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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 25. sayısı elinizde bulunmaktadır. Bu 25. 
sayı, değişik mahiyette ve farklı makaleleri içeren önemli bir dergi olarak 
HİKMET’in bu 25. 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 25. sayısında başta yurtiçi (Makedonya) 
olmak üzere yurtdışından da (Türkiye ve Sırbistan-Sancak) 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. Jovanka D. DENKOVA’nın; 
THE EPISTOLARY GENRE IN THE LITERATURE FOR YOUTH BY 
GORJAN PETREVSKI (GORYAN PETREVSKI’NIN GENÇLERE AIT 
EPISTOLER EDEBIYAT TÜRÜ), Prof. Dr. Lusi KARANIKOLOVA- 
COCOROVSKA’nın; FOR THE CATEGORIES `EAST` AND `WEST` 
IN THE STORIES `WHITE FORTRESS` BY OHRAN PAMUK AND 
ZONA ZAMFIROVA BY STEVAN SREMAC (ORHAN PAMUK`un 
“BEYAZ KALE” ve STEVAN SREMAÇ’ın “ZONA ZAMFİROVA” 
ROMANLARINDA “DOĞU” ve “BATI” KATEGORİLERİ), 
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Doç. Dr. Abdülmecit NUREDDİN’in; ULUSLARARASI 
HUKUK ve ÜLKE  MEVZUATI  BAĞLAMINDA YUNANİSTAN’da  
TÜRKÇE  EĞİTİMİN  STATÜSÜ, Doç. Dr. Şener BİLALİ’nin; DÜNYA 
BASININDA KUMANOVA SAVAŞI, Yrd. Doç Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ’in; 
ŞEYH GÂLİB’İN HÜSN Ü AŞK MESNEVİSİNDE GÜL VE ANLAM 
İLGİLERİ, Yrd. Doç. Dr. Esra MANKAN’nın; TÜRK MUTFAĞININ 
TÜRK HALK ŞİİRİNE VE DESTANLARINA YANSIMALARI, Doç. 
Dr. Garip KARTAL’ın; OKULLARDA EKİP-TAKIM ÖĞRETİMİNİN 
OKUL BAŞARILARINA POZİTİF PSİKOLOJİK ETKİSİ, Dr. Recep 
ŞKRİYEL’in; SOSYALIST YUGOSLAVYA’DA MÜSLÜMAN KADINI, 
Dr. Turan ÇELEBİ’nin; AGİM RİFAT YEŞEREN’İN “MENDO’YU NEDEN 
ÖLDÜRDÜM?” ADLI HİKAYESİNİN PSİKANALİTİK EDEBİYAT 
KURAMINA GÖRE BİR ÇÖZÜMLEMESİ, Dr. Farie ALİU’nun; LEGAL 
FRAMEWORK AND WAY OF THE LOCAL GOVERNMENT UNITS 
FINANCING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA (YASAL ÇERÇEVE 
DAHİLİNDE MAKEDONYA CUMHURİYETİ YEREL YÖNETİM 
BİRİMLERİNİN FİNANSMAN ŞEKLİ), Mr. Suada COGOVİÇ’in WHAT 
IS AND WHAT IS NOT IN THE CULTURE AND POLITICSOF THE 
WESTERN BALKANS (BATI BALKAN KÜLTÜR VE SİYASETİNDE 
NELER VAR VE NELER YOK) adlı makaleler yer almaktadır.

Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin bu 25. 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 26. sayısı ile karşınıza 
çıkıncaya dek hepiniz Allah’a emanet olun. 

Mayıs, 2015 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 culture, literature and issues related 
to social and economic life, such as that containing the sole journal, peer-
reviewed journal of scientific research HIKMET 25th magazines with the 
there are number of hands. This 25th 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 25th particularly in the number of domestic 
(Macedonia), including from abroad (Turkey and Serbia) have published 
articles from HIKMET articles submitted from abroad and the importance of 
attention to the fact abroad will have an interest in our journal.

Indeed, the journal HIKMET, Macedonia and the Balkans in different 
countries of the EU and the U.S. sent a few library identity and size of the 
journal has been brought into an international think it is one of the important 
indicators.

Hereinafter referred to as the slow but solid steps forward, our 
journal will be sent home and abroad, and the articles will be published in 
accordance with our criteria, and even more believe will expend that the 
international dimension of HIKMET.
 In this issue of the journal HIKMET: Prof. Jovanka D. 
DENKOVA: THE EPISTOLARY GENRE IN THE LITERATURE FOR 
YOUTH BY GORJAN PETREVSKI; Prof. Dr. Lusi KARANIKOLOVA-
COCOROVSKA: FOR THE CATEGORIES `EAST` AND `WEST` IN 
THE STORIES `WHITE FORTRESS` BY OHRAN PAMUK AND ZONA 
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ZAMFIROVA BY STEVAN SREMAC; Assoc. Prof. Dr. Abdulmecit 
NUREDDIN: STATUTE OF TEACHING OF TURKISH LANGUAGE 
IN GREECE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL LAW 
AND NATIONAL LEGISLATION; Assoc. Prof. Dr.  Sener BILALI: 
BATTLE OF KUMANOVO IN THE WORLD NEWSPAPERS; Assist. 
Prof. Dr. Vicdan OZDINGIS:THE ROSE AND SENSE RELATIONS 
IN ŞEYH GALİB’S HÜSN Ü AŞK MASNAVI;  Assist. Prof. Dr. Esra 
MANKAN: THE REFLECTION OF THE TURKISH CUISINE TO THE 
TURKISH FOLK POETRY; Assoc. Prof. Dr. Garip KARTAL: POSITIVE 
PSYCHOLOGICAL EFFECTS OF TEAM TRAININGS TO SCHOOL 
SUCCESS AT SCHOOLS; Dr. Redžep ŠKRIJELJ: MUSLIM WOMEN 
IN SOCIALIST YUGOSLAVIA (1929-1992); Dr. Turan ÇELEBİ: AN 
ANALISIS OF AGiM RİFAT YEŞEREN’S STORY “MENDO’YU 
NEDEN ÖLDÜRDÜM?” BASED ON PSYCHOANALYTIC LITERARY 
THEORY; Dr. Farie ALİU: LEGAL FRAMEWORK AND WAY OF THE 
LOCAL GOVERNMENT UNITS FINANCING IN THE REPUBLIC OF 
MACEDONIA; PhD candidat Suada A. DZOGOVIC: WHAT IS AND 
WHAT IS NOT IN THE CULTURE AND POLITICS OF THE WESTERN 
BALKANS 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 26th HIKMET until it comes out and blows a thick 
encounter with the number, God entrusted you all and make merry.

Maj, 2015 Gostivar                                             Editor in Chief:
        Macedonia            Prof. Dr. Fadil HOCA
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Prof. Jovanka D. Denkova

THE EPISTOLARY GENRE IN THE LITERATURE FOR 
YOUTH BY GORJAN PETREVSKI

821.163.3-93-31.09
(1.02 Overview scientific article)

Prof. Dr. Jovanka D. DENKOVA
Macedonia – Stip, “Goce Delčev University”

Faculty of Philology

ABSTRACT

This paper gives an overview of the epistolary genre and its role in 
literature. The attempts to define this genre, its characteristics that make 
it different from the other genres (autobiographies, memoirs, journals 
etc.) are being analyzed and its most important characteristic of having a 
dialogue nature is being emphasized. This paper also presents the different 
classifications of this genre, depends of the author who writes about this. 

The exceptional characteristics of the epistolary genre are represented 
through various novels of Macedonian author for youth - Gorjan Petrevski. 
From them it can be concluded that the author applies and combines the 
different epistolary elements on different manner. While epistolary genre 
dominates in some works and the whole book is written in a form of a letter, 
such as the novel “Zadocneti pisma do Spomenka”, in the other novels from 
this author, the epistolary genre is partially present, but in the third group, 
the author turns to the most present type of communication among youth, 
the electronic communication, i.e. the electronic mails (e-mail).   

 Key words: letters, literary genre, sender, recipient, Macedonian 
literature for young.
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GORYAN PETREVSKI’NIN GENÇLERE AIT EPISTOLER 
EDEBIYAT TÜRÜ

Prof. Dr. Jovanka D. DENKOVA
Makedonya İştip, Goce Delcev Universitesi

Filoloji Facultesi 

ÖZET

Bu çalışmada epistoler edebi türünde ki sorunlar araştırılıyor. 
Öncelikle, edebi türü tanımlamak için gerçek bir girişim yapılıyor, daha 
sonra  bu türün özelliğini  ve aynı zamanda    kurgusal olmayan düzyazı 
(otobiyografi, anılar, günlükler, vb)   Mektupların edebi tür olarak genel 
özellikleri vurgulanır, ve bu onun diyalojik doğasıdır. Makalede bu türü 
farklı bir yönüyle sınıflandırma yapılmıştır.

Bu makalemizde, yazarin edebi eserlerinde farklılıkları göstermeye 
çalışır, bu farklılıklar yazarın görüşüne baglıdır. Görüldüğü gibi yazar farklı 
bölümlerden  inceleyerek   farklı uygulamalar yapıyor ve epistoler unsurları 
birleştirmeğe çalışır. Epistoler türlerin bazı bölümlerinde ise bütün kitabı alıp 
mektup biçiminde sergiler, aynen “Spomenka’ya  geç kalmış mektuplar”, 
Yazarın diğer romanlarında  bu edebi tür pek gelişmiş değil diğer eserlerinde 
bu türlere sadece kısmen  yer verir, üçüncüsü tür yazılarında ise yazar daha 
fazla gençlerde iletişim bölümlerine daha fazla yer veriri,  o tür ise iletişim 
elektonik yoluyla daha doğrusu elektronik posta (e-mail) gibi. 

