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BAŞ YAZI
Makedonya’da Türkçe başta olmak üzere, İngilizce’de makaleleri
ihtiva eden ve Rumeli’deki Türk – İslam kültürü yanısıra, tarih, edebiyat
ile sosyal ve iktisadi hayatla ilgili konuları yayınlayan yegane uluslararası
ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle, hakemli bir dergi hüviyetine
sahip olan HİKMET dergisinin 24. sayısı elinizde bulunmaktadır. Bu 24.
sayı, değişik mahiyette ve farklı makaleleri içeren önemli bir dergi olarak
HİKMET’in bu 24. sayısı ile Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası
bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı memnuniyetle bildirmekteyiz. Bu
sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’na 7 değişik
ülkeden üyelerin katıldıklarını iftiharla bildirmekteyiz.
HİKMET dergisinin bu 24. sayısında başta yurtiçi (Makedonya)
olmak üzere yurtdışından da (Türkiye, Sırbistan ve Kosova) 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 dergisi adına
şükranlarımızı bildiriyoruz.
HİKMET dergisinin bu sayısında: Prof. Dr. Oktay AHMED’in;
/-mAlİ/ EKİNİN MORFOSENTAKSI: BİLGİSAYAR DERLEM
BAZLI ARAŞTIRMA, Prof. Dr. Lidija ARİZANKOVSKA / Prof.
Dr. Fadıl HOCA’nın; MAKEDONCA-TÜRKÇE ARASINDAKİ
KÜLTÜR
ETKİLEŞMEDE
DİL
UNSURUNUN
ÖNEMİ.
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Prof. Dr. Nazim İBRAHİM’in; MAKEDONYA
TÜRK
AĞIZLARINDA EK-FİİL, Prof. Dr. Jovanka DENKOVA’nın;
MAKEDONYA ÇOCUK VE GENÇLERİN EDEBİYATINDAN
ÖRNEKLERİNDE OTOBİYOGRAFİK KONUŞMASI, Prof. Dr.
Şermin ŞENTURAN’ın; KİŞİLİK VE ÇALIŞMA YAŞAMI, Doç.
Dr. Mahmut ÇELİK’in; MAKEDONYA’DA TÜRK KADINI VE
KADININ TÜRK EDEBİYATINDAKİ YERİ, Doç. Dr. Giray Saynur
DERMAN’ın; KIRGIZİSTAN’IN KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLER
İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ, Yrd. Doç. Dr. Haluk AYDIN’ın;
REMZÎ VE REMZÎ’NİN TARİH MANZUMELERİNDE 19. YÜZYIL
MAKEDONYA’SI, Yrd. Doç. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ’un; BİR NEOKLASİK BALKAN ŞAİRİNİN VATAN AĞIDI: ABDÜLFETTAH
RAUF’UN ŞİİRİNDE ÜSKÜP VE MAKEDONYA–2, Dr. Taner
GÜÇLÜTÜRK’ün; KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMDEKİ SON
GELİŞMELER VE TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ YAYIMI, Mr. sci.
Gülten DVORNİC’in LEYLA GENCER’İN SANAT KİŞİLİĞİ
(LA
DİVA TURCA) adlı makaleler yer almaktadır.
Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 24. sayısına ilmi
makalelerini gönderme zahmetinde bulunan yurtiçi ve yurtdışındaki değerli
hocalarımıza ve bu makalelerin değerlendirmelerini yapma gayretinde
bulunan HİKMET dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun değerli üyelerine,
HİKMET dergisi ve ADEKSAM adına saygı ve şükranlarımızı bildirir,
keza, HİKMET dergisinin teknik ve tasarımının hazırlanmasında hizmeti
geçen herkese teşekkür eder, HİKMET dergisinin 25. sayısı ile karşınıza
çıkıncaya dek hepiniz Allah’a emanet olun.
Kasım, 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 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 24th magazines with
the there are number of hands. This 24th 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 24th particularly in the number of domestic
(Macedonia), including from abroad (Turkey, Serbia and Kosova) 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;
MORPHOSYNTAX OF THE TURKISH SUFFIX /-mAlİ/: COMPUTER
CORPUS BASED RESEARCH, Prof. Dr. Lidija ARİZANKOVSKA / Prof.
Dr. Fadıl HOCA; THE ROLE OF LANGUAGE IN INTER-LINGUISTIC
(TURKISH AND MACEDONIAN) CULTURAL INFLUENCE,
8
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Prof. Dr. Nazim IBRAHIM; THE SUBSTANTIVE VERB IN THE
TURKISH SPEECH IN MACEDONIA, Prof. Dr. Jovanka DENKOVA’nın;
AUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE IN SOME NOVELS FROM
MACEDONIAN LITERATURE FOR CHILDREN AND YOUTH, Prof. Dr.
Şermin Şenturan; PERSONALITY AND WORK LİFE, Asst. Prof. Mahmut
CELIK; TURKISH WOMAN IN MACEDONIA AND WOMEN`S ROLE
IN LITERATURE, Assoc. Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN; A GENERAL
VIEW TO THE KYRGYZSTAN’S RELATIONS WITH THE REGIONAL
AND GLOBAL POWERS, Assist. Prof. Dr. Haluk AYDIN; MACEDONIA
IN THE 19th CENTURY IN HISTORICAL SONGS OF REMZI, Assist.
Prof. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ; A NEO-CLASSİCAL BALKAN POET’S
REQUIEM ON MOTHERLAND: SKOPJE AND MACEDONİA İN THE
POETRY OF ABDULFETTAH RAUF–2, Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK;
RECENT DEVELOPMENTS IN TURKISH EDUCATION IN KOSOVO
AND PUBLICATION OF THE TURKISJ EDUCATIONAL BOOKS,
Mr. sci. Gülten DVORNİC; ARTISTIC PERSONALITY OF LEYLA
GENCER (LA DİVA TURCA) 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 25th HIKMET until it comes out and blows a thick
encounter with the number, God entrusted you all and make merry.
November 2014 Gostivar
Macedonia			

Editor in Chief:
Prof. Dr. Fadil HOCA
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/-mAlİ/ EKİNİN MORFOSENTAKSI:
BİLGİSAYAR DERLEM BAZLI ARAŞTIRMA
811.512.161.81`322
(1.01 Original scientific article)
Prof. Dr. Oktay AHMED
“Aziz 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
Bu çalışmada, bugün gereklilik kipi görevinde kullanılan /-mAlİ/
ekinin farklı görevleri ve bu ekle kurulan birleşik yapılar ele alınmıştır.
Elektronik formatta olan ve 442 kitaptan oluşan bilgisayar derleminde
yapılan araştırmanın sonuçları, /-mAlİ/ ekinin kendi gereklilik anlamı
dışında başka görev ve anlamda kullanıldığını göstermektedir. Bu görevler
şunlardır:
a) İstek görevi;
b) İstek ve dilek görevi;
c) İstek ve emir görevi;
d) İstek, emir ve gereklilik görevi;
e) Emir görevi;
f) Şüphe görevi;
g) Kesinlik görevi.
/-mAlİ/ ekinin bazı birleşik yapılarda da yer aldığı görülmüştür. O
yapılar da şunlardır:
a) /-AcAk/ olmalı;
b) /-mİş/ olmalı;
c) /-r/ olmalı;
d) /-yor/ olmalı.
Bu birleşik yapılarda fiiller “tahmin” ve “ihtimal” görevlerini
kazanmıştır.
Anahtar kelimeler: gereklilik kipi, /-mAlİ/ eki, dilek kipleri,
morfoloji, morfosentaks, derlem dilbilim.
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MORPHOSYNTAX OF THE TURKISH SUFFIX /-mAlİ/:
COMPUTER CORPUS BASED RESEARCH
Prof. Dr. Oktay AHMED
“St. Cyril And Methodius” University, Faculty of Philology, Department
of Turkish language and Literature. E-mail: oktay@flf.ukim.edu.mk,
oktayahmed@gmail.com
ABSTRACT
This study discusses the different functions of the Turkish /-mAlİ/
necessitative marker and compound structures made with it.
The results of the study made on a computer corpus consisted of 442
books in electronic format shows that the /-mAlİ/ marker, beside of his own
necessitative function, also is used in other functions and meanings. These
functions are as follows:
a) Optative;
b) Optative and desiderative;
c) Optative and imperative;
d) Optative, imperative and necessitative;
e) Imperative;
f) Doubt;
g) Certainty.
/-mAlİ/ marker is also seen in some compound forms. These forms
are as follows:
a) /-AcAk/ olmalı;
b) /-mİş/ olmalı;
c) /-r/ olmalı;
d) /-yor/ olmalı.
In these compound forms, verbs gains “prediction” and “possibility”
functions.
Keywords: necessitative mood, /-mAlİ/
morphology, morphosyntax, corpus linguistics.

marker,

modality,
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1. Giriş
Fiilin gösterdiği iş, hareket, oluş veya kılışın yapılmak zorunda
olduğu, daha doğrusu gerekli olduğunu bildiren morfolojik, sentaktik veya
morfosentaktik yapılar daha eski Türkçede vardı.
Bugünkü “gereklilik” kipininin görevlerini, diğer dilek kipleri gibi,
eski Anadolu Türkçesinde ayrı ayrı göstermek zordur, çünkü dilek kiplerinin
tümünde “bir şeyin yapılmasının, ben tarafından istenmesi” vardır. Eski
Anadolu Türkçesinde bir ek bazen emir, bazen istek, bazen de gerekilik
görevlerinde bulunabilir. Eski metinlerde farkı görebilmek için, sentaktik
düzeye bakmak gerekir (Gülsevin: 106).
Eski Anadolu Türkçesinde ayrı bir gereklilik eki yoktu.
Gereklilik anlamı için istek /-A/ eki veya şart /-sA/ ekiyle “gerek”
kelimesi kullanılırdı (Demirtaş: 14, Bulak: 88)
Eski Türkçede “kergek” (>gerek) kelimesi, cümleye gereklilik anlamı
katardı. Daha sonra bu kelimenin “kerek-“ (>gerek-) fiiline dönüştüğü de
görülür (Özmen: 177).
XVI. yüzyılda gereklilik anlamını bazen “gerek” kelimesinin biraz
karşıladığı söylenebilir (Gül: 71).
XVIII. yüzyılda, biraz ileride de verileceği gibi, bugün de kullanılan
“/-mAk/ gerek” yapısı görülmektedir (Dinar & Uygur: 643).
Bugün gereklilik kipinin eki /-mAlİ/ ekidir. Bu ek fiil kök veya
gövdelerine getirilerek, gereklilik anlamı kazandırır.
Standart Türkçede bugün kullanılan bu /-mAlİ/ eki eski Anadolu
Türkçesinin sonlarına doğru, /-mA/ fiilden isim yapma eki ve aslında sıfat
yapan /-lİ/ (</-lİg/ isimden isim yapma ekinin birleşmesiyle meydana
gelmiştir (Korkmaz: 693).
Demek ki bu ek, başlangıçta gelecek zaman sıfat-fiili görevinde
kullanılmıştır (Demirtaş: 14).
Bu ekin yanısıra, gereklilik anlamı Standart Türkçede fiilden isim
yapan /-mA/ ekine iyelik eklerinden biri eklenerek, ardından da “gerek”
veya “lâzım” kelimelerinden bir tanesi getirilerek de verilebilir (Demir: 9):
[/-mA/ + ie] “gerek”/”lâzım”
Ancak burada Nurettin Demir’in (Demir: 9) vermediği bir durum
da söz konusudur. Sondaki iki kelimeden “gerek” kelimesinin isim değil
de “gerek-” fiili olduğunu vurgulamak gerekir. Öteki kelime ise isimdir
(“lâzım”) ve yapıyı yüklemleştirmek için, bu isimden sonra ek-fiilinin bir
şeklinin gelmesinin mecburi olduğunu unutmamak gerekir.
12
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ve:

Demek ki, bu yapılar şöyle olmalıdır:
[/-mA/ + ie] + [”gerek-” + ke + şe]

[/-mA/ + ie] + “lâzım” + [ek-fiil + ke + şe]
Örneğin:
“Yapmalıyım.” = “Yapmam gerek(ir).”
“Yapmalıyız.” = “Yapmamız lâzım(dır).”
Buna benzer olarak, Demir’e göre, fiilden isim yapma ekine (mastar
ekine) “gerek” veya “lâzım” kelimelerinden biri getirilerek de aynı anlam
elde edilebilir (Demir: 9):
/-mAk/ “gerek”/”lâzım”
Ancak, yine yukarıdaki vurguları yapmak gerekecek: “gerek” ismi
yerine “gerek-” fiili ve “lâzım” isminden sonra ek-fiilinin şekillerini de
katmak gerekir:
/-mAk/ + [”gerek-” + ke + şe]
ve:
/-mAk/ + “lâzım” + [ek-fiil + ke + şe]
Örneğin:
“Bu satılmalı.” = “Bunu satmak gerek(ecek)/lâzım(dır).”
Gereklilik kipinin anlamı bu şekilde de verilebilir:
/-mAk/ zorunda olSondaki yardımcı fiil yerine ek-fiil (i-) ve ardından kip eki ve şahıs
eki getirilerek, aynı görev sağlanabilir:
/-mAk/ + “zorunda” + [ek-fiil + ke + şe)
Örneğin:
“Gelmeliyim.” = “Gelmek zorundayım.”
Türkçede sözcükleşme (lexicalization) süreciyle birtakım kelimelerle
de gereklilik kipinin farklı ayrımları olabilir. Örneğin: kaçınılmaz, zorunlu,
kesinlikle, vb. (Kocaman: 82).
Gereklilik kipi bugün çoğu zaman başka kiplerin görevleriyle
birlikte de kullanılır veya onların gereklilik görevleri olur. Dilek kipleri
arasındaki bu sınırlar o kadar kesin değildir. Bunun nedeni, gereklilikte
zaten bir nevi istek ve emir anlamının olduğudur.
Demek ki, /-mAlİ/ ekinin dışında, gereklilik kavramı bugün çok
farklı araçlarla verilebilir. Bu kavram bazen eklerle, bazen sözlerle, bazen
de başka ekler ve sözlerle sağlanabilir.
Bazı diğer tarihi ve yaşayan Türk şivelerde bu ek farklı varyantlarıyla
görülür.
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Bugün çağdaş Azerbaycan Türkçesinde /-mAlİ/ eki kullanılır, ancak
gereklilik anlamı /-Asİ/ ekiyle de yapılır (İlker: 126-127). Bu ek, Saha
Türkçesinde de gereklilik anlamında kullanılmaktadır (Kirişçioğlu 2005).
İran’ın Halhal Türk ağızlarında “gerek” kelimesiyle istek kipi
kullanılır (Karini: 179). Yine İran’da Susava ağzında /-mAlİ/ ekine sadece
bir defa rastlanmıştır, ancak burada da Standart Türkiye Türkçesinin etkisi
olduğu ve konuşmacının kendi ağzının özelliği olmadığı sonucuna varılabilir
(Karini: 179). Bir diğer İran Türk ağzı olan Bahar ağzında gereklilik
anlamında “gerek” kelimesi ve emir/istek eki kullanılır (Pehlivan: 121).
Türkmen Türkçesinde gereklilik görevi -malı/-méli ekiyle yapılır
(Nepesova vd. 2004: 282). Gereklilik kipinin olumsuzu ise, Türkiye
Türkçesinden farklı olarak, “dǟl” kelimesiyle yapılmaktadır (Özışık: 367).
Türkmen Türkçesinin Afgan ağızlarında de gereklilik /-mAlİ/
ekiyle kurulur. Burada da olumsuzluk şekilleri “däl” kelimesiyle yapılır.
Afganistan’da Ersarı Türkmen ağzında bu ekin varyantları ise şunlardır:
-malı, -meli, -molı, -möli (Şahin: 149).
Çuvaş Türkçesinde gereklilik /-mAllA/ sıfar-fiil ekleriyle yapılır
(Güzel: 91).
Schönig, /-mAlİ/ gereklilik ekinin Türk şivelerinin ortak gereklilik
eki olduğunu söyler ve bazı örnekler verir: Oğuzca /-mAlI/, Çuvaşça /-mallĬ/,
Halaçça /-GulUK/ (Schönig: 227).
Eskiden Çağatay Türkçesinde “bol-” fiiline şart eki eklenerek,
ardından da “kerek” kelimesi getirilerek, gereklilik ifade edilmiştir (Ağca:
9).
Türkiye’de bazı ağızlarda /-mAlİ/ eki hiç kullanılmaz. Bunun yerine
“lazım” kullanılır (Yeşilkaya: 118, Özmen: 72; Taş: 70), daha doğrusu
gereklilik anlamı “emir kipi” veya “lazım” kelimesiyle verilir (Bozalan:
113).
Bazı Türkiye ağızlarında ise bu ekin sadece 3. teklik şahısta kullanımı
vardır (Yıldırım: 117-117).
Kıbrıs Türk ağızlarında gereklilik “lazım/lüzum + fiil + emir ekiyle”
yapılmaktadır (Demir: 9).
Rumeli’ye gelince, durumlar Anadolu ağızlarından pek farklı değil.
Bulgaristan Türk ağızlarında /-mAlİ/ eki kullanılmamaktadır.
Literatürde sadece bir örneğe rastlanabilir, o da konuşmacının asıl ağzı
olmadığı muhakkaktır (Salimehmed: 111).
Makedonya ve Kosova Türk ağızlarında da bazen aynı ekler hem
emir, hem istek, hem de gereklilik anlamı verir (Canhasi: 8).
14
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Makedonya Türk ağızlarında gereklilik anlamı, “lâzım” kelimesinden
sonra fiilin istek kipli çekimi getirilerek yapılır (Ahmed: 15).
Kosova Türk ağızlarında da durum aynı (Canhasi: 3).
/-mAlİ/ eki Makedonya Türk ağızlarında hiç kullanılmaz.
Bazı Batılı dilciler bunun nedeni olarak Makedoncadan çeviriyi
gösterirler (Friedman 2002), ancak yukarıda da verildiği gibi, leksik unsurlarla
gereklilik anlamının verilmesi sadece Makedonya Türk ağızlarına mahsus
değil, birçok diğer Türk ağız ve şivelerinde de görmek mümkündür.
Türkmen, Afgan, İran ve bazı diğer Türk şive ve ağızlarında da
olduğu gibi, Makedonya Türk ağızlarında da gerekliliğin olumsuzluk
biçimleri “dil” (<“değil”) edatı, ardından da fiilin istek kipinde çekimleriyle
yapılır (Ahmed: 15).
Gereklilik kipi Standart Türkçede bugün yaygın bir şekilde
kullanılarak, kalıplaşmış sözlere de girmiştir: Ne oldum dememeli, ne
olacağım demeli. (Gökdayı: 94).
2. Amaç
Giriş kısmında bazı temel bilgilerin verilmesine rağmen, çalışmanın
amacı gereklilik kipinin farklı araçlarla ifade edilmesi değil de sadece
/-mAlİ/ ekinin morfosentaktik görevlerine kısaca değinmektir.
Literatürde bu ekin bazı kullanımlarının var olduğu bilinen bir
gerçektir, ancak bazı kullanımlara ise neredeyse hiç değinilmemiştir.
Kısa da olsa, bu kullanımlar araştırmacılara sunulmaktadır.
Bu araştırmada /-mAlİ/ ekinin asıl gereklilik anlamı dışında diğer
görevlerine yer verilmiştir.
3. Kullanılan Yöntem
Araştırma, AntCon 3.4.3u Linux yazılımı (2014 sürümü)
kullanılarak, TXT formatında çok farklı alanlardan Türkçe ve Türkçeye
çeviri eserin yer aldığı 442 elektronik kitaptan oluşan bir bilgisayar derlemi
üzerinde yapılmıştır.
Girdi olarak *malı*|*meli* sorgusu verilmiştir.
Elde edilen 33.000’e yakın sonuçtan, tüm cümleler teker teker gözden
geçirilerek, gereklilik kipinin morfosentaktik bağlamı incelendi.
Çok sayıda sonuca rağmen, bu çalışmada sadece daha önemli ve daha
ilginç olan ve mümkün olduğu kadar Türkçe yazılan eserlerden örneklere
yer verildi.
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4. /-mAlİ/ Ekinin Morfosentaksı
Dilek kip eklerinin kendi aralarındaki sınırların eskiden beri kesin
olmadığı yukarıda verilmişti. Emir, istek, gereklilik, bazen de dilek anlamının
birbirine karıştığı, sınıflandırmanın da pek kesin olamayacağı eskiden beri
bilinmektedir.
Bu çalışmanın sonuçları, bunun ispatı niteliğindedir.
Derlem bazlı bu araştırmada /-mAlİ/ ekinin göze çarpan
morfosentaktik özellikleri şöyledir:
İstek görevi:
İstek ve emir kipinin bazen birbirine yakın olmalarına rağmen,
sentaktik seviyede /-mAlİ/ ekinin istek anlamında kullanıldığına örnekler
bulmak zor değildir:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Ben de bir Mehdiyeli gibi istediğim zaman bu kaleye girip
çıkabilmeliyim. (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Türk Korsanları”)
Birilerine danışmalıyım, beyin ameliyatları sonrası süreci
sormalıyım, öğrenmeliyim. (Ayşe Kulin, “Gece Sesleri”)
Fakat bizim Kelle'nin de bu kadar gürültüyü iplemeyip gözünü
açmamasına ne demeli?... (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Türk
Korsanları”)
Ne yalan söylemeli, Nigel'ın benim için kaygılanması hoşuma gitmedi
değil, ama onun daha fazla üzülmesine dayanamadım. (Ahmet Ümit,
“Bab-ı Esrar”)
Ne yapmalı? (Ahmed Hamdi Tanpinar, “Huzur”)
Yarabbim, nasıl kurtulmalı? (Ahmed Hamdi Tanpınar, “Huzur”)

Bütün bu örneklerde, /-mAlİ/ ekinin yerine /-A/ istek kip eki
kullanıldığı halde, cümlelerin anlamlarında bir değişiklik olmayacaktır.
Örnek (1)’de ise “çıkabilmeliyim” kelimesine bir de yeterlik anlamı
katan “bil-” tasvir fiilinin kelimedeki istek anlamını daha da güçlü kıldığı
görülebilir.
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İstek ve dilek görevi:
(7)

"Bunu daha önce yapmalıydım, biliyorum," dedi ve cam kenarındaki
taş masanın üzerinde duran kâğıdı, mürekkep hokkasını, balmumuyla
kaplanmış deri tabakasını ve ucuna inceltilmiş demirden bir uç
takılmış olan tahta saplı kalemini getirmesini istedi Azazil'den.
(Burak Turna - Orkun Uçar, “Zifir”)

Örnekte, “yapmalıydım” kelimesinin anlamı hem istek görevinde
“yapaydım” hem de dilek görevinde “yapsaydım”dır. Burada gereklilik
anlamı yok gibi görülüyor.
İstek ve emir görevi:
Bazı örneklerde, zaten yakın olan istek ve emir anlamı gerçekten de
iç içe girmiştir ve anlamın sadece istek veya sadece emir olduğunu söylemek
imkansız:
(8)

Ben de işin ne olduğunu bilmeliyim. (Abdullah Ziya Kozanoğlu,
“Sarı Benizli Adam”)
İstek, emir ve gereklilik görevi:

Yine bazı örneklerde /-mAlİ/ eki hem istek, hem emir, hem de
gereklilik anlamında kullanıldığı görülmüştür:
(9)

Kör Bican'la konuşmadan önce biraz düşünmeliyim. (Ahmet Ümit,
“Agatha’nın Anahtarı”)

Bu duruma Makedonya ve Kosova Türk ağızlarında da
rastlanılabileceği zaten yukarıda belirtilmişti (bkz: Canhasi: 8).
Emir görevi:
Bazı örneklerde emir anlamı çok kesindir:
(10)

"Rambo'nun intikamı"ndan korkanlar bilmeli ki, Türkiye, itibarını
korumayı bilmiş bir ülke olarak uzun vadede daha fazla ağırlık
kazanmıştır. (Can Dündar, “Savaşta Ne Yaptın Baba”)
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(11)

Rabbimiz işlenmiş bütün günahları affetmeye muktedirdir, o nedenle
kimse bilemez kim günahkâr, kim değil, ama günahlarından tövbe
etmek isteyen biri varsa bilmeli ki yaşadığı sürece geç kalmamıştır.
(Ahmet Altan, “Kılıç Yarası Gibi”)

Her iki örnekte “bilmeli” kelimeleri “bilsin” veya “bilsinler”
anlamında kullanılmıştır. Burada /-mAlİ/ ekinden sonra gelen “ki” bağlacı
örneklere kesin emir anlamı vermiştir.
Aşağıdaki örneklerde gereklilik gibi görülen kelimelerin de anlamları
emirdir:
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)

Annemleri göndermeliyim. (Ahmet Altan, “İsyan Günlerinde Aşk”)
Artık ben gitmeliyim!.. (Ahmed Hamdi Tanpınar, “Huzur”)
Attila, Cem ve Tuğrul ona, Çabuk olmalıyız, der gibi bakıyordu.
(Burak Turna, “Metal Fırtına 4: 3. Dünya Savaşı”)
Bir adam öldürmeliyim! (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Savcı Bey”)
Hemen bir seyler yapmalıyız. (Burak Turna, “Metal Fırtına 2:
Kurtuluş”)
Şimdi öldürmeliyiz.. (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Savcı Bey”)
Mutlaka görmelisin... (Aziz Nesin, “Tatlı Betüş”)
'Onu unutmalısın' dedi. (Ahmet Ümit, “Aşk Köpekliktir”)
"Hayır Paşam, artık durmalısınız" diyebilecek kimse yoktu. (Can
Dündar, “Sarı Zeybek”)
Bir insan bir işe ya hiç girmemeli, ya da girdi mi sonuna kadar
götürmeli. (Ahmet Altan, “Sudaki İz”)
Bu işe bir son vermeli! (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Kızıltuğ”)
Onlar da bilmeli artık. (Canan Tan , “Piraye”)

Örnek (12)’den (17)’ye kadar, /-mAlİ/ ekinin istek görevinde
kullanıldığı şüphesine düşülebilir, ancak emir kipinin birinci teklik
şahıslarında istek kipi biçimlerinin kullanıldığını da unutmamak gerekir.
Dolayısıyla, bu örneklerde ekin görevi emirdir. Zaten emir ve istek kipleri
arasında çok az fark vardır.
(18). örnekte “mutlaka” zarfı “görmelisin” kelimesine “gör”
anlamında emir görevi kazandırmıştır.
Örnek (19)’da “unutmalısın” kelimesinin anlamı “unut”tur.
Standart Türkçede /-sAnA/ ve /-sAnİzA/ birleşik eklerle ılımlı
emir anlamı kazanıldığı gibi, bazen /-mAlİ/ ekinin ılımlı emir görevinde
kullanıldığı da görülür. (20). cümle buna çok iyi bir örnektir. Cümlede alt
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kademeden birinin üst kademede birine kesin ve katı emir vermesi yerine,
ılımlı bir emirle neler yapmasının gerektiğini söylemektedir.
Örnek (21)’te, bu ek açık bir şekilde gereklilik görevinde kullanıldığı
sanılabilir, fakat cümledeki “girmemeli” ve “götürmeli” kelimelerinin
anlamları “girmesin” ve “götürsün”dür. Burada kesin gereklilik gibi
görülmesinin nedeni, kelimelerin üçüncü şahısta kullanılmalarıdır. Bu
yanılgıya, örnek (22) ve (23)’te de varılabilir. Demek ki, bu örnekler emir
görevindedir.
Şüphe görevi:
/-mAlİ/ ekinin bazı durumlarda şüphe, kesinsizlik, belli olmazlık
anlamı da kazandırdığı görülebilir. Aşağıdaki örnekte “kızgın olmalıydı”
kelimelerinin anlamı “belki kızgındı”dır.
(24)

Kızgın olmalıydı, çünkü babasının intihar haberini aldığından beri
telefonlarını açmamıştı. (Burak Turna - Orkun Uçar, “Zifir”)
Örnekte durum bildirilmiştir. Gereklilik anlamı kesinlikle yoktur.
Kesinlik görevi:

Önceki örneğin tam tersi olarak, bazen “ol-” yardımcı fiile gelen
/-mAlİ/ eki sentaktik seviyede bazı zarflarla (aşağıdaki örnekte “mutlaka”
zarfıyla) kesinlik anlamı kazandırır.
(25)

yoktur.

Mutlaka bir bildikleri olmalı... (Burak Turna, “Metal Fırtına 4: 3.
Dünya Savaşı”)
Bu örnekte de durum bildirilmiştir ve gereklilik anlamı kesinlikle

Öte yandan, /-mAlİ/ ekinin morfosentaktik görevleri kapsamında,
sentaktik seviyenin önemi çok büyüktur. Belirli morfolojik ve sentaktik
unsurlarla, bu ekin morfosentaktik görevi olarak çeşitli durumlar elde
edilmiştir.
Bu durumların ortaya çıkmasında “ol-” yardımcı fiilin ektisi büyüktür.
Dolayısıyla, ekin gereklilik anlamı yoktur.
Devamdaki örneklerde, “olmalı” kelimesinden sonra gösterilmeyen,
ancak mutlaka ek-fiilin (i-) bir çekimi vardır. Bu çekim, bazen basit çekim,
bazen de birleşik kipli fiil biçimindedir.
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Bilgisayar derlemi üzerinde yapılan araştırmada şu durumlar göze
çarpmıştır ve örnekler bulunmuştur:
/-AcAk/ olmalı:
Her ne kadar araştırmada sadece Türkçe yaratılan eserlerden örnek
vermek istenilmişse, bu yapıya sadece Türkçeye çevrilmiş iki yabancı eserde
rastlandı. Korkmaz bu yapıya değinmemektedir (Korkmaz: 699).
(26)
(27)

Sören: "Evet, öyleyse sonucu ne olursa olsun, olacak olmalı!" diye
bağırdı ve yürüyüp gitti. (Jens Peter Jacobsen, “Marie Grubbe”)
Mutlaka efsanelerle alakalı başka bir konu açacak olmalıydı.
(Stephenie Meyer, “Geceyarısı Güneşi”)

/-mİş/ olmalı:
Bu yapı, Türkçede çok sık görülen bir yapıdır. /-mAlİ/ ekine “tahmin”
ve “ihtimal” görevi kazandırmıştır (Korkmaz: 699).
(28) Askerler telaşlanmıstı, evet, orada hâlâ canlı birileri vardı ve Selçuk'a
bir silah doğrultmuş olmalıydılar. (Burak Turna, “Metal Fırtına 2:
Kurtuluş”)
(29) Çin kağanının dede sarayından çıkmış olmalı. (Abdullah Ziya
Kozanoğlu, “Kızıltuğ”)
(30) Gömülüymüş, köpekler eşeleyip çıkarmış olmalı. (Ahmet Ümit,
“Agatha’nın Anahtarı”)
(31) Herhalde çok erken kalkmış olmalı. (Cengiz Aytmatov, “Toprak”)
(32) Kapılar kapanmadan şehre girmiş olmalıyım. (Abdullah Ziya
Kozanoğlu, “Malkoçoğlu”)
(33) O insanlar çoktan kendisinden bıkmış olmalıydılar. (Ahmed Hamdi
Tanpınar, “Huzur”)
(34) Ölüm ani olmuş olmalı. (Agatha Christie, “Hercule Poirot İz
Üzerinde”)
(35) Saat dokuza (günbatımından üç saat önce) yaklaşmış olmalıydı;
meltem çıkmıştı. (Refik Halit Karay, “Memleket Hikâyeleri”)
(36) Üst kattaki liseli delikanlı okuldan dönmüş olmalıydı. (Celil Öker,
“Kramponlu Ceset”)
(37) Valery, sanat eserinde fikir, meyvenin içindeki besleyici gıda gibi
erimiş olmalıdır, der. (Ahmed Hamdi Tanpinar, “Huzur”)
(38) Yabancıların gelişi Orozkul'u ve Bekey halayı da biraz yatıştırmış
olmalıydı. (Cengiz Aytmatov, “Beyaz Gemi”)
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(39)
(40)
(41)
(42)

Yani kafi derecede yaşamış olmalı. (Ahmed Hamdi Tanpınar,
“Huzur”)
Yazıları tükenmezle yazmış olmalı, silinmiş zor seçiliyor bazı
satırlar. (Ayşe Kulin, “Gece Sesleri”)
Yetişmek için koşmuş olmalıydı. (Ahmet Ümit, “Bab-ı Esrar”)
O kadar çok zaman geçti ki aradan, unutmuş olmalıyım. (Oya
Baydar, “Elveda Alyoşa”)

Örnek (37)’de, /-mAlİ/ ve /-Dİr/ koşacının beraber kullanılması,
ifadeye daha resmi anlam kazandırmıştır (bu konuda: Oymak: 9).
Bazen bu yapı “ki” bağlacıyla kullanıldığında, bu bağlaç “tahmin”
ve “ihtimal”e kesinlik kazandırır.
(43)
(44)
(45)
(46)
(47)
(48)
(49)
(50)
(51)
(52)

Allah acımış olmalı ki hallerine, emzirmesi için memesine verilen
Öksüz, rızkıyla gelmişti ve berekete kavuşturmuştu evlerini. (Ayşe
Kulin, “Köprü”)
Andrey o günleri unutamamış olmalıydı ki hâlâ serzenişte bulunup
duruyordu. (Ahmet Ümit, “Kar Kokusu”)
Annemle babam, kendi yaklaşımlarının sonuç vermeyeceğini
görmüş olmalılar ki, bu kez de ablamı koyuyorlar araya. (Canan
Tan , “Piraye”)
Artık bedenlerinde yemek alacak boş yer kalmamış olmalı ki,
ağızlarına aldıkları lokmayı yermiş, çiğnermiş gibi yaparak
geveliyorlar. (Aziz Nesin, “Sizin Memlekette Eşek Yok Mu?”)
Genç mühendisin başını iyi döndürmüş olmalı ki, Nusret fazla
geciktirmeden, bir-iki ay içinde evlenmek istiyordu. (Ayşe Kulin,
“Adı Aylin”)
Herhalde o sinirle kapıyı kilitlemeyi unutmuş olmalı. (Hasan
Öztoprak, “İmkânsız Aşk”)
İşin bu kadar uzun sürmesi onu korkutmuş olmalı ki, kafasını kastı,
gözlerini büzdü. (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Kızıltuğ”)
İşin bu kadar uzun sürmesi onu korkutmuş olmalı ki, kafasını kastı,
gözlerini büzdü. (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Kızıltuğ”)
Kimsenin kendileriyle meşgul olmayışı iki kabadayının canlarını
sıkmış olmalı ki yavaşça doğrulmuşlar, yengeç gibi yan yana kapıya
yaklaşıyorlardı. (Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Malkoçoğlu”)
Padişah, Doktor'un kendisini avutmaya çalışmasının, kendisi için
onur kırıcı olan bu durumu daha da ağırlaştırdığını düşünmüş olmalı
ki buna cevap vermedi. (Ahmet Altan, “İsyan Günlerinde Aşk”)
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(53)
(54)
(55)
(56)

Telefondaki ses, infazı sormuş olmalı ki, Müdür, -Çok basit oldu.
Üç saat içinde işi tamamladık,- dedi. (Erdal Öz, “Gülünün Solduğu
Akşam”)
Utacı bu sözlerden korkmuş olmalı ki ahırdan zayıf bir ses geldi.
(Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Kızıltuğ”)
Utacı bu sözlerden korkmuş olmalı ki ahırdan zayıf bir ses geldi.
(Abdullah Ziya Kozanoğlu, “Kızıltuğ”)
Yine de beni hissetmış olmalı ki döndü. (Ahmet Ümit, “Aşk
Köpekliktir”)
/-r/ olmalı:

Araştırmada bu yapının “/-mİş/ olmalı” yapısına kıyasen daha az
kullanıldığı görülmüştür. Bu yapıya da Korkmaz değinmemiştir (Korkmaz:
699):
(57)
(58)
(59)
(60)

[…] güzel konuşur olmalıdır […] (Orhan Hançerlioğlu, “Düşünce
Tarihi”)
[…] üstelik hoş görür olmalı insan. (Friedrich Nietzsche, “Ecce
Hommo”)
Kuzeydeki uçları da aynı şekilde, Kraliçe Mary Toprakları'ndaki
üzün güney kutup dairesi kıyı şeridinden görülebilir olmalıydı. (H.
P. Lovecraft, “Deliliğin Dağlarında”)
Yüzbin yıl önceki insan da, yüzbin yıl sonraki insan da, duyduğu can
acısıyla işte böyle bağırır olmalı. (Aziz Nesin, “Sizin Memlekette
Eşek Yok Mu”)

Örnek (57)’ye bakılırsa, burada da /-mAlİ/ ve /-Dİr/ koşacının
beraber kullanılmasıyla ifadede resmilik kazanıldığı görülebilir (bu konuda:
Oymak: 9).
/-yor/ olmalı:
Bu yapı, “/-mİş/ olmalı” yapısı gibi, çok sık kullanılır ve gereklilik
ekine bir “tahmin”, bir “ihtimal” görevi vermiştir (Korkmaz: 699).
(61)

22

Apartman girişi, yandan olduğuna göre, salon dipte, sokağa bakan
taraftaydı ve müzik sesi de oradan geliyor olmalıydı. (Murathan
Mungan, “Üç Aynalı Kırk Oda”)
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(62)
(63)
(64)
(65)
(66)
(67)
(68)
(69)

(70)
(71)
(72)
(73)
(74)

