. In 1955 he was called 
to UNESCO’s “Middle Classes in Mediterranean Countries” conference in 

1Ülken, Hilmi Ziya: “Les Actes du XV. Congrés International de Sociologie, Publication de 
la Faculté des Lettres de l’Université d’Istanbul”, Imprimerie des Facultés, VIII+207 pages, 
Istanbul, 1952. (Istanbul 11-17 September 1952.Actes du XV ème Congrés International 
de Sociologie, organiséa 11-17 Septembre 1952 au nom de l’Institut International de 
Sociologie, Actespubliés par Hilmi Ziya Ülken Vol 2. Cominications.)
2Ülken, Hilmi Ziya: Fârâbî (870-950) Tetkikleri I. (Committee). Istanbul University 
Faculty of Arts Publication N. 468, Istanbul, 1951.
3Ülken, Hilmi Ziya: Humanismeet education en orient et en occident. UNESCO 
publication, Paris, 1952, (21 pages of the 1951 New York-Delhi Colloquium, prepared 
by 11 scholars, were written by H. Z. Ülken). Şark ve Garp, UNESCO Türkiye Millî 
Komisyonu publication, (12-20 December 1951) III+21 pages.+3 photographs, one 
showing Nehru delivering the opening speech (“Kültür münasebetleri ve insan telâkkisi 
hakkında Hindistan’da Yeni Delhi’de toplanan konferans müzakereleri”).
4Ülken, Hilmi Ziya: “UNESCO Tarafından Davet Edilip Şam'da Toplanan, Orta-Doğu 
Memleketlerinde İçtimâî İlimler Konferansı Hakkında Rapor”, Sosyoloji Dergisi (10-11), 
Istanbul, 1956, pp. 163-172.
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Zagreb. Ülken wrote an article on the event in the Yeni Sabah daily5, and 
that same year he was called to another conference on “The Correction of 
Asian History Books Written by Europeans” at the UNESCO headquarters 
in Paris. He took part in the 3rd World Sociology Congress in 1956 in Am-
sterdam, and presented 3 papers on general sociology and social problems 
in Turkey. At the closing of the congress he was elected vice president of 
Association Internationale de Sociologie for 3 years. He prepared the 2-vol-
ume Resâil-i Ibn Sina (Treatise on Avicenna) for a conference in Tehran to 
commemorate Avicenna, but he wasn’t able to participate himself.6 He was 
sent by the Ministry of Education to the “Secondary Education Pedagogy” 
conference in Paris (Sévres), in 1957. He sent reports for “The East-West 
Question” conference that gathered in Brussels in 1958, and took part in 
the debates.7 In 1964 he re-published the reports in French, in the İlâhiyat 
Fakültesi Dergisi (Journal of the Theological Faculty).8 In 1959 he partici-
pated in the 4th World Sociology Congress in Stresa, Milan, but he suffered 
a severe asthma attack and had to return before he could read his paper. In 
1958 he went to the congress of “Institut International de Sociologi” that 
convened in Beirut. In 1960 the same organisation invited him to Mexico. 
He sent a paper, but couldn’t participate in person (his paper was published 
in the proceedings).9