Anahtar Kelimeler: Mektuplar, edebi tür, gönderen, kabül eden, gençler 
için Makedon Edebiyatı.
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Introduction1. 

From all types of (non) fictional prose, none is less subjected to critical 
definition and categorization as it is the case with the letter. What distin-
guishes the epistolary genre from other realistic-autobiographical fiction, 
such as diaries, is the desire/demand for exchange. Thus, in the epistolary 
exchange the reader of the letter “is asked for” a response and thus contrib-
utes as a writer in this type of narration, which suggests the existence of 
some kind of “epistolary pact” between the sender and the recipient of the 
letter (Gurkin Altman, 1982).

Attempt to define the genre2. 

According to the definition, the letter is a form of communication that 
expresses thoughts, feelings, describes a series of events or philosophical 
discussions. The most important characteristic of the letter as a literary or a 
semi-literary genre is its dialogical nature. Regardless whether the letter is of 
personal or business nature, whether it’s formal or informal, it almost always 
requires a certain response from those to whom it is addressed.1

According to various on-line sources the epistolary form is the form 
of letters written/indicated to someone else, and “an epistolary novel” is a 
novel written in the form of a letter or series of letters written by one or more 
characters. Such form allows the author to omniscient viewpoint, but still to 
change the viewpoints among several characters throughout the narration.2 
In the Dictionary of Literary Terms3, the term “epistolar” implies “a set of 
templates for letters and addressing which with small changes can be used 
on various occasions”, and “epistolary novel” implies - “a novel in letters.”

Several types of letters were distinguished in ancient literature. By 
studying the epistolary genre, Milorad Pavic notices literary and non-literary 

1 Pismo kao književna vrsta, http://www.scribd.com/doc/40240424/Pismo-kao-
knji%C5%BEevna-vrsta,  accessed on 01.03.2014
2 Literary terms and definitions, http://web.cn.edu/kwheeler/lit_terms_E.html, http://
epistolary.askdefine.com/, accessed on 01.03.2014.
3 Rečnik književnih termina, Institut za književnost i umetnost, Zdenko Škreb, Dragiša 
Živković, i dr., Nolit, Beograd,1985,p.179.
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form and concludes that epistolography will gradually get its rightful place 
in literature as a real literary kind and will lose the status of unintentional/
accidental literary activity, which is usually found in the Baroque era.4

According to Elizabeth Campbell, the epistolary novel is a novel 
written in the form of letters, exchange of letters between two or more 
correspondents, one or more letters sent by a correspondent to one or more 
recipients.5 Ruth Perry, however, expands this definition, indicating that 
the epistolary form requires the deeper truth that people keep locked deep 
down, in their subconscious.6 

Accordingly, the epistolary novel relies on the subjective viewpoint7, in 
other words, it is a literary genre in which prevails intimate provenance.8 
This means that it presents the intimate point of view of the character, his/her 
thoughts and feelings without the interference of the author and the course 
of events takes place with dramatic immediacy. Also, the presentation of 
events from several points of view, gives the story a dimension and capacity. 
Although the method is often used in sentimental novels, it is not limited 
to them. Shortcomings of this form were detected from the very beginning. 
Depending on the need of the author of the letter, whether he/she expresses 
his/her virtues through it, vice or weakness, these acknowledgements were 
subject to suspicion or derision.

The letter as a literary genre is found in the middle between the private 
and public discourse9, a high degree of individualization in the discourse 
is typical for it, and the attention is directed towards the narration and 

4 Milorad Pavić, Istorija srpske književnost i baroknog doba (XVII i XVIII vek), Nolit,  
Beograd.
1970.
5 Elisabeth Campbell, Re-visions, Re-flections, Re-creations: Epistolarity in Novels by 
Contemporary Women, Twentieth Century Literature 41, 1995, p.332-348.
6 Ruth Perry, Women, Letters, and the Novel, New York, AMS, 1980.
7 Еpistolary novel, http://www.britannica.com/EBchecked/topic/190331/epistolary-
novel, accessed on 01.03.2014.
8 M. Koh, Does it exist a ‘generic pact’ ?: About intimistic genres in prose works 
of Serbian      female writers at the beginning of 20th century. Zbornik Matice 
srpske za književnost i jezik, 51(3), 695-708, 2003.
9 The Letter as Literature,
http://gallatin.nyu.edu/academics/courses/detail.FA2011.WRTNG-UG1326.001.html, 
accessed on 01.03.2014



.

14 

Prof. Jovanka D. Denkova

description of personal feelings and psychological states. The epistolary 
communication situation consists of a sender and a recipient (except in the 
private communication). In the case of official letters, they are with stereotyped 
content and consist of dating, naming the recipient at the beginning of the 
letter, explaining the reason and occasion for writing the letter, and finally, 
the signature of the sender which explicitly expresses the degree of honesty, 
because it is written to trustworthy people who can recognize the potential 
frustrations and intimate dilemmas of the author.

Classifications and characteristics of the genre3. 
There are three types of epistolary novels: monological (letters of 

only one character), dialogical (letters of two characters) and polylogical 
(three or more characters who write letters). Crucial element in polylogical 
epistolary novels is the dramatic procedure known as “contrary to reason”: 
the simultaneous but separate correspondence of the characters - villains 
that create dramatic tension.10 According to other sources we distinguish: 
private letters (which talk about intimate situations and primary existence), 
open letters (the recipient is the audience in general, oriented towards the 
social, political or cultural space, and the subject expresses its viewpoints 
and theses) and appeals (with emotional origin, but addressed towards the 
public through the media and suggest feedback from the receiver).

Therefore, we need to try to define the nature of the epistolary literary 
genre more closely in terms of literary theory. Like any other text, the letter 
can be defined as a written linguistic message. In order to realize the message 
a sender and a recipient are necessary. According to Jacobson’s terminology 
in order to complete the communication model context, code and contact 
(media) are also necessary. That linguistic scheme is not negligible, because 
it will be used in literary theory by structuralists, semioticians, advocates 
of the modern theory of discourse, speech act theory etc. Jacobson’s model 
could confirm that the nature of the definition of the letter is autoreferentiality. 
The uniqueness of this literary genre is that it can be a whole by itself!

The more systematic and detailed reading of the letters, will reconfirm 
that they are not necessarily looking for an answer and recipient, but although 
the code does not necessarily simulate a recipient, the communication code 
still exists. The writer/author of the letter has in front of himself/herself a 

10 Types of epistolary novels, http://en.wikipedia.org/wiki/Epistolary_novel, accessed on 
01.03.2014
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fictional interlocutor, recipient. The letter sometimes relies on an imaginary 
recipient – the reader. Accordingly, several common situations in letters are 
pointed out:

the letter as a direct conversation, unburden by informative function•	

the letter as a conversation with someone absent (“how to talk to you”)•	

the letter as a life-like presentation of the absent (“how I look at you”)•	

the letter as an expression of friendship•	

the letter as a reflection of the social reality•	 11 

Ruth Perry points out several characteristics of this genre. One is that 
the use of the procedure of exchange of letters as a framework (cadre) 
contributes for a dose of credibility of the work. Another feature that she 
suggests is that the moving power of correspondence is an obstruction 
which typically occurs between two enamored (lovers), i.e. the epistolary 
narration almost always functions according to one kind of formula: two 
or more people, separated by an obstruction of various kinds are forced 
to keep their relationship through letters. Furthermore, Perry emphasizes 
that the protagonists are prevented from acting directly and the only way to 
overcome the difficulties is by writing about them and hoping for a solution 
that will bring the separated together again. And finally, Perry also identifies 
the seduction as a common theme in the epistolary novel. She points out that 
the process of seduction refers to the psychological rather than the physical 
domain. Namely, she believes that seduction is considered as an attempt 
to change the opinion of the other, as an attempt to penetrate into his/her 
subconscious, to identify the beliefs, and to convert the original intentions. 
Also, Perry emphasizes that typically the epistolary novel ends with love or 
death, i.e. the final contact between the separated characters can be seen not 
only as a reward for those who have proven themselves in loyalty, search 
or other virtuous qualities, and unlike it, another possible ending of the 
epistolary novel is the death of one or more characters. These alternatives 
of rendezvous or death correspond with the paradigm of novel written in 

11 Dubravka Brezak-Stamać, Poslanice Marka Marulića benediktinki Katarini Poslanice Marka Marulića benediktinki Katarini 
Obirtić,Kolo, br.1-2, Časopis Matice Hrvatske za književnost, umjetnost i kulturu, 2013, 
accessed on 01.03.2014 at http://www.matica.hr/kolo/386/Poslanice%20Marka%20
Maruli%C4%87a%20benediktinki%20Katarini%20Obirti%C4%87/ 



.