Aslında, benim kendisinden de hünerli olduğumu anlıyor, dahası
Üstat Osman'ın bunu bildiğini de acıyla seziyor olmalıydı. (Orhan
Pamuk, “Benim Adım Kırmızı”)
Bir biçimde tanıyor olmalısınız. (Celil Öker, “Kramponlu Ceset”)
Bu dili biliyor olmalıydı. (Elif Şafak, “Bit Palas”)
Dolayısıyla her ikiniz de sınavı geçmiş olduğunuzu biliyor
olmalısınız. (Adam Fawer, “Empati”)
Eğitim süreciyle kültür arasındaki karşılıklı ve işlevsel ilişkinin
varlığı görülüyor olmalı. (Bozkurt Güvenç, “Kültürün ABC’si”)
Hayal görüyor olmalıydım. (Ahmet Ümit, “Aşk Köpekliktir”)
Her halde komşu bacılar kendi yediklerinden ona da bir parça bir şey
getiriyor olmalıydılar. (Reşat Nuri Güntekin, “Miskinler Tekkesi”)
Her ikimiz de, mevsimine göre toza ve çamura bulanarak kırda keçi,
kuzu, sincap ve kelebek peşinde koşuştuğumuz, dere kenanndaki
sazlığın içinde, doğaya kanşıp birer yeşil ota dönüştüğümüz günleri
düşünüyor olmalıyız. (Ayşe Kulin, “Bir Gün”)
Işığın evin içindeki gündelik seyrini biliyor olmalıydılar. (Tuna
Kiremitçi, “Git Kendini Çok Sevdirmeden”)
Kesinlikle Washington'dan bir halkla ilişkiler uzmanı, oradakileri
yönlendiriyor olmalı. (Can Dündar, “Büyülü Fener”)
Onun sonsuza kadar kadınlık görevlerini yerine getirmekten
bıkmayacağını düşünüyor olmalı, umutsuzca. (İnci Aral, “Ölü
Erkek Kuşlar”)
Siyaset yapmaktan baba olmaya fırsat bulamayan Ecevit, Demirel
gibi liderler, bu tabloyu görüp en akıllı seçimi yaptıklarını düşünüyor
olmalı... (Can Dündar, “Kırmızı Bisiklet”)
Yunan tümeninin çekilmesinden sonra Türkler bölgeyi temizliyor
olmalıydılar. (Turgut Özakman, “Şu Çılgın Türkler”)
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5. Sonuç
Gereklilik kipinin görevi ve kazandırdığı anlam çoğu zaman diğer
dilek kipleriyle karıştığı daha eski Anadolu Türkçesinden beri bilinen bir
gerçektir.
Nasıl ki emir kipinin 1T ve 1Ç şahıslarında istek kipinin biçimleri
emir anlamında kullanılıyorsa, /-mAlİ/ eki de bazen istek, dolayısıyla bu
biçimleriyle emir, nadiren de dilek anlamı kazandırdığı sonucuna varıldı.
Bugün Türkçede gereklilik kipi görevinde olan ve aslında birleşik
bir ek olan /-mAlİ/ eki, eski Anadolu Türkçesinin sonlarına doğru /-mA/
fiilden isim yapma eki ve /-lİ/ sıfat (isimden isim yapan) ekinin birleşmesiyle
meydana gelmiştir.
Bu ek hem geçmişte hem de bugün farklı Türk ağızları ve şivelerinde
farklı varyantlarıyla kullanılmaktadır.
Gereklilik anlamı sadece bu ekle değil, sözcükleşme (lexicalization)
süreciyle sentaktik seviyede farklı unsurlarla da yapıldığı görülmüştür.
Bunların başında, “gerek-” fiili ve “lâzım” ismi gelir.
Bilgisayar derlem bazlı bu araştırmada, /-mAlİ/ ekinin gereklilik
anlamı dışında şu görevlerde bulunduğu görülmüştür:
a) İstek görevi;
b) İstek ve dilek görevi;
c) İstek ve emir görevi;
d) İstek, emir ve gereklilik görevi;
e) Emir görevi;
f) Şüphe görevi;
g) Kesinlik görevi.
Öte yandan, /-mAlİ/ ekinin bazı birleşik yapılarda da yer aldığı
görülmüştür:
a) /-AcAk/ olmalı;
b) /-mİş/ olmalı;
c) /-r/ olmalı;
d) /-yor/ olmalı.
Bunların arasında “/-mİş/ olmalı” ve “/-yor/ olmalı” yapıları
fiile “tahmin” ve “ihtimal” görevi, “/-mİş/ olmalı ki” yapısında “ki”
bağlacı ise “/-mİş/ olmalı” yapısında bu “tahmin” ve “ihtimal”e kesinlik
kazandırmıştır.
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ÖZET
Araştırmamızın asıl amacı, çağdaş hayatta da rastlandığı görülen,
tarih boyunca da, dil ve kültür alanında yansımaları olan Makedon-Türk
bağlarını, bir başka deyişle, tarih boyunca, yaşayışını sürdüren veya çağdaş
yaşamın ve hayat alanında ile özellikle kültür alanında sürekli ve kesinti
bilmeden devam eden Makedonya - Türkiye kültür ve dil ilişkilerinin
etkileşimidir.
Makedonlar ve Türkler arasındaki kültürel bağın öteden beri
geldiği ve halen devam ettiği apaçık bir gerçektir. Bunu, asırlar boyu tarih
boyunca var olan bağlara, bir de bu iki milletin, kültürlerini ortaklaşa
geliştirdikleri olgulara bağlamak gerekir. İşte bu sebeplerden dolayı,
günümüz görüngesinden bakıldığında, ortak noktalarının olduğu da ortaya
çıktığı aşikardır. Ortak tarihi süreç içerisinde ve beşyüz yıl bir Osmanlı
hakimiyeti dönemi çerçevesinde kültür, edebiyat ve özellikle dil alanında
meydana gelen etkileşim konularını dile getirmeyi, incelemeyi ve tespit
etmeyi uygun gördük. Nitekim, Makedonya ile Türkiye arasındaki edebiyat
ve kültür alanındaki etkileşimin günümüze kadar devam ettiğini rahatlıkla
söyleyebiliriz.
Makedonya’nın beş asırlık Osmanlı idaresi döneminde, Osmanlı
Türkçesi’nin devlet ve resmi dil olması hasebiyle, Makedonca’nın
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etkilenmesi bir hayli büyük olduğu kanaatine varılmıştır. Bu etkilenme,
Makedon leksikolojisi yanısıra, morfoloji ve hatta sentaks alanında bile çok
bariz bir şekilde görüldüğünü tespit ettik. XIX. yüzyılda Makedonca yazılan
eserlerde (hikaye, roman, dram v.b.) kullanılan Türkçe (Arapça ve Farsça
dahil) kökenli kelimelerin sayısı 7500’ü bulduğu tespit edilmiştir. Keza, bu
eserlerde işlenilen konuların nerede ise tümü Osmanlı dönemindeki sosyal
ve siyasi hayatı kapsadığı da aşikardır.
Araştırmanın asıl konu ve gayesi dil etkileşimi olduğu için, XIX.
yüzyılda Makedonca yazılmış olan edebi eserlerde yapmış olduğumuz
incelemelerde, başta leksikoloji konusunda yapılan analiz ve tahliller
yanısıra, günümüzde halkın konuştuğu ile edebi eserlerin yazıldığı
Makedonca’da hala kullanılan Osmanlıca – Türkçe arkaik kelimeler
hakkında da tespitlerimizi dile getirip bu konuda yapmış olduğumuz
araştırmamızın neticelerini göstermeye gayret edeceğiz.
Anahtar kelimeler: Makedon – Türk ilişkileri, Türkçe kelime
hazinesi, arkaik kelimeler, dil ve kültür etkileşimi
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SUMMARY
Having as a starting point the fact that the language is a reflection of
the social and political events, which are also part of the cultural development
of one population, as well as the fact that during its historical, social and
political development, Macedonian language, especially in one key period of
its development, was under the reign of Ottoman Empire, which in cultural
and linguistic terms, also means domination of the Turkish language, there
is unquestionable fact that the Turkish language and culture left significant
mark on the development of Macedonian language and culture.
Common life in the period of almost five centuries, left visible trails
on the language, which, on the other hand, reflects the changes occurred at
cultural level. Hence there is a large number of Turkish lexical elements in
the field of culture.
Expansibility of Turkisms on the territory where Macedonian
language is spoken, is relatively the same, as well as the one at the other
languages on the Balkans, and their number has changed over time. Some
of them, especially those in the field of political, military and administrative
life archaized, i.e. turned into historicisms and their use is reduced only to
stylistically marked one, especially in the artistic style of expressing, e.g.
asker, vezir, aga, beg, paša, vilaet ‘army, vizier, aga, bey, pasha, vilaye’. One
part of the lexis with Turkish origin remains in active use, it is neutrally used
and it becomes part of the lexical fund of Macedonian language. Lexemes
such as mušmula, jorgan, bakar, kalaj, barut, kolan 'apricot, medlar, duvet,
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cooper, tin, gunpowder, belt, etc', apart from the colloquial, are also found
in the literary Macedonian language and comprise the circle of so-called
cultural and terminological loanwords. They managed to penetrate in all
areas of material and spiritual culture and to become part of the basic lexical
fund, such as for instance in the terms for expressing family relations.
What is worth mentioning as regards the presence of Turkisms in
Macedonian language is the emphasizing of the difference with respect to
their use in the spoken and written literary language, i.e. language standard.
Cultural heritage of one population is part of its historical development,
being developed under the influence of a series of social, political and
historical factors, which found their reflection at cultural level as well, and
which heritage gives its real impact by establishing the linguistic expression.
Exactly these historical crossings of these two languages, Macedonian
language and Turkish language, are confirmation for the linguistic and
cultural ties, which exist between these two nations.
Key words: Macedonian and Turkish connections, Turkish lexical
loanwords, phrasal calques, hybrid forms, linguistic and cultural ties.
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GİRİŞ
Türkçenin Makedoncaya etkisi çok büyük ve çok derindir, diyor
araştırmacılar. Olivera Yaşar – Nasteva bilimsel çalışmalarında TürkMakedon dil ilişkilerine ağırlık vererek Türkçe alıntıları her yönüyle ele
aldı ve birçok soruna açıklık getirdi. Hemen hemen hiç araştırılmamış TürkMakedon dil ilişkilerindeki kalka denilen birçok ifadenin, söz birleşmelerinin
yarı çeviri ve tam çeviri konusunu inceledi ve bu alanda da Türkçenin güçlü
etkisini tespit etti. Türkçe alıntıların Yunanca gibi öteki dillerden girmiş
kelime sayısından elli altmış mişli daha çok olduğunu yazdı. Makedoncadaki
Türkçe kelimelerin sayısını tespit etmek için Hamdi Hasan 1994 yılında
yayınlanmış Makedon Dilinin Sözlüğü’ndeki Türkçe alıntıları taramıştır ve
iç ciltten oluşan söz konu sözlükte 3.404 Türkçe kelimenin bulunduğunu
tespit etmiştir. Konuşma dilinde ve halk ağızlarında bunların sayısı ise daha
çoktur. (Yenisoy, Ankara, 2006)
0. Araştırmamızın asıl amacı, çağdaş alanda da rastlandığı görülen,
tarih boyunca, dil ve kültür alanında yansımaları olan Makedon-Türk
bağlarını, bir başka deyişle, tarih boyunca, yaşayışını sürdüren veya
çağdaş yaşamın ve hayat alanında ile özellikle kültür alanında sürekli ve
kesinti bilmeden devam eden Makedonya Türkiye kültür ve dil ilişkilerinin
etkileşimidir.
Makedonlar ve Türkler arasındaki bağın öteden beri geldiği ve halen
devam ettiği apaçık bir gerçektir. Bunu, asırlar boyu tarih boyunca var olan
bağlara, bir de bu iki milletin, kültürlerini ortaklaşa geliştirdikleri olgulara
bağlamak gerekir. İşte bu sebeplerden dolayı, günümüz görüngesinde
bakıldığında, ortak noktalarının oldığı da ortaya çıktığı aşikardır.
Ekte, birbirinden bağımsız olarak bazı dil olgularına, özellikle
leksik ve sözcük türetme alanına, bir de, daha geniş ortak bağlamda ortaya
çıkan sonucu gözlemleme olarak, edebiyattaki örnekleri dikkate alarak
değineceğiz.
0.1 Dil, bir halkın kültür gelişmesinin bir parçası olan toplumsalsiyasi olayların yansıması olgusundan hareketle, bir de Makedon halkının
tarih boyunca olan toplumsal-siyasi gelişmesini ve özellikle Türk dilinin
egemenliği altında bulunduğu Osmanlı dönemi esnasındaki gelişmesini
göz önünde bulundurarak, Makedon halkı ve kültürüne yadsınamayacak
etkisinin olduğu aşikardır. Bunun ispatı olarak, zamanla bu sözcüklerin
eskimelerine rağmen, Makedon dilinde kullanılan ve kullanılmakla bu
dile ayrı bir renk kattığı ve halk özelliğini yansıttığı düşünülen çok sayıda
Türk sözcükleridir. Türk sözcüklerinin büyük bir kısmının halen muhafaza
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edildiği hatta bazen Türk dilinden ödünç alındığı düşünülerek Makedon
dilinin sözcük hazinesinde yer almışlardır. Konuşma uslubundan başlayarak,
(Mürtezani 2001, Makedon Halk Şiiri Lugatı 1983-1993) Makedon halk şiiri,
(Ago: 2004) Makedonya Halk Yaratıcılığı, (Korobar-Belçeva ve diğerleri:
1994; İvanova ve diğerleri 2001) soyadları; (Stamatovski 1990Ö Leontiç
2008) yer mekan adları (toponimler) olarak Makedon dilinde yer alan Türk
sözcüklerinin sayısı oldukça büyüktür.
0.2 Bu konu, XX-ci y.y. ve XXI-ci y.y. başlarında bilimsel
çalışmalarda oldukça büyük ilgi görmüş ve yer almış, ancak Türk dilinin
diğer dillere ve temasta olduğu dillere olan etkisine karşı gösterilen gerçek
ilgi, (Miklosich 1884) Fran Mikloşiç ile XIX y.y. ikinci yarısında başlamıştır.
Türk dilinin Güney Slav ve Balkanlardaki diğer dillere olan etkisi konusu
ile Şainenau, Dmitriev, Skok, Tsonev, Sandfeld ilgilenmekte (Yaşar-Nasteva
2001:12-14), ancak Makedon ağızlarında yer alan özel Türk sözcüklerinin
etkisi hakkında 1959 yılında “The İnfluence of Turkish upon the Macedonıan
Slavonic Dialects” (Makedon Slav ağızlarına Makedon dilinin etkisi) (Golab
1959:26-45). Makedonya dil biliminde en önemli çalışmalarından biri olarak
akademisyen Olivera Yaşar-Nasteva’nın 1962 yılında yazdığı, 2001 yılında
da yayınlanan “Makedon dilinde Türk sözcük öğeleri” adlı çalışmasıdır.
Sözü edilen çalışmaların büyük bir bölümü, yabancı dilin etkisine en çok
maruz kalan leksik bölümünü araştırmaktadırlar, ancak Türk sözcüklerinin
fonetik uyarlanması, Türk dilinin Makedon fonetiğine olan etkisi ile ilgili
araştırmalar da gözardı edilmemiş (Yaşar-Nasteva 1971:216-322), Türk
sözcüklerinin morfolojik uyarlanması, Türk dilinin morfolojik açıdan
Makedon diline olan etkisi (Yaşar Nasetva 1972:47-56; Markov 1977, 1979;
Peev 1991; Minova-Gyurkova 1991); bir de sentaks açısından (Koneski Bl.:
1971, 1982, 1993) ve Türk dilinin özel perifrastik ifadelere olan etkisi de ele
alınmıştır (Topolinyska 1988).
1. Ödünç olarak Makedon diline dile geçen leksik sözcükler
den söz ederken, Osmanlıların Balkan Yarımadasına yerleştikleri dönem olan
XV y.y. dan XIX y.y. kadar, etimolojik kökenini gözetmeksizin, Türk dili
aracılığıyla Makedon dilinde yer alan tüm sözcüklerden bahsedilmektedir
(Arapça, Farsça, Yunanca ve saire)
1.1 Özellikle Makedon edebi dilinin oluştuğu döneme denk
gelen ve tam beş asır süren ortak hayat boyunca dil alanında belirgin etkisi
olmuştur. Dil ise, bilindiği gibi, özellikle yaşam kültürünün ve genel olarak
toplumun gelişmesinden teşvik edilerek, kültür alanındaki değişiklikleri
yansıtmaktadır. O yüzden, Yaşar Nasteva'nın da ifade ettiğine göre, dört
bölüme ayrılan, kültür alanından olağanüstü çok sayıda leksik öğelere
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rastlamak mümkündür: Kendilerinde çok sayıda semantik grup ve altgruplar
içeren Doğa; Kent ve köy; İnsan ve diğer türden sözcükler. Doğa bölümü
aşağıda verilen gruplardan sözcükler içermektedir1: 1. Floranın içerdiği
sözcükler: meyveler (badem, portakal, limon, hurma); sebzeler (bamya,
maydanos, marula); ağaçlar (çınar, yeke); çiçekler (sümbül, erguvan, lale,
karanfil, yasemin); sanayi ve tahıl ürünler (pamuk, tütün); 2. Faunanın
içerdiği sözcükler: Evcil hayvanlar: (dançe 'теле', koç, 'овен' genelde bir
ağıza ait sözcükler; bunların yanı sıra bir de at teçhizatı ile ilgili sözcükler
bulunmaktadır (üzengi, dizgin, mamuza); kuşlar (bülbül, hindi); balıklar
(mercan/mercanka `пастрмка`, ağız kullanımıyla); yaban hayvanlar (aslan,
maymun, ejderha); parazitler ve diğerleri (tahtabiti, akrep); 3. Tıbbın içerdiği
sözcükler: İnsan hastalıkları (damla, safra); bedensel engeller (mana, kör,
kel, sakat, babaçko, cin), hayvan hastalıkları (metil, şap); bitki hastalıkları
(basra, mana, manosa); tedavi ve ilaçlar (hekim, ilaç melem, ap, nane,
nişadır); 4. Değerli taşlar, metaller, maddeler, elementler ve saire (cevahir,
cevahirci, altın, topaz, bakır, çelik, tutkal) 5. Boya ve kokular (boya, boyacı,
boyama, alov, levanta), 6. Coğrafya ve hava terimleri (Balkan, bunar, saat,
sabayle); Kent ve köy bölümünün içerdiği sözcük grupları 1. Mimari ve
bayındırlık (maalo, sokak, kaldırma) sözcük grubunun içerdiği sözcükler:
kamu ve özel binalar (amam, an, konak, cami, teke, kale, zandana), inşaat
malzemesi (kula, direk), yapı kısımları ve yardımcı mekanlar (taraba, cam,
pencere, tavan, odaya, çardak, oluk) 2. Evin iç bölümünün süslenmesini içeren
sözcükler: mobilya (dolap, sandık, ocak, kümbe, minder), yatak (yorgan,
çarşav), kablar (bardak, şişe, filcan, tava, tencere, cezve, tepsi), 3. Ticaret
ve zanatların içerdiği sözcükler : ticaret (ortak, müşteri, pazar), zanatlar
(zanaetçiya, konduraciya, bozaciya, furnaciya, kalayciya, yorganciya,
kafeciya, kasap, izmekar, kalfa), aletler (alet, burgiya, kalem, çengel, çekrek),
paralar (para, lira, altan), ölçüler (arşin, çift, fişek, kantar, fira), tekstil ve
diğer malzemelerin adları(basma, kaşmir, çoya, sırma, muşama, gyon), 4.
Silah ve askeri unvanlar(barut, kurşum, bozdogan, kubura, asker, bayrak,
zaptiya), 5. İdare(sultan, vezir, beg, aga, paşa, muftiya, oca, paşalak, vilaet,
çiftlik, adem, amanet, bajdarina, bakşiş), 6. Ziraat terimolojisi(samar,
sandak, döşeme, kapak), insan bölümünün içerdiği sözcük grubu: 1. Vücut
kısımları(bübrak, ciger, but, taban, surat), 2. Akrabalık terimolojisi(baldaza,
bacanak), 3. Yiyecekler: kaynamış yiyecekler (çorba, çkembe çorba, kofte,
1 Yukarıda kullanılan sözcüklerin seçimi, bugünkü kullanımları baz alınarak yapılmıştır.
Verilen sözcüklerin büyük bir bölümü halen kullanılmaktadır. Kullanılan sözcükler genelde
konuşma dilinde olmakla, temel anlamına değişiklik yapılmadan, bir kısmı da yeni anlam
verilerek kullanılmaktadır (örnek: safra 'kusmakla baygınlık', Yaşar-Nasteva 2001:52,
bugünkü anlamı olarak 'sinirlenme, sinirlenmeyi sebeplendiren his).
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sarma, musaka, şirden, pastırma, pilav), tuzlu ve tatlı hamur yiyecekleri(
pita, yufki, tarana, simit, gevrek, burek, baklava, tulumba, alva), süt
ürünleri(kaymak, yogurt, sütliyaş), baharatlar(biber), içeçekler(rakiya, şira,
mastika), giyecekler ve kozmetik bölümü şu sözcük gruplarını içermektedir:
giysiler(dolama, peşkir, şamiya, çalma), ayakkabılar(konduri, papuçi,
çizmi), kozmetik ürünleri ve makyaj(pudra, kana), eğlence hayatı bölümü
içinde şu sözcük gruplarını içermektedir: toplumsal oyunlar(komar, zar,
kar, ziyan), çocuk oyunları(çelik 'sopa oyunu'), şarkı ve oyunlar (çoçek),
halaylar (ayduşko, kalaycisko, çuçek-oro ve saire), müzik enstrumanları
(zurla, kaval, duduk, gayda, dayire, tarabuka), tütün içme(tutun, lule, çubuk,
nargile), ruhsal hayat bölümü içinde şu sözcükleri içermektedir: (saklet,
belya, kasmet, zulum, sevda, merak); din terimolojisi ve soyut anlamı olan
sözcükler: kurban, amanet, cenem, kabayet, ater, dubara, maytap, sevap,
taksirat, çare ve küçümseme anlamı olan sözcükler: (abdal, ayvan, budala,
baksuz, zevzek, dembel) de mevcuttur.
1.2. Sözcük grupları ayrımı açısından Türkçe asıllı tam
anlamlı sözcüklerin dışında, günümüze kadar kullanılan, özellikle konuşma
dilinde kullanılan çok sayıda resmi kelimelerede rastlamak mümkündür.
Örnek: çığlıklar (ayde, aman), veya(sanki, çunki, demek, keşki, belkim) ve
son olarak (be, ma, de, bar, baş).
1.3. Ancak özel olarak dikkatimizi çeken ve Türk-Makedon
kültür bağlarının sonucu olarak frazeolojik ifadeler, selamlar ve sözcük
yapıları vardır(Yaşar-Nasteva 2001:199). Bunlardan birkaçını anacağız:
aklı keser 'anlar, karar verir', gözü tutar 'beğenir, değerlendirir, tahminde
bulunur', sözünde durur, 'söz verdiğini yerine getirir', görür görmez 'en
nihayet'; selamlamalar: hoşgeldiniz, hoşbulduk, güle güle, baş üstüne gibi
ifadelerini görmek mümkündür.
1.4. Bu bağlamda özellikle anılması gereken, öyle denilen
hibrit formlarıdır. Bu konuda Yaşar-Nasteva (2001:193) şunları ifade
etmektedir: 'Makedon ve Türk dilinin uzun yıllık dil simbiyozu Makedon ve
Türk dil ögelerinin çok sayıda kesişmesi ve birbirine karışmasına sebebiyet
vermiştir. Bu olgu Makedon dilinde çok doğal olmakla beraber, büyük
veya küçük ölçüde diğer dillerde de rastlanmaktadır. Yukarıda sözü edilen
sembiyoz birkaç gruba ayrılmaktadır. Bu grupların bizim için en çok sayıda
ve en ilginç olanları öyle denilen morfolojik hibrit formlarıdır. (nayçuruk,
kandisuva, tutunar, alov) veya Türk ögeleriyle Makedon sözcüklerinin
türetilmesi (prostotilak, falbaciya), bir de Makedon ve Türk ögelerinden
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oluşan bileşik sözcüklerin (gornomaalets, tutunoberaç) mevcudiyeti söz
konusudur.
2. Makedon dilinde kullanılan Türk kelimeleri
hakkında vurgulanması önemli olan konuşma ve edebi yazı
dilindeki faklardır. Standart edebi dilindeki yabancı kelimelerin
sayısının azalması süreci beklenen bir süreçtir ve her standart dilin
gelişmesinin bir parçasıdır. Bu aslında kullanılmakta olan ve yabancı
(Türk) kökenli sözcüklerin yerli veya slav kökenli sözcüklerle değiştirilmesi
anlamına gelmektedir. Türk kökenli sözcükler konuşma diline özgü olan
özel işlevsel üsluplarda yer almaktadır. Bu ise eskiden beri süregelen,
çağdaş eğilimlerin ve günümüzdeki Makedon-Türk kültür bağlarını halen
yansıtmaktadır. Ağızlar halk dilinin parçası olarak bu durumun delili
anlamındadır. Çok yakın geçmişe kadar Türk ahalisinin de yaşadığı Kuzeybatı
Makedonya ağzı olan Ovçepole ağzındaki Türk kökenli kelimelerinin
kullanılması ile ilgili, 2013 yılında gerçekleştirilen araştırma, günümüzde
Türk kökenli sözcüklerin kullanımı ile ilgili durum yansıtılmaktadır (Ek 1,
Glosar).
2.1. Edebiyata gelince, Makedon-Türk kültür bağlarının,
halk şiirinde güçlü olduğunu görebiliriz. Halk şiirinin diline olan ilgi, ifade
gücünden dolayıdır. Bu ifade gücü, o dilde Türk kökenli sözcüklerin bu dile
sanat üslubu parçası olarak, ayrı bir renk kattığından gelmektedir. Bu durum,
Marko Tsepenkov'un derleme faaliyetiyle (Arif Ago 2004), Miladinovtsi
kardeşlerin faaliyetiyle, XX-ci y.y. başlarındaki halk şiiriyle (V. Murtezani
1983-1993 Yıllarında Makedonya Halk Şiiri Lugatıyla 2001) ve XIX-cu ile
XX-ci y.y. başlarındaki şiirde de görülmektedir.
Örnek :
		
		
		
		

Невесто калеш убава,
Што кротко одиш на вода,
Дали ти тежат стомните
или ти тежи ѓерданот?

(Makedonya Halk Türküleri Seçkisi) Koneski Bl. (Sıra) 1945:323)
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Жена жалат шест недели,
		
На седомте касмет барат,
		
Касмет барат да се мажит.
						
			
(Makedonya Halk Şiiri Lugatı 1993:3, 292)
		
Терзии се назлии
		
со игла бунар копаат;
		
казанџии чукачи,
		
калајџии, вртогасци.
					
(XIX y.y. sonlarında Makedon
					
melografyaları, Firfov ve Simonovski
						
(Sıra) 1953:3, 13)
		
		
		

Ај мерак имам на нашето комшиче,
Ај, пратив стројник, не ми го дадоја,
Море, го дадоја за мојо комшија.

			
		
		
		
		

(İştip Folklor Zenginliği, Donski: 1989:19)

Ори јас сум болна, стара ле мајко,
Од севда голема.
Ори јас сум болна, стара ле мајко,
од неверна болест.

		
(Makedonya Gurbetçi Halk Türküleri, Karovski
						
(sıra), 1979:80)
		
		
		

Мори бабо грбава, имаш мома убава;
Чини гајрет, дај ми` а,
Ќе ти паса гаските.

			

(Maleşevo Halk Türküleri, Kostiç 1959:130)

3. Diyakronik açıdan Makedon dilinde kullanılan Türk kökenli
sözcükleri, günümüz bakış açısından uyarlanmış dil öğeleri olarak
değerlendirebiliriz. Bunun anlamı, sözü edilen sözcüklerin uyarlanma
sürecinin bitmiş olması ve Makedon sözcükleri hazinesinin parçası oldukları
anlamına gelmektedir. Türk kökenli sözcük türevleri örnek olarak: -џија/чија meslekleri adlandırma için, örnek olarak фурна-џија (-фурна), саатчија (-саат) veya -лак, örnek: аџи-лак (-аџи), паша-лак, slav ve diğer
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kökenli sözcüklerin kullanımının da ispatladığı Makedon standard dilinin
morfolojik-sözcük türetme sisteminde kabul edilmiştir. Örnek: Филмаџија `film tutkulusu' (-филм), театар-џија `tiyatro tutkulusu' (-театар) ,
врева-џија 'çok gürültü yapan' (-врева), o yüzden bu isimler uslüp olarak
nişanlıdır, buna benzer olarak Türk kökenli -лак eki bu tür türevlere özel
bir iz bırakırlar. Örnek: Ортак-лак 'ortaklık' (ортак), домаќин-лак 'aile
ekonomisi' (-домаќин). Onların kullanımı, basın dilinde kullanım eğilimli
olmak üzere, sadece konuşma diline özgü bir konudur.
3.1. Makedon dilinin kullanıldığı bölgelerde Türk kökenli sözcüklerin
dağılımı, Balkan yarımadasındaki diğer dillerde de Türk kökenli sözcüklerin
dağılımı kadar aynıdır (Mürtezani 2001:30-31). Kullanılan bu sözünü
ettiğimiz Türk kökenli sözcüklerin sayısı, zamanla değişimlere uğradıkları
yüzünden değişmiştir. Siyasi, askeri, ve siyasi-idari hayat alanından olan
Türk kökenli sözcüklerin bir kısmı eskimiş, ve onların kullanımı sadece
sanat uslübu ifadelerine indirgenmiştir (аскер-asker, везир-vezir, ага-ağa,
бег-bey, паша-paşa, коџобашија-kocabaş, мудур-müdür, вилает-vilayet).
Türk kökenli sözcüklerin bir diğer kısmı da, etkin kullanıma devam
etmekte, nötral kullanımına sahip olmakla Makedon sözcük hazinesinin
parçası olmuştur. Кајсија-kaysı, мушмула-muşmula, јорган-yorgan,
бакар-bakır, калај-kalay, барут-barut, колан-kemer ve diğer sözcüklere,
konuşma dilinin dışında, Makedon edebi dilinde de yer alarak, öyle denilen
kültür ve terimolojik sözcükler katmanını teşkil etmektedirler. (Mürtezani
2001:31). Bu tür sözcükler madd ve manevi kültür alanlarına yerleşmeyi
başarmış, hatta temel terim hazinesinin bir parçası olmayı başarmışlardır.
Örnek: akraba bağları (балдаза 'karının kız kardeşi’, баџанак, kısaltılmış:
баџо, ’karının kızkardeşinin eşi' ve saire); İnsan vücudundaki organlar
(бубрек-böbrek, бут-but) ve saire.
3.2. Yeni dönemde, daha doğrusu XXI. yüzyılda da kültürlerarası
etkileşme hissedilmektedir. Bu kültürlerarası etkileşme, diğerleri arasında
dil alanında da yer bulmuş, öyleki bu sözcüklerin büyük bir kısmı tekrar
yenilenmekte, düşünce ve hayat tarzı ile yaşam kültüründeki benzerlikler
sonucu olarak, bu benzerlikler gittikçe daha etkili olmaktadır. Bunun delili
olarak, toplumsal - iktisadi ve kültür alanında Makedonya ve Türkiye'nin
işbirliği, engelsiz iletişim imkanları, dünyaya olan açılım ve medyumların
olan etkisidir. Makedonlar, bu halkı yakın hissettikleri için Türk kökenli
sözcükleri ve Türk dil ögelerini seve seve karşılar. Bundan hareket ederek,
kültürlerarası diyalog ifade ihtiyacı ortaya çıkmaktadır, dil ise bunun asıl
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aracıdır. Son zamanlarda Makedon çağdaş konuşma dilinde rastlanan
ifadeler şunlardır: нека е со лесно! (kolay gelsin); со помин нека е!
(geçmiş olsun), ve adı geçen bu ifadeler bir Makedon vatandaşının her
günlük hayatının nerede ise ayrılmaz bir parçası olmuştur.
4. Bir halkın kültür geleneği, çok sayıda toplumsal - siyasi ve tarihi
unsurların etkisi altında gelişen tarihi gelişiminin bir parçasıdır. Bu unsurlar
kültür alanında yansıma bulmuş, sözü edilen gelenek de kendi gerçek
yansımasını dil ifadesinin oluşumuyla gerçekleştirmektedir. Sözü edilen
Makedon ve Türk dillerinin tarihi kesişimi, bu iki halk arasında varolan dil
-kültür bağlarının kanıtını temsil etmektedir.
Ek 1. Sadece Ovçe Pole Makedon ağzında kullanılan Türk kökenli
sözcüklerin dizini 126 olarak tespit edilmiştir (araştırma 2013 yılı).
						
А
адам- маж
алмајаболко
ажи- жар
ана- мајка
ажо- чичо
априкапиперка
ајран- матеница
араба- кола
акшамарлосун- добровечер
армут- круша
алдар- ‘рж
атеш- оган
алидуар- двор
			
ач- отвори
Б
баалар- лозје		
билимасанзнаеш ли
бабе- баба		
бира- пиво
бабан- татко		
бичак- нож
бал- мед		
бојнозирогови
бардак- чаша
бркалка-дрвена лажица
башак- класје
буѓун- денес
беаз- бело
бујдај- пченица
беѓир- коњ
бунар- дупка
ископана во
бибер- пипер
земја за добивање вода
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вер- дај
гунеш- сонце

В
Г

Д
деде- дедо
демирсабани- плуг
дере- дол
диенек- стап
дирем- вила
Дириле- Црнилиште (назив на место)
Ѓ
ѓел- дојди
ѓеџе- ноќ
ѓозлер- очи
Е
екмек- леб
ерик- слива
ерќек- момче
магаре
етејдуин- завчера
И
инѓе- стрина
инек- крава
Ј
jар’н- утре
јолџик- пасиште
К
кабак- тиква
капа- затвори
капи- врата
карач-брест
кардаш-брат
карпус- лубеница
карши- нагоре
кузи- јагне
каун- диња
кафа- глава
кечи- коза
к’рмази- црвено
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дишлер-заби
домус- свиња
дуан- тутун
дуин- вечер
дуњ- свадба

еф- куќа
еќим- лекар
ешек-

јулав- овес
к’с- девојче
к’с кардаш- сестра
коин- овца
којнари- овци
кондур- чевли
кош- трчај
кашик- лажица
кулак- уво
куш- врапче
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лелек- штрк

Л

М
минаре- место каде оџата пее за празник
маџин- маџун од грозје
Н
наут- слануток
оќјус- вол
отла- сено
пазара- пазар
раки- ракија
сабан- рало
сабанарлостун- сабајле
салата- краставица
салман- слама
саук- ветер
ташје- камења
тезе- тетка
теќе- турски гробишта
тиганче- тава за пржење
ќопек- куче

О
П
Р
С

Т

Ќ

ош балдум- добре најде
ош ѓелдем- добре дојде
папушлари- опинци
рачел- рачели
сетре- палто
сок- сок
су- вода
суван- кромид
суит- врба
топрак- земја
туљбем- шамија
тус- сол

Ч
чабук- брзај
чинер- јавор
чапа- мотика		 чиче- цвеќе
чачак- опинци		 чожук- дете
чешме- чешма
чорап- чорапи
Џ
џам- прозорец
џамија- турски религиозен храм
Ш
шарап- вино
шеќер- шеќер
шише- шише
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Öğretim Üyesi ve Bölüm Başkanı.
E-adres: nazimvr@gmail.com

ÖZET
Rumeli Türk ağızları, Anadolu Türk ağızlarının bir uzantısıdır. Bu
ağızların Türkoloji çalışmalarında önemli yeri vardır. Macar Türkolog
Gyula Németh, Rumeli Türk ağızlarını batı ve doğu olmak üzere iki gruba
ayırmıştır. Gyula Németh’in tasnifine göre, Makedonya Türk ağızları Batı
Rumeli Türk ağızları grubunda yer almaktadır.
Bu bildiride, i- ek-fiili hadisesi bir konu olarak ele alınmaktadır.
Makedonya Türk ağızlarında i- ek-fiili kullanımdadır ve Türkiye Türkçesi ile
karşılaştırıldığında farklılık göstermektedir. Bu yardımcı fiilinin kullanımı
bakımından Makedonya’da konuşulan Türk ağızları arasında bazı farklılıklar
göze çarpar. Türkiye Türkçesinde i- ek-fiilinin olumsuz biçimi değil edatı
ile yapılır. Makedonya Türk ağızlarında bu edat deil, del, dil biçimlerinde
geldiği görülür.									
		
Anahtar kelimeler: Makedonya, Türk ağızları, Ek-fiil.
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THE SUBSTANTIVE VERB IN THE TURKISH SPEECH
IN MACEDONIA
Prof. Dr. Nazim IBRAHIM

Macedonia – Skopje, University of “St. Cyril and Methodius”,
Faculty of Philology, Department of Turkish Language and Literature.
E-mail: nazimvr@gmail.com
ABSTRACT

The Rummellic Turkish speeches represent continuation of the
Anadolian Turkish Speeches. The noted speech have significant place in
the Turkologycal explorations. The Hungarian Turkologist Gyula Németh
divided these speeches in two groups, western and eastern Turkish speeches.
According to Gyula Németh the Rumellic speeches in Macedonia belongs
to the western group. 								
In this thesis, the substantive verb is explained and prepared in a separate
theme. In the Turkish speeches in Macedonia the substantive verb is in use,
and compared with modern Turkish language shows significant difference.
According to the use of this helping verb of the Turkish speeches in
Macedonia, noticed are several differences. The negation of the substantive
verb in the modern Turkish language is done with the particle değil. The
negation of the substantive verb in the Turkish speech in Macedonia is
done by use of the particles deil, del, dil.			
Keywords: Macedonia, Turkish speeches, Substantive verb
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GİRİŞ
14. yüzyılın ortalarından itibaren Balkanlar coğrafyasına yerleşmiş
olan Türkler, kendi dil ve ağız özelliklerinden ödün vermemiş olmakla
birlikte, yüzyıllar içinde fethedilen coğrafyanın yerli halklarıyla karşılıklı
dil etkileşimi içinde de bulunmuşlardır.
Türkçenin konuşulduğu Balkan ülkelerinden biri Makedonya
Cumhuriyetidir. Bu coğrafyada yaşayan halkların dillerine Türkçeden
birçok unsur geçerken, Makedonya Türk ağızlarının söz varlığından söz
dizimine kadar birçok yabancı unsurun geçtiği de bir gerçektir.
Bu bildiride Makedonya Türk ağızlarında ek-fiili üzerine yapılan
kısıtlı çalışmaları ele aldık ve Türkiye Türkçesiyle kıyasladık. Mevcut
benzerlik ve farklılıkları tespit ederek, bildiride göstermeye çalıştık.
Çalışmamızda genelde, Valandova ve yöresi Türk (Yörük) ağızlarında1,
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında2 ve Vrapçişte ve çevresi Türk
ağızlarında3 ek-fiilinin durumunu örnekleriyle sunmaya uğraştık. Bildiride
verilen örnekler genelde yukarıda belirttiğimiz ağızlar üzerine yapılan
çalışmalardan alınmıştır.
Türkçede bir tek ekeylem vardır: imek (i-mek). “İ-“ kök, “-mek”
ektir4. Bu fiilin mastar olarak bir anlamı yoktur. İ- ek-fiili yapım ekleriyle
genişletilemez, fiilden bir isim veya fiil gövdesi yapılamaz. Ek-fiil bir
yardımcı fiildir, fakat diğer yardımcı fiiller gibi tek başına kullanılamaz5. Bu
yardımcı fiil, bütün isim ve isim soylu kelimelere gelerek onların cümlede
1 Nazim İbrahim, Valandova Yöresi Törk Ağzı, Yayımlanmamış Doktora Tezi, “Aziz
Kiril ve Metodiy Üniversitesi, “Blaje Koneski” Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı
Bölümü, Üsküp 2007, s. 311-319.
2 Oktay Ahmed, Morfosintaksa Na Turskite Govori Od Ohridsko-Prespanskiot Region,
Yayımlanmamış Doktora Tezi, “Aziz Kiril ve Metodiy Üniversitesi, “Blaje Koneski”
Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Üsküp 2004, s. 154-164.
3 Nazim İbrahim, Vrapçişte ve Çevresi Türk Ağzı (Makedonya), Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, A.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü – Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı (Yeni
Türk Dili), Ankara 1997, s. 87-102.
4 Nurettin Koç, Yeni Dilbilgisi, 3. Baskı, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1996, s. 372.
5 Nataliya Kalaşnikova, “-imek” Fiilinin Yeri, Önemi, Kullanılışı ve Kullanışındaki
Kurallar, Uluslararası Dünyada Türkçe Öğretimi Sempozyumu, Sempozyum Bildirileri,
11-13 Mayıs 2000, İstanbul, TÖMER, s. 64-66.
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yüklem olmalarını sağlar ve basit zamanlı kiplerden birleşik zamanlı kipler
oluşturur.
Ek-fiil Eski Türkçedeki er- “olmak” yardımcı fiilinin er- ˃ ir- ˃
i- değişimi ile ekleşmiş olan biçimidir6. Ek-fiil dil bilgisi kitaplarında “isim
fiil”7, “ek fiil”8, “cevher fiili”9, “ek-fiil”10, “ekeylem”11 ve “imek fiil”12
gibi değişik terimlerle adlandırılmaktadır.			
T ü r k i y e
Türkçesinde olduğu gibi, Makedonya Türk ağızlarında da i- ek-fiilinin iki
temel fonksiyonu vardır. Bunlar:
1. İsim soylu kelimelere gelerek onları yüklem yapar.
2. Basit zamanlı kiplerden birleşik zamanlı kipler oluşturur.
Bu çalışmamızda, Makedonya Türk ağızlarında i- ek-fiilinin isim ve
isim soylu kelimlere geldiğinde onları nasıl yüklemleştirdiğini örnekleriyle
göstermeye çalışacağız.
				
Ek-Fiilin Kipleri
Ek-fiil sayesinde isim soylu kelimeler kip ve şahıs ekini alarak bir
yargı bildirirler.
Makedonya Türk ağızlarında ek-fiili isimlerle çekime
girdiği zaman genellikle varlığını şekil olarak sürdürür. Fakat, az da olsa
bazı örneklerde isimlerle birleşerek ek biçiminde de kullanıldığı görülür.
Bazı Makedonya Türk ağızlarında ek-fiil ünlü uyumuna uyar, bazılarında
ise uyuma aykırı olarak kullanılır.
Türkiye Türkçesinde olduğu gibi Makedonya Türk ağızlarında da
i- ek-fiilinin bildirme niteliğinde dört kipi vardır. Bunlar:
6 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), TDK Yayınları: 827, Ankara
2007, s. 702.
7 Muharrem Ergin, Türk Dil Bilgisi, 21. Baskı, Bayrak, Basım / Yayım /
Dağıtım, İstanbul 1993, s. 297-302.
8 Zeynep Korkmaz, Gramer Terimleri Sözlüğü, TDK, Ankara 1992. s. 52.
9 Tahsin Banguoğlu, Türkçenin Grameri, 3. Basılış, TDK Yayınları:
528, Ankara 1990, s. 474-481.
10 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), age., s. 702.
11 Tahir Nejat Gencan, Dilbilgisi, 3. Baskı, İstanbul 1975, s. 313-320. ve Nurettin Koç,
Yeni Dilbilgisi, age., s. 372-384.
12 Hamza Zülfikar, Yabancılar için Türkçe Dilbilgisi, Ankara Üniversitesi Basımevi,
Ankara 1980, s. 72-77.
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1. Belirli Geçmiş Zaman Kipi
2. Belirsiz Geçmiş Zaman Kipi
3. Şart Kipi
4. Geniş Zaman (Şimdiki Zaman) Kipi
			
Belirli Geçmiş Zaman Kipi
Valandova ve yöresi Türk (Yörük) ağızlarında, ek-fiili belirli geçmiş
zaman kipinde isimlerle çekime girdiğinde, genelde uyuma uygun bir şekilde
”İ-dİ” fiil şekliyle gelir. Bunun dışında, daha seyrek “/-Dİ/” ek biçimiyle
isimle bitişik bir şekilde de geldiği görülür. Örnekler:
İ-dİ: boş udu (boş idi, boştu), böük mü üdü (büyük müydü), çok udu
(çok idi, çoktu), fıkaralık ıdı (fukaralık idi, fukaralıktı), işpion udu (ispiyon
idi, ispiyondu), köv üdü (köy idi, köydü), matniçar ıdı (nikâh memuru idi,
nikâh memuruydu), orada idik (oradaydık), öle idi (öyle idi, öyleydi), savaş
ıdı (savaş idi, savaştı), seyrek idi (seyrekti), var ıdı (var idi, vardı), yasak ıdı
(yasak idi, yasaktı), yok udu (yok idi, yoktu) vb.
/-Dİ/: anäydi (haneydi), budalaydım, iydik (iyiydik), ordaydık
(oradaydık), ordaydım (oradaydım), öleydi (öyleydi), söüttü (söğüttü),
temmizdi (temizdi), tutaraklıydı (huysuzdu), zengindi13 vb.
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında ek-fiili belirli geçmiş zaman
kipinde isimlerle çekime girdiğinde hep ”i-dİ” fiil şekliyle kullanıldığı
görülmektedir. Örnekler: açan idi (ne zaman idi, ne zamandı), alçakta idi
(alçaktaydı), bebe idi (bebeydi), ben idım (ben idim, bendim), biz idık (biz
idik, bizdik), ey idi (iyi idi, iyiydi), güzel idi (güzeldi), küçük idım (küçük
idim, küçüktüm), nerde idın (nerede idin, neredeydin), var idi (vardı), yog idi
(yok idi, yoktu), zor idi (zordu)14 vb.
13 Nazim İbrahim, Valandova Yöresi Törk Ağzı, age., s. 312.
14 Oktay Ahmed, Morfosintaksa Na Turskite Govori Od Ohridsko-Prespanskiot Region,
age., s. 154-155.
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Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında da Ohri ve Prespa yöresi Türk
ağızlarında olduğu gibi i- ek-fiili belirli geçmiş zaman kipinde isimlerle
çekime girdiğinde hep ”i-dİ” fiil şekliyle gelmektedir. Örnekler: aç idım (aç
idim, açtım), asta idi (hasta idi, hastaydı), çirkin idın (çirkin idin, çirkindin),
yarali idık (yaralı idik, yaralıydık), kopuk idiler (kopuktular), as idınıs
(az idiniz, azdınız), sag idi (sağ idi, sağdı), gülgede idiler (gölgede idiler,
gölgedeydiler), yog idım (yok idim, yoktum), sari idın (sarı idin, sarıydın),
vuruk idınıs (vuruk idiniz, vuruktunuz), yerde idık (yerde idik, yerdeydik)
vb.
Belirsiz Geçmiş Zaman Kipi
Valandova ve yöresi Türk (Yörük) ağızlarında, ek-fiili belirsiz geçmiş
zaman kipinde isimlerle çekime girdiğinde, uyuma uygun bir şekilde hem
”İ-mİş” fiil biçiminde hem de “//-mİş//” ek biçiminde isimle bitişik bir
şekilde kullanılır. Örnekler:
İ-mİş: cömärt imiş (cömert imiş, cömertmiş), çöcük imiş (çocuk imiş,
çocukmuş), fukaralar ımış (fukara imişler, fukaraymışlar), kış ımış (kış imiş,
kışmış), kız ımış (kız imiş, kızmış), nekez imiş (nekes imiş, nekesmiş), nişanli
imiş (nişanlı imiş, nişanlıymış), şakır ımış (şakır (parlak) imiş, şakırmış),
şäy imiş (şey imiş, şeymiş), toprak ımış (toprak imiş, toprakmış), ufak ımışlar
(ufak imişler, ufakmışlar), var ımış (var imiş, varmış), yok umuş (yok imiş,
yokmuş), zor umuş (zor imiş, zormuş) vb.
/-mİş/: ac gözlüymüş (aç gözlüymüş), adammış, astaymış
(hastaymış), delikanlıymış, insanlarmış, irençmiş (iğrençmiş), izmekarıymış
(hizmetkârıymış), çok kötüymüş, keçiymiş, kızmış, kövündenmişler
(köyündenmişler), yasakmış, zenginmiş15 vb.
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında ek-fiili belirsiz geçmiş zaman
kipinde isimlerle çekime girdiğinde hep ”i-miş” fiil şekliyle kullanıldığı
görülmektedir. Örnekler: adeti imiş (adetiymiş), asta imiş (hasta imiş,
hastaymış), bu imiş (buymuş), ev imiş (evmiş), kapanık imiş (kapanıkmış),
15 Nazim İbrahim, age., s. 312-313.
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kel imiş (kelmiş), mutaç imiş (muhtaç imiş, muhtaçmış), o imiş (oymuş), var
imiş (varmış), yog imiş (yok imiş, yokmuş), yüksek imiş (yüksekmiş)16 vb.
Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında, Ohri ve Prespa yöresi Türk
ağızlarında olduğu gibi i- ek-fiili belirsiz geçmiş zaman kipinde daima
”i-miş” fiil şekliyle gelmektedir. Örnekler: akılli imişım (akıllı imişim,
akıllıymışım), aci imiş (acı imiş, acıymış), aç imişın (aç imişsin, açmışsın),
yarali imişık (yaralı imişiz, yaralıymışız), yolda imişler (yoldaymışlar),
çok imişınıs (çok imişsiniz, çokmuşsunuz), doli imiş (dolu imiş, doluymuş),
arabada imişler (arabadaymışlar), zaif imişım (zayıf imişim, zayıfmışım),
sari imişın (sarı imişsin, sarıymışsın) vb.

			
Şart Kipi
Valandova ve yöresi Türk (Yörük) ağızlarında, ek-fiili şart kipinde
isimlerle çekime girdiğinde, yukarıda belirttiğimiz belirli geçmiş zaman ve
belirsiz geçmiş zaman kiplerindeki gibi aynı özelliklere sahiptir ve İ-sA,
/-sA/ şekilleriyle kullanıldığı görülmektedir. Örnekler:
İ-sA: var ısa (var ise, varsa) vb.
/-sA/: vasa (varsa), varsa, dönükse17 vb.
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında ek-fiili şart kipinde isimlerle
çekime girdiğinde her zaman “i-se” fiil şekliyle kullanıldığı görülmektedir.
Örnekler: kısmetım ise (kısmetim ise, kısmetimse), mal ise (malsa), can ise
(cansa), kız isen (kızsan), ole ise (öyle ise, öyleyse), var ise (varsa), eger ise
(eğer ise, eğerse), nasıl ise (nasılsa)18 vb.
Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında i- ek-fiili şart kipinde daima
”i-se” fiil şekliyle gelir. Örnekler: yakın ise (yakınsa), yog isem (yok isem,
yoksam), güzel isek (güzelsek), boş isenıs (boş iseniz, boşsanız), yalanci isen
(yalancı isen, yalancıysan), kopuk iseler (kopuksalar), bozuk ise (bozuksa),
taş isem (taşsam), dertli isek (dertliysek) vb.
16 Oktay Ahmed, age., s. 155.
17 Nazim İbrahim, age., s. 313.
18 Oktay Ahmed, age., s. 157.
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Ek-fiili çekimiyle ilgili yukarıda verdiğimiz örneklerdeki
özelliklerin aynılarının, Kütahya ve Yöresi Ağızlarında da açık bir şekilde
mevcudiyetinden bahsedebiliriz19.
Geniş Zaman (Şimdiki Zaman) Kipi
Ek-fiilinin birinci ve ikinci şahıs teklik ve çokluk geniş zaman
çekimlerinde isimleri fiilleştiren ekler zamir kökenli eklerdir. Bu yardımcı
fiilin üçüncü şahıs teklik ve çokluk çekimlerinde başka bir ek kullanılır. Bu
ek “/-Dİr/” ve /-DİrLAr/ ekleridir. Ek-fiilinin geniş zaman çekimlerinde
isimlere gelen kişi eklerine bildirme ekleri de denilmektedir. Ek-fiilinin geniş
zaman kipini Muharrem Ergin şimdiki zaman kipi olarak vermektedir20.
Valandova ve yöresi Türk (Yörük) ağızlarında, ek-fiili geniş zaman
kipinde isimlerle çekime girdiğinde Türkiye Türkçesindeki gibi uyuma
uygun bir şekilde zamir kökenli ekler alır. Örnekler: astayım (hastayım),
burdanım, güzälsin (güzelsin), hastayım, ikaedir (hikâyedir), insanım,
insansınız, itiyarın (ihtiyarım), nedir, müslümansın, o dur, olaydır, Ömerdir,
sän misin (sen misin), sissinis (sizsiniz), suskunsun21 vb.
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında da ek-fiili geniş zaman
kipinde isimlerle çekime girdiğinde zamir kökenli ekler almaktadır.
Örnekler: asrettır (hasrettir), ayridır (ayrıdır), azırdırlar (hazırdırlar), birdır
(birdir), boyledır (böyledir), çöcüktür (çocuktur), diridır (diridir), eydır
(iyidir), günidır (günüdür), isladırlar (ıslahdırlar, iyidirler), kaynagidır
(kaynağıdır), sudur, tuzlidır (tuzludur), yoktur, zengindır (zengindir) vb.
Yukarıda verilen örneklerden hareketle diyebiliriz ki, sözü geçen
ağızlarda, 3. şahıs teklik bildirme eki düz ünlülü kelimelerde uyuma aykırı
bir şekil daima “-dır” olarak gelir.
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında i- ek-fiilinin geniş zaman
kipinde kip ve şahıs ekleri kaynaşmasından oluşmuş çekimi şöyledir:
19 Fazla bilgi için bk., Tuncer Gülensoy, Kütahya ve Yöresi Ağızları, (İnceleme, Metinler,
Sözlük), Türk Dil Kurumu Yayınları: 536, Ankara 1988, s. 110-111.
20 Fazla bilgi için bk., Muharrem Ergin, age., s, 297-300.
21 Nazim İbrahim, age., s. 313-314.
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Teklik Çekimi			
Çokluk Çekimi
1. Şah. insanyım (insan iyım)
1. Şah. insanyız (insan iyız)
2. Şah. insansın (insan isın)		

2. Şah. insansınız (insan isınız)

3. Şah. insandır			

3. Şah. insandırlar22

Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında i- ek-fiilinin geniş zaman
kipindeki çekimi şöyledir:
Düz ünlülü kelimelerde:
Teklik Çekimi			
Çokluk Çekimi
1. Şah. adam iyım (adamim)
1. Şah. adam isık (adamis)
2. Şah. adam isın (adamsın)

2. Şah. adam isınıs (adamsınıs)

3. Şah. adamdır			

3. Şah. adamdırler

Yuvarlak ünlülü kelimelerde:
Teklik Çekimi				
Çokluk Çekimi
1. Şah. küçük iyım (küçükim)		
1. Şah. küçük isık (küçükis)
2. Şah. küçük isın 				

2. Şah. küçük isınıs

3. Şah. küçüktür				

3. Şah. küçüktürler

Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında, i- ek-fiilinin geniş zaman
kipi çekiminde ünlü uyumuna uyan ve ters düşen durumların olduğu
görülmektedir.