5Ülken, Hilmi Ziya: “Akdeniz’de Orta Sınıflar Toplantısı”, Yeni Sabah, Istanbul, 7 May 
1956.
6Ülken, Hilmi Ziya: İbn Sina (980-1037) Risâleleri I - Les Opuscule d’Avicenne, Uyûn al-
Hikma, et l’opuscule d’Abu’l Faraj et la refutation d’İbn Sina, Istanbul University Faculty 
of Arts publication, N. 552, Türk Tarih Kurumu Basımevi, İbrahim Horoz Basımevi, 
Ankara, 1953. (Turkish, Arabic and French texts; French VII+27 pages. (Turkish pp. 29-
46) – 2nd part Arabic 87+V (Editéetannoté par. Hilmi Ziya Ülken, (3 sheets)+48+87+IV 
pages.); İbn Sina Risâleleri II – Les opuscules d’İbn Sina et le livre de la différence entre 
l’esprit et l’áme, Istanbul University Faculty of Arts publication, N. 552, İbrahim Horoz 
Basımevi, Istanbul 1953. (2 sheets)+24+6+12+161 pages. (par Qosta b. Luga, Edité, 
étudié et annoté par H.Z. Ülken) (Qosta b. Luga El-Ba’labaki (820-912); Kitab al- Fark 
Baynar-Ruh va’n-Nafs, (Le Livre de la deifference entre l’ espirt et l’áme).
7Ülken, Hilmi Ziya: Colloque orient – occident. Bruxelles, UNESCO Publications, 1958. 
(Part of this collective work – 17 pages – was prepared by Hilmi Ziya Ülken).
8Ülken, Hilmi Ziya: “L’Islam en face du problem d’orient et d’occident”, Ankara 
Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi. XII. 1964, pp. 20-34. (Islam on the Orient-Occident 
Problem).
9Ülken, Hilmi Ziya: “A propos du XIX. Congrés international de Sociologie qui a eu lieu 
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In 1960, he sent a paper to a conference in Damascus to commemo-
rate Al-Ghazali (1058-1111), and in 1961, to an Ibn Khaldun (1332-1406) 
conference in Cairo. In 1962 he spent six months studying in Vienna, and 
the lecture on “Modern Turkish Thought” that he gave in Rosenmayer’s 
seminar was published in the İlahiyat Fakültesi Dergisi journal.10 That same 
year he participated in the “Millennary of Baghdad and Al-Kindi (c.792-
872) and read papers.11In addition to founding the Turkish Sociological 
Society and chairing it for 15 years, he was chief of the Turkish branch 
of "Association Européenne de l'Etude du problème des Refugiés" until 
1960 and prepared the issue of the journal Integration that was devoted 
to Turkey, including a survey.12 He was member of the executive board of 
UNESCO from 1952 to 1962, and member of the Turkish Language Asso-
ciation from 1956 to 1962. He wrote a chapter of the great collective work, 
Islamic Philosophy, published in Lahore.13

In 1968 he took part in the “International Philosophy Congress” in 
Vienna. In 1970 he participated in “Congrés de Turcologie” that convened 
in Strasbourg and presented a paper titled “Les vestiges des cultures pai-
ennes dans les moeurs et les coutumes Anatoliennes.” In the following 
years too he went to various meetings abroad and in Turkey, and presented 
papers.

One of the most prominent figures on theoretical and practical sociol-
ogy in republican Turkey, Hilmi Ziya made great contributions to Turkish 
sociology with his works and studies. There is no doubt that he served as 
à Mexico”, (en September 1960). Sosyoloji Dergisi, (15), pp. 180-184.
10Ülken, Hilmi Ziya:“Türkiye'nin Modernleşmesi ve Bu Hareketin Öncüleri Olan Türk Ülken, Hilmi Ziya:“Türkiye'nin Modernleşmesi ve Bu Hareketin Öncüleri Olan Türk 
Düşünürleri” Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi,XI, 1963, pp.27-30.
11Ülken, Hilmi Ziya: “Bağdatve Filozof El-Kindî’nin 1000. Yıl Töreni”, Ülken, Hilmi Ziya: “Bağdatve Filozof El-Kindî’nin 1000. Yıl Töreni”, Vatan, 6 January 
1963, p. 2; “Bağdat ve El-Kindî’nin (792?-872) 1000. Doğum Yıl Dönümü Anma Töreni”, 
Eğitim Hareketleri, 8 (96-97), 1963, pp.8-32; “Irak’ta Bağdatve El-Kindî’nin (792?-872) 
1000. Yıl Dönümü Anma Töreni” Ankara Üniversitesi İlâhiyat Fakültesi Dergisi, X,1963, 
pp. 157-166.
12“Aperçu général de l’évolution des immigrations en Turquie”, Integration, Organe 
International de l’Association Internationale de l’Etude du Problème des Réfugiés, N. 3, 
1959, pp.220-240.
13Ülken, Hilmi Ziya: “The influence of Islamic tought on Western philosophy”, Şarkiyât 
Mecmuası, (IV). Istanbul University Faculty of Arts, Orientalist Studies Institute 
publication, 1961, pp. 1-21 (Thechapter of Islamic Thought, edited by Sharif and published 
by Harosowitch in Pakistan, was written by Hilmi Ziya Ülken.).
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a bridge between Western and Turkish thought. Although his efforts were 
sometimes criticised as too diffused –covering a wide range of subjects– 
he was actually anxious to make up for what he considered a wide gap. 
The fact is that Ülken, while transmitting Western thought to Turkey, was 
forging his own philosophical and sociological approach (Vergili, 2008, 
p.608).