16 

Prof. Jovanka D. Denkova

letters, especially if one of the characters stops writing letters and to resolve 
the separation in which the characters have spent their fictitious lives, 
trying to overcome the difficulties.12 According to the nature of adolescent 
literature, Wasserman  points out that it is common for young people who 
are in the period of adolescence, to turn in conflict situations towards their 
inner world. On the journey to the world of adults, they often feel doubt and 
despair at the same time, mixed with a sense of hope. Therefore, Wasserman 
considers that their personal thoughts and words, as a form of expression, 
find their place very well in the construction of their identity in the literature 
for youth. One of the methods used by writers of literature for youth in order 
to cover all topics that adolescents face (physical changes, their sexuality, 
relationships with the parents and friends, philosophical way of thinking 
about themselves, the world and their place in it)  is the epistolary form or 
the form of letter writing.13 

An important segment in the epistolary genre is the style of addressing, 
which has a purpose to express respect to the listener (the addressee) and 
to emphasize the mutual behavior of both sides, as well as the degree of 
closeness and levels of communication. The addressing consists of two 
elements: from whom and to whom. The introduction can be different: a 
simple and direct and to consist of only one sentence and it can be short and 
immediately goes to the point.14 It usually occurs in the case of overwhelming 
and tumultuous emotions, sudden feelings and major mental disturbances, 
such as anger, victory, defeat ...15

Janet Gurkin Altman in the book “Epistolarity” indicates six important 
aspects of the epistolary genre and along with analysis of specific texts, 
dedicates a whole chapter on each of them. The first aspect is the intermedial 
nature of the epistolary genre. Namely, the epistolary genre functions as a 
connector of two remote points, as a bridge between the sender and receiver 
of the letter, the author chooses whether to emphasize the distance or the 
bridge. The mediator role of the letter in the epistolary narration derives 

12 Ruth Perry, Women, Letters, and the Novel, New York, AMS, 1980.
13 Emilly Wasserman, The epistolary in young adult literature, The ALAN REVIEW, The 
Assembly on Literature for Adolescents of NCTE (ALAN), 30.3, 2003, p.48-51 http://
scholar.lib.vt.edu/ejournals/ALAN/v30n3/pdf/wasserman.pdf, accessed on 02.03.2014
14 Nela Savković-Vukčević, Retorika i stilistika u pismima i poslanicama crnogorskih 
vladika Danila, Save, Vasilija i Petra I Petrovića Njegoša, Lingua Montenegrina, god. 
IV/2, br.8, Institut za crnogorski jezik i književnost, Podgorica, 2011, p.129.
15 Branislav Nušić, Retorika, Beograd, 1966, p.87.
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from its position. Namely, the letter is a phenomenon which stands halfway 
(either-or/neither-nor). As a means for communication between the sender 
and the recipient, the letter partly fills the abyss between the presence and 
absence; the two characters who “meet” through the letter, neither are totally 
separated, nor are totally united. The letter lies halfway between the ability 
for a complete communication and the risk of communication breakdown. 
The second aspect of the epistolary genre, according to Altman, is the 
degree of trust between the sender and the recipient and here it indicates 
more variants: confidential love letters, friendly letters etc. The third aspect 
is the reader, whose appearance is sufficient to differentiate the epistolary 
form of addressing from other forms of narration in the first person. Thus, 
it suggests the existence of external and internal reader. The term “internal 
reader” implies a specific character represented throughout the course of the 
narration, whose reading of the letters can affect their writing, and under 
“external reader” we mean, the overall audience that reads the work as a 
final product and has no impact on the writing of individual letters. The 
fourth aspect is the discourse in the epistolary genre, which differs from 
other types of discourse in three things: 1. the uniqueness of the I-you 
relationship; this stems from the dialogical nature of the epistolary genre, 
as well as from the fact that the pronouns I-you are reversible here, or more 
precisely, in the epistolary genre, “you” in the text (receiver), in the next 
becomes “I” (sender); 2. Present tense; as well as the author of the diary, also 
the author of the letter is “anchored” in the present from where he directs 
his gaze towards the past or future events; and 3. time polyvalence; the time 
aspect of any given statement in the epistolary form is relative from several 
aspects: the time of the event, the time when the event is recorded, the time 
when the letter was sent, received, read, re-read, etc. The fifth aspect is the 
dynamic in the ending of the letters, and here Altman discusses the following 
relationship: inner writer - inner reader, as an important factor that affects the 
overall structure of the correspondence, which in turn becomes particularly 
evident in the dynamics in the ending of the letters. The ending of the letters 
can have two options: 1. Using conventional endings, and 2. The letter to 
end with an open form in which the writer is always in dialogue with the 
possible interlocutor. Ultimately, all epistolary narratives end with silence, 
but in some works, the silence is more motivated unlike in other works. As 
a very frequent reason for discontinuation of writing letters is death (tragic 
ending), but also other reasons that prevent the writer to write, and in the 
case of comic endings of the letters, the most common is the case when 
epistolary communication ends because the writer has no one to wrote to, 
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after the correspondence ended with a marriage. Thus, the tragic and comic 
unraveling, suggest two polarized sides: full attendance (reunion) - complete 
absence (death).

The sixth aspect is what Altman calls “an epistolary mosaic” and that 
title implies more characteristics of the epistolary genre: 1. Multiple plots 
2. Impaired timeline due to non-chronological sorting of letters, 3.Multiple 
correspondents, each giving an individual tone to the letter, and 4. Gaps/
intervals that exist between letters and may contribute to the structure of 
the narration. These gaps have been called “dead time” by novelists and 
theorists.16 

The epistolarity elements in the novels by Gorjan Petrevski4. 

The novel „Dalechna ljubov“4.1. 

This novel “ Dalechna ljubov“17 starts with a scene when Sara hits Pavel 
Rampa in his face and he shows no reaction at all. The theme in this novel, 
as in every other novel by Gorjan Petrevski, deals with the issue of first love, 
falling in love, as well as the misunderstandings, arguments and dilemmas 
between the characters, both young and adults. The communication is 
conveyed on jargon language, usually used in the school classrooms, 
hallways, yards and streets, which fulfills this work with freshness and 
brightness. In the core of this story lies the unrequited love between Sara and 
Pavel. The only responsible for this is the intriguer, Ivan Lui Paster, who is 
also deeply in love with Sara, but has no courage to approach her, despite his 
great desire to win Sara`s love. Eventually, he manages to convince everyone 
in his honest and sincere plans.18 

 Despite the intrigue, Sara leaves to Moscow for educational purposes, 
and leaves both of her suitors to long for her and suffer in silence because of 
the unhappy love. The only evidence of those love feelings are Sara`s letters 
to Pavel. In the matter of fact, there is only one letter from Sara Kadina 
to Pavel Rampa represented in this novel. It is a covering letter for other 

16 Janet Gurkin Altman, Epistolarity, Appproaches to a Form, Ohio State University 
Press: Columbus, 1982, p.89, accessed on http://gallatin.nyu.edu/academics/courses/detail.
FA2011.WRTNG-UG1326.001.html, accessed on 01.03.2014
17 Gorjan Petrevski, Dalechna ljubov, Prosvetno delo, Detska radost, Skopje, 2008.
18 Radovan P. Cvetkovski, Pisatelot na prvata ljubov i negovite knizevni iskachuvanja, 
Pogovor kon knigata “Dalechna ljubov”, Detska radost, Skopje, 2008, str. 169-196.
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package of letters, never sent due to a lack of courage: “In the package there 
were many letters written to him, to Pavel Rampa! And signed (just imagine 
this) by her, by Sara Kadina, while they were in their Gabrovo. Written but 
never sent… (139).”

In spite of the tense relationship and the many things left unsaid on 
their farewell, and her disillusionment because of the thought that he never 
shared the same feelings with her, on the beginning of her letter she writes: 
“My dear Pavel” (139), the underlined words meaning that she, in spite the 
distance, still feels him as her very close, loved one. That is why in the 
next, first section the opposition Gabrovo-Moscow, here-there, me-you is 
represented: “The long distance stands between us now. Gabrovo is too far 
from Moscow (136).” One can sense her disappointment in the following 
expression: “If you loved me as much as I loved you, our love would have 
been the most beautiful love legend ever (139).” Protected by the distance 
and her belief that he doesn`t love her back, Sara Kadina feels free to express 
her feelings to Pavel: “You never noticed me in Gabrovo. And the only 
reason I slammed you back then was for your unrequited love. And it was 
because of true love, real love (139-140).” From the letter, the readers can 
notice that Sara was very lonely in Moscow since her parents left the city 
too: “And from yesterday, I really am alone, my parents returned to Gabrovo 
(140),” so, it is logically to conclude that in such psychological state, alone 
in a foreign country, Sara gets the urge to connect to something stable and 
that is her home country and her friends from there. Therefore, she promises 
to maintain further communication: “I`ll call you again. And Ivan too. And 
every classmate back home. Lots of love, Sara (140).”