22 Oktay Ahmed, age., s. 156.
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Ek-Fiilde Olumsuzluk
Türkiye Türkçesinde i- ek-fiilinin olumsuz biçimi değil edatı ile
yapılır. Değil edatı Eski Türkçede tögöl şeklinde telaffuz edilmiştir23. Ekfiilinin olumsuz biçimi kurulurken değil edatı ad ve ad soylu kelime ile
i- fiili arasına girer24. Makedonya Türk ağızlarında bu edat deil, del, dil
biçimlerinde geldiği görülür.							
Valandova yöresi ağızlarında ve diğer Yörük ağızlarında ek-fiilinin
olumsuz şekli genellikle deil edatı ile yapılır. Yöre ağızlarında deil edatı
isimlerden sonar, zaman eklerinden önce gelmektedir. Örnekler: ben deil
(ben değil), ben deilim (ben değilim), iyi deil (iyi değil), kardaş deilsiniz
(kardeş değilsiniz), kötü deil (kötü değil), manda deilmiş (manda değilmiş),
şey deil (şey değil), yasak deildi ( yasak değildi)25 vb.				
Ohri ve Prespa yöresi Türk ağızlarında ek-fiilinin olumsuz biçimi
genellikle del edatıyla yapılır. Del edatı i- ek-fiilinden önce gelir. Örnekler:
del iyım (değilim), iş deldır (iş değildir), tüaf deldır (tuhaf değildir), yapık
deldır (yapık değildir) vb. 					
B ö l g e d e
konuşulan Hint-Avrupa dillerinin (Makedonca, Arnavutça) etkisiyle sözü
geçen ağızlarda ek-fiilinin olumsuz biçimi del sıkça isim ve isim soylu
kelimelerden önce gelir. Örnekler: deldır ey (iyi değildir), deldır ole yüksek
(öyle yüksek değildir), del isın arkadaş (arkadaş değilsin)26 vb.
Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında ek-fiilinin olumsuz biçimi
genellikle dil edatıyla yapılır. Dil edatı i- ek-fiilinden önce gelir. Makedonca
ve Arnavutçanın etkisiyle sözü geçen ağızlarda ek-fiilinin olumsuz biçimi
dil daima isim ve isim soylu kelimelerden önce gelir. Aşağıda dil edatının
dört kipteki çekimini göstermeye çalışacağız.

23 Zilola Khudaybergenova, “Türkçe ve Özbekçedeki Ek Eylemler Üzerine”, VI.
Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri, TDK Yayınları, 20-25 Ekim, Ankara 2008, s.
2421.
24 Zeynep Korkmaz, Türkiye Türkçesi Grameri (Şekil Bilgisi), s. 716.
25 Nazim İbrahim, age., s. 314.
26 Oktay Ahmed, age., s. 157.
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1. Belirli Geçmiş Zaman Kipi
Teklik Çekimi				

Çokluk Çekimi

1. Şah. dil idım aç			

1. Şah. dil idık aç

2. Şah. dil idın aç			

2. Şah. dil idınıs aç

3. Şah. dil idi aç				

3. Şah. dil idiler aç

2. Belirsiz Geçmiş Zaman Kipi
Teklik Çekimi			
1. Şah. dil imişım büyük			
2.

Şah. dil imişın büyük			

3. Şah. dil imiş büyük			

Çokluk Çekimi
1. Şah. dil imişık büyük
2. Şah. dil imişınıs büyük
3. Şah. dil imişler büyük

3. Şart Kipi
Teklik Çekimi			

Çokluk Çekimi

1. Şah. dil isem genç			

1. Şah. dil isek genç

2. Şah. dil isen genç			

2. Şah. dil isenıs genç

3. Şah. dil ise genç				

3. Şah. dil iseler genç

1. Geniş Zaman (Şimdiki Zaman) Kipi
Teklik Çekimi				
1. Şah. dil iyım (im)

üzgün		

Çokluk Çekimi

1. Şah. dil isık (is) üzgün

2. Şah. dil isın üzgün			

2. Şah. dil isınıs üzgün

3. Şah. dildır üzgün				

3. Şah. dildırler üzgün
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Vrapçişte ve çevresi Türk ağızlarında dil edatınn gösterdiği
özelliklerinin aynısını Kalkandelen yöresi Türk ağızlarında da
görebiliriz27.
Sonuç olarak şunları söylemek gerekir: i- ek-fiilinin kullanımı
açısından, Makedonya Türk ağızları arasında bazı farklılıkların olduğu
görülür. Bu farklılıklar genelde ek-fiilinin isimlerle çekime girdiğinde
varlığını şekil olarak koruduğu, bazı ağızlarda ise isimlerle birleşerek ek
olarak da kullanıldığı görülür. Bunun dışında, bazı ağızlarda ek-fiilinin
ünlü uyumuna uyduğu, bazılarında ise uyuma aykırı düştüğünü gördük. Ekfiilinin olumsuz biçimini kuran değil edatının da ağızlara özel bir şekilde
farklı fafklı biçimlerde kullanıldığını tespit ettik.
KISALTMALAR VE İŞARETLER
age. - Adı geçen eser
bk. - Bakınız
s. - Sayfa
şah. – Şahıs
TDK - Türk Dil Kurumu
vb. - Ve benzeri
( ä ) - a’ya yakın geniş e ünlüsü

27 Fazla bilgi için bk., Hamdi Hasan, ”Kalkandelen Türk Ağzı”, Sesler, yıl XIX, Sayı 173,
Şubat 1983, Üsküp, s.128.
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AUTOBIOGRAPHICAL DISCOURSE IN SOME NOVELS
FROM MACEDONIAN LITERATURE
FOR CHILDREN AND YOUTH
821.163.3-93.09
(1.01 Original scientific article)
Prof. Dr. Jovanka DENKOVA
Macedonia – Stip, `Goce Delcev` University,
Dean of the Faculty of Philology

ABSTRACT
This paper explores the question of the autobiographical discourse in the
Contemporary Macedonian literature for children and youth. For that purpose,
we will work with the text from the novels "Black-and-white childhood" by
Dime I.Karovskiand "Bela" by Tome Momirovski. Of course, this paper can
also include other works, but the fact is that this type of narration is not very
present in Contemporary Macedonian prose for children and youth. Firstly,
we will determine the basic theoretical settings according to which a text can
be called autobiographical or it possesses autobiographical elements. Then,
we will review the different approaches ofthe authors towards what should
an "autobiographical text"represent and then it will be specifically indicated
the presence of explicit and implicit autobiographical/fictional techniques or
elements in certain works.
Keywords: autobiography, autobiographical discourse, novels for
children and youth, Macedonian literature for children.
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MAKEDONYA ÇOCUK EDEBİYATI ÖRNEKLERİNDE
OTOBİYOGRAFİK KONUŞMA
Prof. Dr. Jovanka DENKOVA
Makedonya İştip, “Goce Delcev” Universitesi,
Filoloji Fakültesi Dekanı
ÖZET
Bu yazıyı, çağdaş makedon çocuk ve gençlerin edebiyatında
otobiyografik sorusunu araştırıyor. Bu amaçla, Dime İ. Karovski’nin
„Beyaz“ ve Tome Momirovski’nin „Beyaz-Kara Çocukluk“ romanlarından
metin üzerinde çalışacak. Elbette, burada diğer eserler de içerebilir, ama
bu anlatım türü çağdaş makedon çocuk ve gençlerin şiirinde çok mevcut
olmadığını kalır. İlk olarak, bir metin otobiyografik olduğunu söylenebilir
veya otobiyografik elemanlari olduğunu temel teorik ayarları göre belirler.
Sonra, yazarlarının farklı yaklaşımlar ne bir „otobiyografik bir metin“ olmalı
gözden geçirecek, ondan
sonra özellikle bazı eserlerde açık ve örtük otobiyografik / kurgusal teknikleri
veya belirli eserlerde gösterecek.
Anahtar Kelimeler: otobiyografi, otobiyografik konuşması, gençler ve
çocuklar için romanlar, Makedonya çocuk edebiyatı.
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1. Introduction
Before we start reviewing the corpus of works that can be characterized
as a diary, perhaps it is best to first look at "what is an autobiography?"
The word is derived from three Greek words with the meaning "autos"
(self), "bios" (life) and "graphe" (to write, to note). Autobiography is a style,
a way of writing that exists as long as history has recorded. However, the
autobiography was not classified as a genre until the late 18th century. In
the digital dictionary of Macedonian language, the word autobiography
is described as "a literary work in which the author himself describes
his life; a description of one’s life."1 In the Oxford Dictionary2, the word
"autobiography" is explained as "an account of a person’s life written by
that person: in its autobiography that person gives a vivid description of his
childhood. Here, the autobiography is considered as a literary genre: books
that are a curious mixture of autobiography and fantasy.”
There are many definitions and attempts to disclose the characteristics
of the autobiography. The most famous in this regard is PhilippeLegeune, in
his article "Autobiographical pact" (1975), where he also wonders whether
it is possible to define autobiography, and gives the following definition:
"Retrospective prosenarrative written by a real person concerning his own
existence, where the focus ishis individual life,in particular the story of his
personality".3 Just to clarify, here, the term autobiographical pactimpliesa
contract between author and reader in which the autobiographer explicitly
commits himself or herself not to some impossible historical exactitude but
rather to the sincere effort to come to terms with and to understand his or
her own life.4He distinguishes four crucial elements according to whichthe
autobiographical texts function: 1.Form of language (narrative, in prose),
2.Subject treated (individual life,story of personality), 3.Situation of the author
1Digitalenrecniknamakedonskiotjazik,http://www.makedonski.info/search,
Accessed on 16.01.2014.
2The Oxford Dictionary, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/
autobiography?q=autobiography, Accessed on16.01.2014
3PhillipeLegeune, On Autobiography,The Autobiographical Pact, Autobiographical
Contract, Minneapolis: University of MinnesotaPress, 1989.https://edocs.uis.edu/
Departments/LIS/Course_Pages/LNT501/RN/Rosina's_on-ground_course_storage/
Rosina's_LNT_501_Readings/On%20Autobiography%20pp3-30%20%20by%20
Philippe%20Lejeune.pdf, accessed on16.01.2014
4http://www.martinamisweb.com/scholarship_files/Gappmaier_thesis.pdf, Accessed
on16.01.2014
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(the author and the narrator are identical) and 4. Position of the narrator(the
narrator and the principal character are identical; a retrospectivepoint of
the view of the narrative)5. In his article, Legeune distinguishesexplicit
and implicit ways to establish an autobiographical pact, and as an opposite
hedistinguishesfictional/Romanesque pact. Also, Legeuneattempts based on
all criteria, to mark the boundary between the autobiography and border
genres like biography, autobiographical novel, memoir etc. But, the research
of many other theorists, particularly in the last twenty years, suggests that
autobiography as a genre, increasingly and consciously "borrows" various
methodological procedures from imaginative fiction. This primarily results
from the need of the writer of the autobiography to express "the truth" about
his past, so he "borrows" specific verbal strategies in order to transcend
theselimitations.6
2. Review of autobiographical discourse in two works from Macedonian literature for children and youth
2.1. " Black-and-white childhood" by Dime I. Karovski7
The book “Black-and-white childhood" by Dime I. Karovski contains
12 chapters. It contains a dedication signed by the author with his initials:
"Although I have suffered from my goodness, I have never thought to turn
the back on human lightness. D.I.K."(5) andthe narrative structure of a blackand-white childhood will be build on precisely that thought. The author
himself admits that he doesn’t have a vivid memoryof the early childhood:
"A mother will witnessfor those years(15), hence as a narrator in this chapter
is the mother who tells about his illness threatening his life: "When you
made your first steps you were one year of age. Exactly on your first birthday
you got measles... Every day we took you over the region Moklishta and
there over one spring we washed the pyogenic pox"(16).
With great narrative spirituality the author pours the children's
experiences under the old wooden bridge over the river Luda Mara, the
children's craftsmanship in making figures from muddy sand: pots, donkeys,
stallions, birds, a children's fantasy which reveals the characteristic
5Andrijana Kos-Lajtman, Autobiografski diskurs u proziVišnjeStahuljak, Zbornikradova
s meђunarodnogaznanstvenogaskupa, Zlatnidanci 12, Filozofski fakultet Osijek, Osijek,
2011, str.32.
6Louis A.Renza, The Veto of the imagination, A theory of autobiography, http://sites.
dartmouth.edu/larenza/files/2012/08/Renza-1977-The-Veto-of-the-Imagination-ATheory-of-Autobiography.pdfaccessed on16.01.2014
7Dime I. Karovski, Belo-crnodetstvo, Biblioteka“Fetkin”, Kavadarci, 2004.
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features of his friends including VanoJajceto,IlcoPutkin, Pero Cigar,
UsoKolchakot etc. With a childish infatuation he illuminates the waterpouringof the neighborhood people carryingpitchers and small copper
jugs, gathered in the admiration of the chillnessfrom the spring fountains:
Belka, Krivatacheshma,Shekalica, Solinarot etc.8The author gives us a
list of all sixteen springfountains that are in and near the town Kavadarci,
the birthplace of the author. The author carelessly flies from one holiday
to another, either St. George’s Day, or Christmas, Christmas Eve, Easter,
and strongly penetrating into the child's soul, revealing the treasury of the
children's games: Sharka,flyingpaper swallows,games with loops, leapfrog,
children’s game called Pet ti go lepam, shest ti go zemam...9
The whole book is constructed on the distinction between black and
white. Of course, black is always directed toward the country life, arduous
and hard,black representsthesmall piece of bread andanonion on father’s
table, black can be found in the planting of tobacco, in the chain of burdens 
fromthreshing, and white is outside,in children’s games with a patched
ball,in collecting the plant called gramothor in the field, in riding the donkey
Sivcho, in a whistle made from a small corn stalk, and somewhere deep in
a mother’s heart hovers the question: "Is there a cure for poverty?", white is
in the allure of “Pemovatalulka”, in sliding across the crystal frozen street,
in the noise coming from the fair, the Gypsy dance, in the sweet sound from
Aso and Uso’szurlas."10
The distinction black-and-white refers mostly to city life and country
life, the life of the wealthy, their tablesfilled with food, contrasted with those
of the country people: “The misfortune lies in the fact that some wealthy
children have legs that no longer serve their purpose and as such they can’t
leave their rooms. They remain immobile both in winter and summer…
Their life is miserable, an endless misery... Life is a cleaver, it cuts both the
wealthy and poor children. The poor with the cleaver of poverty, and the
wealthy with the cleaver of bedridden illness. In my childish mind always
wanders some grown up and maturethought that health is more beneficial
than anything else" (47).
Hence, the book contains many profound messages that the author
presents tothe readers (through the voice of the father of the character - Ilco),
messages about goodness, health, happiness, life and its hardships that one
8IlijaNedelkov-Ograjski, Predgovorkon kn. Belo-crnodetstvo,Biblioteka“Fetkin”,
Kavadarci, 2004, str.7-12.
9 The same, p.9.
10The same, p. 9-10.
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must fight: "Maturity steals away the child’s kindness(336)", "With long life
comes wisdom, but no great mind can outwit life" (334), etc.
To determine the autobiographical discourse in the book, we should
first start from the fact whether the autobiographical pact has been observed,
i.e. whether an identity exists between an author, narrator and character.
The author is the one whose name is found on the cover of the book
- Dime I.Karovski. The dedication on the very beginning, signed by the
author, explicitly speaks about the identity of the author. At the same time,
the author is the narrator of the events which he describes and in which he
is the protagonist/character. In the text, the author's nameand character are
completely identical. Thus, the autobiographical pact is completely realized
and this book would be defined as a classic autobiography written in the first
person ("I" form), i.e. it belongs to the autobiographical narrative model.
However, because we have to recognize the fact that there are no “pure”
genres, this definition can be expanded.
Firstly, in several places, in the author’s speech, an insertion of the
author’s speech it is notable, but from an adult time instance and usually
when the author shares some edifying thoughts. This is about the insertion of
that which can be called the narrative Iin the narration of what can be called
the experienced I. The look in the past, it is not possible to do with only one
eye - such a perspective is necessarily the result of mutual insight the two
time perspectives and two awareness. Although, the narrative voice often
belongs to the narrative I,the wholepicture is the result of an interpretation
that is made bythe narrative I, i.e. theawareness ofnow, with respect
tothe experienced I, i.e. the awareness of then. Thus, the narrative I, will
materialize the experiences of the experienced I.The retrospective narration
implies distance between the narrative I and the experienced I.11 Also,
this text is interspersed with illustrations, but unlike the work previously
examined, here the illustrations are notmade by the character/narrator, but
by the author, and, as in the previous case, this allows the reader to share the
memories of past events and inner feelings of the author/narrator, as if it is
about memorized visual images.
Overall, the illustrations have two functions: they transfer the mood
and atmosphere that are previouslyindicated in the text, and then, they
help the child/reader (watcher) to penetrate deeper into the historical and
social background of these auto-biographical stories, which often describe
11Andrijana Kos-Lajtman, Autobiografski diskurs u proziVišnjeStahuljak, Zbornikradova
s meђunarodnogaznanstvenogaskupa, Zlatnidanci 12, Filozofski fakultet Osijek, Osijek,
2011, str.39-40.

63

.Prof. Dr. Jovanka DENKOVA

individual experiences, but also historical events from the past.12 This fact
and the fact that in several places in the text, verses from short lyric poems
are inserted, sung by various people, close to the family of the author,
as well as the speech (edifying thoughts) of the father of the character,
gives us the right to place thisautodiegetic (classical) autobiography
amongpolydiscursiveautobiographies.
1.2. "Bela" by TomeMomirovski13
The booklet is conceived as a narration presented as a gift from the
grandfather to the granddaughter, butshared with the readers as the author
explains in the lyrical introduction: "This lyrical prose I dedicate to her. She
is the flower in this book. The book is the fruit of our everyday socializing.
We composed it through curious looks, through games and talking from her
birth till she was seven years old. As a joke, with an easy stroke, she made
the drawings herself "(5).
From this sequence can be noticed some elementsthat determine
the character of the booklet: the author is Tome Momirovski, whose name
is found on the cover of the book, but he is not the narrator, instead it
is the character/protagonist in the book. The role of the narrator is
played by Bela, as is the title of the book and it alone speaks aboutthe
autobiographical nature of the book. The author writes downthe growing
up of his little granddaughter till the age of seven, which means that it
is a chronologically confined autobiography. Seemingly, here would
have ended the autobiographical discourse analysis of this work. But, the
situation becomes more complex if we take into account the fact that as a
protagonist/character in most of the stories from the work also appearsthe
author (grandfather). In that case the pattern would look like this:
 	
author (Tome) ≠ narrator (Bela) ≠ = characters (Tome + Bela)
This pattern does not satisfy any of the criteria of Leugeunefor an
identity between author-narrator-character, except in the third sequence:
narrator (Bela) = character (Bela), i.e. in the parts where Bela talks about
herselfas a character/protagonist. In this case, given the fact that the narrative
12 Bettina Kümmerling-Meibauer, Remembering the Past in Words and Pictures:
How Autobiographical Stories Become Picturebooks, Published in: Colomer, Teresa/
Kümmerling-Meibauer, Bettina/Silva-Díaz, Cecilia (Hgg.): New Directions in
Picturebook Research. New York: Routledge, p.296-302., http://homepages.unituebingen.de/bettina.kuemmerling-meibauer/essays/Remembering_the_Past.pdf,
Accessed on 25.01.2014
13 Tome Momirovski, Bela, Detskaradost, Skopje, 1987.
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is in first person ("I" form), it is a question of a classic or autodiegetic
autobiography14.
Even more characteristic for this book, and on what we will pay
more attention, are the illustrations made by the character, according to the
testimony of the author/narrator, illustrations that are as important as the
speech/discourse of the character/narrator.
The book has 24 short prose stories and 14 illustrations, which means
that each story is not accompanied by an illustration. The narration begins
when the narrator/characterBela is in the prenatal stage, but is highly aware
of the outside world, and has developed, auditory, tactile and other abilities:
"When I was not even a day old, precisely three months before I was born,
three important things happened to me: I was in Paris, I felt the smell of
pears and I heardmy heartbeat" (7). That’s why, this chapter titled asThebaby
is a person is followed by an illustration of a little child (8). The second
chapter (Is it a girl) contains the guessing of the sex of the unborn child by
its relatives, of whom the character, as we said, is aware: "Those who were
the noisiest said: It will be a boy. The quieter and the meeker said: If luck has
anything to do with it, it will be a girl" (9) and it is followed by an illustration
of a mother pushing ahead a child (baby) stroller (10). In this chapter appears
for the first time the other character- the grandfather. Already in the third
chapter (Bye Lake), the character is physically present, it is already born,
although it is quite small, so it introduces the readers to the physical world in
which it exists, i.e. it describes the chronotope,the birthplace: "That morning
I still did not have anyhair. My parents were afraid whether I will remain to
have a few blond hairs" (11).
The explicit description of the lake and its surroundings indicates
which lake and which city are talked about (Ohrid and The Ohrid Lake)
and that fact is in consistency with the biography of the author: "In that
city whose name is LIGHT, the houses are stacked one above the other and
beneath another ... Beneath this old house of ours are spread the red roof tiles
of the church with personalpictures on the walls ... The lake is smooth and
wavy ... "(11). This approach serves for referential anchoring of the action
and suggests a realistic base, which is somewhat shaken by the commonly
known tale for the creation of the lake, which insertsin the text and dose of
fantasy. This chapter is followed by an illustration of the character/narrator
(13) on which three figures are swimming in the lake. In the next chapter (To
14 Philippe Legeune, The autobiographical contract, http://english4321.files.wordpress.
com/2010/08/philippe-lejeune-the-autobiographical-contract.pdf, p.7, accessed on
24.01.2014
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whom do they resemble) an initial capacity for understanding and curiosity
about the world that surrounds the child are manifested, and the final thought
of the story is about the structure of the plants, and so not by coincidence
the illustration that follows this text is a displayed fruit, clumsily drawn by
an insecure child's hand. Already in the fifth chapter,being two and a half
years old, the character begins tonotice the important events in life such
as building a new family home, describing the people around itself, who
she also portrays in an illustration. The next two chapters do not contain
illustrations, so that in the chapter Balloon, the narrator/character –Bela
describes and drawsthe balloon that her parents bought her on some fair
(p.25). In the following chapters other characters from the family or friends
are mentioned: the neighbors Mr. Nikola and Mrs. Jana, the great-grandmother
Voskresija, uncleDimo, the grandparents, as well as the character's daily
activities: going to kindergarten, playing in the snow( llustration–riding a
sledge in the snow, p.33), New Year’s schoolevent and dancingdressed up
as asnowflake (illustration on p.37), the first questions about the genesis of
life (illustration on p.41), going on a holiday on the seashore and the desire
to be closer to heaven by climbing the tower (chapter Scientist, illustration
p.49), the children's games (partisans and fascists) which will make her
contemplateabout serious topics such as freedom, life and death (illustration
of a female partisan on p.57 and a male partisan on p.61). The final chapter,
titled as For the heart,contains many serious thoughts about kindness: "A
man can see many things with the eyes. A man will act most righteously if
he thinks with his mind. A man sees most clearly, acts most righteously and
touches most lives with his heart." (p.66), followed by a final illustration of
a young girl (p.67).
From the abovementioned, it is evident that most of the stories are
accompanied by illustrations. Throughout the book, the narrative is in first
person, and the author and the narrator, are simultaneously characters/
protagonists in the book. One of the characters (Bela) is also present in the
text and in the images. Thus, the author and narrator, by telling this auto/
biography, include two different media: they write their auto/biography and
simultaneously illustrate it.
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3. Closing remarks
Both works are considered to be an interesting phenomenon,but
not unique, in the Macedonian literature for children. If we use the
classification of genres by Leugeune in his "Autobiographical pact", and
given the abovementioned for consistent and complete matching of the
autobiographical pact between the author, narrator and character (they are
completely identical), the narrativebeing in first person ("I" form), it can
be concluded that in both cases we talk about autodiegetic autobiographies
with different nuances of autobiography and in which the authors use
different procedures and techniques for implementing them in the text, but
what sets them apart from other texts of this genre are the illustrations.
The physical presence of the characters in the illustrations has one typical
function that distinguishes this type of books from autobiographical texts
without illustrations. The images provide visual information, transforming
mental images in realistic illustrations. This allows the reader to share
memories of past events and inner feelings of the author/narrator, as if it
is a question of memorized visual images. The autobiographical moment
in the book is in the author's narrative, woven into the speech of the
character Bela. He describes his life in the period from the birth ofBela
till her seventh year. Thus, Tome Momirovski created a hybrid form, not
a pure autobiography, but a mixture of both. Thus the boundaries between
these genres are shattered for which there were attempts in the past to be
re-established, because this is an autobiographical text that gives us the
autobiography of the narrator who speaks in the first person, but also the
auto - biography of the grandfather-author, and so the autobiographical act
is doubled because the story of the grandfather is accompanied by the story
of the narrator ("I" form). Overall, the illustrations have two functions: they
transfer the mood and atmosphere which have been previously indicated in
the text, and then they help the child/reader (watcher) to penetrate deeper
into the historical and social background of these auto - biographical stories
which often describe individual experiences, but also historical events from
the past (People’s liberation war).15
15 Bettina Kümmerling-Meibauer, Remembering the Past in Words and Pictures:

How Autobiographical Stories Become Picturebooks, Published in: Colomer, Teresa/
Kümmerling-Meibauer, Bettina/Silva-Díaz, Cecilia (Hgg.): New Directions in Picturebook
Research. New York: Routledge, p.296-302., http://homepages.uni-tuebingen.de/bettina.
kuemmerling-meibauer/essays/Remembering_the_Past.pdf, Accessed on 25.01.2014
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ÖZET
Kültür bir toplumun yaşama biçimini gösterir, kişilik ise bireylerin
yasama biçimini ifade etmektedir. Kişiliğin, bireyin kendisini ve çevresini
algılamasında ve değerlendirmesinde önemli bir etkisi vardır. Bireyin
davranışları, onun içinde yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler ile
arasındaki sürekli etkileşim sonucu oluşur. Bireyin kişiliği çevresinden
etkilendiği gibi, aynı zamanda da birey kişiliği ile çevresini etkiler.
İş ve kişi ayrılmaz bir bütündür, Sosyal yaşamın gereği insanlar
hayatlarını idame ettirmek için bir mesleğe ya da bir işe ihtiyaç duymaktadırlar.
Kişilik insanın parmak izidir ve işi de kişinin kimliğidir. Kişinin işinden
duyduğu tatmin ve işi için gösterdiği çaba da kişiliğinin bir göstergesidir.
Bu çalışmanın amacı; kişiliği tanımlamak, kişilik tiplerine değinerek
iş yaşamındaki etkilerini ele almak, iş seçiminde veya işe alımlarda kişiliğin
bu süreçleri nasıl etkilediğini irdelemektir.
Anahtar kelimeler : kişilik, kişilik tipleri, iş, meslek, çalışma yaşamı
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PERSONALITY AND WORK LİFE
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Türkiye, Zonguldak, Bülent Ecevit Üniversity, Çaycuma Vocational School,
e-mail : senturansermin@gmail.com
ABSTRACT
Culture shows the lifestyle of a society, but personality refers to
individuals’ lifestyle. Personality has an important effect on the perception
and evaluation of oneself and the environment,. The individual's behavior is
a result of continuous interaction between the environment he lived in and
the individuals surrounding him. The personality of individual is affected
by his environment, but also the individual affects his environment by his
personality.
Business and people are inseparable. The people need a profession or
a job, in order to sustain their lives for the necessity of social life. Personality
is the fingerprint of the individual and his work is the individual's identity.
The person's satisfaction of work and his efforts for his work is an indicator
of his personality.
The purpose of this study is to define personality, to address the
impact of business life by referring to personality types, to examine how
personality affects the job selection or the recruitment processes.
Keywords: personality, personality types, business, profession, work life
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GİRİŞ
İnsanları birbirinden ayıran veya onları diğerlerinden farklı kılan en
önemli faktör kişiliktir. İnsandan insana, hatta toplumdan topluma bir takım
düşünce, davranış ve yaklaşım farklarının doğması önlenememektedir.
Demek ki insan, “bireysel” bir yaratıktır. Ona bu bireyselliğini kazandıran
özellikler “kişilik”dediğimiz, onun kendisi ve çevresiyle, başkalarına
benzemeyen kendine özgü biçimde geliştirdiği ilişkilerin yapısıdır. Bir diğer
ifade ile kişilik, bireyin belirgin, değişmeyen ve tutarlı olan özelliklerinin
tümünü ifade eder.
Çalışma, insan yaşamında önemli bir yere sahiptir, çünkü insan
yaşamının yaklaşık üçte biri çalışarak geçer ve bu faaliyet ile birey, hayatının
devamlılığını sağlar. Çalışma ile birey sadece maddi kazanç elde etmekle
kalmaz, bir yandan da yaptığı işten mutluluk duymak, başarı kazanmak ve
tatmin olmak gibi unsurlarla manevi kazanımlar elde eder (Keser, 2004).
Dolayısıyla insan için çalışma, sağladığı ekonomik olanaklar dışında, sahip
olduğu potansiyeli dışarıya yansıtabilmek, toplumla birleşip bütünleşmek,
toplumda yer ve rol sahibi olmak, saygınlık kazanmak için gerekli olan
temel toplumsal kurumların başında gelir. Yani çalışma ile birey birtakım
kazanımlar ve başarılar elde ederek kişisel saygınlığını pekiştirir.
Bu kapsamda artık çalışma birey için, kişiliğini oluşturabileceği,
geliştirebileceği bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır. Çünkü birey
kişiliğine uygun başarabileceği bir işte çalışmak istemektedir. Çalışma ile
topluma faydalı olduğunu gören birey, grup içinde başarılar ortaya koyarak
uyumlu bir kişi olduğunu da göstermiş olacaktır. Başkaları tarafından kabul
edilen, benimsenen ve takımda aranılan birey olma çalışma ile kendini
göstermektedir. Birey iş ortamında ortak amaçlar ve başarı duygusu ile bir
aidiyet ve kimlik duygusu oluşturmaktadır. Çalışmanın bu anlamda, bir işin
yapılabilmesi için gerekli bilgi, beceri ve yeteneklere sahip olma deneyimi
ile bireysel kimliğin gelişmesi için oldukça önemli bir zemin oluşturduğu
söylenebilir. (Soysal, 2008)
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Kişilik Kavramı
Kişilik kavramı, insanın sosyal yaşantısının bir parçası olarak yüzyıllar
boyunca ilgi görmesine rağmen, bilimsel olarak incelenmesine 1930’lu
yıllarda kişilik psikolojisinin diğer sosyal bilim alanlarından ayrı bir disiplin
olarak ortaya çıkmasıyla başlanmıştır (Yelboğa, 2006, s.198).
Kişiliğin Latincedeki “persona” kavramından geldiği, Roma
Tiyatrosu’nda oyuncuların temsil ettikleri özelliği yansıtacak şekilde
yüzlerine maskeler takıp oynadıkları ve bu maskelere de “persona” dedikleri
ileri sürülmüştür (Butler, 1986). Kişilik, Toplumbilim Terimleri Sözlüğünde,
“Bireyin toplumsal yaşamı içinde edindiği alışkanlıkların ve davranışların
tümü” olarak tanımlanmaktadır. Bu anlamda kişilik, bireylerin doğuştan
getirdiği özellikler ile sonradan toplum içerisinde yaşamanın kazandırdığı
özelliklerin toplamıdır. Doğuştan getirilen özellikler biyolojik temellidir ve
değiştirilmesi güçtür. Ancak çevreden kazanılan özellikler, içinde yaşanılan
toplumun, grubun, işletmenin veya işin niteliğine göre farklılıklar arz
edecektir. Ruhbilimcilere göre ise kişilik, “Bireyin kendine özgü ve ayırıcı
davranışlarının bütünü” olarak tanımlanır (Şimşek 2001, s.65).
Kişilik; dinamik ve her zaman hareket halinde olan bir yapı olmakla
birlikte, oldukça sürekli ve kararlı bir nitelik taşır. Özelliklerinin sürekli
ve kararlı olması nedeniyle bireye özgü nitelikler belirlenebilmekte,
ölçülebilmekte ve bireyler için sakin, atak, uyumlu gibi değerlendirmeler
yapılabilmektedir.
Bireyin kişiliği süreklilik gösterir. Normal bir insanın kişiliği zamanla pek
değişmez. İnsan, çeşitli durumlarda kişilik yapısına uygun davranır. Sakin biri,
işinde, sokakta, herhangi bir olay karşısında sakin davranır. Çocukluğunda,
yetişkinlikte, olgunlukta hep sakin davranışlarıyla dikkat çeker. Kimi insan
hayalcidir, gerçeklerden kaçar. Kimisi ise gerçekçi olup, içinde bulunduğu
durumu tüm olumlu ve olumsuz özellikleriyle kabullenir. Bazıları içe dönük
olup, sakin, sessiz, fazla konuşmayan, kendileriyle ilgilenen, fazla arkadaşı
olmayan, çevreleriyle pek ilişki kuramayan, ürkek kimselerdir. Bazıları ise
dışa dönük olup, hareketli, sosyal, konuşkan, girişken, rahatlarına düşkün,
arkadaş canlısı, yeri geldiğinde saldırgan, korkusuz insanlardır. Bütün bunlar
insanların birbirinden farklı olmasının göstergeleridir.
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Kişiliğin temel alt yapısı, bireye ilişkin kalıtımsal ve çevresel etmenlerden
oluşur. Kalıtım ve çevre etkileşiminin bir ürünü olarak bireyin kişiliği gelişim
süreci içinde zamanla kazanılan bir özellik gösterir.
Kişilik, bir insanın duyuş, düşünüş, davranış biçimlerini etkileyen
etmenlerin kendine özgü görüntüsüdür. Devamlı olarak içten ve dıştan
gelen uyarıcıların etkisi altında olan kişilik, bireyin biyolojik ve psikolojik,
kalıtsal ve edinilmiş bütün yeteneklerini, güdülerini, duygularını, isteklerini,
alışkanlıklarını ve bütün davranışlarını içine alır. Kısaca, kişiliğin
oluşmasında insanın doğuştan gelen (kalıtımsal) özellikleri ve içinde yer
aldığı çevrenin etkisini bir arada görmek mümkündür. Buradan, çevrenin
etkisini dikkate alarak, kişiliğin sadece bireye özgü özellikleri değil, belirli
ölçüde içinde yaşanılan insan topluluğunun, belirli ölçüde de tüm insanlarda
ortak bazı özellikleri yansıttığı sonucu çıkartılabilir.(Tınar, 1999,s.93)
Kişiliği Belirleyen Faktörler
Kişilik, bir zaman dilimi içindeki davranış türü olarak görülmemelidir.
Kişilik, geçmişin, mevcut zamanın ve geleceğin oluşturduğu bir bütündür.
Psikolojideki bazı kuramlara göre kişilik gelişimi, önemli ölçüde ergenlik
dönemi sonunda tamamlanır, ancak yaşamın daha sonraki dönemlerinde de
gelişme ve değişiklikler ortaya çıkabilir. Yetişkinlik döneminde ne tamamen
aynı kalması, ne de tamamen değişmesi söz konusu olmayan bu yapı,
genetik unsurlar, aile, eğitim ve sosyal çevre gibi etkenler ve bu etkenlerin
birbiriyle etkileşimleriyle oluşur. Yaşam boyunca kişinin diğer insanlarla
ilişkileri, deneyimleri ve bu yaşantılarına ilişkin yorumları ve kararları
kişiliğin oluşumunu etkileyen etkenlerdir (Türküm, 2004, s.133). Kişilik,
ne yalnız başına fiziksel özelliklere, ne de çevredeki ortak kalıp ve sosyal
olaylara bağlıdır. Kişilik, tüm bu olguların doğurduğu bireysel ayrılıklardır.
Kişilik doğumla başlar ölümle sona erer. Aşağıda kişiliği belirleyen faktörler
sırasıyla açıklanmaya çalışılmıştır.
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a. Kalıtımsal Faktörler
Kişiliği belirleyen faktörlerin başında kalıtımsal özellikler gelir. Kalıtım;
çevre etkisiyle köklü olarak değişmeyen özelliklerin anne ve babanın
kromozomları ile bir kuşaktan ötekine geçmesi olup, insanın tüm yaşamına
biçim veren önemli bir etkendir (Köknel, 1995, s.27; Eroğlu,1998, s.140).
Böylece, her birey, insan türüne özgü kalıtımın yanı sıra, kendi soyuna ve
ailesine ait bazı kalıtım özelliklerini de taşımaktadır.
b. Sosyo-kültürel faktörler
Kişiliği belirleyen bir diğer faktör ise sosyo-kültürel etkenlerdir. Birey
gözlerini dünyaya açtığı ailesinden, ait olduğu toplumsal kesim, ulus ve
uygarlığa dek uzanan toplumsal çevrenin etkisi altındadır. Çocuğun içinde
yaşadığı toplumun üyesi durumuna gelmesine “toplumsallaşma” süreci
denir. İnsan toplumsallaşma sürecinde, bir yandan uyum içinde yaşama
amacıyla toplumsal kuralları benimseyerek öteki bireylerle benzeşirken, öte
yandan doğuştan getirdiği gizil güçler kendi üzerinde onu diğer bireylerden
ayıran kişilik niteliklerini kazandırır ve geliştirir. Yani her birey belirli bir
kültürel yapı içinde yaşar ve bu yapıdan yaşamı süresince etkilenir. Bireyin
idealleri ve ilgileri bu kültürel ortamda şekillenir (Köknel,1995, s.69; Zel,
2001, s.412).
c. Aile
Kişiliği belirleyen bir diğer faktör ise, ailedir. Aile, normal şartlarda,
insanların karşılaştığı ilk sosyal gruptur. Bu bakımdan, fertlerin sosyokültürel değerleri ilk öğrenmeye başladıkları yer aile ortamıdır. Şu halde,
ana-baba, toplumsallaşmanın ilk kaynağı ve ilk modelleridir (Zel, 2001,
s.413; Eroğlu, 1998, s.145).
d. Sosyal Sınıf
Kişiliğin oluşmasında bir diğer önemli faktör de bireyin ait olduğu
sosyal sınıftır. Bireyin ait olduğu sosyal sınıf, onun eğitim imkânlarını,
yaşama biçimini, düşünce ve eğilimlerini, tüketim kalıplarını ve çeşitli
kişisel özelliklerini etkileyebilir (Eroğlu, 1998, s.146). Örneğin, üst sınıf
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içinde doğan çocuk büyük bir olasılıkla geliri, yaşama tarzı, sosyal statüsü
oldukça yüksek bir meslek sahibi olacak ve bu konuma uygun davranışlar
içerisinde bulunacak; buna karşılık, bir alt sınıfa mensup bir kişi ise kendi
sınıfına uygun bir konum içerisinde hayatını devam ettirecektir.
Tüm bunlara ek olarak kişiliğin oluşmasında özellikle iklimin, tabiat
ve yaşanan bölgenin fiziki şartlarının önemli rol oynadığını da ifade etmek
mümkündür.
Kişilik ve Çalışma Yaşamı Arasındaki İlişki
Çalışmak, sadece bir gelir elde etmenin ötesinde, statü oluşturmak,
kimlik duygusu geliştirmek ve saygınlık öğesi olarak insan yaşamı içinde
önemli bir yere sahiptir. Çalışan insanlar, yaşamlarının büyük bir bölümünü
işyerlerinde geçirmektedirler. Çalışma hayatına atılan bir insan ilk olarak
kendi kişilik yapısıyla örgüt içinde yerini alır. Kendi kişilik yapısıyla
yapacağı iş ve içinde yer aldığı örgüt uyum içinde olduğu takdirde bireyin iş
yaşamındaki başarısı yükselir. Aksi halde işin sonucunda bireyin beklentisi
yerine getirilememiş olur. Kişi, iş yaşamında üstleneceği rolü benimseyerek
sosyalleşme sürecinde çalışma hayatına hazırlıklı olduğu takdirde, örgüt
amaçları ile bireysel amaçları arasında bütünlük sağlamak kolay olacaktır.
Zira bu süreçte bireye kazandırılan yeni yetenekler, bilgi ve beceriler
sadece bireyin çalışma hayatında değil, özel yaşamda da kullanabileceği
ve davranışlarını şekillendirebileceği hususlardır. Bu doğrultuda bireyin
kişiliğinin gelişimine de katkıda bulunur. Kısaca iş çevresi, bireyin kişilik
üzerindeki etkilerini artırmaktadır. Örneğin kariyer elde etmek isteyen bir
kişi, zamanını işinde ona bu kariyer imkânını sağlayacak fırsatları arayarak
ve değerlendirerek geçirir. Kariyer amacına ulaşabileceği imkânlar işyeri
tarafından tanınırsa bu onun işindeki başarısını arttırır. Bu çerçeve içinde
işletmenin, çalışanların kişisel eğilimlerine, arzu ve ihtiyaçlarına cevap
veren motivasyon etmeni olarak kişiliğin oluşmasına etkide bulunduğu
kadar, iş alışkanlıkları yaratarak, hiyerarşik kurallar koyarak kişilik üzerinde
ve davranışlarda da büyük ölçüde katkıda bulunduğu görülmektedir. (Aytaç,
2001)
Kişiliğin, bireyin çalıştığı işi ve çevresini algılamasında ve
değerlendirmesinde önemli bir etkisi vardır. Bireyin davranışları, onun
içinde yaşadığı ortam ve çevresindeki bireyler arasındaki sürekli etkileşim
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sonucu oluşması nedeniyle bireyin kişiliği iş çevresinden etkilendiği gibi
aynı zamanda da birey kişiliği ile iş çevresini etkiler. Örneğin uyumsuz
kişiliğe sahip bir birey, örgüt ortamını ve çalışma barışını olumsuz etkiler.
Çalışma Yaşamında Kişilik Tipleri
Çalışma yaşamında kişilik tipleri konusunda bilim adamları değişik
farklılık alanları belirlemişlerdir. Bu kapsamda çalışma yaşamında başlıca
kişilik tipleri çeşitlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür.
Beş Büyük Faktör Kuramı (BigFiveFactor):
Birçok bilim adamı, bireyin kişiliğinin temel yapısının beş boyuttan
oluştuğuna inanmaktadır. Bu boyutları aşağıdaki gibi açıklamak mümkündür
(Zel, 2001, s.419):
a. Dışa Dönüklük: Dışa dönük bireyler, grup içindeki diğer bireylerle kolay iletişim kurarlar, kaynakların bulunması ve kullanılmasında öncülük ederler. Kısaca dışa dönük bireylerin, dış dünyaya açık
bireyler olduğu ifade edilebilir. Bu boyutun tam karşıtı ise, “içe
dönüklük”tür.

b. Duygusal Dengelilik: Bireyin sinirli olup olmaması, kendine güven
derecesi, iyimser veya kötümser olması, sıkılgan olması, duygusal
olması ve endişeli olması gibi özellikler bu boyutun kapsamındadır. Birçok araştırmacı örgütlerde yönetim görevi üstlenen bireylerin
mutlaka duygusal istikrar boyutunda olumlu nitelikler taşıması gerektiğini ileri sürmektedirler.

c. Uyumluluk: Uyumlu bireyler, arkadaşça davranırlar, birlikte çalışmayı severler, kibardırlar, hoşgörü sınırları geniştir, güven vericidirler ve yumuşak kalplidirler. Bu özelliklere sahip bireyler, yönetici
olarak astlarını iyi motive eder, onların ihtiyaçlarını gidermeye yönelik çalışır ve iyi iletişim kurarlar.
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d. Sorumluluk: Azimli olma, güvenilir olma, başarı kazanma güdüsü, kuvvetli, dikkatli, temkinli, sorumluluğun bilincinde, planlı ve
programlı olma gibi özellikler bu boyutun içinde yer alır. Bu boyuttaki özelliklere sahip bireylerin hem otonom hem de hiyerarşik yapı
içerisinde her türlü görevde başarı kazanma olasılıkları kuvvetlidir.
Bu özellik ile otonom görevlerdeki yöneticilerin başarıları arasında
yüksek düzeyde ilişki tespit edilmiştir.

e. Açıklık: Bu boyut, kültürlü olma, meraklı olma gibi özellikler taşır. Açık olan bireyler sosyaldirler ve insanlarla çabuk kaynaşırlar.
Gerek yönetici pozisyonunda gerekse alt pozisyonlarda olsun bu
tip kişiler çabuk uyum sağlarlar ve sorun çıkartma yerine sorunları
çözmeye odaklanmışlardır. Yaptıkları işlerde hep şeffaf olmaya özen
gösterirler ve paylaşımcıdırlar.
A Tipi ve B Tipi Kişilik
Bireylerin kişilik özelliklerini genel olarak iki grupta toplamak
mümkündür (Zel, 2001, s.430).
A tipi kişiliğe sahip olanlarrekabetçi, sosyal alanda ve mesleğinde hırslı,
dakik, sabırsız, aynı anda birkaç iş yapmayı seven, insanlara ve olaylara
çabuk sinirlenen, onaylanmayı bekleyen, daima telaşlı, duygularını saklayan,
kendisini ve başkalarını işlerini bitirmeye zorlayan, boşa zaman geçirmeyi
sevmeyen, rakamlara önem veren kişilerdir
B tipi kişiliğe sahip olanlar ise, rekabeti sevmeyen, sosyal konumundan
ve mesleğinden memnun olan, sakin bir kişilik yapısına sahip olan, sabırlı,
yavaş hareket eden, periyotlar halinde dinlenmeyi seven, asla telaşlanmayan,
ev ve iş dışında ilgi alanları olan, duygularını gösterebilen, kendilerine ve
başkalarına yapılan işlerde serbest olan kişilerdir.
İş hayatında azimli, hırslı ve çalışkan insanların daha çok A tip kişiliğe
sahip kişiler olduğu söylenebilir. Bu konuda güzel bir benzetme vardır. A
tipi kişilik yapısı yüksek devirde çalışan motora benzetilmektedir. Hızlı ve
verimli çalışırlar fakat tükenme payları yüksektir.
A tipi kişiliğin yukarıdaki özellikleri de dikkate alındığında stres ve strese
bağlı rahatsızlıkları daha fazla yaşamalarının sebebi kolayca anlaşılmaktadır.
A tipi kişiliğin bir diğer olumsuz yönü ise, bu tip kişiliğe sahip bireylerin hızlı
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tempolarından kaynaklanan aşırı öfkeli ve sabırsız olmaları ve bu sebeple
karşılarındaki bireylerle çatışma yaşamalarıdır. Ayrıca örgütlerin orta ve alt
kademelerinde A tipi kişiliğe sahip bireylerin B tipi kişiliğe sahip bireylere
kıyasla daha başarılı oldukları, ancak üst kademede B tipi kişiliğe sahip
bireylerin sabırlı ve etraflı düşünmelerinden dolayı daha başarılı oldukları
tespit edilmiştir.
Kişilikle ve Çalışma Hayatında Yapılan İş Arasındaki Uyumun
Olumlu Etkileri
Bireyin kişiliği ile iş yaşamı arasında uyum olduğu takdirde söz konusu
olabilecek sonuçlar maddeler halinde aşağıda belirtilmektedir (Erdoğan,1994,
s.266-276);
• Bireyin içinde yer aldığı örgüt üyeleri ile bütünleşmesi, örgüte bağlılığını arttıracak ve kişinin davranışları ile örgüt üyelerinin davranışları benzer amaçlı olmaya başlayacaktır. Böylece işletmenin amaçları doğrultusunda etkinlik sağlanacak, bireyin zihinsel ve bedensel
özelliklerinden en iyi şekilde yararlanma olanağı elde edilmiş olacaktır.
•

Bireyin içinde yer aldığı sosyal yapı ile kişiliği arasında bir bağ kurulacak olursa birey, grup normlarına uymada güçlük çekmeyecek ve
davranışları ile grup üyeleriyle ilişkileri arasında yönetsel etkinliği
artıracak bir ilişki kurulacaktır.