According to Hilmi Ziya, Turkish and Islamic histories of thought had 
developed on the same lines; they were complementary. He produced many 
significant works in both fields. On Turkish history of thought he wrote 
Türk Filozofları Antolojisi (Anthology of Turkish Philosophers), Türk Koz-
mogonisi (Turkish Cosmogony), Türk Mistizmini Tetkike Giriş(Introduction 
to the Study of Turkish Mysticism), Türk TefekkürTarihi(History of Turk-
ish Thought) (I-II), and most important, Türkiye’de Çağdaş Düşünce Tarihi 
(History of Modern Thought in Turkey), as well as some other books and 
many essays. (Vergili, 2013, pp.197-200.). 

For Ülken, Western orientalists’ and philologists’ works on Islamic 
thought are far from comprehending the main issues, while Muslim think-
ers’ studies are methodically incompetent (Ülken, 1946). He accordingly 
produced important works on Islamic thought; published volumes and 
articles on subjects like Islamic philosophy, Al-Farabi (870-950), Avicen-
na (980-1037), Rumi (1207-1273), the Turkish mystic poet Yunus Emre 
(1240-1321), Ibn Khaldun (1332-1406), and Islamic art, making significant 
contributions to the subject as a whole (Vergili, 2008, p.614). Not only was 
he prolific, he closely followed publications in Turkey and abroad, synthe-
sizing his readings.

Hilmi Ziya was a sociologist sensitive to inter-
national questions and pondered on vital problems 
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concerning the world’s future. In 1944, at a time of the newly emerging 
Israeli state, he wrote the Yahudi Meselesi (The Jewish Question) 14, one of 
the earliest and most important books in Turkish on the subject. (The volu-
me has never been reprinted afterwards, but with its extensive bibliography 
has since been an important source of reference for scholars working on the 
topic.)As early as 1943, he declared that closed economies were bound to 
collapse (Ülken, 1942, p.142). The U.S.S.R. and the rest of the Eastern 
Bloc witnessed the fall during the revolutionary process that started in 
1989, while China, in the last decade, swiftly moved on to open up and 
started cooperating with capitalist countries – a fact that Ülken foresaw half 
a century before.

 The front cover of Yahudi Meselesi (Matter of Jews) that was pub-
lished in 1944.

14Ülken, Hilmi Ziya: Yahudi Meselesi, Üniversite Kitabevi Publications, Istanbul, 1944, 
244+iv pages.  As a person, Ülken was a peace-loving, tolerant and humanistic scientist. 
His approach to social issues was strictly scientific and objective. As to his book, the 
foreword summarises the analyses carried out in various countries on the Jewish question 
as follows: “The fact is that Western nations take position depending on the social role 
that Jews play in their country, mirroring the community’s part in the economic and 
intellectual life of the society. As for us, in contrast to the West, it’s hard to talk of a Jewish 
question in Turkey.” (p. 1) He believes that this fact –the fact that while Jews in Europe 
were facing deep trouble, the ones in Turkey had been living in relative peace since their 
expulsion from Spain in 1492, and that many of the scholars escaping the Nazi regime fled 
to Turkey and were allowed to work safely and freely in the Turkish universities– allows 
for a more cool-headed, impartial and objective investigation of the topic in Turkey. 
Moreover, he clearly states that the issue should be handled in a scientific manner –“The 
Jewish question should be examined not for practical purposes, but for the pure goal of 
science and sociology.” (p. 3) – and proceeds to do so throughout the book. The volume 
contains four pages of illustrations of Jewish people from around the world, along with an 
impressive bibliography on Judaism. (pp. 237-244).
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Hilmi Ziya Ülken’s Influence in Turkey

Hilmi Ziya Ülken was the son of a family that served the final years 
of the Ottoman Empire (1299-1923), a world power for over six centuries. 
He spent his childhood, youth and school years in a city that had been the 
capital of a once vast and mighty empire. During the period he received his 
training he was in contact with Turkish intellectuals who were engaged in 
ideas and policies to save a global power from collapsing.

The empire was doomed though, and it was replaced with a Turkish 
state in the heartland known as Anatolia – roughly Asia Minor. When the 
Republic was declared in 1923, Ülken had just started his career. He was 
to be among the first generation of Turkish intellectuals following the es-
tablishment of the new state. In that sense, he and his peers felt burdened 
with the task of raising the Republic to the standards of the modern and 
civilized world. However, his personal qualities were more suited to be an 
academician than to be involved in politics. While he supported many of 
the founding principles of the new Republic, he didn’t favor the tendency 
to break off ties with the past; for him, both society and state needed to 
maintain its link with history.