At the end of the letter, as it begins on a conventional manner, it also 
ends in that way as the venue and date are being represented – “Moscow, 
26 August 1988”, along with a recognition that in Gabrovo she didn`t had 
courage to reveal her feelings, but the wish to express her love remained: 
“P.S. I thought about giving you these letters in Gabrovo. And as I had no 
courage to send them to you one by one, I also couldn`t leave them to you 
before leaving for good. But, I wanted you to read them, and so… (140).”
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The novel „Sama“ by Gorjan Petrevski4.2. 
There are few different aspects that make this novel interesting. At first, it 

is a novel for young audience in which the protagonist Theodora is a high 
school girl, an ultimate sportswoman who practices karate and stands out 
from the crowd.  What is unusual is that Theodora moves the boundaries of 
what is called a usual, ordinary, and trivial e-mail correspondence with the 
“Prophet”. They communicate and interchange selected passages; he uses 
the book “Prophet” by Khalil Gibran, while she uses “The Greatest Salesman 
in the World” by Og Mandino. Thus, it is a matter of e-mail correspondence 
where both the sender`s and recipient`s identity is unknown until the end of 
the novel.
This novel19 is kind of a dialogical, epistolary novel because the sender 

and the recipient change their roles alternately. When the plot begins, their 
communication had already begun: “Lately, it is the only thing she finds 
interesting and funny. And she rejected many guys who were interested in 
her (7).” Everything happens in a time when Theodora becomes aware of her 
appearance and sexuality: “After training, she took her clothes off and stood 
in front of the mirror analyzing her body from every possible angle. She has 
nothing any boy wouldn`t like. Everything was perfectly shaped (10).”
The first messages she receives from the Prophet awake her curiosity 

and lust for fun, but she remains completely aware that she must keep her 
distance and stay anonymous, bearing in mind how dangerous the Internet 
can be: “I`m curious but… Nothing. They are all the same… But at least 
I`ll have some fun! In spite of the others, at least he is interesting in his own 
way. And Malin won`t be like them… (8).” This narrative sequence reveals 
that Theodora has aversion and low opinion towards boys, but hopes that 
her little brother won`t be their kind. This represents an introduction to the 
psychological motivation of what made Theodora an ultimate sportswoman, 
a karate girl. While in seventh grade, Theodora had a traumatic experience, 
when her close friend Emil, in whom she had unconditional trust and with 
whom she went to musical classes, tried to take advantage of her in his 
house.  Furious for not getting his way, Emil spreads the awful story around 
the school, thus Theodora had to continue her education in different school. 
Realizing that one cannot escape from something like that, she starts feeling 
rejection towards boys. She enrolls to karate classes and driven by her wish 
to revenge her abusers, she becomes great in karate. Feeling lonely in that 

19 Gorjan Petrevski, Sama, Makedonska reč, Skopje, 2003.
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period, as an only child, she wants to have brother or sister. Identifying 
herself as lonely, alone, having no one to share her secret with, her Internet 
nickname is Lonely too. 
The plot begins three years after the unpleasant experience, when Theodora 

is already a famous karate practitioner, has her little brother Malin and 
new friends from high school.  But, the demons from the past follow her 
everywhere, she can`t stop thinking of what happened, waiting patiently 
for the moment for revenge. This moment comes when Theodora squares 
accounts with Emil and his gang who deal drug in a nightclub. As an ultimate 
sportswoman, at first she will be judged for what she did, but after a while 
the impressions will settle down. Following the initial disciplinary action 
she realizes that the karate doesn`t have the same meaning to her as earlier.
Using the pseudonym “Lonely”, she discusses with the “Prophet” about life, 

loneliness, love, hatred, happiness, success, failure, joy, sadness, friendship, 
religion: “In this way of communication, whether she`d liked to admit it 
or not, she found some pleasure. She liked his messages too (34).” Even 
though at the beginning she starts correlating for fun, gradually she started 
to feel curious about who her interlocutor is, especially because she becomes 
too involved in everything: “His messages were wisely chosen and sent to 
her… This time she liked the messages too. She closed her eyes in front of 
the computer, and tried to picture what he looked like (71-72).” She even 
becomes thrilled by him and starts to worry not to be disappointed if she 
would ever meet him: “It was the first time when someone actually managed 
to increase to her intellectual level, which in a way made her feel complete 
and at the same time, extremely worried. It is a wisdom that initiated answers 
without even knowing who stands behind it. Will she be disappointed when 
she finds out? Or she will be even more thrilled? He might be very similar 
to her, anyway!? (72)” Very often her e-mails to the Prophet are inspired 
from real situations, like the death of the high school girl from overdosing: 
“She couldn`t accept the reality of death. It is not unexpected when someone 
riches deep oldness, when a person is so exhausted that can`t live anymore, 
so waits for the death as a salvation. But it is completely different when one 
has his entire life in front of them (128).”
With the help of the wisely selected massages by the Prophet, Theodora is 

firmly convinced that she can achieve everything she wants: “As long as I 
breathe I`ll hold on. Because I have learnt one of the greatest principles of 
success: if I hold on long enough, I will win (127).”
As the novel proceeds to its ending, Theodora is more and more enthusiastic 

about the Prophet and secretly longs to meet him: “Oh my God! What a 
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wisdom… This person who sends me all those messages, is he my friend 
already? – thought Theodora. Who should make the first step? Me or him? 
But if he`s stubborn as I am? Then what? (168)” Until the moment the 
Prophet asks for a meeting first: “He was the one who asked her to meet. 
As friends… And just to satisfy her curiosity about his age, he said he was 
a young man… (191).” Their meeting was very much surprising because 
it turned out that the Prophet is the 23 years old pianist Simon who lived 
nearby and from a very long time had feelings for her: “A fresh start of 
love that wasn`t a start at all, because it was since long time ago as the both 
admitted. They expressed their love in silence, sincerely looking at each 
others` eyes, hugging in the rain with a promise to be together for a long, 
long time (204).”

The novel „Zadocneti pisma do Spomenka“ by Gorjan Petrevski4.3. 
This novel is very specific because of its structure, since it is completely 

written in form of letters from Bojan to Spomenka after their separation.20 
Throughout the fourteen letters written to Spomenka, Bojan once again 
lives the memories of the moments from their childhood spent together. 
In the introduction chapter named as “Something as Before Beginning”, 
the writer/sender of the letters asks the readers to help his letters reach 
Spomenka: “If you ever meet her, give her my letters… And you, will you 
help me find her? Will you agree to look for her together?... And I`m sure 
she is impatient to receive my letters. (5-6)”

Even though he says he will write her a thousand letters, in the book 
the number of letters match the number of chapters – forty. In every letter/
narrative, one of Spomenka`s personal traits are being described: modesty, 
nobility, nice voice, sociality: “There was no other girl that was prettier 
than you, Spomenka!... And you, Spomenka, sing more beautiful than 
everyone!... But you were the best student! You always knew how to avoid 
fighting. And how to forgive (10)”; “It seemed to me that you are always 
very, very honest (24)”, “When we pass by the house of the sick girl, you 
were the only one who stopped (31)” etc.

At moments, his lust for Spomenka is so great that he, the football 
star Bojan, sees her everywhere around him and desperately calls for her 
attention. In the middle of the novel, in his twentieth letter, he reproaches 
her for not coming back to him, calling her naughty and pretentious girl: 
“Why are you so pretentious, Spomenka? Like you don`t know that… Do 

20 Gorjan Petrevski, Zadocneti pisma do Spomenka, Detska radost, Skopje, 1990.
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you really have to hide? And not answer any of my letters? (69)”; He wants 
to meet her again in the village: “If we ever come back, I will give you 
many violets. The most beautiful with a miraculous scent… (119)”.

His impatience grows, so in the thirty-sixth letter he once again 
reproaches her for not calling him, he wants her to feel embarrassed, 
warning her that he will sent a thousand letters and if there is no response 
she will not hear from him again: “When you`ll receive my last letter, will 
there be any answer?”; “Call me Spomenka, call me! We are all grown up 
now, it`s not like us playing hide and seek anymore (118)”; “Not even a 
word from you Spomenka! Where, oh where are you hiding girl?... That`s 
it, I`m out of patience now… But I will write a thousand letters to my 
blue–eyed girl, just thousand… And that would be it! Not a word anymore, 
just so you know! And when I`ll be writing the last letter, I`ll swear that it 
would really be last (130)“ etc.

In his last letter, he addresses her with vision of a future meeting, 
something similar to a mirage: “It is so beautiful in spring. It is so wonderful… 
You and me, Spomenka, leave the meadow holding hands and head towards 
the hill… Our eyes suddenly meet and you start to blush… And just for a 
moment, you vaguely disappear somewhere behind the sunny landscape”; 
“I am staying alone in the mountain, on the very top, but from that side that 
should get dark soon… Silence… Do I hear your voice Spomenka, or it`s 
just an imagination? (134-135)”.

The novel „Spomenite za Spomenka“ by Gorjan Petrevski  4.4. 
The novel consists of three letters, two written from Spomenka to Bojan 

and one from Bojan to Spomenka.21 
In his previous novels, the author follows the love of these young 

people. In this novel, Bojan and Spomenka are separated, she moves with 
her family in another town and later Bojan leaves in the city too, where 
he lives in a boarding school and studies in the gymnasium. The new 
environment brings new challenges for the both of them.