•

Grup normlarının bireylerin davranışlarını belirleme açısından önemli etkisi olduğu bilinmektedir. Beklenen kurallara uyma, bireyin kişiliğine göre değişebilir. Grup üyeleri tarafından dışlanmak istemeyen bir kişi grubun baskısına uygun davranacak, ilişkilerini uyumlu
bir biçimde yürütecektir. Aksi halde kişilik faktörü ortaya çıkacaktır.
Konu Freud’un kişilik yaklaşımı açısından değerlendirildiğinde grup
normlarının kişi tarafından benimsenmesinde süper-egonun önemli
etkisi olacaktır.

•

Kişinin beklentisi ile örgütün amaçları arasında istenen bağın kurulması örgütün devamlılığı açısından da son derece
önemlidir. Bu da büyük ölçüde çalışanların kişiliğine bağlıdır.
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•

İşyerindeki tüm grup üyeleri ile kurulacak olan olumlu etkileşim,
örgüt iklimini oluşturacak böylece örgüt üyeleri arasında sıkı bir bağ
oluşacaktır.

•

Bireyler, bulundukları sosyal yapı içinde kişiliklerine uygun başka
bireyler bulurlarsa ve bu bireylerle olan ilişkileri örgütün belirlediği
kalıplar içerisinde yürürse, örgütsel etkinlik sağlanmış olacaktır.

•

Bireyin kişiliği liderlik davranışının ortaya çıkmasında da son derece
önemlidir. Gerçekten de bir liderin ortaya çıkışı, bulunduğu grubun
özelliğine bağlı olduğu kadar, liderin kendisine ve kendisine bağlı
olan bireylerin kişilik özelliklerine de bağlıdır.

•

Liderin kişilik özellikleri, bazen gruplarına da yansımaktadır. Özellikle hırslı, yıkıcı veya kırıcı tutumları grup üyelerince benimsenirse,
grubun da olumsuz etkileri ortaya çıkacaktır.

•

Örgüt içinde informal grupların oluşumu ve gelişimi, bu grupları
oluşturan kişilerin kişiliklerinin uyuşmasına bağlıdır. Her şeyden
önce bu grupların karşılıklı etkileşimi olumlu ilişkiye bağlıdır. Bireylerin grup ilişkilerinden beklentileri, gruba karşı tutumları, değer
yargıları, bir diğer ifade ile bireyin benlik duygusu ile grup amaçları
birbirine benzer ise etkileşim gücü o ölçüde fazla olacaktır. Aksi
halde birey grubun dışında kalmayı tercih edecektir.

•

Örgüt içindeki bireylerin bazıları zaman içinde işten ayrılırlarsa, bu
ayrılışın temel faktörü kişisel tatmin olacak ve tatminsizliğin kaynağı da kişinin bekleyişleri ile örgütün işleyişi arasındaki uyumsuzluk
olacaktır. Kişilik yapısı ile örgütün değerler sistemi arasında benzerlik varsa “ait olma” ihtiyacını birey işyerine bağlılığını göstererek
karşılayacaktır.

•

Örgüt üyeleri arasında kurulacak haberleşme ağının sağlıklı oluşması da bireylerin kişiliğine bağlıdır. Haberleşme kanallarının açık olması, verilen mesajın sağlıklı yorumlanması örgütsel etkinliği arttıracaktır. Çalışanlar arasındaki haberleşme eksikliği ve düşmanlığın
artışı, esas itibariyle haberleşme zincirindeki bireyin kişiliği ile yakından ilgilidir. Benzer uyarıcılar karşısında bireylerin farklı tepkiler
göstermesi kişilik faktörüyle ilgili olduğuna göre, benzer mesajlar
karşısında da farklı tepkiler beklenebilir. İyi bir haberleşme mesajı
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gönderen bireyin, mesajı alan bireyle kişilik faktörlerinin örtüşmesine bağlıdır. Aksi halde yanlış anlaşılabilecek sözlü veya sözsüz mesajlar çatışmayı artıracak, örgütsel verimlilik azalacaktır.
Sonuç olarak bireyin kişiliği ve iş yaşamı sürekli etkileşim ve
devinim içerisindedir. Çalışma yaşamı ile kişilik arasında bir etkileşimin
olduğu konuları, çeşitli araştırmalarla ortaya çıkarılmıştır. Özellikle
çalışma yaşamı, kişiliğin oluşması ve gelişmesi için önemli bir sosyalleşme
alanıdır. Ayrıca çalışma ortamı,(iş arkadaşları, yönetimin yaklaşımı vb.)
bireyin kişiliğini etkilemekte aynı zamanda da örgüt, bireyin kişiliğinden
etkilenmektedir. İnsanlar, çalışma yaşamlarındaki ortamın, iş gereklerinin,
rollerinin gerektirdiği kişilik yapılarını benimseme durumundadırlar. Kısaca
iş ve kişilik arasında karşılıklı bir etkileşim söz konusudur.
Bireyin sahip olduğu iş, onun kimliğinin bir parçasıdır ve adı, cinsiyeti
ve uyruğu ile birlikte kimliğini belirtmede önemli rol oynar. Meslek rollerine
girmek, işten alınan doyumu da belirtir. Çalışma hayatındaki başarı arttıkça
bireysel kimlik ve iş kimliği gelişmeye devam eder. Özellikle kişiliklerine
uygun meslekleri seçen veya işe yönelen insanların kendilerini gerçekleştirme
çabaları da sonuçsuz kalmayacaktır. Çalışmak, hem yaşamın sürdürülmesi
hem de kişiliğin gelişmesi için vazgeçilmez bir gereksinimdir. İnsan çalışıp
yarattıkça, kendine güveni artar. Yaptıklarıyla saygınlık kazandıkça kendini
gerçekleştirme olanağı bulur. Üretim sürecine etkin biçimde katılan insan,
içinde yaşadığı toplumun bir parçası olduğunu, kendisine gereksinme
duyulduğunu hisseder. Toplumla bütünleşen kişi, birlik ve beraberlik
duygusunu daha iyi anlar. (Aytaç, 2001)
İşyerinde, uyumlu, güvenilir, arkadaşlarını motive edebilen, iyi
iletişim kuran, dikkatli, sorumluluğunun bilincinde ve paylaşımcı bir kişiliğe
sahip olan bireylerin iş yerinin etkinliğini, verimliliğini ve performansını
önemli ölçüde etkilediğini söylemek mümkündür. Buna karşılık, olgun ve
dengeli olmayan, sürekli kendi çıkarlarını gözeten, işbirliği ve dayanışmayı
sevmeyen, karamsar ve umutsuz bir kişiliğe sahip olan bireylerin kendileriyle
birlikte çevrelerini de olumsuz bir şekilde etkileyecekleri söylenebilir. Bu
durum kişisel ve örgütsel amaçlara ulaşma düzeyinde azalma ve verimsizlik
yaratacaktır. Anlaşılması ve geçinilmesi zor bu tür kişilerin her topluluk da
olduğu gibi iş yerlerinde de bulunması mümkündür.
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Bu bağlamda, farklı kişilik tipleri karşısında çalışma hayatında dikkat
edilmesi gereken önerilerşunlardır(Soysal,2008):
• Öncelikle birlikte çalıştığımız, iş yaptığımız statüleri, görev ve sorumlulukları birbirinden farklı insanların kişiliklerinin de birbirinden
kısmen veya tamamen farklı olduğunu bilmek ve buna göre ilişkileri
geliştirmek gerekmektedir. Bu noktada bu farklılıkları birbirinden
ayırabilme ve değer ve önemlerini iyi tartabilme bilincine varılabilirse işyerindeki ilişkiler daha kaliteli ve verimli olabilecektir.
•

Diğer taraftan işletme işe eleman almada kişilik değerlendirmelerinde daha titiz davranmalı ve böylece en uygun elemanın işe alınması
sağlanmalıdır.

•

Farklı kişilik tiplerinin aynı amaç doğrultusunda yönlendirilmesi konusunda, bireyleri motive edebilecek “etkili liderlik” hayata geçirilmelidir. Eğitim ve geliştirme konusunda elemanlara fırsat verilerek
işe uyum sağlama ve daha verimli olma konusunda teşvik edilmelidirler.

•

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık müessesesi etkin ve aktif tutulmalı, bireylerin kişiliğini olumlu hale getirebilecek, geliştirici esnek
programlar üzerinde durulmalıdır.

•

İş yerinde koçluk, danışmanlık ve rehberlik vb. gibi elemanların güvenebilecekleri, içlerini dökebilecekleri, kararlarında onlara yardımcı olabilecek bir sistem kurulmalıdır.

•

Çalışma biçimi katılıma, güvene ve samimiyete dayandırılmalıdır.
Böylece işbölümü ve işbirliği artacak, tüm personelin kaygı ve gerilimi azalacaktır.

•

Çalışma yaşamında bireyin kendi benliğini ve başkalarının varlığını
kabul etmesi esasına dayalı, “ben iyiyim-sen iyisin tavrı” şeklinde
bir kültür oluşturulmalıdır.
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Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanı,
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ÖZET
Çalışmamız, bazı tarihsel gerçeklerden başlayarak günümüze
kadar süregelen Makedonya’daki Türklerin durumu ve Türk kadınının
edebiyatımızdaki yeri hakkında görüş bildirmektedir.
Makedonya’daki Türkler tarihinin eşsiz ve vazgeçilmez bir parçasıdır.
Makedonya, asırlarca farklı etnik kökenden gelen bir çok topluluğun bir
arada yaşadığı, Balkan yarım adasının merkezinde bulunan bir ülkedir.
Makedonya Cumhuriyeti çok etnik yapıya sahip bir devlettir.Makedonya
yüzyıllar boyunca İlirler, Yunanlılar, Romalılar, Slavlar, ve diğer birçok
büyük ve önemli topluluğun yaşamış olduğu bölgedir.XIV yüzyılın
sonunda, Makedonya Osmanlı hakimiyetine girince kısa zamanda ülkenin
nüfüsü Türklerle doldu. Bu yüzden de bu topraklar da kültür ve gelenekleri
bakımından büyük izler bırakmışlardır. Bu izleri Makedonya Türkleri halen
kendi aralarında yaşatmaktadırlar.
Bu izleri Makedonya Cumhuriyetinde yaşayan Türk kadını da tamamen
kendi gelenek ve göreneklerine sahip çıkmışlardır. Ülkede Türk kadınının
profil farklılığı yaşadığı bölgeye bağlı olarak değişir.XX yüzyılda ortalarında
Türk Kadını Makedonya Cumhuriyetinde eğitim açısından, halkı sosyal
eğilimler hakkında bilinçlendirme teşfikçisi olmuştur.
Bu çalışmamızda ülkedeki Türk kadınının sosyal statüsünün incelenmesi ve
karşılaştırması yapılmıştır.Özelikle şehirlerde yaşayan ve kırsal bölgelerde
yaşayan Türk Kadının profıl farklığığı üzerinde vurguda bulunulmuştur.
Anahtar kelimeler: Makedonya, Türk, örf, adet, kadın, edebiyat.
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TURKISH WOMAN IN MACEDONIA AND WOMEN`S
ROLE IN LITERATURE
Assoc. Prof.Dr. Mahmut CELIK
Macedonia – Stip University of “Goce Delchev”
Department of Turkish Language and Literature,
mahmut.celik@ugd.edu.mk
SUMMARY
In the introduction of this study a short summary given about the
Turkish people that live in Macedonia started from historical factsand
women`s role in literature.
Turks in Macedonia are indispensable and unique figure of history.
Macedonia is a country that situated in the center of the Balkan, in which
many different ethnic groups, societies live throughout the history. The
Republic of Macedonia is a country where endowed with plenty of ethnic
structures as well as during the centuries, Ilirians, Greeks, Romanians,
Slavians and some important nations have lived in Macedonia. At the end of
14th century, most population of country has been increased with Turks when
the Macedonia entered dominance of the Ottoman Empire. Therefore, they
have left big track in terms of the culture and tradition. Those tracks still live
between Turks who live in Macedonia.
Therewithal, Turkish women have been protecting their own
traditions and customs in Republic of Macedonia. However, the differences
of profile of Turkish women depends on the areas where they live as the
different part of the century. At the middle of 20th century, Turkish women
have been promoter for raising awareness in terms of education and social
trends as well.
In this project, the comparison is made examination of social statue
of the Turkish women at the same time the profile of Turkish women’s
differences had been emphasis for those who live in city or in rural areas.
Key words: Macedonia, Turkey, customs, women, literature.
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GİRİŞ
Makedonya Türklerin 500 yıla yakın Osmanlı’nın hakimiyetinde
kalmıştır. Balkanların Türkleşmesinde İskan siyaseti olarak Osmanlı,
yörük Türklerini Konya Karaman’dan, Tatar Türklerini ise Bergama’dan
getirmiştir. Türkler aslında bu coğrafyaya Osmanlıdan önce de gelmişler.
Mesela Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ne yazık ki bu Türk kavimleri
kültürlerini ve dillerini kaybettikleri için Hristiyan olmuşlardır.1 Ancak
Osmanlının sayesinde bu topraklar tekrar istikrara kavuşurken, böyle
ihtişamlı bir imparatorluğu yıkabilmeleri için yüzyıllar gerekmiştir, çünkü
atalarımız imperatorluğun temellerini çok sağlam dikmiştir. Büyük üstadımız
Yavuz Bülent Bakiler, Balkanlardaki Türk soydaşlarını asla unutmayan,
atalarından yadigâr kalan güzel Üsküp’ü ve kanlı Kosova’yı gezerken bura
Türklerinin hep yanında olabilmesi için “Üsküp’ten Kosova’ya” adlı yapıtı
bizlere miras olarak bu güzel eseri bıraktı. Eseri okurken Makedonya ve
Kosova Türk’lerinin canlar acısı çilesi hissedilir. Makedonya’yı terkederken
bu acıları çocuklar ve kadınlar en çok hissetmişlerdir. Bu çileler günümüze
kadar Makedonya’nın bazı yerlerinde hala hissedilmektedir.
1991 yılında yeni kurulan Bağımsız Makedonya Cumhuriyeti bazı demokrasi
adımların atılmasıyla Türk kadınının da sosyal yapısını daha yüksek bi
rdüzeye çıkarmak, düşünce özgürlüğüne sahip olmak hedef alınmıştır. Kız
çocukları ve kadınlar konusunda, en uygar toplumlarda bile çağlar boyu
alışagelmiş ön yargılar vardır. Bunun içinde sağlam düşünce üretmek,
fikirlerini desteklemek, bağımsız kılmak, kadın haklarını desteklemek,
kadınların sağlık durumu ile ilgilenmek, örf ve adetlerine sahip çıkar hale
gelmeleri amaçlanmıştır2.
Türk toplumunda kadın hayatının, yüzyıllar boyunca değişmelere uğradığı
görülür. Bu değişmelerin sebebi toplumsal, dinsel ve siyasal gelişmeler aynı
zamnada yabancı kültürlerin etkisi de çok büyüktür.Türk kadınına edebi
eserlerdeki yeri Türk toplumunun geçirdiği bu medeniyet ve kültür değişimi
süreçlerine göre genel olarak üç dönem çerçevesinde yer verilmiştir.
İslamiyetten önce ki Türk Edebiyatı döneminde kadınların durumu, İslamiyet
1YavuzBülentBakiler, Üsküp’tenKosova’ya, Yakın Plan Yayınları 2012 , İstanbul Say. 60
2Квалификација не жаните од етничките заедници, ИБ Интернационал-Скопје 2014
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sonrası döneminde ve Batı etkisinde gelişen edebiyatımızın eserlerinde Türk
kadınının durumunu değerlendirmemiz gerekir.
Eski Türk toplumlarında aile en önemli sosyal birlik olduğundan, ailenin
temelini teşkil eden kadın, Türk destanlarında ve Türk felsefesinde öyle
yüce bir mertebeye kurulmuştur ki kadını öylesine yüce bir varlık haline
getiren töreye ve kültüre hayran olmamanın imkanı yoktur. Kadın, erkeğin
biricik yoldaşı ve çocuklarının anası olmak gibi önemli bir vazifeyle
görevlendirilmiştir. Daha da önemlisi Türk Milletinin tek bereket kaynağıdır.
Kendisine verilen bir takım haklardan dolayı hanların, hakanların,
cengaverlerin önünde saygıyla eğildikleri bir şeref abidesidir.3
Kadının Türk destanlarındaki yeri, sosyal hayattaki üstün ve muhterem
mevkiinin aynıdır, onu ilahi bir varlık, bir dişi Tanrı gibi düşünmüşlerdir.
Yaratılış destanında Tanrı’ya insanları ve dünyayı yaratması için fikir
ve ilham veren Ak Ana bir kadındı. Oğuz’un annesi Ay Kağan da böyle,
mukaddes bir kadındı. Gene Oğuz Kağan’ın ilk karısı ışıktan ikinci karısı
ise ağaçtan doğmuş mukaddes kadınlardır. Bu kadınların güzellikleri Oğuz
Kağan Destanında bir peri masalı ahengiyle söylenir; gülen gökler, kutup
yıldızları, ırmak dalgası saçlar, inci gibi dişler ve güzellik karşısında süt gibi,
kımız gibi olup eriyişler halinde anlatılır.4
İslamiyet’ten önce ve göçebelik devrinde kadın devrinin erkek tipine
yaklaşır. Onun gibi atabiner, ok atar, kılıç kullanır. Hatta düşmanla savaşır.
Yerleşik hayata geçildiğinde ve İslamiyet kabul edildikten sonra kadın
erkekten daha pasif, kahramanlık niteliklerini kaybetmiş bir aşk ve haz
konusu olmuşlar dönemin sanatçıları eserlerinde.
Ela gözlüm, ben bu ilden gidersem
Zülfü perişanın, kal melil melil
Kerem et, aklından çıkarma beni Ağla göz yaşını sil melil melil5
3http://www.bilinmeyenturktarihi.com/islam-oncesi-turklerde-kadinin-yeri.html
4BanarlıNihad Sami, Resimli Türk edebiyatı tarihi, I Cilt. Say.33, Milli Eğitim Basımevi,
İstanbul 1971
5Kabaklı Ahmet, Türk edebiyatı, II cilt, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1994 say.
802
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........
Bu tür konular, halk edebiyatında ki Karacaoğlan’nın koşmalarından
başlıyarak Divan edebiyatı sanatçılarının gazellerine kadar konusu aşk
olan eserler meydana getirmişlerdir. Karacaoğlanda ki konu edilen kadının
ismi Elif’tir. Elif adında bir güzeli çok sık anmış olmasına rağmen, bir dalda
durucu ve tek güzele bağlanıcı değildir. Her gittiği diyarda yepyeni güzeller
ardında koşmuştur6. Özellikle Fuzuli ve Baki’de çok derin bir lirizm ile bu
konularını her beyitinde görmek mümkündür.
Aşk derdiyle hoşem el çek ilacımdan tabib
Kılma derman kim helakim zehri dermandadır
Açıklama: Fuzuli aşkıyla yanıp tutuşurken hiç kimseden de şikayetçi
değildir, ona göre aşk ızdırabının tükenüşi, hayatının tükenişidir.7
Fuzuli gazellerinin dışında aşkın kutsallığını, iki sevgilinin birbirine
kavuşamayanlarını ve onların feryatlarını Leyla ve Mecnun mesnevisinde
en mükemmel bir şekliyle dile getirmiştir.
Ya Rab bela-yı aşk ile kıl aşına meni
Bir dem bela-yı aşktan etme cüda meni
Ya Rab mana cism ü can gerekmez
Cananesüz cihan gerkmez
Eser birbirine kavuşmadan trajik bir şekilde sona erir.8
Yine diğer bir divan edebiyatı sanatçılarımızdan Bakinin de kadınlara
bağlılığını yazdığı tüm gazelerinde görülür.
Ferman-i aşka can iledir inkiyadımız
Hükm-i kazaya zerre kadar yok inadımız9
6Kabaklı Ahmet, Say. 799
7Ergül Müslim, Fuzuli, hayatı, sanatı ve eserleri, Gökşin Yayınları, Zafer Matbaası, 1984.
İstanbul say.26-27
8Ergül Müslim, Age. 41-44
9Onan Necmettin Halil, İzahlı divan şiiri antolojisi, Maarif Matbaası, İstanbul 1940 s..154
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Açıklama: Aşkın fermanına canla boyun eğeriz, kaderin hükmüne karşı
zerre kadar inadımız yoktur. Görüldüğü gibi Baki bu beyitte aynı ahlak
prensibinden ilham alarak, kazanın hükmünü değiştirmek için uğraşmak
beyhude olduğu gibi aşk sultanının emrine de karşı gelmemek, bilhakis ona
canlı, başlı itaat etmek lazım geldiğini söylüyor.10
Edebiyatımızda Batılılaşma hareketleri XIX y.y. başlayınca Türk toplum
haytatındaki köklü değişmeleri, fikir ve yenilik hareketlerini yansıtan
bu edebiyat, bir asırlık zaman içinde hayli yenilikler sığdırmıştır. Divan
edebiyatının asırlarca akan bir ırmak süküneti halindeki klasikliği onda
görülmez. Ardarda gelen sanat hamleleri yapılmıştır.11 Bu dönem Tanzimat
edebiyatı olarak edebiyatımızda adlandıraılacaktır. Tanzimat edebiyatı,
Tanzimat Dönemi kültürel ve siyasi hareketlerinin sonucu olarak ortaya
çıkmış edebiyat akımı. 3 Kasım 1839’da Mustafa Reşid Paşa tarafından ilan
edilen Gülhane Hattı Hümayunu da denilen yeni leşme beratının yürürlüğe
konmuş olmasından doğmuştur12. Bu dönem edebiyatında sanatçılarımız
düzyazıyla daha fazla eserler meydana getirmeye başlıyacaklar. Konular
daha fazla ailenin toplumdaki yeri, aşk konuları tamamen arkaplanda
bırakılacaktır,
Kadınlarla ilgili yazılmış olan eser o dönmede Şinasi’nin bir tiyatro eseri
aydınlatıcı bilgi olarak ’’ŞairEvlenmesi’dir.
Özeti: Şairliğe özenen romantic huylu, işsiz, güçsüz ve parasız Müştak Bey,
adlı delikanlı mahallesinde outran Kumru isimli bir kızı sever ve bu kız ile
evlenmek ister. Habbe Kadın ve Ziba Dudu, bu evlilik için aracı olurlar.
Nikahtan sonar genç şair Müştak Bey’e Kumru’nun çirkin ve yaşlı ablasını
gelin olarak getirirler. Bu bayanın adı Sakine Hanım’dır. Bu oyunda din
adamlığı görevini kötüye kullanan Ebüllâklâka da yerini alır. Hikmet Bey,
genç şair Müştak Bey’in arkadaşıdır. İşte bu Hikmet Bey, Ebüllâklâka’ya
rüşvet vererek arkadaşı Müştak Bey’I bu zor durumdan kurtarır.13
10Onan Necmettin Halil, Age. Say. 156
11Kabaklı Ahmet, Türk edebiyatı, III cilt, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 1994
say. 1
12Kabaklı Ahmet, Say. 4
13Kabaklı Ahmet, say.40
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Şinasi’nin şiirinden biralıntı:
Eşi yok bir güzeli sevdi beğendi gönlüm
Kıskanır kendi gözünden yine kendi gönlüm.14
Özellikle kadın emansipasyonu konusunda çalışmalar hızlandırılmıştır.
Medeni evlilikler, tek eşlilik, kadınların giyimkuşamları ve gibi gelişmeler bu
dönemde görülmeye başlamıştır. Bu tür gelişmeler her alanda edebiyatımıza
dadoğrudan doğruya yansımıştır.
Bu gelişmeler cumhuriyet döneminde daha büyük bir hız kazanacaktır.
Bu dönemde ise kadın imgesi yazarların en çok önemle üzerinde durduğu
konulardan birisi olacaktır. Kadın bu dönemde tamamen toplum içinde yerini
almaya özen gösterecektir. Yeni açılan okul ve üniversitelerde ve Atatürk’ün
teşvikiyle aydın ve çağdaş olmak için kadınların verdiği mücadele Türk
toplumunda daha sağlam bir yer almayı hak kazanacaklar. Kadın-erkek
ilişkileri, kadının cinsel yönden uğradığı baskılar Türk sanatçılarımızın
eserlerinde ana konular olacaktır. Bu dönmede Reşat Nuri Güntekin’ni
“Feride” ondan sonra Halid Ziya Uşaklıgil ’’Aşkı Memnu’’ ve bu konuda
dieğer bir sürü yeni roman, hikaye ve şiir türünde Türk kadınına adamış
eserler yayınlanacaktır. Bu konularla ilgili çok değerli eserler meydana
getiren Türk edebiyatının duayenlerinden Nazım Hikmet, Orhan Veli, Melıh
Cevdet, Atillah İlhan, Yahya Kemal, Faruk Nafız, Ahmet Muhip Dıranas ve
diğerleri.
Fahriye Abla
Hava keskin bir kömür kokusuyla dolar,
Kapanirdi daha gün batmadan kapilar.
Bu, afyon ruhu gibi baygin mahalleden,
Hayalimde tek çizgi bir sen kalmissin, sen!
14Kabaklı Ahmet, say.33
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Hülyasindaki genis aydinliga gülen
Gözlerin, dislerin ve ak pak gerdaninla
Ne güzel komsumuzdun sen, Fahriye Abla!
				

Ahmet Muhip

Mukaddes Karın
Sen ey kırmızı gözlü ana
Sen ey kahredip yaratan,
Sen ey köprü atlarında sularla yanyana yatan
Sen ey yangınlı meydanların sesi..
Sen ey şiirlerin şiiri, bestelerin bestesi,
Sen ey kardeşim, sen ey kahrolası
Sen ey darağaçlık
…………..

NazımHikmet15

Bugün Makedonya’da ki Türk ailelerinde, kadın ve erkek, adeta
birbirini tamamlayan iki unsur haline gelmiştir. Ailede birinin üstünlüğü söz
konusu olduğunda, erkek öndedir ve etkindir. Aslında Türk kadını, kendisi
çok güçlü olsa bile, sosyal açıdan erkeği öne çıkararak hem onu yüceltir,
hem de ailenin içindeki dengeleri gözetir. Kadın eğer erkeği evinde yoksa,
onun bütün işlerini üstlenir ve yerine getirir. Bu konuda sadece çevredeki
koşullara göre hareket etmek gereğini duyar.
Bu topraklarda yaşıyan Türk halkı, coğrafyanın özeliği, iş imkanların
olmamayışı ve toprağa bağlı bir hayat onları ekonomik güçlüklere itmektedir.
Bu zor koşullar nedeniyle Türk kadını da nasibini alamktadır ve ister istemez
tarlada kocasının yanında olmak zorundadır. Bütün bu zorluklara ragmen
örf ve adetleriyle geleneklerinden uzaklaşmadılar. Kılık kıyafetleri, yemek
15Kaya Fahri, Nazım Hikmet şiirler, Birlik Yayınları, Üsküp 1983.
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yeme usulleri, düğün adetleri 500 yıl önceki halini muhafaza etmektedir.
Bu durumda onların kültürlerine sahip çıktıklarını göstermektedir. Yörük
kadınları, gül yüzlü ve utangaç kadınlardır. Utangaçtırlar çünkü onlar köylerde
yaşadıkları için, fazla insan şehir insanıyla pek temaz etmedikleri için daha
çekingen kalmışlar”. Yörük kadınını uzaktan bile görsenez tanırsınız. Çünkü
kılık kıyafetlerindeki renkler bizim bildiğimiz renklerdir.
Sarı, kırmızı yeşil, mavi renkli kıyafetler bizim eski tarihimizde de
vardı. Yaşlı kadınların başlarında fes bulunmaktadır. Genç kızlar başlarında
eşarp, diz kapaklarının altına kadar uzanan don, altında çoğunlukla siyah
çorap, üstte bir “entari”, onun üzerine bir kazaktan müteşekkil kıyafet
giymektedirler. Çocukların Üzerlerinde nazar boncukları takarlar Bu kişiler
tarafında Misafir edildiğinizde gözlerinin parladıklarınızı hissedersiniz, hele
Türkiye’den gelen bir Türk olduğunu anlarlarsa bütün kapılar ardına kadar
açılır.
Makedonya’daki Türk kadını ister Doğuda olsun ister Batıda olsun
çalışma hayatına atılmaktan memnun olduklarını, yıllarca eğitim görerek
kazandıkları bilgileri ve edindikler itecrübeleri gelecek Türk nesillerine,
aktarmaktan büyük mutluluk duymaktadırlar. Kendileriyle birlikte aynı
hanede yaşayan büyükanne, babaanne, dede, çocukların bakımını üstlenmiş
olmaları dolayısıyla, çalışmalarının ve toplumsal ve kültürel etkinliklere
katılmalarının mümkündür. Birçok Türk kadını, ev ve ev dışında geleneksel
olarak kadına ait olan işlerde kendilerine yardımcı olmalarını da kendi
sosyal ve kültürel gelişmeleri açısından Türk toplumunda önemli bir factor
olabilirler.
Batı Makedonya Türk kadınına sosyo- ekonomi ve kültürel açıdan
durumları Doğuya kıyasla daha iyi olmalarına rağmen, yıllarca eğitimden
uzak kalmaları ister Batı Türk Kadını ister Doğuda yaşayan Türk kadını
toplumdaki yerini sağlayamamıştır.16
16Yaşar, Abdurrahman; ‘‘Bağımsız Devlet Olduktan Sonra Makedonya’da Genel
Durum ile Türklerin Sosyo-Ekonomik ve Kültürel Durumları’’, Makedonya’da Rumeli
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Bugün Batı Makedonya Türk kadınları hernekadar eğitime önem
verseler de hala memnunedici bir rakama ulaşılmış değiller. Bu yüzden
Makedonya’da Türk kadınını pek nadir yüksek makamlarda görebiliriz.
İnanırız ki Türkçe okulların açılması özellikle Doğudaki liseler ve İştip
kentide Türkoloji Bölümü, Batıda ise Gostivar kentinde Türkçe dilinde
yeni açılan Uluslararası Vizyon Üniversitesi Makedonya’nın tüm Türkleri
Allah’ın izniyle hakketikleri makamlara gelecekler.

Sonuç
Sonuç olarak, Atalarımızın Türkadınına yöneltmiş olduğu çok değerli
birkaç sözünü hatırlatmak istiyorum. Başta büyük önder Mustafa Kemal
Atatürk’ün söylediği“Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye
değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın”. İlk Türk Hakanından
Bilge Kağan kitabesindeki hitabına başlarken, şöyle diyor“ Sizler Anam
Katun, Büyük Annelerim, Hala ve Teyzelerim, Prenseslerim...’’
.

Türklerinin Tarih ve Kültürleri Panelleri ve Konferansı (Mayıs, Aralık 1995 ve Mayıs
1996), İzmir (MAK-GÖÇ), İzmir 1996,
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KIRGIZİSTAN’IN KÜRESEL VE BÖLGESEL GÜÇLER
İLE İLİŞKİLERİNE GENEL BAKIŞ
316.334.3:316.42(575.2)
(1.02 Overview scientific article)
Doç. Dr. Giray Saynur DERMAN
T.C. Sakarya Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü, Öğretim Üyesi
ÖZET
Kırgızistan, diğer Orta Asya devletleri gibi çok yönlü bir dış politika
izlemektedir. Bu çalışmada ABD, Çin, Rusya gibi küresel güçlerin Orta
Asya’ya yönelik izlediği politikalar ve Kırgızistan’ın söz konusu büyük
güçler ve Türkiye gibi bölgesel güçlerle ilişkileri ortaya konulmuştur. Küresel
güçler için Orta Asya bölgesinin özellikle 11 Eylül sonrasında önem kazandığı
gözlemlenmiştir. Bölgedeki büyük güçler arasında yaşanan mücadelede
Kırgızistan, ABD, Rusya ve Çin’i dengeleme politikasını izleyerek kendi
pragmatik çıkarlarını gözetmektedir. Kırgızistan’ın bölgesel ve küresel
güçlerle ile ilişkileri, askeri-siyasi işbirliği çerçevesinde değerlendirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Kırgızistan, ABD, Çin, Rusya, Türkiye,
Güvenlik
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A GENERAL VIEW TO THE KYRGYZSTAN’S
RELATIONS WITH THE REGIONAL AND
GLOBAL POWERS