In Turkey, change has been achieved mainly through state initiative. 
This has been the case since the 19th century when the Westernization process 
started during the Ottoman times. Likewise, the post-1919 transformations 
too –the year when the National Struggle for Independence started– 
have been a product of the political elite. Change is seen as something 
to be achieved through political will, and as such, it can be said to be a 
conventional attitude in Turkish political history. Inheriting this approach, 
Atatürk and his friends depended mainly on their political power to realize 
the political, economic and legal reforms that were seen necessary to create 
a Western society and government. Starting in the National Struggle years 
and continuing during the Republican period, the radical reforms included, 
in the political sphere, the abolition of the monarchy/sultanate (1922), 
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making Ankara capital of the new state and declaring the new government 
a republic (1923), the abolition of the caliphate (1924), experiments in 
multi-party democracy (1924 and 1930), women’s suffrage (1930); in the 
social sphere, the clothing reform(the banning of oriental of traditional 
attire, 1925), secularization of all institutions (1928); in education, the 
unification of education (1924), the alphabet reform (shift to Latin alphabet) 
(1928), the language reform (1932), the university reform (1933); in the 
legal sphere, the first constitution (1921), the second constitution (1924), 
the closing down of religious courts, the abolition of Mecelle (1868-1878) 
(the civil code of the late Ottoman period), the adoption of the new Civil 
Code(1926) and the new Turkish Criminal Code (1926). It was held that 
the implementation of all these regulations would result in a swift social 
change.

Hilmi Ziya Ülken’s lifetime was a turbulent period for the nascent 
Turkish Republic. As for himself, he chose to remain outside all the political 
conflicts and confusion. While there were times his ideas diverged from the 
politically dominant ones, he never hesitated to declare and explain his 
own in written form.

Despite his political aloofness, did his thinking achieve any change 
in the country?

However detached he may have been from daily politics, his 
vision of the intellectual and sociological universe was not a static one; 
he believed in the constant change of ideas and societies. In that sense, he 
viewed society as a dynamic and evolving entity (Ülken, 1942, p.12).

Although sociology was a newly established 19th-century Western 
discipline, it was well received by the Ottoman intellectuals early in the 20th 
century. Pioneering Turkish sociologists like Ziya Gökalp, Mehmet İzzet 
and Prince Sabahattin took sociology as a means to understand the empire’s 
problems and to produce solutions to them (Sezer,1989, pp.19-20). Ziya 
Gökalp’s initial sociology course at the Istanbul University in 1914 –the 
first time the discipline taught at an academic level in Turkey– was seen 
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as an effort with a potential to save the country. In contrast to Hilmi Ziya 
Ülken, Ziya Gökalp was a sociologist actively involved in politics, and not 
only were his ideas appreciated as valuable formulae to rescue the empire 
during the Union and Progress Party rule in the late Ottoman times, but also 
his approach to nationalism was endorsed subsequently in establishing the 
new identity of the Republic as a nation-state (Erişirgil, 2007, pp.124-174; 
Türkdoğan, 2007, pp.107-130).

With the change of political actors in the Ottoman government 
after the Great War, Ziya Gökalp left his post at the academy in 1919. 
Subsumed under the discipline of philosophy, Istanbul University’s 
sociology department entered a hibernation period that would last until the 
1940s. It was Hilmi Ziya Ülken who led a revival and obtained sociology 
an independent status in 1942. As head of the department his first effort was 
to publish an academic journal.

The Sociology Journal had been the most extensive and enduring 
periodical on the subject. Ülken had run the journal for 15 issues, with a 
total of 3,400 pages and around 100 significant articles. Afterwards, the 
journal could be published for only seven more issues, but it never reached 
the academic level of Ülken’s time. The sizeable publication that Ülken 
produced, including various material in foreign languages, caught attention 
in international circles. In 1958 it was widely publicized by Professor 
Wolfram Eberhard (1909-1989), who previously had taught Sinology at the 
Ankara University and to whom Ülken was well known (Wolfram, 2000, 
p.408).

Thanks to the revival of the Sociology Department at the Istanbul 
University, we can talk today of a possibility of scientific approach to social 
issues in Turkey. Currently, in all sociology departments throughout the 
country you may encounter a sociologist graduated from Ülken’s school 
(Kayalı, 2005, pp.91-97). Ülken may not have been politically influential, 
but his academic works were a pioneering force in establishing a sociological 
outlook in Turkey. 