Bojan`s joy was enormous when he received her letter: “I wanted to 
scream, maybe for someone it was just a piece of paper, but for me it was 
invaluable treasure! I wouldn`t change it for anything in the world! (21)”. 
In her first letter she is very sad because of the distance that sets them apart, 
and makes him remember how beautiful their home village is, comparing 
the two feelings of nostalgia: the first for her home village and the second 

21 Gorjan Petrevski, Spomenite za Spomenka, Detska radost, Skopje, 2006.
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for her love there. Her wish to come back is very strong: “Sometimes I just 
want to run back home, run until I find you, until I go back where I belong, 
where my love is the strongest (22)”; “But someday, I just don`t know 
when I will go back… I promise I will go back! When I`ll be grown up and 
able to make decisions on my own (22)”. These kind of letters are almost 
always accompanied by tears, as in this case Spomenka doesn`t hold back 
her emotions either: “I can`t write anymore. There is something inside me 
that makes me want to cry. But I won`t cry… (23)”. This letter truly touches 
the recipient Bojan: “It was as I was dreaming, unreal but beautiful and 
precious… And he reads the letter over and over again… No one can write 
that kind of letter. No one but Spomenka! (23)”. The second letter, from 
Bojan to Spomenka, also hides the pain of their physical separation, when 
under the influence of temptations in the big city, the strength of their love 
turns into a matter of question: “You are away from me… Now you are far 
away from me. And the only thing I wish for is to always stay close to you 
and never be away”; “And those other boys you`ll meet, they`ll long for 
you too”; “Are you alone too? Is it hard for you too in that more distant and 
bigger town? Should we promise to stay faithful to the first love?”; “Don`t 
make fun of me for writing you this kind of letter… Maybe it is funny for 
you, but I write as my heart dictates (55)”. “I won`t make up anything. 
Because I have realized that the letters to those you love, you write simply 
and honestly, without making up words to sound more pleasant (55)”. The 
third letter is from Spomenka to Bojan and in this letter she reveals her 
wish for a meeting: “Oh, I wish for a miracle to bring us close together 
(91)”; encourages him to keep doing sports because it is what makes him 
happy: “I know you are doing great. I trust in you. You`ve always been that 
way (92)”; at the same time revealing her plans for the future: “I want to 
succeed in something else. In medicine, I want to help people. I`ll be very 
happy if my wish do come true (92)”. “And I`m too excited about your 
letters. Our letters are what bring us closer; they are the bridge between our 
shores (92)”. After this statement, Spomenka feels need to trust him other 
things too, but still decides to remain silent and mysterious: “I`m not sure if 
I should tell you that... (No, no, I better tell you some other time, when the 
time is right!). Please don`t be mad at me… (92)”. The letter is ended with 
thoughts of the never ending first love, along with sincere hopes for their 
correspondence to continue in the future. 

If we consider the addressing in all three letters, it is obvious that it is a 
reflection of their true feelings: “My dear Bojan” and “My dear Spomenka”, 
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which corresponds with the ending of these letters too: “I send you my 
kisses, sincerely and with lots of love. Always be mine. Love, Spomenka”, 
“Lots of love, Bojan” and “Always yours, Spomenka”.

 The novel “Zaludenost od zaljubenost” by Gorjan Petrevski4.5. 
It seems that Gorjan Petrevski`s best ability as a writer is to constantly 

talk about the famous first love, but never repeat himself. The novel 
“Zaludenost od zaljubenost”, as a protagonist has the girl Dimitra also 
called The Inspired because of her ability to find inspiration for writing 
lyrics everywhere around.22 

In this novel there are many epistolary elements interpreted in a modern 
way, understandable for the young generations through the language of the 
computer technology and possibilities that mobile technology offers. In 
this novel, the letters are electronically sent to many recipients. The letters 
are in form of SMS, as it is the one from Ognen to Vesna: “My message 
is sincere and honest; you are the only one I love!”, which is followed by 
Vesna`s reply: “Times have changed… The fields are plowed differently 
now, and you are late as a regular plow… I`m in love with someone else 
now! (37)”. Another example is the rhymed message from Igor to Elena:

 “Elena please don`t play mad,
Without you this fall I`m very sad! (148)”
Inspired by all those messages both from familiar and unfamiliar 

people and their love pains, Dimitra writes lyrical poems and sends them 
back23: “I found out from your friend Milena that you`ve been receiving 
phone calls both from boys and girls. And that you write the most beautiful 
words for everyone. Especially when it comes to love (129)”. That is also 
the case with Petar, who is in love with Ana, even though he only mentions 
his feelings at the end of his letter. In the rest of his letter, he speaks about 
his family condition and their inability to understand his problems: “I am 
a man who wears the whole burden of this world on his shoulders. My life 
is so difficult. Even at home, everybody yell at me… That`s why, the poem 
you are going to write, I will sent to her. Maybe, at least, it will touch her 
cold heart!? But, having in mind she is so arrogant, she might become even 
more self-centered (132)”. Along with her poetical writings, Dimitra sends 
her answers too.

22 Gorjan Petrevski, Zaludenost od zaljubenost, Detska radost, Skopje, 2010.
23 Although in the novel these short, humorous, poetical lyrics are represented, they are 
not matter of interest for this paper. 
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Some of the letters that reach her are signed with initials, as it is the 
case with a guy signed Dz. in love with a girl E.: “I`m so in love with you 
E. But I don`t know how to say this to you… Why can`t I look in your eyes 
and say I`m dying for you? And I would like so much for you to breath only 
for me… (101-102)”.

In a letter from some Ivan, the method “story in story” can be found. 
In his letter to Dimitra, in which he talks about his secret love to Biljana 
from a different grade, and the ways he came up with only to be able to see 
her on the breaks, borrowing school supplies from his cousin Jovan who 
was in the same class as Biljana, a hideous message from Jovan to Ivan is 
revealed: “Don`t think that I can`t see what`s happening Ivan, don`t you 
try to hide it from me… I can see that something in you starts to whiter! 
Tell me what it is, so that I can make it easier on you… I can tell you are 
in love!” on which Ivan responds through SMS: “I love Biljana and I see 
her often… Even though she is in the eighth grade and I`m in the sixth. 
That`s why I`m so impatient all the time (125)”.

In the letter from Theodor, many other persons are involved. 
Theodor is in love in Jana, who doesn`t care for him, while some other 
girls (Ana, Fana, Dana) send him numerous messages: “I`m waiting for her 
response now. I`m not sure whether I`ll get one, but maybe she`ll become 
compassionate… it is nice to wait. That`s what I`ve heard (144)”.

A very interesting moment in this novel is when a century old letter 
appears, given to Dimitra by her grandmother, a former teacher. This letter 
was found by her student in a book she borrowed from the city library. The 
letter was written by some matchmaker Stojan, who knew about the love 
some Stefan felt for Milica, and in this letter he praises them both, the hard 
working Stefan and the beautiful Milica: “That`s why, Stefan and Milica 
are made for each other (214)” and as it follows: “Apparently, someone 
should have given his approval in order for them to get married… (241)”. 

Conclusion5. 
According to the previously stated, it can be concluded that the epistolary 

genre has its ancient historic background.  Based on the author’s integration 
regarding communication either with real or with imaginary reader, the 
dialogic nature is dominant, as well as the subjective form of perception, 
i.e. the intimate provenience.  It was established in this paper that the 
number of definitions for this literary genre, its theoretic considerations, its 
characteristics as well as its classifications are numerous.  
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However, besides all of these, the fact that epistolary genre is specific 
narrative form which offers a lot of perspectives and opportunities for 
further researches remains.  This paper reviews the epistolary elements in 
the works of Gorjan Petrevski, intended for the young. 

In his first novel “Dalecna ljubov”, the basis of the Romanesque 
story is the unrequited love between Sara and Pavel.  The truth about the 
love feelings is revealed in the letters from Sara to Pavel.  Actually, the 
novel contains only one letter addressed from Sara Kadina to Pavel Rampa, 
who she loves.   It is actually one covering letter, delivered with whole 
package of letters, written again by Sara Kadina to Pavel Rampa, but never 
sent, due to lack of courage, so the communication/ correspondence was 
one-way.  

The second novel “Sama” is dialogic epistolary novel in its essence, 
because the communication and exchange of letters is realized between 
two people who take the place of sender and recipient of messages via 
electronic e-mail one after another.  The correspondents are not familiar 
with their mutual identity, which remains hidden to the end of the novel.

The third novel “Zadocneti pisma do Spomenka” is one of the rarest 
novel in the Macedonian literature for children regarding its structure, 
because it is about a novel fully written in the form of letters addressed 
from Bojan to Spomenka after their separation.  Through fourteen letters, 
addressed to Spomenka, Bojan relives the memories from their moments 
spent together from their childhood and education.  

The novel “Spomenite za Spomenka” from Gorjan Petrevski 
contains three letters, two of them are written from Spomenka to Bojan and 
one is written from Bojan to Spomenka. 

In the novel “Zaludenost od zaljubenost” a lot of epistolary elements 
are present, but they are given in one modern way understood by the young 
generations, that is the language of the computer technology and the 
opportunities of the mobile technology.  It is about polylogical epistolary 
novel or novel which contains letters (electronic) of many people.

From the reviewed novels, it can be concluded that this is about the 
presence of epistolary genre, the author changes the procedure of combining 
epistolary elements in different ways.  
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Abstract: Dieser Beitrag gibt einen Überblick über die briefliche Genre 
und seine Rolle in der Literatur. Die Versuche, dieses Genre zu definieren, ihre 
Eigenschaften, die es von den anderen unterscheidet (Autobiographien, Memoiren, 
Tagebücher etc.) werden analysiert und die wichtigsten Eigenschaften, wo ein 
Dialog besteht werden hervorgehoben. Die außergewöhnlichen Eigenschaften der 
briefliche Genre werden durch verschiedene Romane von mazedonischen Autors 
für die Jugend dargestellt, wie zum Beispiel Gorjan Petrevski.