Assoc. Prof. Dr. Giray Saynur DERMAN
Turkey, University of Sakarya, Faculty of Economics and Administrative
Sciences, Department of International Relations
ABSTRACT
Kyrgyzstan is pursuing a multi-dimensional foreign policy, like other
Central Asian states. In this study, the policies followed by global powers
such as US, China and Russia towards the Central Asia and relations of
Kyrgyzstan with regional powers such as Turkey and with those mentioned
great powers has been demonstrated. It has been observed that the Central
Asia region has gained importance for the global powers particularly in the
aftermath of September 11. In between the struggle of the great powers in
the region, Kyrgyzstan guards its own pragmatic interests by pursuing a
stabilization policy towards USA, Russia and China. Relations of Kyrgyzstan
with the regional and global powers has been evaluated in the framework of
military-political cooperation.
Key Words: Kyrgyzstan, the US, China, Russia, Turkey, Security
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Giriş
Egemen bir devlet olarak Kırgızistan’ın tarihi SSCB’nın
yıkılmasından sonra başlamıştır. 15 Ekim 1990’da Yüksek Kurulun
kararıyla Kırgız Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Kırgızistan Cumhuriyeti
adıyla değiştirilmiştir. Yetmiş yıl boyunca Sovyetler Birliği’nin bir
cumhuriyeti statüsünde bulunan Kırgızistan 15 Aralık 1990’da egemenliğini
ve 31 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan etmiştir. 2 Mart 1992 yılında da
Kırgızistan Birleşmiş Milletler’e üye olarak kabul edildi. Bu bağımsızlığın
ilk başarısı olarak sayılmaktadır. 1991 yılından başlayarak bağımsızlığını
kazanan Kırgızistan, artık Merkezin emirlerini uygulamak yerine, özgürce
iç ve dış politikalarını belirleyerek, ülkede, yeni ve demokratik bir düzeni
kurmaya başlamıştır.
Orta Asya bölgesine ait beş devletten biri olan Kırgızistan jeopolitik açıdan batı ve doğu, kuzey ve güney bölgeleri arasında bir köprü niteliğindedir. Bu
vizyonla, Avrupa, Çin, Arap ya da Müslüman, Fars gibi dört farklı kültürel uygarlığın birleşme noktasında bulunarak, esnek ve dengeli bir dış politikayı izlemek
zorundadır. Bilindiği gibi her bir devletin dış politikasının belirlenmesinde iç ve
dış faktörler yer almaktadır. Bu çalışmada Kırgızistan’ın dış politika anlayışı çerçevesinde bölgesel ve küresel güçlerle ilişkileri ele alınacaktır.
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Orta Asya’da Küresel Güçler
Büyük güç olarak kabul edilen Rusya, ABD ve Çin’in çıkarları Orta
Asya bölgesinde çatışmaktadır. Rusya’nın Çin ile yakınlaşmaya gitmesi
ABD’yi bir ölçüde rahatsız etmektedir. Rusya Federasyonu’un ileride Çin
Halk Cumhuriyeti ile uzun vadeli bir ittifakı oluşturma niyetine karşın Çin’in
şimdilik sadece kısa dönemli çıkarlarının bulunduğu görülmektedir. Üstelik,
ABD’nin ticari ve iktisadi ortağı olan ÇHC, Rusya’nın Amerika’nın yerini
alamayacağının da bilinciyle Moskova ile yakınlaşma suretiyle ABD’den
ek faydaları elde etmeye çalışmaktadır.1 Ama bazı uzmanlara göre, Çin’in
Orta Asya bölgesine yaklaşık iki asırdan sonra yeniden dönmesi bu bölge
devletleri için ABD’nin bölgeye girmesinden daha önemlidir. ABD’nin
bölgeye olan ilgisi geçerlidr, Çin’in ise coğrafi bakımdan yakın olması, tarihi
geçmiş ve kendi güvenliği dolayısıyla daha sabittir.2
ABD, Rusya ve Çin arasında yer alan ve tampon bölge niteliğini
taşıyan Orta Asya’nın dışa açık olması, bu devletlerin olabildiğince,
daha laik, liberal ve demokratik yönetimleriyle idare edilmesine önem
göstermektedir. Böylece, Washington yönetimi, Orta Asya devletlerinde
istikrarlı ve batılı eğilimli rejimin kurulması ve Rusya ile Çin’den daha
bağımsız dış politikaların uygulanmasını teşvik etmek süretiyle bu bölgeyi
“Rusya Federasyonu’nu ve Çin Halk Cumhuriyeti’ni gözetleme ve bu
ülkeler üzerinde kendi nüfuzunu artırma alanı” olarak hazırlamaktadır.
Gerçekten, ABD, Rusya Federasyonu’nun Orta Asya’daki varlığına karşı
çıkmamakta ve sadece Rusya’nın bu bölgede istikrarlığını sağlayabileceğini
de anlamaktadır. ABD, belki de ilerideki perspektiflerde Orta Asya’yı, kendi
etki alanına alma niyetlerinin bulunmasıyla birlikte, bugünkü aşamada,
bölgede ABD nüfuzunun zayıflamaya neden olabilecek devlet ya da devlet
koalisyonunun yükselmesini önlemeye çalışmaktadır.3
1 Mahir Halifa-Zade, «Rus-Çin İlişkiler Münasebetinde ABD’nin Güney Kafkas ve
Orta Asya’ya Yönelik Dış Politikasının Bazı Boyutları (Некоторые Аспекты Внешней
Политики США на Южном Кавказе и в Центральной Азии в Контексте РоссийскоКитайских Отношений)», Orta Asya ve Kafkas, No: 3(9), 2000, s. 93.
2 Bobo Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing and the NEW Geopolitics, London,
Brookings İnstittuiton Press, 2008, 35-63
3 Alikbek Djekshenkulov, «Orta Asya Bölgesindeki Batının Rolü (О роли запад в
центральноазиатском регионе)», Orta Asya ve Kafkas, No:2(8), 2000, s. 46.
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Bölgede Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında
kurulan ‘Şanghay Beşlisi’ örgütü ilk önce eski Sovyetler Birliği ülkelerinin
ÇHC ile mevcut bulunan sınır anlaşmazlıklarının çözülmesini amaçlarken
daha sonra ilgili devletlerarasında bölgesel güvenlik çalışmalarını
geliştirmeye başlamıştır. Bir yandan, ABD’siz kurulan bu bölgesel güvenlik
işbirliği, diğer yandan da Rusya ve Çin ile göreli yakın bağlarda bulunan ve
ABD’nin düşmanı olarak bilinen İran’ın bölgeye siyasi ve iktisadi ilişkileri
kurarak yayılması da Washington yönetiimini çok rahatsız etmektedir.
Fakat, buna rağmen, Rusya Federasyonu ve ÇHC’nin Orta Asya’ya ve
dolayısıyla kendi ülkelerine İran, Pakistan ve Afganistan’dan kaynaklanan
aşırı dinciliğin (radikal islamın) yayılmasını engelleme niyetleri, ABD ile
aynı cephede bulunduğunu göstermektedir.
Kırgızistan’ın Amerika Birleşik Devletleri ile İlişkileri
Kırgız Cumhuriyeti’nin ABD ile münasebetleri 27 Aralık 1991’de
Birleşik Devletleri tarafından Kırgızistan’ın bağımsız bir devlet olarak
tanınması ve diplomatik ilişkilerin kurulmasıyla başlamıştır. İki ülke
arasında ilişkilerin gelişmesi bakımından en önemli anlaşma 26 Ağustos
1992 tarihinde imzalanan ‘Kırgız Cumhuriyeti hükümeti ve ABD hükümeti
arasında karşılıklı anlayış Memorandumu’dur.4
Kırgızistan yönetimi, bazı güvenlik endişeleri güvence altına alma
niyetleriyle ABD ile güvenlik işbirliği çalışmalarını sürdürmektedir. Bu
devletin desteğiyle Kırgız Cumhuriyeti Kuzey Atlantik İşbirliği Konseyine
üye olmuştur. NATO’nun ‘Barış için işbirliği’ programı çerçevesinde ABD
ve diğer devletlerin katılımıyla «Centrasbat» tatbikatlarını yürütmektedir.5
Aynı zamanda Kırgızistan Birleşik Devletleri’yle ‘Dağlık koşullarında askeri
faaliyetler’ programı gibi askeri alanla ilgili değişik konularda çalışmalar da
sürdürmektedir.
Kırgız Cumhuriyeti ABD ile ilişkilerinde ülkenin sosyo-ekonomik
ve siyasi reformlarının gelişmesi için ABD’den gerekli uzmanlık bilgileri
yanında teknik ve mali yardımlar elde etmeyi amaçlamıştır. Dönemin Kırgızistan Başkanı Askar Akayev’in Haziran 1997’de ABD’ye yaptığı ziyare4 K.C. Dışişleri Bakanlığı, Amerikan-Kırgız İlişkileri Hakkında, 2001.
5 Havyer Solana, «Şimdi Bizi Hiçbir Şey Ayıramamaktadır (Нас теперь ничто не
разделяет)», Slovo Kırgızstana, 8 Aralık 1998, s. 2.
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tinde, Washington’un Kırgız Cumhuriyeti’ne ülkede uygulanan reformlarla
ilgili olarak verdiği desteğin sağlamlaştırılması bakımından büyük önemi
taşımaktadır.6 Ayrıca Kırgızistan ABD’den Uluslararası Kalkınma Ajansı
(USAID) aracığıyla değişik programlar çerçevesinde önemli teknik yardımı
sağlamaktadır. 2000 yılıında bu ajanstan sağlanan yardımların büyük bölümü, ülkede demokratik reformların uygulanması ve piyasa ekonomisinin gelişmesine yönelik olmaktadır. 1992’den itibaren Kırgızistan ABD’nin Tarım
Bakanlığı aracığıyla ‘Gelişim için gıda’ programı çerçevesinde $250 milyona yakın gıda ve buğday yardımını almıştır. Bugün ülkede Amerikan yatırımların eksikliği hissedilmesine rağmen, Kırgız Cumhuriyeti’nin ABD’den
değişik grant, program ve projeler çerçevesinde sağlanan yardımların toplamı $500 milyonun üzerinde hesaplanmaktadır.7
Washington yönetimi Kırgızistan’ı değişik alanlarda desteklemeyi sağlarken ülkenin liberal ve demokratik yolundan sapmaması konusunda sürekli olarak gözetlemeye çalışmaktadır. ABD, önceleri Kırgız
Cumhuriyeti’ni öteki Orta Asya devletlerine göre daha demokratik ve liberal
bir devlet imajını sürdürebildiği nedeniyle bölgenin ‘demokrasi adacığı’ olarak adlandırmıştır.8 Fakat, 2000 yılının Nisan ayında, Kırgızistan ziyaretinde bulunan dönemin ABD Dışişleri Bakanı Madeleina Albright, parlamento
seçimleriyle ilgili bazı eleştirileri dile getirmiştir. “Kırgız Cumhuriyeti’nin
toprak bütünlüğünün korunmasına ABD’nin büyük önem verdiğini ve ülkenin piyasa ekonomisinin ve siyasi reformların gelişmelerine gerekli destek
ve yardımların sağlanmasına devam edeceğini” belirtmektedir.9 Bunun bir
kanıtı olarak ülkenin sınır güvenliğini pekiştirmek amacıyla ABD tarafından
$10 milyon tahsil edilmiştir.
ABD’nin Orta Asya’ya yönelik pragmatik yaklaşımı nedeniyle
Kırgızistan Washington’un ekonomik önceliği oluşturan ülkeler arasında
yer almamaktadır. Bush yönetimi Kırgızistan’daki muhalefet partilere
6 Lidiya. İmanalieva, «Kırgızistan’ın Bağımsızlık Yıllarındaki Dış Politikası (Внешняя
политика Кыргызстана за годы независимости), Orta Asya ve Kafkas, No: 6(18), 2001,
s. 95.
7 İmanalieva, a.g.e.
8 John Anderson, Kyrgyzstan Central Asia’s İsland of Demokracy?, The Netherlands,
Harwood academic publishers, 1999, p. 96.
9 «USA’s State Sekretedir Albright Vizits Bishkek», Vecherniy Bishkek [http://www.kg/
news], (26 Nisan 2000)
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uygulanan baskılar nedeniyle bu devletiin yönetimine karşı o dönemde
sert eleştiriler yapmıştır.10 Ancak 2001 yılında ABD’nin Afganistan’daki
terörizmle mücadele kampanyasını başlatmasıyla Kırgızistan’ın Washington
karşısında önemi artmıştır.
11 Eylül 2001’de ABD’de meydana gelen ve üç binden fazla
insanın ölümüyle sonuçlanan terörist saldırılar uluslararası alanda güvenliği
pekiştirme ve terörizme karşı mücadelenin yeni bir aşamaya girmesine
neden olmuştur. Bu olay dünyanın en güçlü devleti olan Amerika Birleşik
Devletleri’nin bile uluslararası terörizme karşı güvence altında olmadığının
bir göstergesidir. Kırgızistan ve diğer Orta Asya devletleri, ABD’nin bu
girişimlerini terörizmle mücadelede kendi güçlerinin yetersiz olduğundan
dolayı desteklediklerini açıklamışlardır. Rusya açısından ABD’nin
Afganistan’a müdahalesinin başarıyla sonuçlanmasıyla bölgedeki varlığı
uzun sürüp sürmeyeceği açısından endişeler bulunmuştur.11 Önceleri Rusya
ve Çin Amerika Birleşik Devletleri’nin Afganistan’a ve Orta Asya bölgesine
girmesine karşı çıkmamıştı. Çünkü kendileri için de bir tehdit olan terörist
güçlere karşı yalnız savaşamayacaklarının bilinci içindeydiler.12 Fakat,
ABD’nin bölgedeki varlığının rejim değişikliği çabalarına dönüşmesi ve
bölgede daha etkin olmaya başlaması Rusya ile birlikte Çin’i de uyandırarak
ABD’ye karşı iki ülkeyi bir araya getirmiştir.13 Moskova yönetimi,
Amerika’daki olayları kınayarak ve Washington’un uluslararası terörizmle
mücadelesinde her zaman yanında olduğunu belirtmekte olup ABD’nin
Afganistan müdahalesinin sınırlı olacağı şartıyla ülkeyi desteklemiştir.
Kırgızistan’a gelince, daha önce Orta Asya’dan göreli olarak
uzakta kalan ABD, İngiltere, Fransa ve Almanya gibi Batılı devletlerin
Afganistan’daki ‘Kalıcı Özgürlük Harekatı’ nedeniyle bölgeye yönelmesi
sonucunda ülkenin stratejik öneminin arttığı görülmüştür. Bu harekatın
başlamasıyla Fransa, ABD ve İtalya’dan savaş uçaklarının konuşlandırılması
10 K. Toktomuşev, Bağımsız Kırgızistan’ın Dış Politikası (Внешняя политика независимого
Кыргызстана), Bişkek, 2001, s. 99.
11 Kyrgyzstan Review, No: 39(113), (http://www.kind.net.kg), 1-7 Ekim 2001, s.2.
12 Bobo Lo, Axis of Convenience: Moscow, Beijing and the NEW Geopolitics, London,
Brookings İnstittuiton Press, 2008, s. 69
13 Ali Külebi, Türkçe Jeopolitik, Berikan Yay. Ankara, 2009, s.54
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ve Afganistan’a insani yardımların ulaştırılması amaçlarıyla Kırgızistan’da
bulunan havaalanlarını kullanılması ile ilgili talepler iletilmiştir. Böylece,
Kırgız Cumhuriyeti kendi stratejik önemini anlayarak Batı’dan yeni kaynaklar
ve yardımları ülkeye çekme fırsatını bulmuştur. Kırgız yönetiminin ‘Manas
Havaalanının kullanılması ve insani yardımların ulaştırılması’ ile ilgili
tasarısı 6 Aralık 2001’de Kırgız parlamentosu Cogorku Keneş tarafından
onaylanmıştır.14
«11 Eylül» olayları Kırgızistan dış politikasında yeni fırsatlar yaratarak bir yandan Kırgızistan yönetimine Batı devletleriyle ve özellikle ABD ile
ilişkilerini geliştirmesi için yeni bir dayanağı oluşturmuştur. Diğer yandan
da bölgesel güvenlik açısından uluslararası terörizm, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi Afganistan’dan kaynaklanan sorunların yok edilmesi yönünde
çalışmaları başlatmıştır. Fakat, pro-Amerikan geçici hükümetin oluşturulmasına rağmen yeni Afgan yönetimini tanımayan önemli güçler bulunmakta
ve Kandağar gibi bazı şehirlerde değişik Afgan grupların çatışmaları nedeniyle henüz düzeni sağlayamamaktadır.15
2004-2005 yıllarında eski SSCB devletlerinde gerçekleşen ‘Renkli
Devrimlerin’ arkasında ABD’nin bulunduğu bilinmektedir. Bunun bir sonucu
olarak 24 Mart 2005’te Kırgızistan’da yönetim değişmiş ve 12 Mayıs 2005’te
Özbekistan’da Andijan olayları ortaya çıkmıştır. Bu konuda, Kırgızistan’da
Amerikan hava üssünün bulunması, özellikle Rusya ve ABD’nin çıkar çatışmasına götürmektedir. Bu üssün ülkeden çıkartılması 2009’dan beri söz
konusu olmaktadır. Fakat, sadece Manas hava üssü bir transit merkezi olarak
değiştirilmiş bulunmakta ve varlığını 2014’e kadar sürdürücekti.16
Cumhurbaşkanı Atambayev daha önce, ABD ve İran arasında olası
savaş durumunda Bişkek'teki askeri üssün İran füzelerinin hedefi olabileceği yönündeki endişesini dile getirmiş ve ABD askeri hava üssünün 2014'te
sona erecek kira anlaşmasının uzatılmayacağını belirtmiştir.

14 (http://www.akipress.org), 8 Aralık 2001.
15 «Dostum’dan Hükümete Boykot», Radikal, 7 Aralık 2001s.10
16 Murat Laumulin, Orta Asya Dış Siyasette ve Dünya Jeopolitiğinde, Kazak Cumhuriyeti’nin
Başkanı Altındaki Stratejik Araştırma Enstitüsü, Almatı, 2009
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Çin Halk Cumhuriyeti ile İlişkiler
Kırgız Cumhuriyeti’nin Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkilerine verdiği
önem, bu devletin dünya çapında yükselen bir güç niteliğini kazanmasıyla, ülkenin
güney-doğu sınır komşusu olmasından kaynaklanmaktadır. Böylece, Kırgızistan’ın
Çin’e yönelik dış politikası, dostluk ve iyi komşuluk esaslarına dayanarak iki ülke
arasında bulunan sorunların giderilmesi ve değişik alanlarda işbirliği faaliyetlerinin
gelişmesini amaçlamaktadır.
SSCB’nın dağılmasından sonra, güçlenmeye başlayan Rus-Çin işbirliğine zarar vermemek amacıyla Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Asya ülkelerine yönelik
siyaseti dikkatli bir şekilde sürdürmeye çalışmakta ve genel olarak bölgeye büyük
ilgi göstermemekteydi.17 Fakat, Orta Asya’daki bazı siyasetçiler (Kazakistan

ve Kırgızistan’da) Çin’in bu ülkelere tedrici nüfus yayılması yaptığını iddia
etmektedirler. Kırgızistan’daki bu yayılmanın özellikle Çin sınırında bulunan Narın İli’nde hissedilmesi, insanların ÇHC rejiminden kaçarak ülkenin
daha liberal ortamına sığınma niyetlerinden kaynaklanmaktadır.

Son zamanlarda, Çin’in Orta Asya Cumhuriyetleriyle ilişkilerinde
yoğunlaşma eğilimi gözlenmektedir. Bu ilişkiler, daha çok iktisadi alanda
odaklanarak gaz ve petrol kaynaklarının ulaştırma projelerine yönelerek ticaret ve bölge yatırımları ile ilgili olmaktadır. Zengin hammadde kaynaklarına sahip olmayan Kırgızistan, Çin Halk Cumhuriyeti ile daha çok ticari
bağlarını sürdürürken aynı zamanda bu ülke ile güvenlik alanında işbirliği
çalışmalarını yapmaktadır.
Kırgızistan ile Çin’in SSCB döneminden kalan sınır sorunu bulunmaktadır. 1996’da «Kırgız-Çin Devlet Sınırı Andlaşması» ve 1997’de «Sınır
Bölgelerinde Silahlı Kuvvetlerin Karşılıklı Olarak Azaltılması Andlaşması»
imzalanarak bu sorunlara çözum bulunmuştur. Bundan başka 1996’da Şanghay toplantısında, beş ülke Rusya, Çin, Kazakistan, Kırgızistan ve Tacikistan arasında «Sınır Bölgelerinde Askeri Alanda Güven Arttırıcı Tedbirler
Andlaşması» imzalanmıştır.18
1999’da Kırgızistan’ın güneyinde meydana gelen terörist gruplarıyla
çatışma olayları sonucunda, Çin’in bölge sınırında yer alan Sincan-Uygur
17 Paramonov, op.cit., s. 159.
18 Murat İmanaliyev, «Ortak Güvenlik Sistemi İçinde Orta Asya (Центральная Азия в
системе совместной безопасности)», Orta Asya ve Kafkaslar, No: 3(4), 1999, s. 21.
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özerk bölgesi bakımından ayrılıkçı ve aşırı islamist hareketlerinden dolayı
duyduğu büyük endişeler nedeniyle Kırgız yönetimine acilen askeri malzeme yardımları yaparak bu konuda işbirliği çalışmalarını önermiştir.19 2001
Haziranda «Şanghay Beşlisi» ŞİÖ’e dönüştürülmüştür. Bu örgüt çerçevesinde Kırgızistan güvenlik alanı bakımından ÇHC ile terörizme karşı işbirliği
çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanında Çin tarafından ileri sürülen ve
Kırgızistan için büyük önem taşıyan 2018’de tamamlanması beklenen ve
yaklaşık 2 milyar dolara mal olacak Çin ve Orta Asya’yı birbirine bağlayacak demiryolu ağı olan “Çin-Kırgızistan-Özbekistan demir yolu projesi”20
gündemdedir.
Rusya Federasyonu ile İlişkiler
Kırgız Cumhuriyeti’nin yabancı ülkelerine yönelik dış politikasında Rusya
Federasyonu ile ilişkilerin en önemli yeri aldığı tartışılmazdır. Bu önem, SSCB
zamanından kalan sosyo-ekonomik bağların devam etmesi yanında, Rusya’nın
bölgede barış ve düzenin korunması bakımından uygulanmada gerekli tedbirleri
sağlayabilecek en etkili güç olmasından kaynaklanmaktadır.21

Kırgızistan ve Rusya halklarının ortak bir dil, kültür ve eğitim ortamlarında yetiştirilmiş olması nedeniyle, Kırgız yönetimi bu alanlardaki
Moskova ile bağların kopartılmasını düşünmemektedir.22 Azınlık ve göç
sorunlarına gelince, Kırgızistan’da toplam nüfusun %7’si Rus’tur. İki ülke
arasında hem Rus hem de Kırgız kökenli göçlerin bulunması bu devletlerin
ilişkilerinin önemli bir boyutunu oluşturmuştur. Rus kökenli vatandaşların
Rusya’da yerleşmek niyetiyle Kırgızistan’ı terk etmesi yanında Kırgızların
da çalışmak amacıyla Rusya Federasyonu’na gittiği görünmektedir.23
19 Orozbek Moldaliyev, «Zehir Vaadisi’nde Garip Savaş. Batken 1999 (Странная война в
долине яда. Баткен 1999)», Orta Asya ve Kafkaslar, No:1(7), 2000, s. 54.
20 Tarihi İpek Yolu güzergahında kurulacak ve üç ülkeyi bir birine bağlayacak yolun
uzunluğu 268 kilometre Yol güzergahında 48 tünel, 95 köprü ve 4 istasyon yer alacak.
Demiryolunun çalışmasında 3 bin 500 kişi istihdam edilecek. http://www.rayhaber.
com/2012/cin-kirgizistan-ozbekistan-trans-asya-demiryolu-projesi-basliyor/21
Şubat
2012.
21 Djekşenkulov, Orta Asya ve Kafkas, s. 47’den Brzezinskiy, «The Grand Chessboard»,
M, 1998, s. 178-179.
22 ValentinaVoropayeva, «Kırgızistan - Rusya: Tarihi ve Bugünü (Россия Кыргызстан:история и современност)», Orta Asya ve Kafkas, No: 3(9), 2000, s. 40.
23 Daha ayrıntılı bilgiler için: Zakir Chotoev, «Kırgızistan ve Birleşmiş Milletler Örgütü»
(yayımlanmamış master tezi, A.Ü. SBE Uluslararası İlişkiler anabilim dalı), Ankara 2001,
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Kırgızistan’ın Rusya’ya yönelik dış politikasının en önemli boyutunu, güvenlik ve askeri-siyasi işbirliği konusu oluşturmaktadır. İktisadi ve
askeri açıdan zayıf olan Kırgız Cumhuriyeti ülkenin güvenliği ve toprak bütünlüğü koruma alanındaki sorunların çözülmesinde, hep Rusya’nın desteğini sağlamaya çalıştığı dikkati çekmektedir. Örneğin, yukarıda bahsettiğimiz
1996-97 yıllarında Kırgızistan’ın Çin Halk Cumhuriyeti ile sınır sorunlarının çözümlenmesinde Rusya Federasyonu’nun önemli rolü bulunmaktaydı.
Aynı zamanda, Afganistan’dan kaynaklanan ve Moskova’yı da çok rahatsız
eden radikal islamcı hareketler, uyuşturucu ve silah kaçakçılığının yayılmasını önlemek amacıyla Kırgızistan ve Rusya işbirliği yapmaktadır.24 Kırgız
yönetimi Rusya Federasyonu ile güvenlik alanında işbirliği çalışmaları iki
taraflı ilişkiler yanında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bünyesideki ‘Ortak Güvenlik Sözleşmesi’, ve ‘Şanghay İşbirliği Örgütü’ çerçevelerinde çok taraflı mekanizma altında da sürdürmektedir.25 Nitekim, 1999’da
Kırgızistan’ın güneyinde meydana gelen Batken olaylarında özellikle Rusya önemli askeri yardımlar sağlamıştır.
Rusya Federasyunu’nun Orta Asya’dan kısa bir dönemde çekilmesinden
sonra stratejik ve diğer konularda büyük önemi taşıyan bölgeyi yeniden kazanma
niyetiyle geri dönmüştür. 27 Haziran 2000 tarihinde Kırgızistan ve Rusya arasında
«stratejik müttefikler ve ortaklar» Deklarasyonu imzalanmıştır.26

Aynı zamanda Rusya küresel ticaret kurallarına uygun politikayla,
Orta Asya’da ve Kırgızistan’da yumuşak şekilde etkinlik kazanma yolunda
ilerlemektedir. Örneğin Rusya’nın enerji şirketleri bölgede büyük yatırımlar
yapmaktadır. Gazprom, Lukoil, RAO UES gibi Rusya’ya ait firmaların son
yıllarda yaptığı atılımlar bunun bir kanıtıdır. Bu dev şirketleri Rusya Dış
Politikasında bir araç haline getirmiştir.27
s. 84-91.
24Alibek Djekşenkulov, «Kırgızistan-Rusya (Кыргызстан-Россия)», Slovo Kırgızstana,
21 Ocak 2000, s. 4.
25 Maryam Arunova, «Rusya ve Orta Asya Devletler: Güvenlik Alanında İşbirliği (Россия
и государства Средней Азии: сотрудничество в сфере безопасности)», Orta Asya ve
Kafkas, No: 2(14), 2001, s. 48-51
26 Georgiy Rudov, «Rusya ve Kırgızistan: Devletlerarası İlişkilerin Dinamiği ve
Perspektifleri (Россия и Кыргызстан: динамика и перспективы межгосударственных
отношений)», Orta Asya ve Kafkas, No: 4(16), 2001, s. 51.
27 Külebi, a. g. E.
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Kırgızistan’ın Bölge Devletleriyle İlişkileri
Kırgız Cumhuriyeti’nin Kazakistan, Özbekistan ve Tacikistan’a yönelik
dış politikası, dostluk, kardeşlik ve iyi komşuluk ilişkilerine dayanarak bu ülkelerle siyasi ve ekonomik işbirliğinin gelişmesini amaçlamaktadır. Kırgızistan’ın
bu devletlerle işbirliği çalışmaları 1991’de kurulan Bağımsız Devletler Topluluğı
(BDT) yapısı altında ve 1998’de oluşturan Orta Asya Ekonomik Topluluğu bünyesinde çok taraflı mekanizma çerçevesinde de sürdürülmektedir.28 Orta Asya

ülkelerin tek bir enerjik sisteme bağlı olması (Tacikistan ve Kırgızistan
elektrik, Kazakistan petrol, Özbekistan gaz) ileride bu devletlerin değişik
alanlarda işbirliği ilişkilerinin geliştirilmesini kaçınılmaz kılmaktadır. Fakat
Kırgızistan’ın bu bölge ülkeleriyle değişik sorunlar da yaşadığı görünmektedir. Örneğin, Kırgız yönetiminin gösterdiği gayretler sonucunda Kırgızistan
ve Kazakistan ülkeleri arasındaki sınırları belirlenmiştir. Fakat Özbekistan
yönetimi bu konudaki Kırgızistan girişimlerine yanaşmamaktadır.29 Kırgızistan, Kazakistan’dan petrol ve Özbekistan’dan doğal gaz ithal etmektedir. Dolayısıyla bu ülkelere iktisadi bağımlılığı bulunmaktadır. Özbekistan
yönetimi bu kozunu su sorunu karşısında Kırgız yönetimi üzerinde sürekli
olarak kullandığı dikkati çekmektedir. Orta Asya’da lider olmaya çalışan
Kazakistan ve Özbekistan’a karşı Kırgızistan dengeli bir politika izlemektedir. Kırgızistan’ın Afganistandan gelen uyuşturucu ve silah kaçakçılığını
durdurma konusunda Duşanbe ile işbirliği yaptığı görünmektedir.
Kırgızistan’ın Türkiye ile ilişkisi
Kırgız Cumhuriyeti’nin dış politikasında, Türkiye ile ilişkiler özel bir yere
sahiptir. Türkiye Cumhuriyeti, Müslüman nüfus barındıran bir ülke olmasıyla birlikte laik ve demokratik yönde gelişmeyi sağlamakta olup Orta Asya devletlerine
bu konuda bir örnek model ülke niteliğini taşımaktadır. Kırgız Cumhuriyeti’nin,
Türkiye ile tarihi, etnik ve kültürel bağlarının bulundurması ilişkilerinde kolaylık
sağlamaktadır. İki ülke arasında ticari ilişkiler büyük önem taşımaktadır. Türki28 Gulniza Sayidazimova, «Orta Asya’da Bütünleşme: Uygulanmalar, Öneriler, İmkanlar
(Интеграция в Центральной Азии: реалии, вызовы, возможности)», Orta Asya ve
Kafkas, No: 3(9), 2000, s. 80-81.
29 Omarov, op.cit., s. 97.
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ye şirketleri Kırgızistan topraklarında önemli yatırımlara giriştiği görünmektedir.
Bugün, Türk firmaların yatırımları $350 milyon olarak hesaplarken ülkede toplam
yabancı yatırımların yaklaşık %30’nu oluşturmaktadır.30 Aynı zamanda, iki dev-

let arasındaki ilişkiler kültür ve eğitim alanlarında gelişmektedir. Turkiye
Cumhuriyeti’nin Polis Akademisi ve Kara Harp okullarında ve üniversitelerinde değişik uzmalık dallarında Kırgızistan kadrolarını hazırlanmaktadır.
Örneğin “Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi iki ülke ilişkilerinde bir
aynadır” diyebiliriz.
Avrupa Devletleriyle İlişkileri
Kırgızistan’ın Batı Avrupa devletleriyle sürdürdüğü temaslarında
özellikle İngiltere, Almanya, Fransa ve İsveçre ile ilişkileri öncelik niteliğini taşımaktadır. Demokratik ve ekonomik açıdan gelişmiş olan bu ülkeler ile ilişkilerin gelişmesi, Kırgızistan’ın sürdürdüğü ekonomik ve siyasal
reformlar bakımından önem taşımaktadır. Kırgız yönetimi, bu devletlerle
«TACIS», «TRACECA» gibi projeler çerçevesinde işbirliği çalışmaları yaparken Avrupa Ekonomik Komisyonu, AGİT gibi kuruluşlar bünyesinde de
ilişkileri sürdürmektedir. Son zamanlarda, Kırgızistan İngiltere ile terörizme
karşı işbirliği çalışmalarını başladığı görünmektedir.31
Uluslararası Kuruluşlarla İlişkiler
Kırgız Cumhuriyeti’nin uluslararası küresel ve bölgesel kuruluşlarla sürdürdüğü münasebetler, Kırgız dış politikasının öncülük yönlerinden birisini oluşturmaktadır. Kırgızistan, çok taraflı ilişkiler mekanizması sayesinde uluslararası
arenada öteki devletlerle eşit ortamda ülkenin milli menfaatlerini göz önünde bulundurarak işbirliği yapma olanağına kavuşmaktadır.
Bugün, Kırgız Cumhuriyeti altmışın üzerinde uluslararası kuruluşun üyesi olmuştur. BM, AGİT, Avrupa Toplulukları Komisyonu, NACC (North Atlantic Cooperation Council) gibi örgütlerde üye olarak milli güvenliğin sağlanması
bakımından belirli bir güvenceyi elde etmiş olmaktadır. İslam Konferansı Örgütü
(İKÖ), Ekonomik İşbirliği Örgütü (ECO), Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT)
30 Toktomuşev, op.cit., s. 115.
31 Arunova, op.cit., s. 52.

108

HİKMET 24 -Kasım - November 2014
gibi bölgesel nitelikli kuruluşlarda yer alması, Kırgızistan'ın Müslüman Dünyası,
komşu ve bölge devletleriyle değişik alanlarda ilişkilerinin gelişmesini sağlamaktadır. Kırgızistan’ın, Dünya Bankası, Uluslararası Para Fonu, İslami Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası ve diğer uluslararası mali kuruluşlarla ilişkilerinin
sürdürülmesi, ülkenin sosyo-ekonomik gelişimine dış destek sağlanması bakımından faydalı olmaktadır32.

Kırgızistan’da iktisadi kalkınmanın çok yavaş sağlandığı
görülmektedir. Kırgızistan’ın, uluslararası kuruluşlarla işbirliği yaparak ülke
kalkınması için önemli desteklere daha uzun bir süre bağımlı kalacağı tahmin
edilmektedir. Dolayısıyla, Kırgız yönetiminin uluslararası kuruluşlarla
sürdürdüğü ilişkileri büyük önem taşımaya devam edecektir. 1999’dan
itibaren, Kırgızistan’ın Kadınların Statüsü Komisyonu ve Uyuşturucu
Maddeler Komisyonu’nun üyeliğini kazanması, ve aynı zamanda, ülke
topraklarında önemli faaliyetleri sürdüren UNDP ve UNFPA’nın yönetim
heyetlerinde yer alması, bu konuda açık bir göstergedir. 33
Kırgızistan’ın milli güvenliğin pekiştirilmesi açısından daha yakın
ve etkili olan bölgesel devletlerle işbirliği ilişkilerini sürdürerek bu konuda
somut önlemleri almaya çalışmaktadır. Bu bağlamda Kırgızistan Rusya
ile ilişkilerine büyük önem vermeye devam etmektedir. Günümüzde,
Kırgızistan’ın bu konuda çok andlaşmalar imzaladğı görülmektedir.
Bunların arasında en önemlileri: «BDT Ülkeleri’nin Kollektif Güvenliği
Sözleşmesi» (Taşkent 1992), beş taraflı (Kırgızistan, Kazakistan, Tacikistan,
Rusya Federasyonu ve Çin Halk Cumhuriyeti) «Sınır Bölgeleri’nde Askeri
Alanda Güven Arttırıcı Tedbirler Andlaşması» (Şanghay 1996), beş taraflı
(aynı taraflar) «Sınır Bölgeleri’nde Silahlı Kuvvetlerin Karşılıklı Olarak
Azaltılması Andlaşması» (Moskova 1997) ve Kazakistan Cumhuriyeti,
Özbekistan Cumhuriyeti ve Kırgız Cumhuriyeti Arasında Ebedi Dostluk
Andlaşması (Bişkek 1997)’dır.34 Ağustos-Ekim 1999’da Kırgızistan’ın
Batken ve Çon-Alay ilçelerinde meydana gelen çatışmalar, bölgesel güvenlik
işbirliğinine teşbik etmiştir. Bu olaylar Kırgızistan’ın dış saldırılara karşı
32 K.C. Dışişleri Bakanlığı: Uluslararası Örgütler Dairesi, Kırgız Cumhuriyeti ve
Uluslararası Kuruluşlar Hakkında (Кыргызская Республика и международные
организации), Bişkek, 2000, s.1.
33 Chotoev, op.cit., s.115-116.
34 M. İmanaliyev, op.cit., s. 21-22.
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hazırlıksız olduğunu açık olarak göestermiştir. Rusya, Çin, Kazakistan ve
diğer ülkelerden acilen gelen askeri yardımlar Kırgızistan için büyük önem
taşımıştır. Bu olaydan sonra Özbekistan’ın İslamik Hareketinden doğan
endişelerin etkisiyle 21 Nisan 2000’de Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan
ve Tacikistan Orta Asya Ekonomik Topluluğu bünyesi altında ‘terörizm,
siyasi ve dini aşırıcılık, örgütlenmiş suçlara karşı ortak mücadele çalışmaları
hakkında sözleşmesi’ni imzalamışlardır.
BDT bünyesi içinde de 25 Ocak 2000’de Devlet Başkanları Moskova’da
Anti-Terörist Merkezi’nin kurulmasını kararlaştırdılar. 5 Temmuz 2000’de
Şanghay Zirvesi’nde taraflar, «bölgenin güvenlik, istikrar ve gelişimine
temel tehdit olarak nitelendirilen uluslararası terörizm, dini aşırıcılık ve
etnik ayrımcılık hareketlerine karşı ortak mücadele etme»de kararlılıklarını
göstermişlerdir. Bu toplantıda Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te bölgesel antiterörist merkezinin oluşturulması da kararlaştırılmıştır.35 Haziran 2001’de
Şanghay kuruluşunun Şanghay İşbirliği Örgütü’ne dönüştürülmesiyle ve
uzun zamandır dışarıda kalmasını tercih eden Özbekistan’ın da örgütün tam
üyesi olarak katılmasıyla bölgesel güvenlik işbirliği bakımından bu kuruluşun
öneminin arttığını göstergesidir.36 Fakat Kırgızistan’ın bağımsızlığının ilk
yıllarında çok sayıda bulunan uluslararası örgütlerde üye olması üstlenen
sorumluluklar ve yapılan masraflar nedenleriyle sakıncalı yönlerinin
olduğunu da belirtmek gerekir.

35 Arunova, op.cit., s.50.
36 O. Bibikova, «Batken: İslam Aşırılığının Saldırımı (Баткен: наступление
мусульманского екстремизма)», Orta Asya ve Kafkaslar, No: 1(7), 2000, s. 36-37.
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Sonuç
Kırgız Cumhuriyeti dış politikayı ikili ve çok taraflı ilişkilere dayanarak
yabancı devletlerle doğrudan ya da belirli bir yapı çerçevesinde siyasi,
iktisadi, toplumsal ve kültürel bağları geliştirme amacıyla yürütmektedir.
Bu temaslarda Batılı devletler, BDT devletleri, komşu ve bölge devletleri,
Müslüman Dünya ve Uzak Doğu devletlerini belirlemek gerekmektedir.
Denize çıkışı bulunmayan Kırgızistan’ın dış politikasının önemli öncelik
yönleri, tarihi İpek Yolu ulaşım şebekelerinin canlandırılması ve bölgenin
yabancı devletlerle iktisadi, ticari, siyasi ve kültürel bağlarının gelişmesi ile
ilgili ilişkiler üzerinde yoğunlaşmaktadır.37 Böylece, zengin petrol ve gaz
hammadde kaynaklarına sahip olmayan Kırgızistan, yabancı devletlerin
bölge ülkeleriyle giriştiği işbirliği faaliyetlerine katılarak bu süreçlerden
dışlanmama ve bu işbirliğinden sağlanan önemli yararları kaçırmamaya
çalışmaktadır.
Son olarak belirtmek gereken önemli bir nokta da Kırgız
yönetiminin dış politikanın yürütülmesi bakımından ülkenin iktisadi ve
askeri güçsüzlüğünü telafi etmek amacıyla diplomasi yöntemlerine daha
büyük ağırlık vermesidir. Böylece, uluslararası alanda sürdürülen ilişkilerin
yoğunlaşmasıyla öncelik taşıyan konular üzerinde toplanması öngörülen
konferanslara ev sahipliği yaparak Kırgızistan’ın sorunları üzerinde dikkat
çekmeye çalışmaktadır.

37 «Büyük İpek Yolunun İkinci Doğuşu (Второе рождение Великого шёлкового пути)»,
Slovo Kırgızstana, 10 Eylül 1998, s. 1.
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ÖZET

Remzî, 19. yüzyılda bugünkü Makedonya sınırları içerisinde yaşamış
bir Bektaşi şairidir. Kaynaklarda hakkında bilgi bulunmayan şairin şimdilik
bilinen tek eseri Divan’ıdır. Bir cönkün içerisinde yer alan Divan, yapısı
itibarıyla klâsik Türk edebiyatı sahası eseridir. Bu çalışmada, Divan’da
yer alan 19 tarih şiiri değerlendirilerek 19. yüzyıl Makedonya’sı hakkında
ipuçları elde edilmeye çalışılmış ve şairin hayatı hakkında bilgiler ortaya
konulmuştur.

Anahtar Kelimler: Remzî, Bektaşi, 19. Yüzyıl, Makedonya, Tarih
Şiirleri.
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ABSTRACT

Remzî was one of the writer of Bektaşi who lived in Macedonia at the
19th century. According to the resources, there was no enough knowledges
about his poets however his work which is known by people is Divan. Divan
also included in the shape of historical notebook which contains many
knowledges, it is at the same time, composition of Turkish literature as well
and thanks to him and his works which are include 19 historical poems was
controlled and they wanted to learn more about Macedonia by examining his
poems and his life.

Key Words: Remzî, Bektachi, 19th. Century, Macedonia, Historical
Poems.
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GİRİŞ
Klâsik Türk edebiyatı, yüzyıllar boyunca Türklerin yayılmış
olduğu sahalarda etkili olmuş bir edebî ekoldür. Orta Asya’dan Balkanlara,
Kafkaslardan Afrika’ya kadar geniş bir coğrafyada hüküm sürmüş bu
edebiyatın, hiç kuşkusuz en önemli merkezlerinden biri de Balkanlardır. 16.
yüzyılda Âşık Çelebi, Meşairü’ş-şuarâ’da “Rivayet ederler ki Prizren’de
oğlan doğsa adından akdem mahlas korlar. Yenice’de doğan oğlan, baba
diyecek vakit Farisi söyler, Priştine’de oğlan doğsa diviti belinde doğar,
derler. Binaen âlâ zalik Prizren şair menbaı, Yenice Farisi ocağı, Priştine
kâtip yatağıdır”1 derken aslında bu gerçeği ifade etmektedir. Bugünkü
siyasî sınırları ile Makedonya da Balkan coğrafyasının Türk kültürü
açısından önemli merkezlerinden biridir. Debre, Drama, Gevgili, İştip,
Kalkandelen, Üsküp, Filibe, Sofya ve Manastır Türk edebiyatının önemli
şair kaynaklarındandır. Bunlar içerisinde özellikle Üsküp ve Manastır
birer kültür merkezi olmaları hasebiyle dikkat çekicidir2. 16. yüzyıldan 20.
yüzyıla kadar şuara tezkirelerindeki Makedonyalı divan şairleri hakkında
yüksek lisans tezi hazırlamış olan Dzuneis NURESKİ, tezkirelerde Üsküp,
Manastır, Kalkandelen (Tetovo), İştip, Debre, Kratova, Gevgeli gibi bugünkü
Makedonya şehirlerinde toplam 55 divan şairi doğup yetiştiğini, ayrıca
tezkirelere girmediği için çalışmasına alamadığı 11 divan şairi olduğunu
tespit etmiştir3. Bu çalışmadaki bilgiler esas aldığında, bugünkü Makedonya
sınırları içerisinde, klâsik Türk edebiyatı sahasında toplam 66 şairin adı
tespit edilmiştir.
Bu çalışmanın konusunu teşkil eden Remzî hakkında, şuara
tezkirelerinde herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bu sebeple Nureski’nin
hazırlamış olduğu çalışmada yer almadığı gibi, Nureski’nin, başka
1 KILIÇ, Filiz (1994). Meşâ‟irü’ş-Şu’arâ (İnceleme-Tenkitli Metin), Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s. 482.
2 İSEN, Mustafa (1997), Ötelerden Bir Ses, Akçağ Yayınları, Ankara, s.131.
3 NURESKİ, Dzuneis (2006). Tezkirelere Göre Bugünkü Makedonya Şehirlerinden Yetişen
Divan Şairleri, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne: Trakya Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, s.39.
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kaynaklarda adı geçen ve tezine alamadığı fakat adlarını ve hangi kaynakta
yer aldığını belirttiği diğer 11 şair arasında da adı geçmemektedir. Sadeddin
Nüzhet Ergun’un Bektaşi-Kızılbaş ve Alevi Şairleri ve Nefesleri adlı eserinde
ve oradan nakille İsmail Özmen’in Alevi-Bektaşi Şiirleri Antolojisi’nde, 19.
yüzyılda yaşadığı ifade edilen Remzî adında bir Bektaşi saz ozanından söz
edilmekle beraber, bu şairin, çalışmanın konusu olan şairle aynı kişi olmadığı
düşünülmektedir. Bu konuya, Remzî hakkında bilgi verilirken değinileceği
için burada tekrardan kaçınılmıştır. Şimdilik Remzî hakkında en sağlam
bilgi kaynağı, Divan’ı olduğu söylenebilir.
Remzî Divan’ı, Makedonya Millî Kütüphanesi OMCT I/159 numarada
kayıtlı bir cönkün içerisinde yer almaktadır. Makedonya Kütüphaneleri
Türkçe Yazma Eserler Kataloğu’nda eserin fiziki özellikleri hakkında şu
bilgiler verilmektedir: Yaprak sayısı 100, 230x108-205x105 mm. ölçülerinde,
satır sayısı 17-20 (değişken), yazı nestalik, sırtı bez olup ciltsizdir4. Divan’ın
bir cönkün içinde yer alması, şairinin bir halk şairi olduğunu düşündürmekle
beraber, içerisindeki nazım şekilleri göz önüne alındığında, Remzî’nin klâsik
bir divan şairi olduğu görülmektedir. Cönk tamamen Remzî’nin şiirlerini
ihtiva etmekte; cönkün içerisinde başka bir şaire ait şiir bulunmamaktadır.
Yapısı itibarıyla Divan, mürettep bir divandır.
Divan, üç bölümde incelenebilir. Övgü şiirlerinin yer aldığı ilk bölüm,
kaside nazım şekliyle yazılmış bir Na’t-ı Şerîf’le başlamaktadır. Daha sonra,
Hz. Ali hakkında yazılmış bir murabba yer almaktadır. Sonrasında ise, biri
muhammes, altısı kaside nazım şekliyle yazılmış yedi düvazdeh vardır.
Bunlardan sonra, Sersem Ali Baba hakkında biri murabba, biri kaside nazım
şekliyle iki manzume; Hızır Baba hakkında biri mesnevi, biri müsemmen,
biri kıt’a nazım şekliyle üç manzume; Bâlî Baba hakkında müseddes nazım
şekliyle yazılmış bir manzume; Cafer Baba hakkında kaside nazım şekliyle
yazılmış bir manzume; Mercan Baba hakkında kaside nazım şekliyle
4 AYDEMİR, Yaşar-HAYBER, Abdulkadir (2007). Makedonya Kütüphaneleri Türkçe
Yazma Eserler Kataloğu, TİKA Yayınları, Ankara, s. 296.
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yazılmış bir manzume ve adını anmadığı piri hakkında5, kaside nazım
şekliyle yazılmış bir manzume bulunmaktadır.
Divan’ın ikinci bölümü gazeliyat bölümüdür. Mürettep bir şekilde
sıralanmış bu bölümde, Arap alfabesindeki 28 harfinin tamamı revî olarak
kullanılmıştır. Toplam 288 gazel bulunmaktadır.
Divan’ın üçüncü bölümü olarak adlandırılabilecek bölümünde ise
müsemmen, müseddes, tahmis, terci’-i bend, muaşşer, murabba, kaside,
kıt’a nazım şekilleriyle yazılmış manzumeler bulunmaktadır. Ayrıca “güfte”
başlığını taşıyan şiirler de vardır. Yine bu bölümde 19 adet tarih manzumesi
bulunmaktadır. Bu bölümde yazılmış musammatların bir kısmı, Şuhî, Hindî,
Fevzî, Kenzî, Rasim Paşa, Hulusî adlı şairlerin gazelleri üzerine yazılmıştır.
Divan, kaside nazım şekliyle yazılmış bir Hz. Hüseyin mersiyesiyle sona
ermektedir. Divan’ın kısaca tanıtımının ardından, şairi hakkında da kısaca
bilgi vermek yerinde olacaktır.
Remzî’nin Hayatı Ve Edebî Kişiliği
Daha önce ifade edildiği gibi 19. yüzyılda yaşayan Remzî mahlaslı
bir şairin adı, S. N. Ergun’un Bektaşi-Kızılbaş ve Alevi Şairleri ve Nefesleri
adlı eserinde ve oradan nakille İsmail Özmen’in Alevi-Bektaşi Şiirleri
Antolojisi’nde geçmektedir. Bu kaynaklarda adı geçen Remzî’nin bir Bektaşi
saz ozanı olduğu, Manastırlı olduğu ve hayatının büyük bir bölümünü
Antalya’da geçirdiği söylenmekte ve Antalya ile ilgili birçok koşmasının
olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca 1834’ten sonra şöhrete kavuştuğu ve
Antalyalı Teğmen Rükni ile birlikte birçok koşma yazdığı da belirtilmiştir.
Akıcı ve duru bir söyleyişe sahip olduğu söylenen şairin, on iki imama
duyduğu derin sevgi ve saygının şiirlerine yansıdığı ve çağının Bektaşi şiir
ve şairlerinin özelliklerinin, onun şiirinde bulunduğu ifade edilmektedir6
Ayrıca şiirlerinden örnekler de bulunmaktadır.
5 Bu şahsa, Remzî’nin hayatı bahsinde değinilecektir.
6 ERGUN, S. Nüzhet (1956). Bektaşi-Kızılbaş ve Alevi Şairleri ve Nefesleri, Cilt 3,
İstanbul Maarif Kitaphanesi, İstanbul, s. 174: ÖZMEN, İsmail (1998). Alevi-Bektaşi Şiirleri
Antolojisi, Cilt 4 (19. Yüzyıl), Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara, s. 249.
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Bu eserlerde adı geçen Remzî’nin, çalışmanın konusu olan Remzî’den
farklı bir şair olduğunu düşündüren hususlar şunlardır:
1. Antolojide Remzî’ye ait olduğu söylenen şiir örneklerinin hiç biri,
elde bulunan Divan’da yer almamaktadır.
2. Şairin hayatının büyük bölümünü Antalya’da geçirmiş olduğu ve
Antalya ile ilgili çok sayıda koşmasının olduğu ifade edilmektedir. Oysaki
elde bulunan Divan’da, koşma nazım şekliyle yazılmış hiçbir manzume
bulunmadığı gibi Antalya’nın adı hiçbir yerde geçmemektedir.
3. Söz konusu eserlerde Remzî’nin 1834 yılından sonra şöhret
bulduğu ifade edilmektedir. Oysaki bu çalışmanın konusu olan Remzî’nin
tarih manzumelerinde, ifade edilen yılın öncesinde ve sonrasında bugünkü
Makedonya’da bulunduğu anlaşılmaktadır7.
Aynı yüzyılda yaşamış olan her iki şairin ortak özelliği, Bektaşi şairi
olmaları ve on iki imama duyulan derin sevgi ve saygının şiirlerine yansımış
olmasıdır.
Biyografik eserlerde hayatı hakkında bilgi bulunmayan Remzî’yi,
şimdilik tanıtacak tek kaynak, eseri olan Divan’ıdır. Doğum tarihi hakkında
herhangi bir bilgi bulunmayan şairin Divan’ından, 19. yüzyılın ilk yarısında
yaşamış olduğu anlaşılmaktadır. Yine nasıl bir öğrenim gördüğü ve mesleği
hakkında bilgi bulunmayan Remzî’nin, şiirlerinden yola çıkarak, iyi bir
tahsil aldığını söylemek mümkündür. Divan’ından başka bir eserinin olup
olmadığı da bilinmemektedir.
Şiirlerinden hareketle ömrünü bugünkü Makedonya sınırları
içerisinde geçirdiğini söylemek mümkündür. Özellikle Kalkandelen’e
(Tetova) ait birçok mimari eserin şiirlerinde yer alması, ayrıca Kalkandelen
7 Remzî Divanı’ndaki tarih manzumeleri 1817/18 ile 1841/42 yılları arasındadır. Örneğin
Tarih-i Kubbe-i Meydan Sersem Ali Baba Sultan Hazretleri (Remzî, vr.77b) başlığını
taşıyan tarih manzumesi 1817/18 yılına denk gelmektedir. Tarih-i Vilâdet-i Mürteza
Beg Evlâd-ı Nâzırzâde Abdulkadir Beg Sâkin-i İştib (Remzî, vr. 79b) başlığını taşıyan
manzume ise 1841/42 yılını işaret etmektedir. Bu iki tarih arasında 25 yıllık bir zaman dilimi
söz konusudur. Şairin, ilk yazmış olduğu tarih manzumesinde kaç yaşlarında olduğu ve
son yazmış olduğu tarih manzumesinden sonra daha kaç yıl yaşamış olduğu bilinmemekle
beraber, eldeki bu bilgilerden hareketle Remzî’nin 18. yüzyıl sonlarından, 19. yüzyılın
ortasına kadar yaşadığı tahmin edilebilir.
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idarecileriyle yakın ilişkide olduğunu gösteren şiirlerin Divan’ında yer
alması, şairin yaşadığı yerin burası olduğu fikrini uyandırmaktadır.
Divan’ında yer alan kasidelerden ve diğer manzumelerden hareketle
şairin Bektaşi tarikatına mensup olduğu açıktır. Divan’ında yer alan birçok
manzumede Hz. Ali ve on iki imama bağlılığını açıkça ortaya koyan
şair, Bektaşi adap ve erkânını yansıtan söyleyişleriyle de bu bağlılığını
göstermektedir. Divan’da “veliyü’l-niam”ı olarak takdim ettiği dönemin
Kalkandelen idarecilerinden Abdurrahman Paşa ve ailesi hakkında yer alan
çok sayıda şiirden hareketle, Remzî’nin bu kişinin himayesinde olduğu
söylenebilir. Ayrıca Abdurrahman Paşa’nın, Bektaşi tarikatıyla olan ilgisi de
bilinmektedir8.
Divan’da Münâcât (ü) Arz-ı Hâl-i Hazret-i Pir Kaddesa’l-lâhu
Sırratü’l-azîz başlığını taşıyan kasidenin9 Remzî’nin intisap ettiği şahsa
yazıldığı anlaşılmaktadır. Manzumede şeyhin adı anılmamakla beraber, bu
kişinin Abdurrahman Paşa döneminde Harâbâtî Baba Tekkesi’nin postnişini
olan Âdem Baba10 (İzeti 2013, 339) olduğu tahmin edilebilir11. Şairin ölüm
tarihi ve mezarının yeri hakkında da henüz bir bilgiye ulaşılamamıştır.
8 Kalkandelen Harâbâtî Baba Tekkesi’nin bir külliye haline dönüştürülmesi XVIII. yüzyılın
ikinci yarısında Harâbâtî Baba’nın müridi olan Koca Receb Bey ve oğlu Abdurrahman Bey
vasıtasıyla olmuştur. Receb ve Abdurrahmân Bey tekkeye aş evi, konak, ahır, semâ’hane,
mescid gibi binaları katmışlardır. (İZETİ, Metin (2013). Balkanlar’da Tasavvuf, İnsan
Yayınları, İstanbul, s.329). Bazen tekke şeyhleri yöneticiler nezdinde olan imtiyazlarını
kullanarak halkın belirli sorunlarının çözülmesinde yardımcı olmuşlardır. Kalkandelen
yöneticisi Abdurrahmân Bey zamanında (XIX. yüzyıl) Harâbâti Baba Tekkesi postnişini
Âdem Baba, halkı fakir olan Perşevce köyünden vergi alınmamasını Bey’e rica etmiş ve
Abdurrahmân Bey de kabul etmiştir (İzeti, age., 339). Bu ifadeler, Abdurrahman Paşa’nın
Bektaşi tarikatıyla olan ilgisini ortaya koymaktadır.
9 Remzî, Divan, vr. 7b.
10 İzeti, age., s. 339.
11 Eyüp Salih, konuyla ilgili yılları içine alan bir araştırmasında Hicri 1200 yılında
vefatından sonra ise sırasıyla Kalkandelenli Hacı Hasan Baba (ö.h.1204). Kalkandelenli
Sadık Baba (ö.h.1205), Peroylu Mahremi Baba (ö.h. 1237), Debreli Ali Baba (ö.h.1248),
Kalkandelen’li Muharrem Baba (ö.h.1249), Köprülü’lü Ali Can Baba (ö.h.1250) (SALİH,
Eyüp (2010). Makedonya’daki Tarikatler, Silsileleri, Maneviyat Büyüklerinin Hayatları ve
Hizmetleri) şeklinde tarikatın silsilesini verirken Âdem Baba adından söz etmemektedir.
Remzî’nin bu manzumeyi yazdığı tahmin edilen yıllar arasında tekkenin şeyhi olarak
Sadık Baba, Mahremî Baba ve Ali Baba’nın adları geçmektedir. Bu durumda, bunlardan
birinin diğer adının Âdem Baba olması veya Âdem Baba’nın adının, araştırmayı yapan
kişi tarafından tespit edilememesi ihtimallerinin de düşünülmesi gerekir. Aksi durumda adı
geçen şahsılardan birinin, şiirde söz konusu şeyh olduğu düşünülmelidir.
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Remzî’nin şiirlerindeki en belirgin özellik, dinî-tasavvufî unsur ve
hayallerin ön plânda olmasıdır. Gazellerinde dahi ilahî aşkın terennümü
açıkça görülmektedir. Özellikle de Bektaşilik ve on iki imam sevgisi şairde,
sıkça ifadesini bulmuştur.
Yâr-ı ġâr-ı Muṣṭafâ’sın ey ser-tâcum ᶜAlî
Tâcdâr-ı lâ-fetâhüm sensin ol şâh-ı velî
Buġż iden melᶜûnların lâl olsun aġzında dili
Dâmen-i pâkine degmez degmedi nâ-pâk eli
Şübhe yoḳ şîr-i ùHüdâ’sın Mürteżâ senden meded
Şâh Ḥasanla Ḥüseyin çün dîde-giryânum müdâm
Ḳurretü’l-ᶜaynum didi hem anlara ùhayrü’l-enâm
Şâh ᶜAlî Zeynel ᶜİbâdü Bâḳır ü Caᶜfer İmâm
İns ü cîn her dem oḳurlar ṣad ṣalât (ü) elf selâm
Mûsâ-yı Kâẓım ᶜAlî Mûsâ Rıżâ senden meded
ùHâk-i pâyuñ ṭûtiyâdur dîdeme şâhum Taḳî
Şübhesiz şâh-ı vefâdur ol yüzi mâhum Naḳî
Şâh-ı İmâm ᶜAskerîdür dü-cihânuñ revnaḳı
Buġż iden bu şehlere anlar durur ebter şaḳî
Yâ İmâm Mehdî-yi ṣâḥib-i livâ senden meded
(Muhammes 3-5. bend)12
Remzî’nin şiirlerinde çoğunlukla sade bir söyleyiş hâkimdir. Uzun
terkip ve tamlamalar çok sık kullanılmaz. Yer yer günlük konuşma dilinden
söyleyişler, atasözü ve deyimler şiirinde yer bulur. Ayrıca klâsik Türk şiirinin
mazmunlarını ve hayal dünyasını şiirlerinde başarıyla yansıtmıştır.
ùHayli demdür gelmedi semt-i dilârâdan ùhaber
Ey ṣabâ sen bâri vir ol verd-i raᶜnâdan ùhaber
Gözlerimden yaş döküb gülşâne vardum zâr ile
Servler virdi baña sen ḳadd-i bâlâdan ùhaber
Tekye-i ġamda tekellüm idecek bir yâr yo
İsterem Mecnûn gibi bir kez o Leylâ’dan ùhaber
12 Remzî, age., vr. 2b-3a.
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Yûsuf-ı Mıṣr-ı cefâyam gözlerüm Yaᶜḳûb gibi
Ḳan dökerler rûz u şeb gelmez Züleyḥâ’dan ùhaber
Râh-ı ᶜaşḳ içre neler çekmiş geçenler Remziyâ
Sen seni bildünse gûş it ᶜaşḳ-ı Mevlâ’dan ùhaber13
Divan’ında üç adet muvaşşahın, bir elifnâmenin ve tarih
manzumelerinin bulunması, hünere bağlı sanatları kullanmaya meraklı
olduğunu göstermektedir. Klâsik Türk şiirinde kullanılan nazım şekillerini
başarıyla uygulayan şairin Divan’ında özellikle musammatlar ve beş
adet terci’-i bend dikkat çekicidir. Şairin aruz veznini kullanmakta kimi
zaman sıkıntı çektiği görülmektedir. Bu durumun, şairin anlamı şekle feda
etmeme kaygısından ve yer yer görülen didaktik üslubundan kaynaklandığı
düşünülebilir.
Şairin, kendinden önceki klâsik Türk şiirinin üstatlarından etkilenmiş
olduğunu söylemek elbette çok ayırt edici bir özellik değildir. Klâsik
Türk şiirinin geleneğinin içerisinde normal olan bu durum, Remzî için de
geçerlidir. Örneğin Remzî’nin,
Cihânda ben gibi dü-çeşm-i giryân olmasun yâ Rab
Esîr-i ḥasret (ü) âlâm-ı hicrân olmasun olmasun yâ Rab14
matla’lı gazelinde Fuzulî’nin etkisi bariz biçimde görülmektedir. Ayrıca
Divan’daki musammatların bir kısmının Şuhî, Hindî, Fevzî, Kenzî, Rasim
Paşa ve Hulusî adlı şairlerin gazellerin üzerine yazılmış olması, Remzî’nin
bu şairleri beğendiği ve etkilendiği anlamını da taşımaktadır.