  HİKMET  23 - Mayıs - May 2014

179

As a sociologist, Ülken knew that the radical reforms carried out by 
the political elites would not succeed unless they penetrated the collective 
consciousness. He thought that onlymental breakthroughs could make social 
change possible. In that sense, Ülken’s position provided a crucial viewpoint 
for change in Turkey. The books and essays he wrote and translated, the 
journals he published, the students he taught could help transforming the 
country and modernizing the government. As an academician who wants 
to be an agent of change he needed to instruct students; as an intellectual 
reaching his readers he needed to write. He regarded himself as a sociologist 
responsible for informing the public opinion and believed that social change 
would transform and modernize Turkey as a country.

With this sense of duty he wrote periodically on actual social 
problems in columns of leading national newspapers like Vakit, Haber, Son 
Telgraf, Tasvir-i Efkâr, Tan, Vatan, Ulus and Yeni Sabah, and in journals 
like the Sosyoloji Dünyası Dergisi (Vergili, 2013, p.252-257.). His articles 
comprised topical subjects like “Labor Migration in Turkey,” (Ülken, 
July 1953, pp.19-25), “Migration to the Cities,” (Ülken, 23 March 1953) 
“Slums and Cooperative Housing” (Ülken, 24 October 1949), where he 
warned that rapid and unchecked population movements could result in 
chronic social problems, and offered solutions. The political institutions, 
though, disregarded his efforts and his suggestions were not heeded. Today, 
Istanbul has become a sprawling cosmopolitan city with persistent traffic, 
slum and urbanization problems which can be traced to the neglect of the 
consequences of labor migration and overpopulation. 

Another field where Ülken’s influence can be seen is his publications 
on Islamic thought and his works on institutions of religious education.

At a time when he defined himself as a Marxist and when religion 
was both disregarded by the government and looked down on by some 
intellectuals and elites, he produced scientific works on the history and 
cultural foundations of Islamic thought. His most significant books were 
Dinî Sosyoloji - Religious Sociology- (Ülken, 1943) and the still widely 
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read İslam Düşüncesi - Islamic Thought- (Ülken, 1946), both the first 
treatises to be written on the subject in Turkish. His publications during 
the 1940s provided a uniquely objective perspective on the perception of 
religion, mainly targeting those social groups and intellectuals who had no 
background in a conservative or religious tradition.

The Theological Faculty of Ankara University where he lectured for 
almost two decades (1955-1973) was an academic institution established to 
meet the need for religious personnel. Here, Ülken aimed to imbue students 
with a philosophically oriented, objective, liberal and tolerant outlook that 
would provide them an academic perspective and an alternative ethos.

Totaling an astonishing number of 1430, Ülken’s publications span 
a period of half a century, starting from the ’20 s to his death in 1974. His 
corpus consists of 64 books, 7 monographs, essays or articles published 
in almost 90 journals and 10 newspapers. About 150 of his articles were 
reviews of books and journals. He closely followed Western publications 
and insisted on introducing them to the Turkish public (Vergili, 2013, pp.87-
241).

Ülken continues to wield an influence on Turkish thought and many 
of his books and articles are still read. So far, 75 of his publications have 
been republished since his death (Vergili, 2013, pp.242-249). For example, 
his book on the history of modern thought in Turkey (first published in 1966) 
has been printed 7 times after his decease (Ülken, 2001).

He has been the subject of almost 200 researches, including 3 doctoral, 
21 master’s, and 23 undergraduate dissertations; 10 books, 3 magazine 
special issues and 31 book chapters; 181 articles and papers presented at 
symposiums and congresses (Vergili, 2013, pp. 258-297).

Hilmi Ziya Ülken was among the few thinkers who, in the first 
half century of the Republic, tried to shape the new state and society with 
alternative ideas and publications. He developed methods and solutions to 
enable social research at an academic level in the country. He was a scientist 
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keen to observe the daily events surrounding him, trying to make sociological 
and philosophical analyses to reach scientific conclusions and put these to 
use for the common benefit.

However, his lack of involvement in actual politics and eagerness to 
maintain a distance with politicians restricted his influence to the scope of 
his academic works. Hence it is possible to talk of an indirect impact on the 
institutions he worked at, on the students he instructed, and the readers that 
followed his books and articles.
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ABSTRACT

Inguinal hernia is protrusion of abdominal internal organs out of the 
mouth of the peritoneum. The word hernia comes from a Greek word hernios 
which means swelling in the region of inguinum.