 
           Schlüsselwörter: Briefe, literarische Genre, Absender, Empfänger, 
mazedonische Literatur für Jugendliche.
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ABSTRACT

 This article deals with the issues east - west in two novels: “White 
Fortress” by OrhanPamuk and “ZonaZamfirova” by StevanSremac. The focus is 
on the treatment of these two entities as separate categories, according to their 
significance in the novels, and also according to their importance to the culture of 
the East and West. 
 It is determined the analysis of the categories “east” and “west” in the 
novels “White Fortress” by OrhanPamuk and ZonaZamfirova by StevanSremacod 
simply because the first claims more treatment of the original to the east and west, 
in contemplative way, while in the second, these categories are analyzed in terms 
of their acceptance by the characters, or as already practiced values.
 In the novel of the Turkish Nobel laureate, the entities “east” and “west” 
are analyzed in that way so that first are highlighted the differences between 
East and West from the perspective of both characters, sympathetic first person 
- narrator and the Teacher. Among them is highlighted their (physical) similarity, 
which leads to spiritual and mental similarity (respectively proximity) to finally 
get to the unique lesson that everyone (should) exist for himself with respect to the 
others. 
 In the novel of the Serbian realist, however, these values   are not renowned 
as strictly separated, namely because they are grown up together in the environment 
in which they are practiced, so both, the eastern and western civilization values 
are accepted as their own.
 The purpose of the article is, by defining in both analyzed novel what is 
considered as  “east” and what is as “West”, to indicate the need to outdo the gap 
between the so-called “Two Worlds”, which are essentially the only one and one.
 
Keywords: East, West, Culture, civilization, One of the East, a Westerner.
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ORHAN PAMUK`un “BEYAZ KALE” ve STEVAN 
SREMAÇ’ın “ZONA ZAMFİROVA” ROMANLARINDA 

“DOĞU” ve “BATI” KATEGORİLERİ

Prof. Dr. Lusi KARANIKOLOVA- COCOROVSKA
“Goce Delçev” Üniversitesi, İştip - Makedonya

Filoloji Fakültesi Öğretim Üyesi
e-mail: lusi.karanikolova@ugd.edu.mk

ÖZET

İş bu metin, Orhan Pamuk’un “BEYAZ KALE” ve STEVAN SREMAÇ’ın 
“ZONA ZAMFİROVA” romanlarında doğu-batıkonusunu incelemektedir. Söz 
konusu, sözü edilenlerin ayrı kategoriler olarak romanlardaki sıklığıbir de Doğu 
kültürü ve Batı kültürünün önemini göz önünde bulundurarak, bunların iki varlık 
gibi değerlendirilmesidir. 

Orhan Pamuk’un “BEYAZ KALE” ve Stevan Sremaç’ın “ZONA 
ZAMFİROVA” romanlarında doğu-batı konusunu incelemeyi seçmemizin asıl 
nedeni, ilkinde Doğu ve Batının orijinal ve düşünceye dalarak analiz edilmesine 
eğilim gösterilmesinden, ikincisinde de bu kategorilerin karakterleri tarafından 
ne şekilde kabul göreceği açısından veya uygulanan değerler açısından 
incelenmekteolmasından dolayıdır.

Türk Nobel ödülü sahibinin romanında, “doğu” ve “batı” analiz edilirken, 
iki karakter olan sempatik ben - anlatıcı ve Öğretmen bakış açısından ilkönce 
Doğu ve Batının farklarına vurgu yapılmaktadır. Sözü edilenlerde ruhsal ve 
zihinsel benzerliklere yol açan (bedensel) benzerliklere (veya yaklaşmalara) vurgu 
yapılmaktadır. Bunun sonucu olarak da, ötekini saygılayarak, herkesin kendisi 
için var olması (gereksinimi) ders niteliğindedir. 

Sırp realist yazarının romanında da, bu değerler kesin olarak birbirinden 
ayrı gözlemlenmemektedir çünkü onlar uygulandıkları ortamlarda birbiri ile iç 
içe olmuş,  herbiri, doğu medeniyet nişanları ve batı medeniyet nişanları, kendine 
özgü olarak kabul edilmektedir. 

İş bu makalenin amacı, heriki romanda “doğu” olarak neyin ve “batı” 
olarak neyin değerlendirildiğini tespit etmek ve aslında bir olan, ancak sözde “iki 
dünya” olarak bahsedilen dünyalar arasındaki farklılıkların giderilmesi ihtiyacına 
dikkat çektirmektir.  

Anahtar kelimeler: Doğu, Batı, kültür, medeniyet, Doğu insanı, 
Batı insanı. 
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1. Introduction 
 Not to be too general, first I’ll define the semantic description of 
the terms “east” and “west”. At  this context, they do not rely on a specific 
theoretical and critical literature, but refer to the string entities on both analyzed 
novels that less explicitly and more implicitly highlight the differences and 
similarities between different cultural and civilization common grounds of 
“eastern” and “western” world.
 We are determined for the analysis of these elements in the novel 
“The White Fortress” by OrhanPamuk and ZonaZamfirova by StevanSremac 
simply because the first promotes more the East and the West with one unique 
and careful thoughtful dimension, unlike the second, which promotes that 
from their point of views of their application- and also some already practiced 
values. After all, in the ZZ from SS due to the prevail of the traditional - 
patriarchal orientation, the impression on these elements is more concrete. 
 The Novel of the remarkable Turkish Nobel laureate written in the 
mid 80s of last century has set out actions located from the magnificent 
Istanbul of the 17th century.
 The Novel though form the Serbian realist, published in the early 
20th century, the action has “set” in the city of Nis, in the second half of the 
19th century.
 In both novels, this  chronothopic determination does not present  
any difficulty to its access, respectively the analysis of the categories “east” 
and “west” is presented from their point of views as related to its differences 
and similarities. 
 Entirely accept and agree with the statment of OrhanPamuk, who in 
the aftermath of the novel “The White Fortress” highlights “(...) the divisions 
of nations and cultures of East and West”, claiming that “(...) different colors 
get detected and than put together “1

2. East - West in the novel “White Fortress” BY OrhanPamuk
 The quantitative balance of the entities east and west in the novel WF 
from OP all in all is in 32 samples, “dispersed” into just under 200 pages of 
printed text, in the Macedonian translation version of this piece.
 I-the narrator,  everything presented in first person, thus, allowing the 
reader to expect a greater immediacy of the word, although, when it comes 

1 In the following content we’ll use the abbreviations WF from OP and ZZ from SS
OrhanPamuk: “White Fortress” , “Slovo”, Skopje, 2006, pg.184  
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to the categories of East and West, it is not that case. Mainly because they 
are so indirectly, implicitly “embedded” in the narration that really needs 
a reading “with repetition”. In other words, entities east and west are not 
visible “at first sight”.
 However, despite their “invisibility”, their appearance and 
functionality have a profound legitimacy. Its legality is manifested in the 
following order:
-Emphasis of the differences between East and West;
-Similarity, respectively “sameness” which necessarily contribute exactly 
the differences;
-Replacement:  The need to be as the “other”, i.e to be the other;
-Self-identification: Everyone to exist for himself with respect to the other 
at the same time.

2.1. Differences
 First are highlight the religious differences. So, when Christian 
captives are introduced to the Sultan in Istanbul, “(...) in all the pillars were 
prominent flags, under them were put our flags, where their ‘kabadahii’ were 
bolstered by arrows backward from the hanging pictures of Mother Mary and 
crosses” 2. Only the use of acquired pronouns “ours” and “theirs”, powerfully 
underline the difference between the two worlds and their diversity. That is 
emphasized also through the different places noting that Christians pray and 
Muslims worship.
 Moreover, at the “representative” of Christians (I-narrator), in whom 
a change happens in the ruling position, so that he becomes a slave of the 
master of the Ottomans, in prison, in dealing with education and learning 
of Turkish, he will be told “(...) for a short time may become a Muslim”3. 
However, that never happened, a fact that serves ultimately to be followed 
the differences and similarities between East and West.
 Apart from the religious aspect, the differences between the “two 
worlds” are still from cultural and civilization nature. Thus, the sympathetic 
narrator and the Teacher, the two carrier characters in the novel, from the 
beginning of their common life together they read and write on a wooden 
table, not on a low sofa, which raises contempt by others. It is a typical 
“Western” mark, which later in the 17th century gets accepted on the territory 
of the Ottoman East.

2Ilbidem, pag.15 
3Ilbidem, pg.16
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 For a civilization can be considered the difference in the behavior 
of the man from the West (I-narrator) and man from the East (Teacher) 
and regarding the plague: the first requires exact solution of the particular 
problem, the second requires rescue and comfort from God and accepts 
the fate: “I told what I red for the plague from Hipokrit, Thucydides and 
Boccaccio, but with that I got even more humiliated, because the Teacher 
said that he is not afraid of the plague, it was determined by Allah, adding 
that if the man was told to die, he’ll die and it is meaningless my fear and my 
closing at home (...) If it is written, it’ll get to us wherever we are “4.Western 
method and practice “(...) to protect ourselves from the plague, the dead 
need to be poured with lime and our contact with people to be minimized5.  
Or: “it is stupid the man to jump into the arms of the death when there is an 
opportunity for redemption”6.

In the category of differences particularly is emphasized the Western 
superiority in the field of science, which for the sake of the  truth is “offered” 
by the author respectively the  narrator and it is not inserted in the mouth and 
the thoughts of the man from the West. Specifically, it sometimes happens, 
our sympathetic narrator to express contemptto the behavior of the people of 
the East towards the science, mainly based on the behavior of his companion 
–The teacher. “The West” man finds this from the  “(...) the results of his 
research (The teacher), based on what he was getting from the cheap books 
and my research.”7

In this case we are allowed to express our personal opinion, which  
is the opinion of many well-known scientific world in general as well and 
that is more confidence is attempted towards the eastern science than to the 
western science, and that is due to its continuity and efficiency.