13 Remzî, age., Gazel, vr. 17a.
14 Remzî, age., vr. 10b.
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REMZÎ’NİN TARİH MANZUMELERİNDE
19. YÜZYIL MAKEDONYASI
Klâsik Türk edebiyatında, ebced hesabıyla şiirde tarih düşürme
geleneği, şairler için bir hüner gösterme sanatı olarak öne çıkarken, bizzat
dönemin şahidi olan şairinin, tarihe ışık tutması açısından da önem arz
ederler. Elbette nesnellikten uzak bu manzumelerin, tarihî bir vesika olarak
değerlendirilebilmesi için başka güvenilir kaynaklarla da desteklenmesi
şarttır. Aksi durumda hataya düşme olasılığı yüksektir. Ancak, bu manzumeler
sadece bir tarih bilgisini ihtiva etmezler. İçerisinde dönemin sosyal ve
siyasal bilgilerini barındırdığı gibi sanat, musiki, mimarî ve ilmî gelişmeler
gibi benzeri birçok hususun takip edilmesini de sağlar. Ayrıca biyografik
kaynaklarda bulunması mümkün olmayan bir takım dönem şahsiyetlerini de
bu manzumelerde görmek mümkündür. Bu açıdan tarih manzumelerini tarih
bilimine yardımcı bir vesika olarak görmek mümkündür.
Çalışmanın konusu olan Remzî’nin, şimdilik eldeki tek nüsha olan
Divan’ında da on dokuz tarih manzumesi bulunmaktadır. Bu manzumelere
genel olarak bakıldığında, bu şiirlerin büyük bir kısmının bugünkü Makedonya
sınırları içerisindeki yerler, kişiler ve olaylarla ilgili olduğu görülmektedir.
Eğer tarih manzumeleri gruplandırılırsa mimarî ve olay başlığı altında iki
grupta toplamak mümkündür. Mimarî eserler olarak köprü, cami, hamam,
saray ve kubbe yapımıyla ilgili altı manzume; olay olarak da toplantı, doğum,
vefat, memuriyet ve kitap yazımı ile ilgili on üç manzume bulunmaktadır.
Bu tarih manzumelerinin hepsinde başlıklar kullanılmış ve manzumelerin
neyle ilgili olduğu başlıklarda verilmiştir. Bazı manzumelerin tarihi ayrıca
rakamla da yazılmıştır15.

15 Hicrî tarihlerin miladî tarihe çevrilmesinde Türk Tarih Kurumu’nun internet sayfasındaki
tarih çevirme kılavuzundan faydalanılmıştır. İnternet adresi: http://193.255.138.2/takvim.
asp

123

. Yrd. Doç. Dr. Haluk AYDIN

1. Mimarî Eserlerle İlgili Tarihler:
Divan’da mimarî eserlerle ilgili ilk şiir, Târîh-i Kubbe-i Meydân
Sersem Ali Baba Sultân Hazretleri16 başlığını taşımaktadır, 17 beyittir.
Sırasıyla Allah, Hz. Peygamber ve Hacı Bektaş-ı Velî’nin adının anıldığı
beyitlerden sonra onların yolundan giden, adı dillerde olan Seyyid
Ali Sultan’ın Rumeli’ye geçtiği ve tahta kılıçla küfür ehlini yok ettiği
söylenmektedir. Onun açmış olduğu dergâhtan herkese yiyecek verildiği,
ölümünden sonra da Hüseyin Dede’nin posta oturduğu söylenir. Kubbenin
yapımına Erzâde Hasan adlı bir ustanın uğraştığı; çok güzel on iki burçlu ve
nakışlı bir yapı olduğu söylenir. Manzume, kubbeyi yaptıran Receb Paşa’nın
övgüsü ve duasıyla biter. Tarih mısraı şudur:

بو وقفه جهد ایدن جانه جفا كوسرتمه یا یزدان
“Bu vaḳfa cehd iden câna cefâ gösterme yâ Yezdân”
(H. 1233 / M. 1817-18)
İkinci tarih manzumesi Târîh-i Câmi-i Abdurrahmân Paşa17 başlığını
taşımaktadır. 7 beyittir. Camii yaptıran kişinin övülmeye layık olduğu
söylendikten sonra, camiin önceleri mazbut bir cami olduğu, daha sonra
harap olup, yok olduğu; Abdurrahman Paşa’nın camii yenilediği söylenmiştir.
Nakışlı ve güzel bir cami olduğu; müminlerin seyrine doyamadığı
söylendikten sonra, puta tapanların bile imana gelmeyi arzuladığı bir cami
olduğu ifade edilir. Müezzin, mahfilin üzerinde şeriat bağının bülbülüne;
imam da minberde kırmızı bir güle benzer. Tarih beyti18 şudur:

كلوب اوچ ار قیلوب كتدی مكر تاریخ ایمش رمزی
مزین جامع شرع اصول مصطفا حقا

16 Remzî, age., vr. 77b.
17 Remzî, age., vr. 79a.
18 Bu şiirdeki tarihin çalışmada mısra değil de beyit olarak verilmesinin sebebi, camiin inşa
tarihinin tamiyeli tarih olduğunun düşünülmesidir.
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Gelüb üç er ḳılub gitdi meger târîùh imiş Remzî
Müzeyyen câmiᶜ-i şerᶜ-i usûl19-i Muṣṭafâ20 ḥaḳḳâ (H. 1249 / M. 1833-34)21
Mimarî eserlerle ilgili üçüncü manzume, Târîh-i Cisr-i Veliyyülniam
Abdurrahmân Paşa22 başlığını taşımaktadır, 15 beyittir. Allah’ın
yaratıcılığının büyüklüğü vurgulanarak, Şar Dağı’ndan böylesine saf bir
suyu23 akıttığı söylenir. Bu akarsu öylesine güzeldir ki ondan faydalanan
herkes onu övülmeye layık görür. Fakat coşunca ovayı çerçöple doldurur;
üzerinde öyle her köprü dayanamaz, alıp denizin eteğini öpmeye götürür.
Onun için, beldenin ahalisi korkusuzca geçsin diye, yeni kemerli bir köprü
inşa edilmiştir ki köprüyü yapan usta sanki gökkuşağını örnek almıştır. Daha
sonraki beyitlerde köprüyü yaptıran Abdurrahman Paşa’nın adı anılarak,
kendisine dua edilir.

كورینجه نهرك اوزه رنده ممدوح جسر زیبایی
Görince nehrüñ üzerinde memdûḥ cisr-i zîbâyı
(H.1248 / M. 1832-33)

19 “Usûl” kelimesi Divan’da müstensih hatasından kaynaklanan bir yazım yanlışı olsa
gerek “ ”اوصولşeklinde yanlış yazılmıştır. Burada ve tarih hesaplamasında doğru imlası
kullanılmıştır.
20“Mustafâ” kelimesi Divan’da müstensih hatasından kaynaklanan bir yazım yanlışı
olsa gerek “ ”مصصفاşeklinde yanlış yazılmıştır. İkinci “ ”صgibi görünen harfin aslında
çizgisi unutulmuş “ ”طharfi olduğu düşünülmüş ve anlam olarak da uyduğu için tarafımızca
“Mustafâ” şekli tercih edilmiştir; tarih hesaplamasında da bu şekli esas alınmıştır.
21 Bu şiirde söz konusu edilen camiin bugün Makedonya’nın Kalkandelen şehrindeki Alaca
Camii ya da bir diğer adı olan Paşa Camii olduğu düşünülmektedir. Mehmet İbrahimgil
bu cami üzerine yaptığı bir çalışmasında, camiin kapısının üstündeki kitabeden hareketle,
Abdurrahman Paşa tarafından yenilenme tarihi olarak H. 1249 / M. 1833-34 (İBRAHİMGİL,
Mehmet (1997). “Kalkandelen (Tetovo) Alaca-Paşa Camii” Vakıflar Dergisi, Sayı 26, s.
249) yılını vermektedir. Bu manzumedeki tarihi veren mısra 1247 toplamını vermektedir.
İlk mısradaki “gelüb üç” ve “kılub gitdi” ifadelerinden, ikinci mısradaki hesaplamalara
eklenip, çıkartılacak rakamlar olduğu düşünülmektedir. “Gelüb üç” ifadesinden üç rakamı
eklense; “kılub gitdi” ifadesinde ise kılınan şeyin namaz olduğu ve bir vakit namaz kıldığı
düşünülüp, bir çıkartılırsa 1249 yılı bulunur.
22 Remzî, age., vr. 79b.
23 Bu akarsu, bugün Kalkandelen’in içerisinden akan Pena Nehri olmalı.
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Mimarî eserlerle ilgili dördüncü manzume, Târîh-i Hammâm24
başlığını taşımaktadır ve 16 beyittir. Manzumeye Receb Paşa’nın ömrünü
hayır işleriyle geçirdiği ve sonunda bu dünyadan göçtüğü söylenerek
başlanmış, kendisine ve ailesine dua ile devam edilmiştir. Receb Paşa’nın
övgüye layık dört oğlu olduğu, Abdurrahman Paşa’nın da babasının izinden
giderek hayır işlerine çalıştığı ve önceden beri harap halde olan hamamı
eksiksiz şekilde yenilediği söylenmiştir. Manzumenin son beytinin iki
mısraında da tarih vardır:

ویرر جانه صفا بیل طاهر ایلر آدمی جانا
بو حمامی صفاافزاده دللر شاد اولور یاجان
Virür câna ṣafâ bil ṭâhir eyler âdemi cânâ(H. 1254 / M. 1838-39)
Bu ḥammâm-ı ṣafâ-efzâda diller şâd olur yâ cân (H. 1254 / M. 183839)
Mimarî eserlerle ilgili beşince manzume, Târîh-i Serây-ı Hasan
Paşa başlığını taşımaktadır ve 10 beyittir. Allah’ın yardımıyla sarayın
tamamlanmasından dolayı ona şükürle başlayan şiirde, sarayın havadar bir
yerde ve akarsuyun kenarında inşa edildiği söylenmiştir. Nakışlarla süslenmiş
sarayın bahçesinde gül, karanfil, nergis ve reyhan çiçeklerinin olduğu
özellikle vurgulanıp, insanların dimağını güzel kokularıyla doldurduğu
söylenir. Şiir, binayı yaptıran Hasan Paşa’ya ve ailesine dua ile biter. Tarih
mısraı şudur:
25

پك اعال نو سرای دلكشا یاپدی حسان پاشا
Pek aᶜlâ nev-serây-ı dil-küşâ yapdı Ḥasan Paşa
(H.1256 / M. 1840-41)
Mimarî eserlerle ilgili son manzume, Bâb-ı Der-Tarih-i HaremSerây-ı Celaleddin Beg Der-Karye-i Jelibe26 başlığını taşımaktadır ve 5
beyittir. Şiirde genel övgü ve dua ifadelerinin haricinde özellikle vurgulanan
bir unsur yoktur. Tarih mısraı şudur:
24 Remzî, age., vr. 80b.
25 Remzî, age., vr.88b-89a.
26 Remzî, age., vr. 89a.
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بابی فتح اولسون سرای جان فزا جای صفا
Bâbı fetḥ olsun serây-ı cân-fezâ cây-ı ṣafâ (H.1254 / M. 1838-39)
2. Olaylarla İlgili Tarihler
A. Doğumlarla İlgili Tarihler
Divan’da 7 adet doğumla ilgili tarih manzumesi bulunmaktadır.
Bunlardan ilki Târîh-i Vilâdet-i Murteza Beg Evlâd-ı Nâzırzâde Abdulkadir
Beg Sâkin-i İştib 27 başlığını taşımaktadır ve 5 beyittir. Başlıktan da
anlaşılacağı üzere İştip’te yaşayan ve Nazırzâde Abdulkadir Bey olarak
tanınan şahsın Murtezâ adındaki oğlunun doğumu için yazılmıştır. Cevher
tarihtir, şiirin kenarında tarih rakamla verilmiştir ve tarih mısraı şudur:

بو میری مرتضئ عالم ایچره كامیاب ایله
Bu mîr-i Murteżâ’yı ᶜâlem içre kâmyâb eyle (H.1257 / M. 1841-42)
Divan’da doğumla ilgili ikinci tarih manzumesi Târîh-i Vilâdet-i Mîr
İsmâil Paşa Evlâd-ı Hasan Paşa28 başlığını taşır ve 14 beyittir. Merhum
Receb Paşa’nın oğlu Hasan Paşa’nın gece gündüz Allah’tan bir evlat istediği
ve sonunda muradına erdiği söylenerek, bu doğuma sadece Hasan Paşa’nın
değil, bütün kardeşlerinin sevindiği ve kurbanlar keserek dağıttıkları ifade
edilmiştir. Sadece kurbanlar kesilmemiş, ne kadar derviş varsa onlara da
sadakalar dağıtılmış ve gönülleri hoş edilmiştir. Çocuğu görmek için her
taraftan insanlar gelmiştir. Birçok şair de bu doğum için tarihler yazmışlardır.
Bu şairlerin arasında kendinde liyakat görmeyen Remzî de makbule geçer
diye bu tarihi yazmıştır. Son iki beytin son mısraları tarihi vermektedir:

بو ایكی بیتمز رمزی بررله تاریخی تامدر
طلوع ایتدی صدفدن كوهری مقبول پك اجال
بر ار كلدی دیدیكیم سویله مولودی ایچون تاریخ
قدم باصدی چو دهره میر اسماعیل مهراسا
27 Remzî, age., vr. 79b.
28 Remzî, age., vr. 83b.
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Bu iki beytimiz Remzî birerle târîùh-i tâmdur
Ṭulûᶜ itdi ṣadefden gevher-i maḳbûl-i pek-iclâ (H.1244 / M. 1828-29)
Bir er geldi didi kim söyle mevlûdi içün târîùh
Ḳadem baṣdı çü dehre mîr-i İsmâᶜîl mihr-âsâ (H. 1244 / M. 1828-29)29
Divan’da doğumla ilgili üçüncü tarih Târîh-i Vilâdet-i Azîz Beg
Evlâd-ı Abdurrahman Paşa 30 başlığını taşımaktadır ve 7 beyittir. Şiirde
Allah’ın Rasim Paşa’ya31 lütfünden bir evlat verdiği söylenmiş ve Receb
Paşa’nın torunu Aziz Bey olduğu ifade edilmiştir. Tarih beyti şudur:

دعا مانند بر احراج ایدوب رمزی دیدم تاریخ
دراز عمر یله هم زوق صفا احسان ایده باری
Duᶜâ mânend bir iḥrâc idüb Remzî didüm târîùh
Dırâz ömr ile hem zev 32 (ü) ṣafâ iḥsân ide Bârî (H.1248 / M. 1832-33)33
Bir diğer doğum tarihi Târîh-i Rızâ Beg Evlâd-ı Hasan Paşa34 başlığını
taşımaktadır ve 11 beyittir. Hasan Paşa, Receb Paşa’nın oğullarından biridir.
Müjdeciler birbiriyle yarışarak doğum haberini verdikleri ifade edildikten
sonra, kurbanların kesildiği ve sadakaların dağıtıldığı söylenir. Şiir övgü ve
dua ile sona erer. Tarih, burada çocuğun adıyla oluşan terkiple verilmiştir:

استه مز اندیشە چوق تاریخیدر میر رضا
İstemez endîşe çok târihidür “Mîr Rıżâ” (H. 1251 / M. 1835-36)
29 Bu mısrada tarih olarak 1243 yılı çıkmaktadır ancak ilk mısrada “bir er geldi” ifadesiyle
tarihe 1 rakamı ilave edileceği işaret edilmiş, böylelikle 1244 tarihine ulaşılmıştır.
30 Remzî, age., vr. 84b.
31 Abdurrahman Paşa, Abdurrahman Rasim Paşa olarak da bilinir (bk. İzeti, age., s. 330;
FEDAİ, Harid (2006). “Kıbrıslı Âşık Kenzî’nin Şiirlerinde Rumeli’deki Yer, Yapı ve Kişi
Adları”, Hikmet İlmî Araştırma Dergisi, Sayı 7, s. 32).
32 “Zevk” kelimesi “ze ( ”)زile değil, “peltek ze ( )ذile yazılır. Fakat ebced hesabında
“ze”nin harf değeri 7 iken “peltek ze”nin harf değeri 700’dür. Eğer kelime “peltek ze” ile
yazılmış olsa tarih tutmayacağı için şair tarafından bilinçli olarak “ze”nin tercih edildiği
düşünülmektedir.
33 Tarih mısraının ebcedle toplamı 1249’u vermektedir fakat ilk mısrada “bir ihrâc idüb”
sözünden hareketle 1 çıkartılarak 1248 tarihine ulaşılmıştır.
34 Remzî, age., vr. 85a.
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Divan’da doğumla ilgili bir diğer tarih yine Hasan Paşa’nın Mahmud
Tal’at adındaki oğlunun doğumu vesilesi ile yazılmıştır ve Târîh-i Vilâdet-i
Mîr Mahmûd Tal’at Evlâd-ı Hasan Paşa35 başlığını taşımaktadır. Manzume
9 beyittir. Receb Paşa’nın torunu olduğu söylendikten sonra doğum için
yine sadakaların dağıtıldığı ve kurbanların kesildiği ifade edilmiştir. Tarih,
tamiyeli tarihtir:

كلوب اوچلر دیدی ای رمزی دورمه سویله بر تاریخ
قدم باصدقده بو محمود طلعت دار دنیایه
Gelüb üçler didi ey Remzî durma söyle bir târîùh
Ḳadem baṣdıḳda bu Maḥmûd Ṭalᶜat dâr-ı dünyâya
(H. 1253 / M. 1837-38)36
Divan’daki altıncı doğumla ilgili manzume Târîh-i Vilâdet-i Halîl
Kâmil Beg Evlâd-ı Hıfzî Paşa37 başlığını taşımaktadır ve 12 beyittir.
Bahadırlıkla ünlü olan Hıfzî Ali Paşa’nın, Receb Paşa’nın ikinci evladı
olduğu, oğlunun doğumunun ardından kurbanlar kesilip, hediyeler dağıtıldığı
söylenir. Tarih mısraı şudur:

سریری دار دنیایه كلنده بو كل رعنا
Serîr-i dâr-ı dünyâya gelende bu gül-i raᶜnâ (H. 1253 / M. 1837-38)
Divan’da doğumla ilgili son tarih Târîh-i Vilâdet-i Es’ad Beg Evlâd-ı
Celâleddin Beg38 başlığını taşır, manzume 12 beyittir. Şiir Celaleddin Bey’in,
Receb Paşa’nın evlatlarının en küçüğü olduğunu vurgulayarak başlar ve onun
cömertliği, yiğitliği övülür. Hak erenlerden gece gündüz bir evlat istediği
ve samimiyetle yapılan duaların kabul olduğu, muradına erdiği söylenir.
Çocuğun geliş müjdesi için kurbanlar kesilmiş ve sadakalar dağıtılmıştır.
Tarih mısraı şudur:
35 Remzî, age., vr. 86a.
36 Tarih mısraının toplamı 1250’dir fakat ilk mısradaki “gelüb üçler” ifadesinden tarihe 3
rakamının ilave edileceği düşünülerek 1253 tarihine ulaşılmıştır.
37 Remzî, age., vr. 86b.
38 Remzî, age., vr. 87b.
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نو كلی معنا درر بو میر اسعد ماه لقا
Nev-gül-i maᶜnâ durur bu Mîr Esᶜad-ı mâh-liḳâ
(H. 1251 / M. 1835-36)
B. Toplantılarla İlgili Tarihler
Divan’da toplantılarla ilgili iki tarih manzumesi bulunmaktadır.
Bunlardan ilki Târîh-i der-âmed-i dervişân dergâh-ı Sersem Ali Baba39
başlığını taşımaktadır ve 12 beyittir. Dervişân olarak burada tanımlanan
kişiler, Harâbâtî Baba Tekkesi’nin, şairin adlandırmasıyla Sersem Ali Baba
Tekkesi’nin, imarını ve genişletilmesini temin eden, Receb Paşa’nın dört
oğlu olduğu anlaşılmaktadır. Şair, tekkenin açılışından duyduğu sevinci
dile getirirken, Receb Paşa’nın da maksadının bu olduğunu söyler. Bunların
arasında ise Abdurrahman Paşa’nın, evliya ocağını yeni baştan uyandırdığı
söylenip, evliyanın nazarında yaptıklarıyla öne çıktığı ifade edilir. Tarih
mısraı şudur:

ینیدن اولدی روناق درگهی سرسم علی بابا
Yeniden oldı40 revnaḳ dergeh-i Sersem ᶜAli Baba
(H.1246 / M. 1830-1831)
İkinci toplantıyla ilgili tarih manzumesi de yine bu dört kardeşin bir
araya gelmeleri ile ilgilidir. Manzume Tarih-i cemiyyet-i çâr dâder evlâd-ı
Receb Paşa nûru’llâhi kabre41 başlığını taşımaktadır ve 12 beyittir. Bu
manzumede söz konusu şahıslar adlarıyla zikredilip, her birinin öne çıkan
özellikleri sıralanmıştır. Şiir,
ùHażret-i Receb Paşa evlâdları pâk iḥtirâm
Cemᶜ olınca bir yere gün doġdı defᶜ oldı ẓalâm
39 Remzî, age., vr. 78a.
40 Divan’da bu kelime hem “oldı” hem de “buldı” şeklinde okunabilecek biçimde
yazılmıştır fakat “buldı” okunursa tarih bir yıl sonrayı vermektedir. Bu yüzden “buldı”
okunuş şeklindeki “be” ve “vav”ın üzerine “elif” ve “vav” yazıldığı düşünülmektedir.
Ayrıca bu dört kardeşin bir araya gelmeleriyle ilgili bir sonraki tarih manzumesinin yılının
da 1246 olması, bu tarihin aynı olduğunu düşündürmektedir.
41 Remzî, age., vr. 78b.
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beytiyle başlamaktadır. Daha sonra dört kardeşin de ârif-i billâh oldukları,
insanı görür görmez ne olduğunu anladıkları söylenir. Receb Paşa’nın ilk
oğlu Abdurrahman Paşa’dır. İlmi ve yeteneğinin çok hoş olduğu, ayrıca
işinin cömertlik olduğu söylenir. Receb Paşa’nın ikinci oğlu Hıfzî Paşa’nın
da mertliği ve savaşlardaki cesareti ön plâna çıkarılır. Üçüncü kardeş, Hasan
Paşa’dır. Anlayışlı ve akıllı olduğu, gariplere hallince yardımda bulunup,
onları mutlu ettiği söylenir. Dördüncü kardeş, Celâleddin Bey’dir. Minyon
tipli olmasına rağmen, anlayışta ve zekâda kuvvetli olduğu vurgulanır. Daha
sonrasında şair, bu şahıslar için övgü ve duada bulunur. Son beytin her iki
mısraında da tarih verilmiştir, ayrıca mısraların altında da rakamla tarihler
yazılmıştır.

رمزیا بر بیت دو مصرع ایكی تاریخ دیدم
سوز دگل حیری دعادر دلده مقصود مرام
حمد هلل چار دادر بر آرایه گلدیلر
حق حطادن صقلسون تا كیم الی یوم قیام
Remziyâ bir beyt dü mısraᶜ iki târîùh didüm
Söz degil ùhayr-ı duᶜâdır dilde maḳsûd (ü) merâm
Ḥamdü’l-illâh çâr dâder bir araya geldiler (H.1246 / M. 1830-31)
Ḥaḳḳ ḥaṭâdan ṣaḳlasun tâ kim âlâ-yevm-i ḳıyâm (H.1246 / M. 1830-31)42
C. Kitap Yazımı İle İlgili Tarih
Divan’da bu başlık altında değerlendirilebilecek bir manzume vardır
ve Köprülülü Muhammed Beg Kitâb-ı Muhammediyye’yi İnşâ Kıldugı
Zamân Matlub Eylediği Târîhdür43 başlığını taşır. Şiir 12 beyittir. Başlıktan
da anlaşılacağı üzere Köprülülü olan ve şiirde adı Muhammed Mir Ahmed
42 Her iki mısraın ebced hesabıyla toplamı 1246 çıkmamaktadır; birinci mısraın toplamı
1243, ikinci mısraın toplamı 1237’dir. Divan’da mısraların altında rakamla 1246 tarihi
rakamla yazıldığı için burada da tarih bu biçimde yazılmıştır. Tarihin, tamiyeli tarih olması
ihtimali sebebiyle önceki beyite de burada yer verilmiştir. Eğer bir önceki beyitte tarihe
ilave olacak rakamlara işaret varsa da tarafımızca bulunamamıştır.
43 Remzî, age., vr. 81b.

131

. Yrd. Doç. Dr. Haluk AYDIN

Ağazâde olarak geçen kişi, yeni bir Muhammediyye istinsahı için şairden tarih
yazmasını talep eder. İlk dört beyitte Muhammediyye ve yazarı Yazıcıoğlu
Muhammed Efendi söz konusu edilir. Yazıcı oğlu için, bilgin ve sahibü’licâd sıfatlarını kullanan şair, Muhammediyye hakkında da çok güzel bir telif
eser olduğu, hakikatin sırrını keşfettiği, kenarsız bir deniz gibi olduğu ve
içerisindeki her bir nüktenin inciye benzediğini söyler. Kitabın konusunu,
peygamberlerin şahının övgüsü şeklinde açılayan şair, her tarafı ayet ve
hadislerle dolu olan bu kitabı okudukça müminlerin imanı artar demektedir.
Manzumede müstensihin, kitabı istinsah etme sebebi olarak, günahlarının
affına sebep olacağı ümidi dile getirilir. Daha sonra Remzî, müstensihin
edeple eline kalemi alıp, güzel bir yazıyla kitabı yazdığını; her bir noktasının
hakikat incisine ve sevgilinin yanağındaki benlere benzediğini; görenlerin
gerçekten beğendiğini söyler. Sonrasında eser sahibi için duada bulunur.
Tarih beyti şudur:

گلوب بر ار دیدی سویله به ای رمزی تاریخ
ایروب عون آلیهی بو كتابی ایلدی انشا
Gelüb bir er didi söyle be ey Remzî târîùh
İrüb ᶜavn-ı İlâhî bu kitâbı eyledi inşâ (H. 1250 / M. 1834-35)44
Ç. Memuriyet İle İlgili Tarih
Divan’da Sofyalı Osmân Paşa’nın Vezaret Târîhidür45 başlıklı,
memuriyetle ilgili bir manzume bulunmaktadır. Şiir 6 beyittir. Manzumede
dönemin padişahı Sultan II. Mahmûd’un da adı geçmektedir. Sultan Mahmud,
Osman Paşa’yı Niş’in muhafazası için vezirlik rütbesiyle tayin etmiştir.
Şiirde genel övgü ve dua ifadelerinin haricine bu bilgiler bulunmaktadır.
Tarih beyti şudur:

كتوردی چار یاری یاره هاتف سویلدی تاریخ
دمادم دولت ایله شاز دائم اول مبارك باد
44 İkinci mısraın toplamı 1249 tarihini vermektedir fakat ilk mısradaki “gelüb bir” ifadesi
sebebiyle tarihe 1 rakamı ilave edileceği düşünülerek 1250 tarihine ulaşılmıştır.
45 Remzî, age., vr. 82a.
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Getürdi çâr yârı yâre hâtif söyledi târîùh
Dem-â-dem devlet ile şâz dâᵓim ol mübârek bâd
(H. 1250 / M. 1834-35)46
D. Vefatlarla İlgili Tarihler
Remzî Divanı’nda vefatla ilgili iki adet manzume bulunmaktadır.
Bunlardan ilki Sofya Mütesellimi Merhûm Es’ad Ahmed Begin Vefat
Târîhidür47 başlığını taşıyan 6 beyitlik manzumedir. Metinden hareketle,
adı geçen kişinin görevinin başında iken aniden öldüğü anlaşılmaktadır.
Cömertliğiyle övülen merhumun bu özelliği sebebiyle, dünyanın kendisini
çekemediği ve ona ölüm kadehini sunduğu, dostlarının da büyük üzüntü
yaşadığı söylenir. Tarih mısraı şudur:

قودی بو فانی دهری سوئ فیردوسه روان اولدی
Ḳodı bu fânî dehri sûy-ı fîrdevse revân oldı (H. 1237 / M. 1821-22)
Vefatla ilgili ikinci tarih manzumesi de Sofya Mütesellimi Es’ad
Ahmed Bey’in karısı için yazılmış olmalı. Manzume sırası olarak, hemen
söz konusu şahsın vefatıyla ilgili manzumenin ardından geliyor olması, bu
yönde bir fikir uyandırmaktadır. Şiir Yine Merhûmun Zevcesinün Târîh-i
sûznâkidür48 başlığını taşımaktadır ve 6 beyittir. Manzumede “Olupdı
Müslime ol zât- ı pâkün nâmı çün dilde” mısraından vefat eden hanımın
adının Müslime olduğu anlaşılmaktadır. Manzumenin diğer kısımlarında
merhume için genel ifadelerle övgü ve kaybından duyulan üzüntü dile
getirilmiştir. Tarih mısraı şudur:

شفیع اوله اكا اول فاطمه بنت حبیب هللا
Şefîᶜ ola aña ol Fâṭıma binti Ḥabîbu’llâh (H. 1236 / M. 1820-21)
46 Tarih mısraının toplamı 1246 yılını vermektedir ancak ilk mısradaki “getürdi
çâr” ifadesinden, tarihe 4 rakamının ilave edilmesi gerektiği düşünülerek 1250 yılı
bulunmuştur.
47 Remzî, age., vr. 82b.
48 Remzî, age., vr. 83a.