The aim of this study is to prove the presence of inguinal hernia 
and its treatment in Gostivar, its allocation according to sex and operative 
treatment.

Materials and methods: the study was performed prospectively in 
the period of 2008-2010 in the surgical ward at General Hospital “Ferid 
Murad” - Gostivar. 103 patients older than 20 years were treated.

Results: From 103 patients diagnosed with inguinal hernia 97.1% are 
male (100 patients), 2.9% are female (3 patients).

Discussion: With the history treatment of inguinal hernia is not adequate 
to the development of surgical treatment of other diseases. All methods with 
historical development have same aim, to make much more physiologically 
and anatomically more adequate treatment of inguinal hernia.

Conclusion: Inguinal hernia is more represented in males compared 
to females (9:1) in the municipality of Gostivar.

Keywords: inguinal hernia, swelling, bruch
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GOSTİVAR BELEDİYESİ HASTANESİNİN CERRAH 
BÖLÜMÜNDE INGUINAL HERNIA KONUSUNDA 

YAPILAN TEDAVİNİN SUNUMU

Dr. sci. med. Adnan VRAYNKO
“Ferid Murad” Hastanesi

Gostivar, Makedonya

ÖZET

Inguinal hernia, peritoneumun ağzının dışındaki iç abdominal 
organlarının protrüzyonudur. Hernia sözcüğü, inguinum bölgesinde şişme 
anlamına gelen Yunan sözcüğü hernios sözcüğünden gelmektedir.

İş bu çalışmanın amacı, inguinal hernianın varlığını, cinsiyete göre 
oranını ve bunun tedavisinin Gostivar’da yapıldığını kanıtlamaktır. 

Malzemeler ve yöntemler: İnceleme, 2008-2010 yılları arası Gostivar 
“Ferid Murad” Hastanesinin Cerrah  bölümünde gerçekleştirilmiştir. 20 yaş 
üstü 103 hastalar tedavi edilmiştir. 

Sonuçlar: Inguinal hernia teşhisi konan 103 hastadan % 97.1’i bay 
(100 hasta), 2.9’u da bayandı (3 hasta). 

Tartışma: Inguinal hernianın tedavisinin tarihteki gelişmesi,  diğer 
hastalıkların cerrah tedavisinin gelişmesi ile doğru orantılı değildir. Tarih 
boyunca tüm yöntem gelişmelerinin tek amacı var, o da fizyolojik ve 
anatomik anlamda inguinal hernianın tedavisini daha uygun kılmaktır. 

Sonuç: Gostivar belediyesinde bayanlara kıyasen baylarda Inguinal 
hernia vakalarına daha fazla rastlanmaktadır (9:1).

Anahtar sözcükler:  Inguinal hernia, şişme, 
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IntroductionI. 

Inguinal hernia is protrusion of abdominal internal organs out of the 
opening of the peritoneum. They are of different size swellings most oval, 
egg-shaped with smooth surface and clearly limited by the soft consistency 
that by pressing return in the abdominal cavity. They appear from weak points 
of the abdominal wall. It contains organs (intestine, omentum, appendix) 
together with the peritoneum.

History: The word hernia comes from a Greek word hernios which 
means swelling in the region of inguinum. Hernia as an illness is known in 
BC and in the period of the ancient Egypt and Rome. Its treatment is directly 
proportional with the development of surgery.

Frequency: according to the statistics of many authors the frequency 
of the inguinal hernia is higher in males 2-3%, the ratio according to the sex 
is ¼ for males. 2% of the hernia appears in children up to one year, in the 
first row, inguinal hernia. From the first year until puberty their occurrence 
is very rare, occurring most 2 or 3 decades of life.

Reasons: reasons for the appearance of inguinal hernias are preformed 
weak inguinal opening in the front of abdominal wall, weakness of 
aponeurosis in the anterior abdominal muscles, dehiscence of the operative 
wound, incomplete descent of testicles in the scrotum in male children, 
increase in the intra-abdominal pressure, physical exertion.

Anatomy: The inguinal canal is a cylinder-shaped structure with a 
length of 4 cm. Down is bordered with Poupart’s ligament, half medially 
with lig. lacunare -Gimbernati , the front wall is with the aponeurosis of 
the muscules of front abdominal wall, lateral and upper wall is formed by 
the m.rectus abdominis internus intertwined with aponeurotic fibers of m. 
transversus abdominis, and the floor of the inguinal canal in 75% of cases 
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is formed  by the fascia transversalis  and the muscle fibers of m. rectus 
abdominis internus. Children’s inguinal canal is 1-5cm.