Finally, in the differences are inserted also the so called, 
“Irreconcilable” differences between the “two worlds”. That happens twice 
in the novel. Once when the “Western” man “hunts” the weaknesses of The 
Teacher and “those like him”, expressing that way his “Western” arrogance 
towards the “eastern world”: “With success I accomplished my attempt to 
expose the weak points in it and the people similar to him. Hence, I hoped 
that days of my revenge were not far away, not only to him but to everyone 

4Ilbidem, pg.77
5Ilbidem, pg.77
6Ilbidem, pg.80
7Ilbidem, pg.57
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else”8 And secondly, the same such arrogance, only in the opposite direction: 
The East against The West, this time from the position of power: “Once, 
when quite hurt me his hand, I noticed that he felt compassion. This was 
disgusting feeling to someone who did not feel the equality himself.”9

However, the differences between the two different worlds, despite 
their size, their rigidity, in this novel, quite spontaneously and easily turn 
into the opposite of itself –in similarity, at some points identical(= sameness) 
between the two characters (The man of the West - The narrator and The man 
from the East –The Teacher) and “both worlds” –The  east and The west.

2.2.The similarities

The Similarity, and then the recognition appear to be inevitable, 
or perhaps better side - appeared in stories that highlight the differences 
between someone or something.

Hence, in this novel, the similarity begins at the moment when you 
first meet the narrator and The Teacher, when the captive from the West is 
“assigned” to The Teacher, that he has a physical similarity - they resemble 
each other like brothers - twins . This fact, given at the very beginning of the 
novel, although it indicates the implicit parallelism between the two eternal 
and forever different worlds, yet at the same time leads to their closeness, 
their almost sameness, which at the end of the narrative almost gets relative, 
respectively is neutralized so that it becomes irrelevant. 
 Furthermore, this similarity is emphasized through the considerations 
of the character-narrator that “Sometimes I thought that the teacher as well 
as I, understand our likeness, so I was curious whether he, like me, looking 
at me, was looking at himself.”10

 The apparent similarity between the western and eastern man more 
often is highlighted already at the middle of the novel, likely to affirm, 
though not explicit enough, the final attitude of the author that the East and 
West should be “measured” by the same yardstick, that they have the same 
value.
 Regarding the similarity between the man from the East and the 
West (read! –similarity respectively “sameness” between the East and the 
West) this way is expressed the public opinion of Istanbul from that time (= 

8 Ibidem,pg.71
9 Ibidem,pg.71
10Ilbidem, pg.55
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the people from “their neighborhood”): “The Neighborhood of  the teacher 
claimed that a “kaurin” Christian is eating on table because he spend money 
on books (...) that he likes more boys than girls, that I’m his twin brother, for 
not fasting during Ramadan and the plague came for his sins. “11

2.3. The “surrogate”

 The third stage of  treatmentthe categories east and west of the 
novel WF from OP, rather their manifestation through narration refers to 
the obvious “replacements”. These replacements are occurring mainly at the 
level of the characters, and their semantic echo results with the text as a 
whole.
 It deals with those Romanesque situations,, as if inadvertently 
embedded in the narrative, when The Teacher wants to be the man of the 
West and vice versa, as for what the base exists in fact in the data for  their 
similar physique. In other words, that ‘liking’, secretly desired “for being the 
other” or “to be like the other” can be interpreted  as: The West desires to be 
The East and The East longs to be the West.
Here’s how it is manifested in the narrative:
“Is everything so happily lived there?” - asks teacher. Or:
“(...) I became you (...) He said that the world sees with my eyes. Eventually 
he realized what and how they think” 12

 Specifically, living together for almost two decades, The Teacher 
and the character - narrator inevitably became “different” became like “each 
other.” |The West man increasingly begins and mentally resembles that of the 
East and vice versa. Finally, at the end of the narrative, they both substitute 
the workplaces and the residence: The Teacher goes to live in Italy, with the 
identity of the western man, and the second one, almost “becomes” An East 
man: “(...) returning to its previous identity that vainly attempted to forget”
 In all this, it became obvious the fact that neither of them has 
succeeded “by force” to make “the other”  become like him, but it happens 
as a result of interaction, supported by living together, where the west man 
is a slave, and the east man is a master. 
 This knowledge already brings us to the final stage, when the 
differences between The East and The West are neutralized.

11Ilbidem, pg.82

12Ibidem, pg.89.90 
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2.4. Everyone for himself and - respect for the “other”
 This last stage in the treatment of The East and The West as the two 
entities on the focus  in the novel WF of  OP is a representing  a logical 
consequence of developments and events.  In this way, an old man by the 
end of the novel (in this case, it is not important its role in the narrative) will 
put the following question: “Do you think that man can be happy when he 
gets someone else’s life?”.13

 Here it is how we “translate” this enigmatic replica of the anonymous 
man, whose age at the same time is a synonymof experience and wisdom: 
Everyone to remain what it is - your own and unique! No divisions and 
highlight of the differences, but these differences simply to be treated only 
as a cultural and civilization values.
 Regardless how patronizing it is , this simplification of the points 
fromthe novel of OrhanPamukis at least useful and good ...

3. The East –The West in the novel “ZonaZamfirova” by StevanSremec

 The categories the east and the west from the SS of ZZ novel 
examinesas in the context of the narrative, as in the way they are represented 
in the same film from 2002.The filmed version ,made the love story of the 
beautiful daughter-zone  of Haji Zamfir and Manet goldsmiths affable and 
popular.
 Moreover,  this opportunity is of particular importance for us because 
of the fact that we were able to “see” all with our own eyes, which of course, 
facilitates the access, particularly the insight into it, in the novel and the film 
this can be defined as western or eastern tradition.
What is the “East” and the “west” in the Serbian realist novel?
 Considering that the action takes place in Nis, in the second half of 
the 19th century, at a time when The South Serbia had just been liberated  by 
the Ottomans, it’s logical and almost expected the influence of the Orient to 
be stronger at the expense of The West.
 So, going to Hammamis eastern habit. So “Eastern” is the clothing 
of the young people - both male and female. For example, Zone Zamfirova 
this waystrolls through the bazaar, “(...) Zona in one of its atlas coat and 
red trousers that for two or three fingers are discernible under the yellow 
satin skirt of flowers.”14 Mane again, usually “is worn” this way: “(...) It 

13Ilbidem, pg.165
14StevanSremac:” Zona Zafirova”,1908, electronic publishing,pg.12 
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was nicely worn during the week and even better on Sundays and holidays. 
It was wearing those tight pants in olive color and thin in the breast, yellow 
silk cotton shirt and over it her vest and Guncho - again in olive color - so 
you twistit with trabolos-belt, with a clock hanging on a silver chain” 15An 
exception of the dominant east influence on clothing probably makes only 
the clothes of gendarmes, which has more western disposition, a feature that 
is more “visible” in the film version of the novel.
 The Eastern influence is dominant in the architecture too. It is also 
obvious in the film than in the novel, where particular attention is drawn to 
the role of the kitchen in the patriarchal homes, through the description of 
the kitchen in the house of Haji master Zamfir: “The kitchen is generally a 
little away from the rooms in such master house, so the smell of the cooked 
food isn’t smelled. In this kitchen, children and others happily stay home 
during the day. The kitchen was most favorite, almost the warmest place, but 
for the most part of the day, that is a place for children and women. “16

 With a predominantly eastern marks and relativerelations in the novel 
(the relations between men and women. Respectively, the text repeatedly 
emphasizes traditional attitude towards girls children, along with the fact 
that “women should always suffer.” For the sake of the truth, this patriarchal 
condition of ZZ from SS is exceeded so that the heading heroine is not 
represented in this “antique” light. In fact, she manages to fight for her right 
to love, which can somewhat be considered as western influence. In this 
notation we add the traditional relationship between the boys and the girls, 
which should always be – from a distance.
 The Eastern feature is the “go between” which is four times mentioned 
in this novel: once the aunt Doka and once the mother Mane “ask the hand 
of “ Zona for Mane, and once the aunt Tasca “ask for the hand” of Mane and 
once more,  indirectly the Haji-Zamfir himself. 
 The Direct western influence, which, at the time when the action 
happens in the novel was simply inevitable, is remarkable through the 
education, when it was stated that Zona learned “German a.b.c.d” through 
the magazines and print media, a practice that was previously not the case.

15Ilbidem, pg.14 
16Ilbidem pg18 
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4. Comments 
 The insight into the categories the east and the west of the novel ZZ 
from SS has different behavior than in the novel of OrhanPamuk. In fact, 
there is no implicit statement that there is a tendentious  “cut” between “the 
two worlds”, the east and the west, but the features that belong to the one and 
the other, are simply practiced, lived as such. In the novel by ZZ from SS, 
they are not subject to any strict separation nor defined as Eastern or Western. 
This in turn, leads to the conclusion that the area where the events are played 
is a place equally endured both influences of the different time periods, so 
that those influences are accepted spontaneously and are considered natural, 
as their own.
 Despite the rationality, contemplation that are of dominant peculiarity 
in the poetics of OrhanPamuk’s novel “The White Fortress”, in the novel of 
Sremac we find a common, everyday and ordinary city life. 
 After all, the treatment of entities east and west is actually treatment 
in different contexts, but with the same common points: all is the same, 
everything is equally valuable. “The two worlds” are essentially one same 
world. Of course, such a conclusion can be drawn only if one wants to be 
unprejudiced. Otherwise, probably, as long as the world and life exist, there 
will always be the eternal division of Europe between The East and The 
West 
Even though we wish not to be so….. 
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ABSTRACT

Over the last three decades in Europe widely discusses the process 
and mechanisms to promote and protect the rights of minority groups, which 
contributed to the development of a wide range of political efforts, legislative 
solutions and initiatives. This can be seen through a range of diverse, yet 
equal measures, such as the ratification of the Framework Convention on 
National Minorities Council of Europe, the adoption of anti-discrimination 
legislation, programs for the integration of minorities in public life, the 
governmental bodies for the promotion of minority rights and the like.