133

. Yrd. Doç. Dr. Haluk AYDIN

SONUÇ
Bu çalışmayla, daha önce kendisi hakkında hiçbir bilgi olmayan,
19. yüzyıl Bektaşi şairlerinden Remzî hakkında ilk bilgi ve tespitler ortaya
konulmuştur. Buna göre, şairin bugünkü Makedonya sınırları içerisinde
hayatını sürdürdüğü, özellikle Kalkandelen şehrinin çevresinde şekillenen
şiirlerden anlaşılmaktadır. Yaşadığı dönem, 18. yüzyılın sonlarıyla 19.
yüzyılın ilk yarısı olarak tahmin edilebilir. Bektaşi tarikatının müntesibi
olduğu anlaşılan Remzî, şiirlerinde ehl-i beyt ve on iki imam sevgisini
sıkça dile getirmiş; bunun yanında özellikle Balkan coğrafyasındaki
Bektaşi tarikatının pirlerini de şiirlerinde konu edinmiştir. Genel olarak
tasavvufî ve ilahî aşkı konu alan şiirlerinde, yaşadığı dönemin klâsik Türk
şiirinin özellikleri görülür. Hayatı hakkında biyografik kaynaklarda bilgi
bulunmayan şairin Divan’ı, şimdilik kendisi hakkında bilgi verebilecek en
sağlam kaynaktır.
Remzî, yazmış olduğu 19 adet tarih manzumesiyle yaşadığı
dönemine bir anlamda tanıklık etmiş; aynı zamanda kendisi, yaşadığı dönem,
coğrafya ve olaylarla ilgili okuyucusuna ipuçları vermiştir. Sadece tarih
manzumelerinden bile yola çıkılarak, şairin yaşadığı sosyal çevre, dönemin
idarecileri ve önde gelen kişilerle bu kişilerin münasebetleri hakkında bilgi
bulmak mümkündür. Bir anlamda tarih bilimine yardımcı olabilecek bu
bilgiler, sadece bir tarih bilgisinden ziyade, kültürel ve sosyal anlamda da
yıllar sonrasına ipuçları sunmaktadır.
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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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A NEO-CLASSİCAL BALKAN POET’S REQUIEM ON
MOTHERLAND: SKOPJE AND MACEDONİA İN THE
POETRY OF ABDULFETTAH RAUF - 2
Assist. Prof. Dr. Ertuğrul KARAKUŞ
University of Kirklareli – Turkey, Faculty of Literature
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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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NOT: Bu makalenin birinci kısmı HİKMET dergisinin Mayıs 2014
tarihli 23. sayısında yayınlanmıştır.
3.Ümitsizlik
Abdülfettah Rauf’un şiirlerine “vatan” teması açısından bakıldığında,
şairin mazi-hâl karşılaştırmalarının ardından, zaman zaman vatanın geleceği
konusunda ümitsizliğe kapıldığı görülür. Şair, sürekli olarak vatanın
durumuyla ilgili uyarılarda bulunur. Hâlden hoşnutsuzluğunu, en çarpıcı
mısralarla dile getirir.
“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)
Şaire göre vatanın başına gelen öyle bir musibettir ki, düşünmesi
bile titretir, kalpleri çelik olsa eritir ve teni kaya olsa devirir. Görüldüğü gibi
şair, vatanın “hâl”ini son derece etkili örneklerle dile getirmektedir. Ancak
şair, bu sözlerin bile etkili olmadığını düşünerek çoğu zaman şiddetli bir
ümitsizliğe kapılır.
“Ne çare ki kanadı yolunmuş bir tâirim
Kendi hor mezarında ağlayan bir zâirim
Gözsüzler diyarında doğan bir kış güneşi
Sağırlar arasında öten bülbül şairim”
(Ey Hayat Bî-Vefâ! Ey Ömür Pür Cefâ ve Ey Âlem Bî Safâ!-12 Şubat 1960)
Bu dizelerde de görüldüğü gibi şairi bu ümitsizliğe iten şey, vatanda
yaşayan insanlara derdini anlatamamasıdır. Özellikle de “Gözsüzler diyarında
doğan bir kış güneşi” dizesi bu durumu en iyi anlatan dizedir. Burada vatanın
durumu “kış” sözcüğüyle, şairin uyarıları da “kış güneşi” sözcükleriyle
anlatılmıştır. Ancak kışın doğan bu güneş, o kadar değerli olmasına rağmen,
kimse tarafından görülmez. Çünkü insanlar adeta “gözsüz”dür.
Aynı zamanda şair, kendisini “sağırlar arasında öten bülbül”e de
benzetir. Yani şair, sözü ne kadar güzel söylerse söylesin, hitap ettiği kitle
sanki sağırdır ve bu uyarıları duymazlar. Bütün bu dizelerde şair esasen,
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neden karamsarlığa kapıldığının gerekçelerini dile getirir. Kimseye derdini
anlatamayınca şairin “bel bağlayacak” kimsesi kalmaz.
“Kime bel bağlayayım söyle nice ağlayayım
Ne vatan kaldı ne din kaldı ne millet kaldı” (Ümitsiz- 6 Eylül 1959)
Şairin ümitsizliği “Hayret ve Dalâlet His Figânları” şiirinde daha net
ifadelerle dile getirilir.
“Tanrım bize çok acı bu yakıcı tecellî
Kalmadı tek bir ümit kalmadı bir tesellî
Yurdu gitmiş yurttaşı kalmamış bir bedbahtın
Encamı meçhul değil pek belli”
(Hayret ve Dalâlet His Figânları- 16 Şubat 1960)
Buradaki “Yurdu gitmiş yurttaşı kalmamış bir bedbahtın” dizesi ile
şiirin yazıldığı yıl olan 1960 arasında kuvvetli bir bağ olduğu düşünülebilir.
Bilindiği gibi peyderpey devam eden “göç”, 1950 ve 1960 yılları arasında
hızlanmıştır. Şairin 1960 yılında yazdığı bu şiirinde “yurttaşı kalmamış”
ifadesini kullanması dikkat çekicidir. Ve bu da şairin ümitsizliğinin bir
nedenidir.
Şairi ümitsizliğe iten, sadece milletin göç sonucu sayısının azalması
değil, aynı zamanda büyük emeklerle kurulan beş asırlık bir dünyanın da
kaybolmasıdır.
“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)
Bazı şiirlerde ümitsizlik vatanı viraneye, şairi de bu viranede öten bir
baykuşa benzetmekle tezahür eder.
“Bense feryadımla ol viranede bir baykuşum
Sanki kalbinden vurulmuş haykıran hor bir kuşum”
(Hicrân-ı Vatan Hamâsî İçinde-13 Şubat 1960)
Şairin bu kadar feryat etmesinin en önemli sebeplerinden birisi
de “vatan” diye çok sevdiği bu topraklarda kendisine yer kalmadığını
hissetmesidir. Bu da şair için çok ciddi bir ümitsizlik kaynağıdır.
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“Mahvoldu hayalim emelim …… eyvah
Bîçâre gönül söyleyecek söz bulamaz ah
Artık ne bu toprak üzerinde bize yer var
Yok yok ne de göklerde bize bir medet Allah!”
(Kara Akşam)
Şair bu şiirinde ümidinin tükendiğini “Yok yok” ifadeleriyle vurgular.
Ümitsizlik içeren şiirlerde, vatanın akıbeti sadece “yâr olmamak”la kalmaz.
Aynı zamanda vatan, “dert ve mâtemhâne” olarak da görülür.
“Müslümana dert ve mâtemhâne olmuş bir vatan” (Hicrân-ı Vatan Hamâsî
İçinde-13 Şubat 1960)
Zaman zaman “Dert ve mâtemhâne” olan bir vatandan ümidini kesen
şairde, neticede ümitsizlik o dereceye varır ki, şair yurduna vefasızlığından
dolayı “ilân-ı nefret” yapar.
“VEFASIZ YURDA İLÂN-I NEFRET
Kucağında yâd eller buluyorken lezzeti
Yatar benim kalbimde onun hüzün ve hasreti
Ey dedelerden miras vefâsız yurdum
Sana artık sevgimin söndüğünü duyurdum
Sen bana yâr olmadın ben de senden ırağım
Artık benim değildir bağım, dağım, çırağım”
(Vefasız Yurda İlân-ı Nefret- 6 Şubat 1960)
“Vefasız” ve “yâr olmayan” bir yurda karşı şair sonunda sevgisinin
bittiğini ilan eder. Burada şairi ümitsizliğe sevk eden en önemli şeyin, vatanın
kucağında yâd ellerin lezzet bulası olduğunu belirtmemiz gerekir. Şair bunu
birçok şiirinde vurgular.
“Zira bu vatan şimdi benim kalmadı gitti
Yâd elde kalıp bizleri gark-ı keder etti
Yâ Rab eriyen gün gibi bu kalbi eritti
Sabrım da batan gün gibi mahvoldu ve bitti”
(Akşam-19 Teşrîn-i Evvel 1960)
Bu dizelerde de vatanın şaire yâr olmaması, yâd elde kalması,
şairi ümitsizlik noktasına getirir. Ancak Abdülfettah Rauf’un şiirinde
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“ümitsizlik”in sonucu, bazı şiirlerinde “hayatı sorgulamaya” kadar gider.
“Milletimi ezdiler yüreğimi üzdüler
Her düzeni bozdular niçin ben yaşıyorum” (Dert Söyleşir-11.09.1959)
Şairin, yıllar süren halkı bilinçlendirme çabası ve vatan için yazdığı
birçok ağıt niteliğindeki şiirden sonra yaşama nedenini sorgular duruma
gelmesi, ümitsizliğin son aşamasıdır.
“Melâl ü nekbet içinde niçin kaçar koşarım
Yaşar isem de fakat ben aceb niçin yaşarım
Ben ölümün istiyorum ah! Ölüm dahi müşkil
Ölüm veya yaşamak bir emel midir şaşarım” (Vevâ-yı T…)
Ancak şair, ümitsizlik sonucunda içerisine düştüğü onca “yaşam
sorgulaması” na rağmen, elinde fırsat olsa vatan ve millet için neler
yapabileceğini de sıralar.
“Zulme isyan ederek adl ü hakka tapardım
İkbâlimi çalandan ben o hakkı kapardım
Şiir ve şuur yolunda şehnâmeler yazarak
Vatan vefa edeydi ben de bir şey yapardım” (Ey Hayat Bî-Vefâ! Ey Ömür
Pür Cefâ ve Ey Âlem Bî Safâ!-12 Şubat 1960)
Görüldüğü gibi şair, bu dizelerinde aslında zulme uğradığını,
ikbâlinin çalındığını ve vatan için yapabileceği birçok hizmeti yapmasına
izin verilmediğini vurgulamaktadır. Ancak şairin bunları yapabilmesi
“vatanın vefa etmesine” bağlıdır.
4.Ümit
Abdülfettah Rauf’un şiirlerinin büyük bir çoğunluğu ya doğrudan
vatan için yazılmıştır ya da dolaylı olarak vatan temasına bağlanır. “Yine
Vatan İçin”, “Hep Vatan İçin” gibi bazı şiirlerinin ismindeki “yine” ve “hep”
gibi ifadelerden de anlaşılacağı gibi, şairin şiirinde “vatan” teması diğer
temalara göre kolaylıkla fark edilecek kadar çok yer alır. Şairin hayatındaki
dönüm noktalarına baktığımızda da vatan sevgisi ve mücadelesinin hatırı
sayılır bir derecede yer tuttuğu rahatlıkla görülür. Zaman zaman düştüğü
karamsarlık dolayısıyla bazı şiirlerinde ümitsizliğini dile getirmesi, onun
vatan konusunda iflah olmaz bir karamsarlığa kapıldığını göstermez. Zira
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şairin, dostluk ilişkilerinde de “ümitvar olma” yanlısı olduğunu, kendisini
tanıyanların anlattığı anılardan anlayabiliyoruz. Abdülfettah Rauf’un “Ümit
Al” adlı sürekli ümit tavsiye eden şiiri için yazılan haşiyede, bunun en güzel
bir örneğini anlatılır:
“Haşiye: “Ümit al” şiirine dair bir hatıra
Merhum üstadımız Abdülfettah Efendi’nin bilhassa 1953’ten itibaren
terennüm ettiği şiirlerin ekserisi dikte suretiyle yazılmıştır. Bu nedenle bu
şiire değinmek isterim. Bu şiire sebep merhum üstadım ve kardeşim Kemal
Efendi olmuştur. Vardar kenarında ikindiyi müteakip vatanımızda istikbal
olup olmadığından bahis açıldı. Merhum Merhum Kemal Efendi çok hazîn
konuştu. Buralarda İstikbal-ı İslâm muhal olduğunu savundu. Ben de aksini
savundu idim. Böyle bir sözleşiden sonra sükût ve huzura dalan Abdülfettah
Efendi dikte suretiyle bu tarihî şiiri terennüm ettiler.”
Bu hatıradan da anlaşıldığı gibi Abdülfettah Efendi, vatan konusunda
ümitvâr olma yanlısıdır. Ve “Ümit Al” adlı şiiri terennüm eder.
“Utan arslan gibi ejdâda tavşan bir hafîd olma
Kitabın meşrikü’l âmâl iken sen nâ-ümit olma
Senin her şeye kadar öyle kâhir bir Allah’ın var
Gazalarda şehit ol öz firâşında şehit olma” (Ümit Al-Ağustos 1957)
Buradan da anlaşıldığı gibi şairi asıl ümitli kılan etken imanıdır. Daha
sonra da “arslan gibi” olan atalarından örnek almasıdır. Şair Allah’a vatan
konusunda güvenmeyi ve şanlı tarihe lâyık bir insan olmayı tavsiye eder.
Ancak burada şairin, sadece “ümitli olma”nın amaca ulaşmak için yeteceği
kanısında olmadığını da görüyoruz. Çünkü şair son mısrada, kendi yatağında
ölmektense gazalarda, mücadele ederek şehit olmayı telkin etmektedir.
Şair, son derece ümit dolu olarak dile getirdiği “Pür Ümîdim!” adlı
şiirde de amaca ulaşmayı bir şarta bağlar.
“Gerçi bin türlü felaketle bugün pâmalim
Yine birgün umarım parlayacak âmâlim
Külün altında kalan ateşe benzer halim
Sönmedi sönmeyecek neyr-i istiklâlim
Yılmayız karşımıza çıksa da bin bir zâlim
Pür ümîdim ki mukadder değil izmihlâlim”
(Pür Ümîdim!-19 Kanun-i Sânî 1959)
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Şair, “Külün altında kalan ateşe” benzettiği hâlinden gâyet ümitlidir.
Ancak burada şairin bir de şartı vardır: Bin bir zalimle de karşılaşılsa
yılmamak…
“Göğsümüzle tutarız düşse bütün Balkanlar
Azmimizle aşarız boğsa bütün al kanlar” (Pür Ümîdim!-19 Kanun-i Sânî 1959)
Bu dizelerde de şairin ümitli olmayı “azim”e bağladığı görülmektedir.
Abdülfettah Rauf’un ümit ve azim dolu bu dizeleri, yine kendisi gibi bir
vatan şairi olan Mehmet Âkif Ersoy’un “Garbın âfâkını sarmışsa çelik zırhlı
duvar/ Benim iman dolu göğsüm gibi serhaddim var!” dizelerini hatırlatır.
“Olacak kar topu her attığın ey güle atan
Ay ile yıldızı bir gün doğacak şimdi batan
Bir sebep kalmayacak geçmiş hale aratan
Bir gülistân olacak mezbele dönmüş bu vatan”
(Zulmetten Nûra-8 Eylül 1959)
Bu dizelerde de görüldüğü gibi şair, şiirde ortaya koyduğu ümitvâr
havanın devamına candan inanmaktadır.
“İlhâd ve hıyanet geberip hep ölecektir
Erbâb-ı hakîkat yine bir gün gülecektir”
(Ölecektir-Gülecektir-14 Teşrîn-i evvel 1936)
Son derece ümit içeren bu dizelerde de şairin “Erbâb-ı hakîkat”in
güleceğine olan inancının tam olduğunu görüyoruz.
Abdülfettah Rauf’un bazı şiirlerinde de, şairin kendi ümidini dile
getirmekten çok, hitâp ettiği kitleyi yani milletini ümitlendirmeyi kendisine
amaç edindiği bariz bir şekilde görülür.
“Dini bütün kalbi metin arkadaş!
Yurt gidiyor kaldığına küs ve şaş!
Dağlar önünde dikilip dursa aş!
Sel gibi tûfân gibi sen coş ve taş!
Hak ve zafer şâhikasında dolaş!
Haydi yiğit erlere kalk koş ulaş!” (Arkadaş-18 Ağustos 1956)
Milleti vatan için seferber etmeyi amaçlayan ümit dolu bu şiirlerde
şairin “coş, taş, koş, ulaş” gibi ses gücü açısından etkili ifadeleri sıkça
tekrarladığı görülmektedir.
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“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)
Milletine ümit vermeyi amaçladığı bu şiirinde de şairin, “namusunu
kurtar”, “yavrunu kurtar” gibi insan için çok önemli kavramları ön plana
çıkarttığı rahatlıkla görülebilir. Yine şair, tamamen ümit aşılamak için yazdığı
“Arkadaş!” adlı şiirinde insanlar için çok önemli bir değer olan “şehitlik”
vurgusu yapar.
“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)
Şair, “Vatan İçin” adlı şiirinde de vatanı kurtarmanın bir “vâcibe”
olduğunu vurguluyor.
“…
Geliniz sâha-i ikdâma ehillâ-yı vatan
Koşalım her neye mevkûf ise ihyâ-yı vatan
Karşıdan seyredilir mi aman imhâ-yı vatan
Koşalım vâcibedir bizlere inca-yı vatan
Verelim el ele pür Necdet ehibbâ-yı vatan” (Vatan İçin-1960)
Şairin bazı şiirlerinde, ümit aşılamak amaçlı yazdığı şiirlerinde etkiyi
arttırmak için kullandığı “namusunu kurtar”, “yavrunu kurtar”, “vacibe” gibi
ifadeler kadar etkili olacak başka bir yöntem daha denediği görülmektedir.
Bu yöntem de; “bahar, ilk yaz, çiçek, gül, bülbül” gibi olumlu çağrışımı
kuvvetli olan kavramlarla ümitvâr olmaya çağırmaktır.
“Yine yurdumda benim bir yeni ilkyaz olacak
Çöle dönmüş ovalar ot ve çiçekle dolacak
Bu ……. kanlı diken kütlesini hep yolacak
Yine bülbül ötecek gül açacak hep bulacak”
(Zulmetten Nûra-8 Eylül 1959)
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5.Dua
Abdülfettah Rauf’un vatanın âkıbetiyle ilgili değerlendirmeler içeren
şiirlerinde, bütün ümit dolu şiirlerinin yanında, zaman zaman düşülen yoğun
çaresizlik duygusunun etkisiyle, ümitsizliğin de ön plana çıkabildiğine daha
önceki ilgili bölümde değinmiştik. Bütün bu ümit ve ümitsizlik arasındaki
gidiş-gelişlerin yanında, vatan konulu şiirlerde en çok rastlanan bir başka
unsur da “dua”dır. Abdülfettah Rauf, inanan bir insandır ve bütün inanan
insanlar gibi duaya sıkça başvurur. Özellikle de “vatan sevgisi-hasretiendişesi” gibi kendisini ömrü boyunca meşgûl eden duygu ve düşünceler
söz konusu olduğunda, şairin duaya daha sık başvurduğu söylenebilir.
Birçok şiirinde şair, edeceği duayı dile getirmeden önce, vatanın ve
milletin hazin durumunu açıklar.
“Kırıldı güçlü bazular çözüldü titreyen dizler
Sana döndük şu yurdunda garib kalmış hazin bizler
Bütün canlar, cihanlar hükmüne tâbi büyük Allah!
Yetişmezsen çabuk artık bu yurda haddi hezâr eyvah!” (Vrapçişte’de Dere
Karşısında-20 Mart 1957)
Görüldüğü gibi şair öncelikle güçlü pazıların kırıldığından, titreyen
dizlerin çözüldüğünden ve öz yurdunda garip kaldığından bahsediyor. Daha
sonra da yetişmesi için Allah’a dua ediyor. Aynı durum “Efgân Yine Efgân!”
adlı şiirde de görülür.
“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)
Görüldüğü gibi şair bu şiirinde de öncelikle, vatanın kucağında
yabancıların yattığından, bütün ufukları zulüm ve zulmetin sardığından
bahsediyor. Ardından da dua ederek vatanı için bir rahmet pırıltısı istiyor.
Şairin “Portakalcı Amcaya! İstanbul!” adlı şiiri de bu durumun en güzel
örneklerindendir.
“İlâhi … büyüktür büyük
Eziyor altında kaldığımız yük
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Bunu sen tahfîf et büyük gücünle
Düşmanı kahreyle senin öcünle
İslâm’ın ruhuyla sen canlat bizi
Yazıktır silinsin bu yurttan izi” (Portakalcı Amcaya! İstanbul!-08.07.1959)
Şairin “Bir Garîbin Baharda Hazân Duyguları” adlı şiirinde de, vatan
ve milletle ilgili dua yoluyla istenecek şeylerden önce, Allah’ın “hâlık” sıfatı
övülür. Bu övgüye bağlı olarak da vatan ve milletle ilgili olarak dua yoluyla
isteneceklerin dile getirildiği görülür.
“Ey iskelete dönmüş ağaçlarda hayatı
Ey şen ölü toprakta bu canlı safahâtı
Halk eyleyen Allah!
Döndüm sana nâgâh
Solmuş bu koca millete ver ruh-ı baharı
Âsâr-ı baharın ile canlat bu diyarı
Şaşkınları sen hak yola irşâd et ilâhi
Peygamberin ümmetini şâd et ilâhi”
(Bir Garîbin Baharda Hazân Duyguları-25.04.1959)
Abdülfettah Rauf’un şiirlerine “vatan” öylesine hâkim olmuştur ki,
şiirlerinin hiç değilse bir kısmını okuyan insanda, bu şairin günlük yaşamının
büyük kısmını “vatanın durumunu” düşünerek geçirdiği izlenimi uyanır.
Dolayısıyla da şairin, vatanla ilgili bir duasını her fırsatta şiirine aldığını
söyleyebiliriz.
“Artık yetişir çektiğimiz bunca devâhî
Göster bize bir rûz-ı rehâ göster ilâhi
Geçsin şu geçen yıldaki ayyâm-ı felâket
Doğsun yeni yılda yeni bir ‘îd-i saâdet” (Geçmiş Sene ve Gelen Yıl-30
kanun-i Evvel 1954)
Görüldüğü şair “Geçmiş Sene ve Gelen Yıl” adlı bu şiirinde, yeni
yılı fırsat bilerek vatanıyla ilgili bir duayı şiirine almıştır. Şaire göre eski yıl
felaket günleriyle dolu geçmiştir. Bu yüzden şair duasında, vatanına yeni
yılda mutluluk gelmesi için dua etmektedir.
Bazı, vatan için dua içeren şiirlerde de, şairin artık sabrının ve
ümidinin tükenmek üzere olduğu göze çarpar.
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“Ey ölü toprağa solmuş çiçeğe
Kuru ormanlara can bahş Allah!
Bize de hubb-ı vatan ver canlat
Yoksa bu böyle giderse eyvah!” (Vrapçişte Deresinde Bir Feryâd-19 Mart 1957)
Dörtlükte de görüldüğü gibi şair vatanın durumundan çok endişelidir.
Şairin tek çare olarak Allah’ın yardımını gördüğünü son dizeden anlıyoruz.
İşte bu nedenledir ki Abdülfettah Rauf’un şiirlerinde vatan ve millet için
yapılan dualar önemli bir yer tutmaktadır.
		
Sonuç
Abdülfettah Rauf’un şiirlerine “vatan” teması açısından bakıldığında,
vatan sevgisi ve vatan hasretinin, vatanın şanlı geçmişi ile hoşnut olunmayan
hâlin, vatana dair tükenmiş umutların ve canlı tutulmaya çalışılan umutların
bir arada olduğu görülür.
Abdülfettah Rauf doğup büyüdüğü ve yaşadığı topraklar olan Üsküp
ve Makedonya’yı çok sevdiğini, değişik şiirlerinde dile getirir. Hasret dolu
şiirler yazar. Ayrıca şair, mazi-hâl kıyaslaması yapar ve vatanının mazisini
şanlı bulur, hâlini ise yüzyılların kültür birikiminden ve medeniyetinden
koptuğu için beğenmez. Hatta vatanın şaire göre köksüzleşen bu hâli ona
acı verir. Ayrıca şairin vatan sevgisi, çoğu zaman Üsküp ve Makedonya
sınırlarını da aşar. Şair, birçok şirinde Mısır, Cezayir, Tataristan gibi İslâm
dünyasının değişik yerlerini de kendi vatanı olarak görür ve buraların
dertleriyle dertlenir.
Abdülfettah Rauf’un birçok şiirinde, yüzyıllarca süren etkili bir Türkİslâm kültürünün değişmesi sonucunda ortaya çıkan vatanın durumu tasvir
edilir. Şair, bu durumla ilgili tasvirlerinde kimi zaman devre şahitlik edecek
kadar çok ayrıntıya girer. Bu tasvirler çoğu zaman “mazi-hâl karşılaştırması”
şeklinde olur.
O dönemde siyasi ve kültürel bir değişim yaşayan vatan, Abdülfettah
Rauf’un şiirinde duygusal duruma bağlı olarak “virane, zindan, mezarlık”
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olarak tasvir edilebilmektedir. Şiirlerden anlaşılmaktadır ki, vatanını bu
kadar seven bir şairin vatanı için bu tasvir ifadelerini kullanmasının nedeni,
köklü bir şekilde değişen siyasi ve kültürel ortamdır.
Abdülfettah Rauf’un birçok şiirinde, şairin vatanın geleceği
konusunda ümitsizliğe kapıldığı görülür. Şair, vatanın durumuyla ilgili
uyarılarda bulunur. Vatanın düştüğü bu durumdan kurtulamayacağına dair
ümitsizliklerini de, en çarpıcı mısralarla dile getirir.
Abdülfettah Rauf’un vatan konusunda zaman zaman düştüğü
ümitsizliğini bazı şiirlerinde dile getirmesi, onun vatan konusunda sürekli
karamsar olduğunu göstermez. Zira birçok şiirinde şair, ümidini hep canlı
tuttuğunu vurgular ve bununla da kalmayıp hitap ettiği kesimin ümitlerini
canlı tutmaya yönelik şiirler yazar.
Şairin vatan konulu şiirlerde en çok rastlanan bir başka unsur da
“dua”dır. Özellikle de “vatan sevgisi-hasreti-endişesi” gibi şairin hayatı
boyunca meşgûl olduğu konularda, şiirlerde duaya daha sık başvurulduğu
söylenebilir.
Kendi dönemiyle ilgili şartlar dâhilinde Abdülfettah Rauf’un
şiirlerine “vatan” teması açısından bakılacak olursa, bu temanın şiirlerin
geneli içerisinde hatırı sayılır bir oranda yer tuttuğunu görülür. Şairin
eserlerine “vatan hassasiyeti” açısından bakılırsa, bu eserlerin, Mehmet Âkif
ERSOY, Abdullah TUKAY, Bahtiyar VAHAPZADE, Abdülhamit Süleyman
ÇOLPAN, Cengiz DAĞCI gibi birçok Türk ve İslâm dünyası edebiyatçısıyla
büyük oranda benzer yaklaşımlar taşıdığı görülecektir. Şairin şiirine yansıyan
“vatan” konusundaki hassasiyetleri ideolojik kaygılardan uzak bir şekilde
değerlendirildiğinde, Abdülfettah Rauf’un “vatan şairi” sıfatını hak ettiği
söylenebilir.
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KOSOVA’DA TÜRKÇE EĞİTİMDEKİ SON
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ÖZET
Kosova’datarihsel olarak yaklaşık 555 yılın üzerinde köklü bir
Türkçe eğitim geleneğimevcuttur. Osmanlı döneminde Türkçe eğitim 1912
yılına kadar yürütülmüştür. İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra tekrar faaliyete
geçen çağdaş Türkçe eğitimin Kosova’da 63 yıllık kurumsal bir geleneği
bulunmaktadır. 2014 yılına kadar gelinen süreçte Türkçe eğitimi, yaşanan
sosyopolitik duruma paralelbir çizgide varlığını sürdürmüştür.Bu sosyopolitik
değişme ve gelişmeler, kimi dönemlerde Türkçe eğitimi nitelik ve nicelik
olarak olumlu, kimi dönemlerde de olumsuz olarak etkilemiştir. İktidardaki
yönetimlerin eğitim politikaları, öğretim kadrosu, ders kitapları, eğitim
araç ve gereçleri, öğrenci sayısı gibi faktörler Kosova’da Türkçe eğitimin
nitelik ve niceliğini etkileyen başlıca etkenleri oluşturmuştur. Bilindiği
üzere,bu süreçte nitelikli eğitimin en önemli araç ve gereçlerinden biri ders
kitaplardır.Makalemizde, Kosova’da gelinen aşamada Türkçe eğitimdeki
son gelişmeler ve bu bağlamda Türkçe ders kitaplarının yayımındaki son
durumirdelenecektir. Araştırmamızda, eğitim bilim incelemelerinde tercih
edilen nitel ve eğitim tarihi metodolojisikullanılacaktır.
Anahtar Kelimeler:Kosova, Kosova’da Türkçe Eğitim, Türkçe,
Türkçe Ders Kitapları.
*
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RECENT DEVELOPMENTS IN TURKISH EDUCATION
IN KOSOVO AND PUBLICATION OF THE TURKISJ
EDUCATIONAL BOOKS
Dr. Taner GÜÇLÜTÜRK
Kosova – Prizren, Balkan Turcology Research Center Research Fellow
(BAL - TAM), Turcologist , Researcher-Writer
E-mail: tanergucluturk@hotmail.com
SUMMARY
Historically in Kosovo about 555 years on deep-rooted tradition
of Turkish education is available. Durring the Ottoman period, Turkish
education was carried out until 1912. After the second world war Turkish
education, became in operation again and has 63 years of corporate tradition
in Kosovo. 2014 until the point that process Turkish education has existed
in parallel to the socio-political developments and changes, in some periods
Turkish education has influenced by the quality and quantity of positive
and negative. The education policies of the ruling government, teaching
staff, course books, educational tools and materials, factors such as the
number of the students are the main factors affecting Turkish quantifiable
and qualitative education in Kosovo. As is known in this process the most
important tools and equipment are qualified educational textbooks. Our
articles, will be examined in the Publication of the latest developments in the
Turkish education and textbooks. Our research, in education examination
date methodology will be used.
Keywords:Kosovo, Kosovo Turkish Education, Turkish, Turkish
Textbooks
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GİRİŞ
Osmanlı idaresinin 1912 yılında Kosova’dan çekilmesi ardından
Türk dilinde eğitim İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1951 yılından itibaren
görülmeye başlanır.1İki dünya savaşı arasında Arnavut ya da Sırp dillerinde
eğitim görmek zorunda kalan Türk çocukları, Türkçe bilen hocalardan ancak
devlet okulları dışında dini eğitim verilen camii mekteplerinde Türk dilinde
ders alabilmişlerdir.2Türkçe ders kitapları söz konusu olduğunda, Makedonya
hariç, “Türkçe eğitimin yasaklandığı iki dünya savaşı arasındaki dönemde
Abdülhakim Hikmet Doğan’ın haftada iki ders saati okuttuğu din dersleriyle
birlikte, “Usul-i Cedîd” metoduyla hazırlayıp, gizli olarak el altından dağıttığı
“Türkçe Dersleri (I, II, III, IV)” kitapları dışında”3, Türkçe ders kitabı ya da
Türkçe eğitime dair resmi olarak yürürlükte hiçbir şey yoktur.
1951 yılından sonra Kosova’da Türk dilinde eğitim yapılan
okullardaki eğitim kayıtlarına duyulan ilgi artmıştır.1951-2014 yılları
arasında Kosova’da Türkçe eğitim, yaşanan sosyopolitik duruma paralel bir
çizgide varlığını sürdürmüştür. Bu sosyopolitik değişme ve gelişmeler, kimi
dönemlerde Türkçe eğitimi nitelik ve niceliğiniolumlu, kimi dönemlerde de
olumsuz olarak etkilemiştir. Yönetimdeki iktidarların eğitim politikaları,
öğretim kadrosu, ders kitapları, eğitim araç ve gereçleri, öğrenci sayısı gibi
faktörler Kosova’da Türkçe eğitimin nitelik ve niceliğini etkileyen başlıca
etkenleri oluşturmuştur.
Kosova’da 1951 sonrasındaki ilk dönemlerde Türkçe eğitim için ders
kitabı ihtiyacı Üsküp’ten karşılanmıştır. Zira Makedonya Cumhuriyeti’nde
1 Yugoslavya Komünist Partisi Merkez Komitesinin kararı üzerine Özerk Bölgesi Ulusal
Kurumunun 3. Oturumunda Türk halkının anadilinde öğretim yapabilmeleri ve Türk
okullarının açılması kararlaştırılmıştır. 20 Mart 1951 tarihinde alınan Türkçe eğitim veren
okulların açılmasına ilişkin karar, aynı yılın 1 Nisan gününden itibaren uygulanmaya
konmuştur.
2 Bu dönemde ancak din görevlisi yetiştirilmesi için bazı medreselerin çalışmalarına izin
verilmiştir. 1943 yılına kadar Prizren medresesinde müderris Nusret Efendi tarafından
Türkçe eğitim verilmiştir. Nusret Efendi’nin vefatından sonra bu göreve Yakovalı Hasan
İslami Efendinin atanmasıyla dersler Arnavutça sürdürülmüş, 1947-49 yıllarında diğer
şehirlerde olduğu gibi Prizren’de kapatılan medrese Priştine’ye taşınmıştır.
3 Prof. Dr. Hamdi Hasan, “Makedonya Cumhuriyeti’nde Türkçe Ders Kitaplarının
Nitelikleri”, Avrupa Konseyi 2001 Avrupa Dilleri Yılı: Avrupa`da Yabancı Dil Olarak
Türkçe Öğretimi Sempozyumu Bildirileri, Milli Eğitim Bakanlığı, Ankara, 2001.
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Türkçe eğitime hemen İkinci Dünya Savaşı’nın hemen ardından başlanmış
ve kimi kitaplar bu sürede yayımlanmıştır. 1944/45 eğitim-öğretim yılında,
Üsküp "Tefeyyüz" İlkokulu'nda Türkçe eğitim alanında ilk adım atılırken4
aynı dönemde Makedonya'da 3.334 Türk çocuğu 27 ilkokulda Türkçe öğrenim
görme imkânına kavuşmuştur.5 1945 yılında tarihçi Fetah Süleymanpaşiç'in
ilkokul ikinci sınıflar için hazırladığı “Okuma Kitabı” yayımlanmıştır.6 1946
yılında ise Türk çocukları, Fetah Süleymanpaşiç ve Ferit Bayram'ın birlikte
hazırladıkları ilk “Türkçe Alfabe” isimli esere kavuşmuşlardır.Dolayısıyla
Kosova’daki Türkçe eğitime gerekli ders kitapları için lojistik kaynak
Makedonya’dan sağlanmıştır. Sadece ders kitapları değil, aynı zamanda
Türkçe eğitimde görev alacak öğretim kadroları da Üsküp’te hızlandırılmış
pedagoji kurslarından gerekli sertifikaya sahip olduktan sonra Kosova’da
İpek, Mitroviça, Vıçıtırın, Priştine, Gilan, Dobruçan, Prizren ve Mamuşa
gibi şehir ve köylerde işbaşı yapmaya başlamışlardır. Diğer bir deyişle,
gerek Türkçe ders kitapları için materyal desteği gerek eğitim kadrolarının
yetiştirilmesi noktasında Kosova’da Türkçe eğitim açısından Makedonya’nın
önemli bir üs olduğu söylenebilir.
1945-1970 yıllarında, tüm Yugoslavya cumhuriyetleri ve özerk
bölgelerinde eğitimde birleşik müfredat uygulanmıştır. Birleşik-ortak
müfredat ülkenin her yerinde uygulamada olduğu için Kosova’da
Türkçe ilkokullara ders kitapları ihtiyacı Makedonya Cumhuriyeti’nin
“ProsvetnoDelo” yayımevinin Türkçe yayımlamış olduğu ders kitaplarıyla
giderilmiştir. Ancak 1968 ve 1971 Anayasa değişiklikleri ve bilhassa 1974
Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti’ninAnayasası’nın düzenlemeleri
kapsamında birçok yetki ve görevler federe devlet düzeyinden Cumhuriyet
ve Özerk bölgelere geçmiş ve bu bağlamda, Kosova Özerk Bölgesi de
eğitimde müfredat hazırlama yetkisine sahip olmuştur.Ancak söz konusu
değişikliklerle cumhuriyet ve özerk bölgeler arasındaki müfredatlarda,
4 Hilat Selim, “Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nde Türk Dilindeki Okulların Kırk
Yıllık Gelişim ve Başarıları”, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Şubat 1985,
sayı 193, s. 25.
5 Nada Yurukova, “AVNOY'un İkinci Oturumu Kararlarının Makedonya'da 1944-1945
Öğretim Yılında Eğitim-Eğitim Sisteminin Kurulmasına Etkisi”, "Sesler", Aylık Toplum
Sanat Dergisi, Üsküp, Kasım 1983, sayı 180, s. 51
6 Hilat Selim, “Makedonya Sosyalist Cumhuriyeti’nde Türk Dilindeki Okulların Kırk
Yıllık Gelişim ve Başarıları”, "Sesler" Aylık Toplum Sanat Dergisi, Üsküp, Şubat 1985,
Sayı 193, s. 25.
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özellikle sosyal bilimlerde farklılıklar ortaya çıkmıştır. Bu farklılıklar
nedeniyleMakedonya Cumhuriyeti’nde yayımlanan ders kitapları Kosova
müfredatına uygunluk arzetmemiş vesöz konusuders kitapları Kosova’da
kullanılmaz hale gelmiştir.7
Kosova’dason yarım yüzyıl içerisinde Türkçe ders kitapları Kosova
Ders Kitapları Yayımlama Kurumu tarafından gün yüzügörürken, kurum
tarafından 1976 yılına kadar sadece iki Türkçe ders kitabı yayımlamıştır.8
1976 yılından sonra ise orta öğretimde reforma geçilmesiyle birlikte
yayımlanan Türkçe ders kitap sayısı artış kaydetmiştir. 1976-1985 yılları
döneminde ilkokul ve ortaokulların ilk evresi (I. ve II. sınıflar) için Kosova
Ders Kitapları Yayımlama Kurumu 26 ders kitabı yayımlamıştır.9
1984-1990 yılları arasında ise Kosova Ders Kitapları Yayımlama
Kurumutarafından Priştine’de özgün eserlerin yanı sıra çevirilerin de
yer aldığı toplam 47 ders kitabı yayımlanmıştır. Prof. Dr. Tacida Hafız
sorumluluğunda hazırlanan bu kitaplar devletin ders kitap kırtasiyelerinde
satılmıştır. 1987-1989 yıllarında ise Kosova Özerk Bölgesi Ders Kitapları
Yayımlama Kurumu, Türkçe ilkokul öğrencilerinin ihtiyaçları için özgün
olarak Salih Lika’nın Türkçe 1, 2, 3 ve 4. Okuma Kitabı, Fahri Kaya’nın
ilkokul 7. sınıfları için Okuma Kitabı, Bedrettin Koro ve İskender Muzbeg’in
5, 6, 7 ve 8. sınıflar için Tarih ders kitabı ve I. sınıflar için tercüme edilmiş
Doğa ve Toplumu Tanımak ders kitabı yayımlanmıştır.101994-1999 yılları
döneminde Sırbistan Ders Kitapları Yayımlama Kurumu’nun Priştine
Şubesi, Kosova’da Türkçe ilkokul ve liseler için 10 özgün ders kitabı, 2
öğrenci çalışma kitabı ve Türkçeye tercüme edilmiş toplam 59 ders kitabı
basmıştır.11
1999 Kosova Savaşı’ndan sonra Kosova’da Türkçe eğitim uzun
bir süre Türkçe ders kitaplarından yoksun kalmıştır. Ders kitaplarının
eksikliği basın organlarında yer alan çeşitli haber ve söyleşilerde geniş yer
7 Daha detalı bilgi için bkz. Bedrettin Koro, “XX. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Öğretim
Programlarının Uygulanması”, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi,
Sayı: 32 Yıl:2012/1, s. 151.
8 Nimetullah Hafız, 1990, “Kosova’da Yayımlanan Türkçe Ders Kitapların Bibliyografyası”,
Çevren, XVII, 79- 80, Priştine s. 37.
9 Nimetullah Hafız, 1990, a.g.m. s. 38-39.
10 Bedrettin Koro, “XX. Yüzyılda Kosova’da Türkçe Öğretim Programlarının Uygulanması”,
Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Sayı: 32 Yıl:2012/1, s. 151.
11 Koro, a.g.m., s.151.
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tutarken,değişik toplumsal tartışma platform ve toplantılarında eleştiri ve
tartışmaların odağında yer alan konulardan biri olmuştur. Kosova Savaşı’nın
hemen ardından bir iki ders kitabıyayımlanmış olsa da Türkçe eğitimdeki
ders kitabı eksikliği sorununu hafifletme noktasında yetersiz ve kısıtlı
kalmıştır.12Bu dönemde öğretmenlerin kendi özverileriyle bazı kitaplar,
yeni müfredata uygun şekilde, kaynak olarak Türkiye’den getirtilen ders
kitaplarından bölüm bölüm alıntılanarak ve fotokopi yoluyla çoğaltılarak
ciltleştirilmiş, Türkçe ders verilen okullarda öğrencilere “geçici ders kitabı”
olarak okutulmuştur.
Kosova Eğitim Bilim ve Teknoloji Bakanlığı uzun süre Türkçe ders
kitaplarının yayımlanmamasına gerekçe olarak bütçe “yetersizliği”ni ileri
sürmüştür. Diğer yandan basılacak Türkçe ders kitap tirajının az olması
yüzünden, Eğitim Bakanlığı’nın açtığıders kitap basımı ihaleleriözel basım
evleri için cazip gelmemiştir. Bu yüzden diğer etnik topluluklar ait ders
kitaplarının basımıilk zamanlarda özel basım evlerinin ilgisini çekmemiştir.
Ancak, bilhassa 2006 yılından sonra Eğitim Bakanlığı bu sorunu, çoğunluk
Arnavut topluluğuna ait kitapların basım ihalesini kazanan yayım evlerine
sayısal azınlıktaki toplulukların ders kitaplarının da basımını mecburi
kılarak aşabilmiştir. Öte yandan,Türkiye’den getirtilen bazıders kitapları
ise Kosova’daki ders müfredatına tamamen uymadığı için öğretmenlerin bu
kitaplardan faydalanması imkânı da çok kısıtlı olmuştur.
Eğitim Bakanlığının özgün ders kitap hazırlanması için açtığı kitap
ilan başvurularını, uzman kadro yetersizliği yüzünden bir süre neticesiz
bırakmıştır. 2006 yılında Prizren’de düzenlenen “IV. Kosova Türk Eğitim
Kurultayı”nda uzmanlar tarafından tespit edilen en önemli sorunlar ve öne
çıkan çözüm önerileri arasında “Kosova’da Türk eğitim ve öğretiminde
kullanılacak ders kitaplarının tercüme edilerek değil de, Kosova’daki
müfredata uygun Türkçe yazılması ve basılması, diğer ortak ders kitaplarının
ise Türkçeye tercüme edilmesi” yönündedir.13
Kosova’da 15.12.2006 tarihli 2002/2 sayılı “İlk ve Orta Eğitim
Yasası” ile 16.09.2011 tarihli 04/L-032 sayılı “Kosova Cumhuriyeti’nde
12 “Gündemden düşmeyen eğitim sorunları ivedi çözümler bekliyor”, Yeni Dönem Gazetesi,
Prizren, Sayı 344.
13 Mr. Taner Güçlütürk, Kosova'da Türkçe Eğitim ve Basın-Yayım Etkinlikleri, BAL-TAM
Türklük Bilgisi Dergisi, 2010, nr. 12, s. 229-247.
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Üniversite Öncesi Eğitim Yasası”na bağlı olarak Eğitim Bakanlığı
tarafından çıkartılan mevcut düzenlemeler, Kosova’daki tüm halklarınyanı
sıra Kosova Türklerine de fen bilimleri hariç, sosyal bilimlerdeki ders
müfredatının kendileritarafından, azınlığın tarihi ve kültürel özelliklerine
göre hazırlanması olanağını sunmuştur. Türkçe anadil dersi gibi, tarih, resim,
müzik kitapları Türk diline, tarihine ve kültürüne göre hazırlanmasında
özgün çalışmalara önem verilmiş ve matematik, fizik, kimya, coğrafya gibi
ders kitaplarının ise tercüme edilmesi öngörülmüştür.
2006 yılından sonrabu yönde gerçekleştirilen çalışmalar ve bu
bağlamda yaşanan olumlu gelişmelerTürkçe ders kitap eksikliğini nicelik
olarak önemli ölçüde gidermiştir.
Konuyla ilgili 2014 yılının Eylül ayında yaptığımızaraştırma
ve gerçekleştirdiğimizgörüşmeler neticesinde Kosova Eğitim Bilim ve
Teknoloji Bakanlığı’nın yeni müfredatına göre 2006-2013 yılları arasında
toplam 81Türkçe ders kitabıyayımladığı tespit edilmiştir. Eğitim Bakanlığı
Türkçe ders kitapları yayımlama koordinatörü Nazan Safçı’dan aldığımız
bilgilere bakıldığında, ders kitaplarının büyük çoğunluğunun yayımlandığı
görülmektedir.14Eğitim Bakanlığı’nın resmi kaynaklarından aldığımız
bilgilere göre, okul yıllarına göre yayımlanan ve Eğitim Bakanlığı tarafından
ücretsiz olarak dağıtılan kitapların listesi şöyledir:
Birinci sınıf: (1. İlk Okuma ve Yazma, 2. İlk Okuma ve Yazma
Öncesi, 3. Türkçe Okuma Kitabı, 4. Matematik, 5. Resim Kültürü, 6. El
İşi)
İkinci sınıf: (1. Türkçe Okuma Kitabı, 2. Matematik, 3. Resim
Kültürü, 4. El İşi)
Üçüncü sınıf: (1.Türkçe Okuma Kitabı, 2. Matematik, 3. Resim
Kültürü, 4. Müzik, 5. El İşi, 6. İnsan ve Doğa, 8. Yurttaşlık Eğitimi, 8.
İngilizce)
Dördüncü sınıf: (1.Türkçe Okuma Kitabı, 2. Matematik, 3. Resim
Kültürü, 4. El İşi, 5. İnsan ve Doğa, 6. Yurttaşlık Eğitimi, 7. Müzik Eğitimi,
8. İngilizce)
Beşinci sınıf: (1.Türkçe, 2.Matematik, 3.Tarih, 4.El İşi, 5.Yurttaşlık
Eğitimi, 6.Resim Kültürü, 7.İnsan ve Doğa, 8.Müzik Eğitimi, 9.İngilizce)

14 11 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirilen görüşmeden elde edilen bilgiler doğrultusunda
tespit edilmiştir.
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Altıncı sınıf: (1.Türkçe, 2.Matematik, 3. Biyoloji, 4.Fizik, 5.Tarih,
6.Coğrafya, 7.Yurttaşlık Eğitimi, 8.Resim Kültürü, 9. Müzik, 10.Teknoloji,
11.İngilizce)
Yedinci sınıf: (1.Türkçe, 2.Matematik, 3.Biyoloji, 4.Fizik, 5.Kimya,
6. Tarih, 7. Coğrafya, 8.Yurttaşlık Eğitimi, 9. Resim Kültürü, 10.Müzik,
11.Teknoloji, 12.
İngilizce)
Sekizinci sınıf: (1. Matematik, 2.
Biyoloji, 3. Fizik, 4. Kimya,
5.Tarih, 6.Coğrafya, 7. Yurttaşlık Eğitimi, 8.Resim Kültürü, 9.Teknoloji,
10.Müzik, 11. İngilizce)
Dokuzuncu sınıf: (1.Matematik, 2. Yurttaşlık Eğitimi, 3.Resim
Kültürü, 4.Coğrafya, 5.Biyoloji, 6. Kimya, 7.Tarih, 8. İngilizce)
Onuncu sınıf: (1.Türk Dili ve Edebiyatı, 2.Resim Kültürü,
3.Tarih)
Onbirinci sınıf:(1.Türk Dili ve Edebiyatı, 2.Tarih)
Onikinci sınıf: (1. Türk Dili ve Edebiyatı)
8. ve 9. Sınıflara yönelik Türkçe ve 1. ve 2. sınıflar için Müzik
kitaplarının basıma hazırlık aşamasında olduğunu vurgulayan Eğitim
Bakanlığı Türkçe ders kitapları yayımlama koordinatörü Nazan Safçı’ya
göre, 2008’den itibaren 2014 öğretim yılına kadar bütün ders kitaplarının
Eğitim Bakanlığı tarafından ücretsiz olarak okullaradağıtımı yapılmıştır.
Bu sürede Kosova`da Türkçe öğrenim yapılan lise ve meslekiliselerinde
okutulan belirli dersler için kitap sağlanması için Türkiye Cumhuriyeti’nden
yardım talebinde bulunduklarını kaydeden Safçı, Haziran 2010 yılında
Kosova EğitimBilim ve Teknoloji Bakanlığına 22.000 ders kitabının
gönderildiğini belirtmiştir. Türkiye’den gelen bu kitaplar 2010-2011 eğitimöğretim yılında öğrencilere dağıtılmıştır.2006 – 2013 yılları arasında özgün
ders kitaplarının yayımı için Bakanlığın belli aralıklarla ihale duyurusu
yayımladığını ifade eden Safçı, ihaleye Kosovalı Türk müeliflerin taslak
sunarak katıldıklarını, sunulan taslakların da Kosovalı Türk öğretmenler
ile Türkiye’den gelen misafir öğretim üyelerinden oluşan komisyonlar
tarafından değerlendirilip redakte edildiğini açıklamıştır.15
Günümüzde yeni ders müfredatlarının hazırlandığını kaydeden
Safçı, önümüzdeki dönemde yayımlanacak yeni müfredatlara göre yeni
15 Söz konusu bilgiler 11 Eylül 2014 tarihinde gerçekleştirdiğimiz görüşmede elde
edilmiştirç
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içeriğe sahip ders kitaplarının da, uzmanların uyarıları dikkate alınarak
gün yüzünü göreceğini söylemiştir.Kosova’da lise eğitimi düzeyinde
de Türkçe eğitim yürütülmektedir. Ancak Safçı lise eğitimi zorunlu
eğitim statüsünde olmadığı için Eğitim Bakanlığının liselere Türkçe ders
kitaplarını yayımlama yükümlülüğü bulunmadığını vurgularken, buna
rağmen kendilerinin insiyatifi ve Eğitim Bakanlığı’nın göstermiş olduğu
anlayış sayesinde liseler için Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih ve Resim Kültürü
kitaplarını yayımladıklarının altını çiziyor. Safçı, lise eğitimini de zorunlu
kılacak bir yasa tasarısı onaylandığı takdirde lise eğitimin de zorunlu hale
getirileceğini belirtmiştir.
Öte yandan gelinen aşamada ders kitaplarının neredeyse büyük
çoğunluğunun basımdan çıkması Türkçe eğitim niteliğinde belli ölçüde
iyileşme sağlaması beklenmekle birlikte, bu beklenti, kitapların sahip
olduğu nitelik yanı sıra öğretmen ve öğrencilerin bu kitapları ne derece
kullanacaklarıyla da parallelik arz etmektedir.
Eğitim Bakanlığı yetkilisi Nazan Safçı, öğretmenlerin yeni
çıkan ders kitaplarını kullanmamalarından yakınıyor. Öte yandan eğitim
uzmanlarıbasımdan çıkan ders kitaplarının, nitelik ve metodolojik açısından
gerekli yeterliliği içermediğini savunurken, kitaplar öğretmen, öğrenci ve
velilerden de değişik eleştiriler alıyor.
Kosova Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlıği, öğretim yılı başında
gerekli hazırlıkların tamamlandığını, bütün öğrencilere ücretsiz ders kitabı
dağıtılacağını duyursa da 2014-2015 öğretim yılında Türkçe eğitimde ders
kitabı eksikliği yaşanmıştır. Türkçe öğretim söz konusu olunca Bakanlığın
ders kitabı temin vaadi kısmi olarak gerçekleşmiştir. Türkçe eğitim görülen
okulların kimilerinde öğrenciler kitaplarını elde edemezken, çocukların elde
edemediği ders kitapları arasında Matematik, Türkçe, İnsan ve Doğa, El İşi,
Müzik, Resim adlı kitaplar yer almıştır. Kimi Türk sınıfları ders kitaplarını
kısmi olarak elde ederken, kimileri de kitapların hiçbirine kavuşamamıştır.
Öyle ki kimi okullarda Türk öğrencileri Arnavutça ders kitaplarıyla ders
görmek zorunda kalmışlardır.
Kosova’da Türkçe eğitimde diğer önemli sorunlarından birinide
ders araç ve gereçler ile yan literatürlerin eksikliği oluşturmaktadır. Yerli
yazarların literatür açığını kapatmak için edebi yaratıcılık yönündeki
çalışmaları yanı sıra değişik dönemlerde Türkiye Cumhuriyeti’nden
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sağlanan yardımlar ile çözülmeye çalışılması, kısmi iyileşmeler sağladığı
görülmüştür.
1960’lı yıllar yanı sıra 1971 ve 1991 yıllarında bağış yoluyla okul
ve kütüphanelere, değişik ders araç ve gereçler, ansiklopediler, sözlükler,
dünya ve Türk yazarlarının edebi eserleri, atlaslar,haritalar, öğretmen
kılavuz ve öğrenci çalışma kitapları sağlandığı bilinmektedir. Bu yönde
eğitimle ilgilenen dernekler yanı sıra bireysel girişimler de olmuştur.
Bilhassa 1970’li yılların Süleyman Brina tarafından Türkiye’den 50 bin
ders ve yardımcı ders kitabı getirtilmiştir.16Ancak bu araç ve gereçlerile
yardımcı ders kitaplarının periyodik dönemlerde sağlanması, bu sorunun
hala güncelliğini korumasına sebebiyet vermektedir.
Kosova Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı, 2013 yılında uygulamadaki
eğitim ve öğretim müfredatının değiştirilmesi kararı almıştır. Bu kapsamda
yeni müfredatın uygulanması için pilot okullarda çalışmalar gerçekleştirilse
de bu süreçte birçok sorunlar yaşanmıştır.
Bakanlık tarafından hazırlanan plan ve program komisyon üyeleri,
yönetim kurulu üyeleri ve koordinasyon grup üyeleri arasında Türk kökenli
hiçbir uzmana yer verilmemişitir. Müfredat çerçevesi hazırlığı sırasında da
Türk eğitimci ve uzmanlarına danışılmamıştır.
Türkçe Öğretim Plan ve Program hazırlık proje sürecine dahil
edilen ve yeni müfredat hakkında eğitime tabi tutulan Türk öğretmen ve
eğitimcilere Bakanlık tarafından verilen kitap ve malzemelerde dil, yazım
ve anlam hataları görülmüş, bu sorunlar hazırlık sürecinde yeni müfredatı
verimli algılama ve uygulamada engel oluşturmuştur.
Bakanlık, yeni müfredatı hazırlama sorumluluğunu öğretmenlere
verildiği için fen veya sosyal bilim öğretmenleri ders plan ve programlarını
kendileri hazırlamışlardır. Uzmanlar, kimi öğretmenlerin ders plan ve
programı hazırlamada yeterli donanıma sahip olmadıkları için yeni
müfredatın eksik kalacağı endişesini paylaşmışlardır.