In the area of   the inguinal region starting from the outside to the inside 
wall it is formed of several layers. Skin, subcutaneous fat, fascia (Camper and 
Scarpa), aponeurosis of frontal abdominal muscles (aponeurosis inunimus), 
m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis and most 
deeply m. transversus abdominis and by many authors it is the main reason 
for the occurrence of inguinal hernia. From the inguinal canal passes ductus 
spermaticus in men and lig. teres uteri in women, and many arteries and vein 
such as: а. еt v. iliaca externa, a. et v. epigasrica inferior , a. еt v. pubica, a. 
obturatoria, a. et v. iliaca  circumflexa, n. iliohypogastricus, n. ilioinguinalis, 
n. genitofemoralis, n. femoralis, n. cutaneus femoris lateralis.

Inguinal hernia is composed of inguinal bag and hernia content. Hernia 
bag is a thin membrane which has no blood vessels and consists of three 
parts: hernia neck (collum hernia), hernia bottom (fundus hernia) and hernia 
body (corpus hernia).The hernia content is various organs most commonly 
intestine and omentum majus.

Clinical picture: in the beginning most of the patients do not complain 
of pain. As the hernia grows they feel pain and weigh. If the organ gets 
closed in the hernia bag the pain is more intensive. In the beginning the 
pain is less, if it comes to incarceration, it is very intensive even collapse. 
In symptomatology of the disease dominates the symptoms of trapped 
organ. If it is about the small intestine there appear instinct for vomiting 
and vomiting, if it is about the large intestine dominates the symptom of 
constipation. Tumefaction of the region can be lost if the patient lies down 
in a horizontal position.

Diagnosis and differential diagnosis: the diagnosis can be made by 
taking anamnesis, local examination of the patient (inspection, palpation) and 
antrirating the inguinal canal.Anrirtaion is done in the vertical position by 
placing the index finger of the doctor until the anulus inguinalis superficialis 
and feeling on top of the finger in  inguinal bag. In the differential diagnosis 
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come into consideration all diseases in that region as varikoccelae, hidrocela, 
kriptorizms, lymph nodes in that region (lipomas, fibromas and tumors).

Physiology: based on studies of Little Condom and Shpangen, 
contemporary views of the inguinal hernia repair, are aimed at preservation 
of the protective mechanisms of the inguinal canal. The protective “Shooter” 
mechanisms are composed of two components which simultaneously 
strengthen the predisposition and weak spots of the inguinal canal. This 
complementary mechanism is under the direct influence of abdominal 
muscles in order to close the deep inguinal opening and at the same time 
to cover the rear wall of the inguinal canal. Primary influence during the 
contraction in “Shooter” mechanism has transverse abdominal muscle, 
which through transversal fascia and aponeurosis activates:

-Closing Mechanism: the contractions of the transverse muscle cause 
his descent to the inguinal ligament, at the same time overlapping the 
transversal fascia and aponeurosis, which closes the protective rear wall of 
the inguinal canal. Weak spots protect protrusion of the peritoneum.

Conventional hernioplastics do not result in protective function of 
“Shooter” mechanism. Dynamic component of protection with compression 
of potentially weak spots of the inguinal canal and at the same time 
redislocation of elements at the height of the deep inguinal opening, are 
basic principles for the repair of inguinal hernia.

-Valve mechanism: during the transverse muscle the contraction, and 
increased intra-abdominal pressure, transversal fascia (Sling) with its spokes 
move to cranial direction wrapping the elements and closes the deep inguinal 
opening, at the same time moving to cranial direction.

Increased intra-abdominal pressure causes contraction of the abdominal 
muscle. Simultaneously comes to closing the deep inguinal ring and the rear 
wall of the inguinal canal.

Treatment: The treatment of inguinal hernia is strictly operational 
and has different methods of operations: classic–conventional methods for 
operative treatment (Bassini, Shouldice, Halsted), putting biological networks 
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in the inguinal canal (lihcstein, trabucco) and  the newest laparoscopic 
method-herniotomy.

Socio-economic aspects of inguinal hernia: according to the 
complete understanding of the hernia, the socio-economic aspect should be 
pointed out a great number of surgical procedures performed in the world, 
economic and financial costs and absence of patient in work. For example: 
in U.S.  for a year is performed one million operative treatment with  average 
operating cost of 2000-25—dollars, and the annual cost of health fund about 
2,5 billion dollars.

In Gostivar is performed approximately 250-300 operations with 
financial cost of 400 euro for one operation and absence from work  for at 
least a month, which shows the seriousness of this disease.

The aim of the studyII. 

The aim of this study is:
To prove the presence of inguinal hernia and its treatment in •	

Gostivar.
Allocation according to sex•	
Operative treatment•	

III. Materials and Methods

The study was performed prospectively in the period of 2008-2010 in 
the surgical ward at General Hospital “Ferid Murad” - Gostivar. 103 patients 
older than 20 years were treated.

     There were used operating methods for surgical treatment, most of 
them are conventional methods by Bassini and Shouldice. All preoperative 
preparations were done to patients:
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taking anamnesis, •	

general and local examination •	

biochemical and laboratory investigation, •	

X-ray imaging of lung with respiratory ways and heart•	

Patients were examined by the anesthesiologist. There is set 
indication with the way of anesthesia (general endotracheal anesthesia or 
local anesthesia). One day before surgery, the operational area is cleaned 
with 10% betadine  (previously hair is shaved),is closed with sterile 
compressions and in the day of the operation, the operational area once 
more is cleaned with betadine.

    Picture no. 1: bag of the inguinal hernia
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IV. Results

From 103 patients diagnosed with inguinal hernia 97.1% are male 
(100 patients), 2.9% are female (3 patients).

Sex No. of patients %
Male 100 97,1

Female 3 2,9
Total 103 100

   
   Table no. 1: Representation of inguinal hernia by sex.

Operating 
method Bassini Shouldice Total

71 32 103
Table no. 2: The number of interventions operated by the method of Bassini 
and Shouldice

            Chart no. 2: The number of interventions operated by the 
method of Bassini and Shouldice

Age Bassini Shouldice Total %
20 2 0 2 1,9

20-29 7 3 10 9,7
30-39 10 4 14 13,5
40-49 17 6 23 22,3
50-59 26 10 26 25,3
60-69 5 5 10 17,5
70-79 4 4 10 9,7
Total 71 32 103 100%

    Table no. 3: The number and structure of patients operated according 
to their age and their percentage.
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              Chart no. 3: The number and structure of patients operated 
according to their age and their percentage.

Postoperative 
complications No. of patients %

Infection supurativa 1 0,97 %

Infection prulentae 1 0,97 %

Infection seroza 9 8.73%

Hematom 1 0.97%

Total 12
 
Table no. 4: complications after operative treatment
Postoperative complications of 103 patients  1 patient or 0,97% 

with supurative infection in wound,  1 patient or 0,97% with prulentae 
infection in wound, 9 patients or 8,75% with seroza infection in wound, 1 
patient or 0,97% with hematon in wound. From 103 patients, postoperative 
complications are detected in 12 patient.
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V. Disscusion

With the history treatment of inguinal hernia is not adequate to the •	
development of surgical treatment of other diseases. All methods with his-
torical development have same aim, to make much more physiologically 
and anatomically more adequate treatment of inguinal hernia.

In patients examined most of them were male (100 of 103 patients •	
or 97.1%), females are present 3 of 100 patients or 2.9%.

Most of the patients were operated by the method of Bassini (71 of •	
100 patients), and the rest are operated by the method of Shouldice (32 of 
103 patients).

In the examined group of patients the most represented age group is •	
50-59 years, with 26 patients or 95.3%, and the least are observed of 20-29 
with 2 patients from examined group or 1.9%.

During the operative treatment of 103 patients 2 patients with dif-•	
fuse bleeding, 1 with arterial injury of a. epigastrica inferior.

Postoperative complications of 103 patients  1 patient or 0,97% •	
with supurative infection in wound,  1 patient or 0,97% with prulentae 
infection in wound, 9 patients or 8,75% with seroza infection in wound, 1 
patient or 0,97% with hematon in wound.From 103 patients, postoperative 
complications are detected in 12 patient.

VI. Conclusion

Inguinal hernia is more represented in males compared to females •	
(9:1) in the municipality of Gostivar.

Commonly seen from 50-59 years•	
Complications are less in patients operated with the method of •	

Shouldice than the method of Bassini.
More adequate and more sophisticated conventional method of in-•	

guinal hernia surgery is the method of Shouldice regarding Bassini.
Using the appropriate method for the successful treatment of ingui-•	

nal hernia is very important from the social and economic aspect.
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