16 Zeynel Beksaç tarafından hazırlanan 2010-2011 “15.-16. Süleyman Brina Balkanlar
Türk Kültürü Hizmet Ödülü” kataloğundan elde edilen bilgidir.
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Müfredatın değiştirilmesi Türk eğitim çalışanları tarafından kaygıyla
karşılanmaktadır. Zira Kosova Cumhuriyeti’nde Türkçe eğitimyakın
zamanda ders kitaplarına kavuşmuşken, yeni müfaredatla birlikte yeni
ders kitaplarının da hazırlanması ve yayımlanması gerekecektir. Öyle ki
eğitimciler bu sürecin zaman alacağı endişesiyle Türkçe eğitimin yeniden
ders kitabı eksiklğiyle yüzleşeceği görüşünü paylaşmaktadırlar. Bir diğer
endişeyi de yapılacak müfredat değişikliğine ayak uydurmada yaşanacak
sıkıntılar oluşturmaktadır.
Türkçe eğitimdeki sıkıntılara çözüm bulunması, gelişmelerin takip
edilmesi ve sorunların önlenmesi açısından Eğitim Bakanlığı bünyesinde
“Türkçe Eğitim Masası”nın oluşturulması ve sadece Türkçe eğitimle
ilgilenecek bir yetkilinin istihdam edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.
Ayrıca yeni müfredat hazırlıkları, uygulanması ve danışmanlığı
sırasında da Türkçe eğitim uzmanlarının sürece dâhil edilmelerizaruri bir
ihtiyaçtır.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
Tarafımızca yapılan araştırmalar sonucundaelde edilen bilgiler
ve bulgular, Kosova’da Türkçe ders kitaplarının büyük çoğunluğunun
2006-2014 yılları arasında yayımlandığını göstermektedir. Geriye yayımı
bekleyen ders kitaplarının da gün ışığına erişmesiyle Türk okulları için
gerekli ders kitapları seti tamamlanmış olacaktır. Bundan sonra yapılacak
araştırma ve incelemelerin Türkçe ders kitaplarının nitelikve içeriliği
üzerine yönelmesi,yeni müfredat ile birlikte muhtevada daha nitelikli
yayımlarıngün yüzünü görmesine de katkı sağlayacaktır.
Kosova’da Türkçe öğretimdeki mevcut durum,azalan öğrenci sayısı
ile 2014 yılında Gilan’da Türkçe sınıfların kapanma aşamasına gelmesiyle
pek iç açıcı bir tabloyu çizmemektedir. Bundan önce Mitroviça, Vıçıtırın ve
çok daha önceleri de İpek gibi şehirlerde Türkçe eğitimin son bulmasında
sosyopolitik gelişmeler yanı sıra eğitim niteliğini etkileyen koşullar ile
doğru orantılı olduğu düşünülmektedir. Ders kitaplarının yayımlanmasıve
Türkiye’den mezun genç öğretim kadrolarının istihdam edilmesiyle eğitim
koşulları gelinen aşamada kısmi olarak iyileştiyse dekimi yerlerde uzman
kadro yoksunluğu, öğretim araç ve gereç eksikliği, öğretim kurumlarındaki
altyapı yetersizlikleri, Türkçe eğitim yapılan sınıflara ayrılan mekân
koşulları ile diğer önemli faktörler Kosova’daki Türk eğitimini etkilemeyi
sürdürmektedir. Eğitimde kronikleşen sorunlara acil çözümlerin
bulunamaması yanı sıra 2006 yılında Türkçe’nin resmi devlet dili statüsüne
ulaşamaması ve ardından resmiyeti yerel düzeye indirgenen Türkçenin
uygulanmamasıyla beraber değişik alanlarda yaşanan sıkıntılar, Türkçe
eğitime kayıt oranını ciddi olarak etkilemiş ve Balkanların en genç ülkesi
Kosova’daçağdaş Türkçe eğitime de gölge düşürmeye devam etmiştir.
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e-mail: gdvornic@gmail.com

ABSTRACT
Life and career of Leyla Gencer are the best example of how real
values, supported by perseverance and ambition, leave everlasting mark on
the society. Her art inspired generations to follow in her footsteps and opera
lovers to enjoy her performances.
Analysing and connecting the facts of the artist’s private and social
life we can see her inner struggle and fears but also her fight against Turkish
bureaucracy from the 1950’s all the way to her death.
In her career of over thirty years she performed operas, from early
baroque period do mid twentieth century. She played all the leading roles that
suited her wide vocal range. She was devoted to each and every composer
and director, but still managed to preserve her name and integrity.
Her life, culture and art were always closely connected to her
country’s tradition and yet open to all things new. She was a woman who
was shaking like a leaf before every show, concert or recital, and then after
the show she would turn into a triumphant lady.
Much more could be said about Leyla, but her successes and the
way she achieved them speak best. It is undeniable that Leyla Gencer was a
beacon of art, success, perseverance and professional integrity of her time,
which made her a role model for new generations of artists. She was a diva
whose name truly stands out today: LEYLA GENCER.
Key words: Leyla Gencer, opera, la diva turca, music, art.
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LEYLA GENCER’İN SANAT KİŞİLİĞİ
(LA DİVA TURCA)

Mr. sci. Gülten DVORNİC
Belgrad Üniversitesi - Araştırmacı Yazar
e-mail: gdvornic@gmail.com
ÖZET
Leyla Gencer'in yaşamı ve kariyeri, azmi ve hırs ile desteklenen gerçek
değerleri, toplumun üzerinde nasıl sonsuz bir iz bıraktığını gösteren en iyi
örnektir. Sanatıyla, gelecek nesillere kendi yolunu takip etmelerine ve opera
severlere kendi performanslarıyla zevk almalarında ilham kaynağı olarak
katkida bulunmuş.
Sanatçının özel ve sosyal hayatında analiz ve bağlantı yaparsak, bir
taraftan iç mücadeleleri ve korkuları, diğer taraftan da, geçen asrın ellili
döneminden başlayarak ölümüne kadar Türk bürokrasisi ile mücadelesini
görebiliriz.
Otuz yılı aşkın kariyerinde, erken barok döneminden başlayarak,
yirminci yüzyılın ortalarına kadar olan operaları gerçekleştirdi. O, geniş bir
ses yelpazesine uygun, tüm baş rollerde oynadı. Her besteciye ve yönetmene
sadik kalmasıyla beraber, yine de kendi adını ve bütünlüğünü korumayı
başardı.
Hayatında, kültürde ve sanat alanlarında her zaman yakından
ülkesinin geleneklerine bağlı kaldığında, yine de her yeniliğe açıktı. O, her
gösteriden, konserden ya da resitaldan önce, rüzgarda bir yaprak gibi titriyen
fakat gösteriden sonra ise zaferi kutlayan bir kadına dönüşüyördu.
Leyla için daha çok şey söylenebilir, fakat onun için en iyi kendi
başarıları ve bu başarıların geçtiği yolu gösterilebilir. Leyla Gencer, kendi
zamanında sanatın, başarının, azimliğin ve profesiyonel dürüstlüğün, yeni
sanat nesillerine yadsınamaz bir gerçeği ve ışık tutan bir kişiydi. LEYLA
GENCER büyük harflerle yazılan bir isim, o unutulmaz bir divadır.
sanat.

Anahtar kelimeler: Leyla Gencer, opera, la diva turca, müsic,
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Introduction
The history of opera, which was born in Italy, is over four centuries
long. It can be traced back to the medieval music. Renaissance had a powerful
impact on the birth of this “singing drama”.
Although opera first showed up in Italy, it spread very quickly all
over Europe. In 15th century the Ottoman Empire maintained close relations
with Europe. The sultan at that time sent his ambassadors to write travel
stories about European way of life in all fields. When they came back their
travel stories mentioned the word “opera” for the first time. They just could
not remain indifferent before such art. They spoke about this art with such
enthusiasm and passion that they arosed great interest in the saray. In 18th
and 19th century the interest in travel stories of the Ottoman ambassadors
continued. After the Tanzimat1 Italian troupes performed Verdi’s operas on
improvised theatre stages in Istanbul. According to the research and based
on the articles published in the newspapers in those days, between 1846 and
1877 all world premieres performed over the world would be performed in
Istanbul within a year or two. The interest was huge.
The Ottoman Empire decided, under the influences coming from
the West, to replace a former janissary orchestra Mehter, a forerunner of
army orchestra, with an orchestra of a Western type. Brother of the famous
Italian composer Gaetano Donizetti, Giuseppe Donizetti (1787 – 1856)
was appointed the first director of this newfounded institution. He held the
position for 28 years, until his death, and was awared the title of “pasha” for
his merits. In 1827 in Istanbul an institution was founded called Muzika-i
1Tanzimat (age of reform) was a period of reforms in the Ottoman Empire between 1839
and 1876. Tanzimat was a spiritual product of prominent Ottoman reformists-bureaucrats
who were educated in Europe. Many of them had a title of “pasha”, which was at that time
a sign of an educated person who worked for the Ottoman government. Tanzimat reforms
were initiated by sultan Mahmut II (1808-1839), and they reached their peak in a form of
a strong autocratic kingdom under Abdulhamit (1876-1909), also known as “the bloody
sultan”. Mahmut II turned semi-independent state institutions into centralised ministries,
modeled on the European governance systems. Then he abolished jannissaries and started
reforms in education and finances. Sultan Abdulmecid adopted at the beginning of his rule
the most significant tanzimat act "Edict of Gülhane" on 3 November 1839. The Tanzimat
period lasted until the adoption of the Constitution in 1876.
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Hümayun, a forerunner of today’s symphonic orchestra. Its goal was to
cherish artistic activities at the court’s service.
In the period from 1885 to 1923, during these 38 long years, Turkish
art music was at a complete standstill.
Immediately after the declaration of the Republic of Turkey in
1923, Turkish music was still stagnating. There was a tendency for turning
to classic Western role models. Hence a Teacher’s music college (Musiki
Muallim Mektebi) was founded in 1924 in Ankara, and the orchestra of the
presidential state philharmony was brought from the Ottoman Palace in
Istanbul to give concerts there.
Kemal Atatürk, under the influence of Ziya Gökalp2, introduced a
Western model to the Turkish music scene, using techiques and methods of
polyphony music (çok sesli müzik). According to these principles, under
the supervision of Atatürk himself, young talents were chosen to be sent to
Europe where they got their music education. In Istanbul the school called
Darrül talim i Musiki was brought to the level of a conservatory with by the
new legislation.
The first Turkish artist in vocal music whose name became known in
the West was Cemal Reşit Rey.3 Other students who had finished their music
education abroad and who were the first teachers in the Ankara teaching
college were: Ülvi Cemal Erkin, Hasan Ferit Alnar, Ahmet Adnan Saygun
and Necil Kazım Akses. These artists have been known in Turkish musical art
history as “the Turkish five” (Türk beşleri). Their works combined elements
of Turkish folk music and Western music.
The first opera composed by Ahmet Adnan Saygun was opera Öztürk,
at the text of Münir Hayri, and Atatürk himself took part in preparing the
theme and libretto. In the honour of an esteemed guest from Iran, Reza
Pahlavi, this opera was staged on 19 June 1934.
2Ziya Gökalp, famous sociologist, poet and political activist. Together with Atatürk was
involved in the reforms after the declaration of the Republic.
3 Cemal Reşit Rey, born in Jerusalem in 1904, to a renowned Ottoman family, educated
in Jerusalem and Paris. Two months before the declaration of the Republic of Turkey he
graduated from the Paris Conservatory and after that was immediately invited to work in
the department for Western music at the first Istanbul Conservatory as a teacher. Reşit Rey
was one of the most famous musicians who set the foundation of the classical music in
Turkey.
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This led the Ministry of Education and Culture, at the directive
of Kemal Atatürk, to start preparations for opening the Ankara State
Conservatory.
One of the laws that entered into force on 16 May 1940 stipulated that all
departments that were separate within the teacher’s college: ballet, theatre,
opera and singing should be merged in a new Ankara State Conservatory.
As the years went by Atatürk was making his dream come true.
Educated and talented composers, musicians, soloists and ballet dancers
came to the State Conservatory.
In the period 1947-1948 a famous architect Bonac renovated the
building Sergi Evi (showroom) in Ankara into a Grand Theatre and the
grand opening was organised on 2 April 1948. That night the Grand Theatre
opened its doors to the works of the composers of the so-called “Turkish
five”. Opera “Kerem” by Ahmet Adnan Saygun was performed for the first
time.
The first general manager of the theatre and opera was Muhsin
Ertuğrul4. Later came Cevat Memduh Altar, and in 1958 when the theatre
and the opera became two different entities Necil Kazım Akses became the
general manager of the Ankara State Opera and Ballet.
The establishment of the opera in Istanbul were completed in the
period 1950-1960 when Aydın Gün5 founded a city opera Tepebaşı in a
drama theatre. Later state opera and ballet were opened in Izmir, Mersin and
Antalya.
From 1940, when young talents were first sent abroad for education,
great opportunities opened for young talented people who promoted the
Republic of Turkey with their knowledge, professionalism and beauty.
Among the first ones who started this movement were internationally
acclaimed soprano Leyla Gencer and baritone Orhan Günek.

4Muhsin Ertuğrul, Turkish actor and director, born in Istanbul, made a significant
contribution to the Turkish theatre and cinema. The first director of the Istanbul Theatre.
5Aydın Gün (1917-2007) opera artist, director, founder of the opera houses in Ankara and
Istanbul. Assistant to Karl Ebert, tenor Aydın Gün had a significant role in development of
Turkish art, also in advocating for moving opera outside of Ankara and opening a second
opera house in Istanbul, which he succeeded. He directed over 40 operas in Turkey and
abroad. He was art director of the Istanbul International Music Festival. In 1988 he was
awarded “State Artist”.
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Life and work

Leyla Gencer was born in Istanbul in Polonezköy6 on 10 October
1928, to father Hasanzada Ibrahim who came from a respectable family.
Her mother Alexandra Angela Minakowska came from a Polish aristocratic
family, which is why little Leyla was raised in the spirit of catholic tradition.
After the death of Leyla’s father, her mother Angela converted to Islam out
of respect and love for her late husband and changed her name to Atiye.
Leyla’s father belonged to a dervish order Bektaşiler7. He was known
as a very kind man. It did not matter to him that his wife was Catholic and
he spoke openly that their children should choose their religion when they
turn 18.8 After adoption of the Law on Surnames in 1932 Leyla’s father
Hasanzada Ibrahim took family name Çeyrekgil.
When it comes to physical appearance and character features, it
can be said that Leyla took after both her father and her mother. She had
dark eyebrows, dark eyes and dark hair, and some authors compared her
to the most beautiful Egyptian “Queen Nefertiti”9. She inherited openness
and explosive temper from her father, behaviour typical for a member of
Bektaşiler order. From her mother she inherited somewhat subtler qualities
such as love for music, attitude that commands respect, proud posture, work
ethics and stubborness.
Beside her parents, there was a third person in her childhood who
influenced her. This was madame Lezeune, called “mademoiselle”. She
was a French countess who had come to Istanbul from Russia to be Leyla’s
6Polonezköy, although in Istanbul, is 25 km from the city centre and is easily reachable
by public transport. “Village of the Poles”, as the name of this part of the city translates,
has a fascinating history. It was founded in 1848 by Prince Czartoryski, leader of the
Polish national rebirth, who was granted asylum in the Ottoman Empire running from the
persecution in the Balkans. In exile Czartoryski founded a Polish community on a piece of
land sold to him by a local monastery. Since 1970s this quarter has become a very popular
and modern place among the citizens of Istanbul. There are no more Poles in the Polish
village. This is nowadays a place of residence for rich citizens of Istanbul who live in few
remaining central European wooden houses with beautiful balconies in a pro-European
atmosphere.
7Bektaşiler is an Islamic religoius fraternity that follows teachings of Haji Bektash Veli
from Khorasan, Anatolian mystic and dervish from 13th century. Bektaşiler are supporters
of islamic mysticism (sufism), close to shiite branch of islam.
8Z.Oral, Tutkunun Romanı, İstanbul, 1992., pp. 18
9 Z.Oral,. Leyla Gencer, Ankara, 2009, pp. 53
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nanny. Thus Leyla had the opportunity to study French and Italian classics.
Madame Lezeune passed on love for studying and singing to Leyla, as well
as general interest in art. Leyla’s childhood was carefree and joyful. She
especially enjoyed a family villa in the most beautiful part of the Bosphorus,
on the Anatolian coast in the quarter of Çubuklu, where she experienced this
magic feeling of childhood freedom.

Picture 1 – Minakowski family and
Leyla Gencer

Picture 2 – Leyla and her father

Unfortunately, this carefree period of her life was interrupted by
sudden death of her father, which caused deep sense of void for Leyla. In an
attempt to soften this blow and find comfort she read a lot and music slowly
became more and more important part of her life.
When she enrolled at the Italian high school in Istanbul, she wanted
to become a writer like Balzac or Dante or to be an actress. She learnt drama
texts of French writers Racine and Corneille by heart. She loved to sing,
especially arias that she listened to, and when she danced she imagined that
some day she would be a ballerina.
Analysing the life of Leyla Gencer we can see that she was destined
from the very beginning to do things that would later leave such a mark on
the society and bring beauty to the world.
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First professional steps

Leyla Gencer enrolled at the Istanbul Conservatory in 1946. There
she met many famous musicians, among which a Turkish composer and
conductor Cemal Reşit Rey. He taught composition and harmony and made
a lot of efftort for classical music to get its righteous place in the newfounded
Republic of Turkey.
Apart from Cemal Reşit, other professors who were teaching at the
conservatory contributed to the quality and technique of Leyla’s singing. At
the conservatory she got her education, sang in a choir, and at the same time
she took part in concerts and shows. Since she was very interested in music
and very talented Leyla Gencer graduated before her class.
An important event took place in 1949, when Leyla was in her third
year at the Istanbul Conservatory. This event had a tremendous impact on her
life and changed it forever. A renowned Italian soprano at that time Gianina
Arangi – Lombardi10, decided to bid farewell to the stage and dedicate her
time to teaching. Lombardi decided to leave Milan and go to the Ankara
Conservatory to teach singing. In summer 1949 this extraordinary professor
and pedagogist visited Istanbul and two young students Leyla Gencer and
Zirayir Arslan got the nerve to visit famous soprano. She listened to them
while they were singing arias from “Aida”, which she used to perform, and
the famous singer was deeply impressed by their interpretation.
After this encounter Arangi – Lombardi invited Leyla to leave
Istanbul Conservatory and move to Ankara. Leyla Gencer did not think
for a second and left Istanbul in 1949 and went to Ankara following her
professor. However, Lombardi soon left to visit her daughter in Italy where
unfortunately she fell ill and soon died.
At that time the head of the Ankara Theatre, which encompassed
opera house as well, was Muhsin Ertuğrul, who supported Leyla from the
beginning, not only in the years that she would spend in the theatre but
throughout her life. In those days there were no new openings for solo singers
in the state theatre, so he suggested that she passed an exam in choral singing
which she did and she became a choralist.
10Gianina Arangi – Lombardi, (1891-1951) a famous Italian soprano. She sang in La
Scala. Famous for her role of La Vestale, Lucrezia Borgia, Aida and many more. She left
singing very early and ended her professional career as a teacher.
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In 1950 Leyla came onto the stage for the first time in the role of
Santuzza in veristic opera “Cavalleria Rusticana” by Pietro Mascagni,
whereas the lead male role was played by her great friend Aydın Gün. Their
mutural support and respect meant a lot to Leyla and their friendship lasted
until the end of their lives.
In 1950s young Republic of Turkey adopted more and more the
cultural values of the West. The state and government showed great interest
in classical music and opera. The Democratic Party was in power at that time.
The President Celal Bayar, Prime Minister Adnan Menderes and the Foreign
Minister Fatin Rüştü Zorlu wanted to show Turkey as a modern state, so the
artists had special treatment. In her run for prestige on the stage Leyla had
another advantage - she performed in concerts given for all statesmen and
diplomats who visited Turkey. So in 1953 at the concert organised for the
USA President Dwight Eisenhower in Chankaya villa she sang aria Didona
by Purcell, in 1954 she sang for Marshall Tito, then for German chancellor
Konrad Adenauer, Harry Truman, for Shah Reza Pahlavi, Jordanian king
Hussein, Greek king and other high-level officials.
Leyla Gencer delighted the most prominous persons in the world
with her voice and stage performance. She was a person who knew exactly
how she wanted to steer her career. When she enrolled at the Istanbul
Conservatory, even then she made a decision that some day “she would sing
in La Scala or die”. 11
		
Cooperation between Italy and Turkey
The first agreement on cultural cooperation between Turkey and
Italy was signed in 1953. Under this agreement Leyla was invited to guest
on Italian RAI radio station. She had no idea how important this would be
for her entire life.
When she first came to the studio they told her that the programme
was supposed to go live which really upsetted her. A rehersal started and
fear and anxiety slowly diminished until at one point Leyla’s self-confidence
took over. The pianist who accompanied her asked her enthusiastically after
the rehearsal: Why don’t you sing here in Italy, why don’t you move and
work here?” Of course, Leyla did not want to speak about a decision she had
11 Z. Oral, Leyla..., pp. 60
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made when she had entered the conservatory but rather replied: “Why do
you need me when you have such great artists?”12.
After recording, maestro Mario Labrocca, RAI general manager,
excited as only Italians can be almost yelled that he had never seen nor heard
anything like it. Phones were ringing incessantly, everyone was asking about
her. After such a success maestro Labrocca wanted to sign a contract with
Leyla for a concert and an opera. After live broadcast an esteemed member
of aristocracy and opera lover Baron di Gura immediately sent a telegram
to Naples to the San Carlo opera director and requested that Leyla Gencer
perform there. Since she had a goal and knew to choose exactly what was
good for her career, Leyla soon found herself in a train to Naples.13
In Naples Leyla was welcomed by a 300-year old opera house, with
lavishly decorated balconies, velvet seats, frescos on the ceiling and a hall
with over 3000 seats. Leyla went in with her eyes closed, and when she got
up on the stage it all looked magnificent.
“This is an extraordinary place. This is my first and last performance
here. I might never sing on this stage again. Now I must enjoy it and sing
just for myself! I must sing and enjoy singing.”14-sShe thought and after a
rehearsal she signed the contract. After this important event in her career her
life was happening between Italy and Turkey.
Five years later at the summer festival in Naples she got the role of
Santuzza in veristic opera “Cavalleria Rusticana” by Pietro Mascagni. This
opera was more popular than the other two “Carmen” and “Mephisto” that
were also performed at the festival. Leyla was offered to sing the entire
opera so that she could show all her qualities on the stage in front of the
audience. She had performed this opera only in Turkish in the Ankara opera
house. A year later, Tullio Serafin offered Leyla the lead in Tchaikovsky’s
“Evgeny Onegin”, whereas the San Carlo opera director in Naples hired her
for the lead in Puccini’s “Madame Butterfly”.
At that time something happened that made Leyla famous across
Europe. In 1954 Europe was buzzing about the break up of Italian director
Roberto Rossellini and famous Swedish actress Ingrid Bergman who,
nevertheless, wanted to see “Madame Butterfly” with Leyla Gencer as the
lead before she left Italy. While she was listening to the most romantic part
of the opera Ingrid Bergman was in tears. She was so thrilled that after
12 Ibid., pp. 62
13Z. Oral, Leyla..., pp. 63
14 Ibid., pp. 64
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the show she went to congratulate young opera singer. There were flashes
everywhere and the next day the entire Italy heard about Leyla Gencer.
In 1956 director of the San Francisco opera house Kurt Adler phoned
the director of the Naples opera Di Constanzo in panic and asked to find
him at once a good soprano for the role of Francesca in opera “Francesca
da Rimini” by Riccardo Zandonai. Namely, famous Renata Tebaldi forced
to postpone her pefromance due to illness. Thus new opportunities began to
open for Leyla. The Naples opera director had already had her in mind. He
told director Kurt Adler that he has an extraordinary soprano. Discussions
between them whether Leyla could be the new Francesca lasted a few days.
Di Constanzo assured of Leyla’s ability was certain that she would be the
one to go to San Francisco.
Despite the fact that Leyla did not know the opera “Francesca da
Rimini” she was ready to face this challenge and accept the role. As usual
her temper, complete self-confidence, persistence and stubbornness were
decisive factors for her performance. It had been two years since she left
Turkey for the first time and she was already on her way to San Francisco.
An article in “Time” magazine shows how Leyla played Francesca:
“The San Francisco Opera may rank second after the Metropoliten
in New York, but it is the first to discover of new singers. Last week the San
Francisco opera house had two hits. They presented to us a world famous
Bulgarian Boris Christoff and Turkish beauty Leyla Gencer”.
The “Time” review ends in this tone:
“Spectators of the opera “Francesca da Rimini” in San Francisco think that,
although there are rich arias, the opera itself is very boring and lifeless. But
Leyla Gencer is a virtuoso that can be listened to, she is an artist who can be
looked at. Leyla’s voice is powerful, warm and beautiful, a voice filled with
powerful emotions”.15
In the Call magazine from 29 September 1956 the cover wrote:
“At the opera gala everyone stood and applauded the Turkish diva”. In an
article full of praise there was a line: “A young Turkish soprano who was the
lead in this show can only be compared to Eleonora Duse16”.
15Z. Oral, Leyla..., pp. 87
16Eleonora Duse, Italian actress. She was considered one of the biggest acting stars, an
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Exactly a year after this opera Leyla signed a contract with the San
Francissco opera. In 1957 the opera season opened with two pieces: Verdi’s
“Traviata” and Donizetti’s “Lucia di Lammermoor”. In “Traviata” Leyla
played the role of Violet and Maria Callas the role of Lucia. Performances of
“Traviata” went according to plan without any difficulties. Leyla performed
this piece with great vulnerability and spirituality.
		

La Scala

It had been three years since Leyla had a live concert on RAI radio,
and in that time she sang not only in Naples but also in Turin, Palermo,
Trieste, Reggio di Emilia, San Francisco, Los Angeles, Munich, Losanne,
Belgrade.
At the proposal of maestro Di Constanza Leyla went to La Scala to
audition before the conductor and composer Victor de Sabato who was the
opera director at that time.
“I was singing “O cieliazzurri” in C pianissmo. He was enchanted
and he hired me immediatelly. Unforutnatelly, he fell ill that year and the
new director brought a new team. New director thought that he should give
the lead to an unknown, relatively inexperienced young singer, so he offered
me the role of madame Lindon. I was not happy about it but I accepted. It
was La Scala and I wanted to perform there no matter what. When I had
started I had sweared that I would sing in La Scala or not at all. It was my
ambition, I wanted to have a great career” - Leyla told later.17
In La Scala she first performed the role of madame Lidone in the
opera “Dialogues des Carmelites” by a modern French composer Francis
Poulenc (1899 –1963). This piece had never been performed before.
During the rehearsals in La Scala for “Dialogues des Carmelites”
the news spread of the death of maestro Arturro Toscannini, the greatest
conductor of all times. For his funeral in 1957 there was a funeral mass in
the Duomo in Milan, with La Scala choir and orchestra. The great conductor
was sent off with the music of magnificent Verdi’s “Requiem” and the honour
to perform a soprano part was given to Leyla Gencer. Maestro Victor Sabato
was conducting. That day in the Milan cathedral, Leyla was singing just for
Toscannini. Leyla’s rising voice was echoing in the cathredral and was heard
icon of a popular Belle epoque period.
17S. Zucker, Biographies…, pp. 12
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not only by Italian but also world music authorities that were present on this
occasion. In any case, her long-time wish came true. Although she had not
had a chance to perform under his conducting she sang for him, she sang as
if she was praying, crying.
Finally, the day arrived that would change Leyla’s life. Just before
the show in La Scala on 26 January 1957 Leyla got two letters. The first
one was from her teacher and friend Muhsin Ertuğrul telling her about the
support of the entire Turkish nation:
“My dear Leyla, my eyes, my daughter,
Entire Turkish nation shall be with you, with all their good wishes and
prayers. Your success will be a turning point in the world art history for us.
For the first time, the temple of art opens its holy doors to us, the doors that
have been closed for us for centuries. I would like to be there next to you that
night. Be certain of this and you will see me applauding behind the curtain
with tears in my eyes.” Muhsin Ertuğrul.18
The other letter was from the composer Poulanc:
“Dear Gencer,
I am writing this to you and my eyes are filled with tears, I thank you from
the bottom of my heart. I really do not know how to repay you for everything
you did tonight.”
Poulanc, 26 January 1957, Milan
There was not an empty seat in La Scala that night. When she started
singing there was an indistinct murmur arose from the audience. It was a
different, new, specific and very original voice. Later Poulanc said that if it
had not been for her who knew what would happen to his aria “Ave Maria”.
He was right. When Leyla started singing “Ave Maria” she left the audience
breathless. Zeynep Oral, the author of the book “Leyla Gencer” described
vividly what happened in the finale:
“In front of the young nuns there comes the abbess and they all go
together to the guillotine:
“My daughters, I want to save you with all my heart”, the new
interpretation is heard. That voice, that simplicity, that mysticism, belief,
18Z.Oral, Leyla ..., pp. 93
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dedication, everything was there. Break up from life, break up from time
too. And then she says: “Adio, may God be with you, this moment will never
happen again, I know that and so do you”.19
La Scala was roaring with applause. That night was the night of a
triumphant victory of the opera singer from Ankara.
		

Ankara

Whenever she returned to Ankara Leyla Gencer was presented as
an artist of the Ankara opera. Ankara did not look with approval on her
successes abroad. It was so obvious, that she often had trouble to obtain a
permit to leave Turkey, which can be only interpreted as an expression of
jealousy and envy.
Many countries offered her to solve this problem in a much simpler
way by taking their citizenship. However, her answer to this was that she
might not come from a country with long opera tradition, but she came from
Anatolia, a region where different civilisations encountered and mixed. All
this cultural variety was deeply inside her, which gave her great creative
power. She kept saying that she was coming from Anatolia, that she was a
Turk, that she had only one passport, the one of her birth country.
After great success in La Scala, Turkish ambassador in Italy Cevat
Acikalin was excited and proud and he called Ankara to inform them on
Leyla’s incredible performance. Instead of congratulations and joy because
of this success he was in for a shock. He was ordered to give Leyla a telegram
saying that if she did not return to Turkey by a certain date her contract with
the Ankara state opera would be terminated.
Leyla kept silent. The thoughts of narrow-mindedness of the Ankara
bureaucracy, their spite and envy went through her mind. The contract
was officially terminated by the director Necil Kazım Akses. After that she
continued to go to Ankara because it was her home.
While this top level artist was “fighting” in European, American,
Latin American arenas and stages, Ankara was silent. They did not want
to see her success. They acted as if nothing was happening. While Turkey
kept quiet she won awards: Puccini gold medal in 1957, World Fair in 1958,
Medal of honour from the French Ministry of Foreign affairs in 1959, Harriet
19Ibid., pp. 94
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Cohen gold medal in 1960 in London, medal of honour in Dallas, Verdi
award in Verone in 1963, as well as the Italian state award - Commendatore
della Repubblica Italiana, and many others.
In 1971 the Ministry of Culture introduced the title “state artist” in
Turkey. People talked and wrote that no one was more deserving than Leyla
Gencer. Several committees that were in charge of this could not agree on a
laureate.
Ironically, at that time the Turkish Ministry of Culture investigated
Leyla’s origin with the Turkish consul in Italy i.e. whether she was actually
Turkish. As expected Turkish press wrote a lot about it and about Leyla’s
dismissal from the Ankara state opera.
In “Akis” magazine journalist Ilhan Mimaroglu criticized the injustice
done to Leyla in an article “Leyla Gencer thrown out“. He said that it was
clear why Leyla had been fired. He said it was because the president was too
busy to protect the famous soprano, her, Leyla, who was hired all the time by
the presidency when presidents and diplomats from other countries visited,
so her enemies could easily achieve their goal with intrigue and jealousy.
The state opera lost Leyla. Before dismissal, Leyla would give Ankara her
repertoire between her engagements in the world capitals, asking that her
obligations abroad be adapted to her duties to the Ankara state opera. Every
season she would have two or three performances on this stage. Basically, the
real reason for dismissal was that she was permanently engaged in Europe
and in La Scala so that it had seemed she paid more attention to them than
to Ankara.
Further on, Ilhan Mimarogly compared Leyla Gencer, Maria Callas,
Renata Tebaldi and said: “Leyla has better voice than Callas, she is more
musical, her power in dramatisation is greater, and she is superior to Tebaldi.
Unfortunately, due to intrigues in the Ankara opera their administration can
not grasp real success that Leyla has outside of Turkey.”
He was also wondering: “Is it maybe the 1500 lira Leyla is getting as
a salary? The salary that nowadays cannot cover the costs of a servant ouside
of Turkey”. Finally, he added: “Even if her salary is ten times bigger it could
not buy the honour she brings to Turkey. This must not be forgotten!”20.

20 İ.Mimaroğlu, „Leyla Gencer kovuldu”, Akis,Şubat1959, pp. 8
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Ambassador of her times
Leyla Gencer was not just an artist, “La Diva Turca” and “La Regina”.
She was a representative of Turkish culture in the world and the greatest art
ambassador of her times. It was the time when only art could conquer the
world and win people’s hearts. And Leyla did just that, she conquered the
world in her own way.
She represented Turkey and its art all over Europe, America, the
world and brought respect and honour to her country. In return, Ankara fired
her without pay showing envy toward this artist.
Leyla Gencer did not just strive for perfectionism in her profession
and on stage. She looked for it in every corner of her life and from everyone
who worked with her. She competed with herself and won every time. This
is how she critised herself when talking to her friend:
“Don’t pay attention to what Italians say or write about me. After
1965 they called me Diva then Divina, published everything I did and every
time I opened my mouth they acted as if it were a miracle. But I know
from a technical point of view, vocals and performance, I was the best until
1965. Later on I started to exaggerate. In performance I went for emphasis,
which the Italians loved. You know they say “gencerate” but I really do not
see it. What is gencerate?21 It is a cry, a scream. Voice that at one moment
reaches a point and you think that it will turn into a cry but no, it goes
further. Gencerate is an emphasis on something very pathetic, exaggerated.
Gencerate are feelings from the heart, when voice turns into a scream, and
heart reaches a climax, and the voice stops at one point.”22
In Leyla’s times if anyone tried to perform gencerate except her they
would not succeed. Only she had the power that showed in one moment
and moved towards exaggeration and when that moment passed the voice
became clean, clear and simple. In bel canto music the accent is on loud
singing, on exaggeration. She had a flare for dramatic roles.

21Gencerate, a term introduced by Italians in opera singing by Leyla Gencer’s surname,
as a specific expression of dramatic singing typical for this singer.
22 Z.Oral, Tutkunun..., pp. 185
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Success in opera “Roberto Devero” titled her a Donizetti’s queen”.23
Literally, she was a rare artist who enriched Donizetti’s work, and she
specialised in them. In 1964 in opera “Roberto Devero” she sang with
incredible emotional intensity and used rich chest resonance. With her great
success in embodying characters in Donizzetti’s operas she contributed to
the renaissance of long forgotten operas.
On how an artist feels on stage and how a transformation happens
while playing a role Leyla said:
“When you come on stage it is a transfer from darkness into the
light and you forget what is behind you. At that moment there is a tension
between me and the audience. Air is electric, they restrict me. Expectations
are infinite. They demand from you to put gods to earth, to bring them on
stage, they expect from you to make their wish come true. You know you can
feel that in their bones. They you start to play your game, sing your song.
Your voice is no longer yours. Your voice is just an instrument, a tool. You
take this instrument in your hands, use it as you wish, and it has to serve you.
You are no longer yourself but someone else, you are a character that you
personify on stage. That other person is actually you. When the audience feel
that and in an instant believe anything you say then this forms an inseparable
connection between you and you feel this connection on stage and no one
can break it. You have given what they wanted. Gods are on stage. This can
not be called enjoyment, joy or something else, it is a ritual. This is faith.
Then I become a goddess.” 24
Before every performance, no matter where she was and what show
was, Leyla Gencer felt great stagefright and fear, as if she were on the brink
of death. Living continuously under this stress, she was often depressed,
even thought about quitting singing. For years she went from one opera
to another, from one opera house to another, peformed in the Ankara state
theatre, Istanbul, Maksim, La Scala, San Carlo, Covent Garden, Verone
23Ibid., pp. 159
24Z.Oral, Leyla..., pp. 137
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Arena, Teatro Massimo, Teatro Verdi, Royal Albert hall, Carnegie Hall.
However, Leyla had never sung in the Metropoliten, although there were
indications that she would perform Tosca.
After thirty three years of hard work, success, tears and happiness,
life under stress, fight with competition, struggle with herself, Leyla suffered
and endured stoically. In 1983 in La Fenice theatre in Venice she was the
lead in the libretto by Francesco Gnecco “The rehearsal of a serious opera”.
It was a role of primadonna with all her whims. No one knew that Leyla was
actually playing herself in this role. With this role of primadonna Leyla ended
her opera career. She had already known that no matter how she performed,
what she did, they would love and applaud her. However, she did not believe
anymore that what she did that day she would be able to repeat the next. The
time came for her to bid farewell to performing. She left the stage but not
the music. She continued her work on concerts, recitals, seminars, and she
shared her knowledge selflessly with others.
When she said goodbye to the stage it was not a goodbye to her
mission. On the contrary, since 1981 she continued her work as a pedagogist.
She was art director and instructor at the Lyric Accademy in La Scala and
since 1990 she held seminars in Istanbul and Ankara.
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Leyla Gencer worked as an honorary president in Cultural and art
vakuf in Istanbul. She took time to organise projects and work on other
tasks. On the other hand, Aydın Gün finally completed preparations for the
International bel canto contest Leyla Gencer”. The first contest was held
in 1995, chaired by Aydın Gün. The second was held in 1997 and the third
in 2000. These contests raised great interest in the media. They paid a lot
of attention to both jury members and participants. However, everything
stopped, with no good reason. In 2008 they managed to organise the bel
canto contest again, the fifth one, but unfortunately Leyla could not see it.
She died on 10 May 2008 in Milan.
		

A song that never stops

On 10 May 2008 in La Scala an opera based on Orwell’s 1894 was
performed, conducted by the American conductor Lorin Maazel. Before
the show maestro Maazel slowly came to the stage where he made a short
speech. With tears in his eyes he informed the auditorium that Leyla Gencer
left forever and that La Scala, which was her home, her nest, had lost her.
After these words the entire orchestra stood up to pay their respects to Leyla
Gencer.
As her life and work on stage was flawless, her departure from this
world should be flawless too. Leyla had prepared everything. She wrote her
will and left detailed instructions for the funeral. Her wishes were granted by
La Scala and Cultural and art vakuf of Istanbul.
In the San Bibila church in Milan that was used as a church and
as a place for important ceremonies, her casket was welcomed with the
famous Hendl’s Oratorio. Then the organs were played by La Scala pianist
American James Wogan, aria Casta Diva from opera Norma. Norma was
one of Leyla’s unforgettable roles, a virgin girl that chose death by throwing
herself in the fire. The Milanese said goodbye to their favourite diva with the
words: “You are our queen.” After that they played Leyla’s old recordings
from La Scala, Verdi’s Power of Destiny”, aria Virgin angel. Everything
was as Leyla wanted and enriched with beautiful misancene. Her last wish
was to be cremated and her ashes scattered in the Bosphorus. The ashes
were brought to Istanbul on 15 May 2008. That night the minister culture
and tourim of the Republic of Turkey came to the Atatürk Cultural Centre
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where Leyla’s urn was held. As a sign of his respect for this great artist he
put a white rose on the urn. Leyla’s last wish was granted and her ashes were
scattered in the waves of the Bosphorous.
The name of Leyla Gencer is engraved in the opera history as “La
Diva Turca”. She will never be forgotten. Leyla lives through her song that
never stops.
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