Council of Europe, as a regional body, has gone a step forward in 
the promotion and protection of minority rights with the adoption of the 
Framework Convention for the Protection of National Minorities (FCNM). 

Besides international agreements and the framework agreement, 
Greece rather than “ethnic minority” interprets as “Muslim Minorities” 
because of the lack of a clear and common definition of ethnic and linguistic 
minorities, reserve positions, located in the country’s legislation and used the 
phrase “Muslim minority” . International law and legislation of the Republic 
of Greece, and the statute of education of the Turkish minority in Greece is 
the goal of this paper.

Key Words:  Greece, Education, Turkish, International Law 
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TÜRKÇE  EĞİTİMİN  STATÜSÜ
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Hukuk Fakültesi, Öğretim Üyesi,
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ÖZET

Avrupa’da uzun süre politik olarak azınlık haklarını korumak 
,yaygınlaştırmak, teşvik ve taahhütlerin yanısıra, mevcut  yasal çözümler 
ve inisiyatiflerin azınlık hakları konusunda mevcut süreç ve mekanizmalar 
irdelenmektedir. Bu bağlamda, Ulusal Azınlıklar Çerçeve Sözleşmesi 
onaylanması gibi farklı, lakin eşit statüde azınlık hakkları standardizasyonu 
konusunda düzenlemeler mevcuttur. 

Avrupa Konseyi, bölgesel organı olarak, Ulusal Azınlıkların 
Korunmasına ilişkin Çerçeve Sözleşmesi (Çerçeve Sözleşme) kabulü ile 
desteklenmesi ve azınlık haklarının korunması bağlamında mesafe katetmiş 
oldu. 

Uluslararası sözleşmeler ve söz konusu çerçeve sözleşmesini, 
Yunanistan “azınlık” tanımı yerine müslüman azınlık kavramını uygulayarak, 
konusunda, etnik ve dilsel azınlıklar konusunda  açık ve ortak bir tanımının 
olmamasından ötürü, çekince koyup, ülke mevzuatına yer alan “müslüman 
azınlık” ibaresini kullanmaktadır. Uluslararası hukuk ve Yunanistan 
Cumhuriyeti hukuk mevzuatı esas alınarak, Yunanistan Cumhuriyetinde 
Türkçe eğitimin statüsü,çalışmanın esasını oluşturmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yunanistan,Uluslararası Hukuk, Türkçe,Eğitim
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ULUSLARARASI HUKUKTA VE YUNANİSTAN 
HUKUKUNDA EĞİTİM HAKKI VE KAPSAMI

 I. EĞİTİM VE EĞİTİM HAKKI KAVRAMLARI
 Eğitim hakkını ele almadan önce “eğitim” kavramına kısaca 

değinmekte yarar vardır. Sözlük anlamı ile eğitim, “yeni kuşakların 
toplum yaşayışında yerlerini almak için hazırlanırken, gereken bilgi, 
beceri ve anlayışlar elde etmelerine ve kişiliklerini geliştirmelerine 
yardım etmek etkinliği” şeklinde tanımlanmaktadır.1 Eğitimin bu güne 
kadar birçok tarifi yapılmıştır. Eğitimciler kadar eğitim tarifinin olduğu 
ifade edilmektedir. Ancak bu tariflerin birleştiği nokta, eğitimin bir 
yönlendirme ve yetiştirme faaliyeti ve bilimi olduğudur.2 Uluslararası 
hukuk belgelerinde eğitim kavramının tarifi yapılmamıştır. Sadece 
Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşmenin 1/2. maddesinde bu Sözleşme 
açısından eğitim teriminden ne anlaşılması gerektiği açıklanmıştır. Buna 
göre, Sözleşmedeki anlamı ile eğitim, eğitimin tüm tip ve seviyeleri ifade 
eder.

 Eğitimin amaç ve hedefleri, çeşitli uluslararası hukuk belgelerinde 
yer almaktadır.3 Bu düzenlemeler göz önüne alındığında eğitim hakkının 
temel amaç ve hedefleri konusunda uluslararası alanda şu konularda fikir 
birliğine varıldığı söylenebilir: a) insanın kişiliğini ve onurunu serbestçe 
geliştirebilmesi olanağı; b) insanın diğer medeniyetlere, kültürlere ve 
dinlere karşılıklı hoşgörü ve saygı ruhu ile özgür bir toplumda aktif 
katılım olanağı; 

c) ebeveynlerine, ülkelerinin millî değerlerine ve tabii çevreye 
saygıyı geliştirmek ve

1 A. Ferhan OĞUZKAN, Eğitim Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 
1974, s. 61.
2 Hasan ÇELİKKAYA, Eğitime Giriş (Pedagojik Formasyon Amaçlı), Alfa, İstanbul, 
1997, s. 26.
3 Örneğin İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (mad. 26/2), Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 
Sözleşme (mad. 5/1/a), Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme (mad. 13/1), 17 Kasım 1988 tarihli Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesine Ek 
Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Alanındaki San Salvador Protokolü (mad. 13/2), 
BM Çocuk Hakları Sözleşmesi (mad. 29/1).
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 d) insan hakları, temel özgürlükler ve barışın idamesine saygıyı 
geliştirmek.4

 Eğitim ve öğretim kavramları zaman zaman birbirleri yerine 
kullanılmakta ve karıştırılmaktadır. Ancak bireyin yaşam boyu süren 
eğitiminin, okulda, planlı ve programlı olarak yürütülen kısmı bireyin 
“öğretimini” oluşturur. Bu durum, birey açısından dile getirildiğinde 
“öğrenim” olur. Öğretim, öğrenmenin gerçekleşmesi ve bireyde istenen 
davranışların gelişmesi için uygulanan süreçlerin tümüdür. Bu bakımdan 
ele alındığında öğretim, eğitim kavramının alt kesimlerinden biridir, yani 
eğitimin içeriğinin önemli bir bölümüdür.5  Sözlük anlamı ile öğretim, 
“belli bir amaca göre gereken bilgileri verme işi, tedris, tedrisat, talim”; 
öğrenim ise “herhangi bir meslek, sanat veya iş için gerekli bilgi, beceri 
ve alışkanlıkların elde edilmesi amacıyla yapılan çalışma, tahsil”dir.6 
“Eğitim”, “öğrenim” ve “öğretim” kavramlarını “hak” ve “özgürlük” 
kavramları hukuk âlemine aktarır. Bazı yazarlar bu hakkı “eğitim 
hakkı” ve “eğitim özgürlüğü” (ve alt başlığı “eğitimde çoğulculuk”) 
olarak iki ana başlık altında incelerken7, bazıları da “eğitim hakkı” ve 
“öğrenim özgürlüğü” şeklinde ele almaktadır.8 Bazen de “eğitim hakkı” 
ve “öğretim özgürlüğü” olarak da ifade edilmektedir.9  Avrupa İnsan 
Hakları Mahkemesi ise Campbell ve Cosans Kararında, çocukların 
eğitiminin, bir toplumda yetişkinlerin kendi inançlarını, kültürlerini ve 
öteki değerlerini gençlere nakletme çabalarını kapsayan bütün bir süreci, 
öğretimin ise, özellikle bilginin ve entelektüel gelişmenin nakledilmesini 

4 Manfred NOWAK, “The Right to Education”, Economic, Social and Cultural Rights, a 
Textbook, ed.: Asbjørn Eide, Catarina Krause, Allan Rossas, Martinus Nijhoff Publishers, 
Dordrecht, 1995, s. 195 (bundan sonra “Education” olarak kısaltılacaktır).
5 Fatma VARIŞ, Eğitim Bilimine Giriş, Ankara Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, 
Ankara, 1978, s. 15 vd.
6 Türkçe Sözlük, Cilt 2, 9. Baskı, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1998, bkz. ilgili 
maddeler.
7 Nuri YAŞAR, İnsan Hakları Avrupa Sisteminde ve Türk Hukukunda Eğitim Hakkı 
ve Özgürlüğü, Filiz Kitabevi, İstanbul, 2000, s. 6. Yazar, eğitim özgürlüğünü ise “eğitimde 
çoğulculuk”, “öğrenci-öğrenme özgürlüğü” ve “öğretmen özgürlüğü” olarak üç ana başlık 
altında değerlendirmektedir.
8 İbrahim Ö. KABOĞLU, Özgürlükler Hukuku, Afa Yayınları, İstanbul, 1993, s. 253 
vd. (bundan sonra “Özgürlükler” olarak kısaltılacaktır).
9 Mümtaz SOYSAL, “Eğitim Hakkı ve Öğretim Özgürlüğü”, Türkiye’de İnsan Hakları 
Semineri, 9-11 Aralık 1968, Ankara, 1970, s. 245.
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kapsadığını belirtmiştir.10

Ülke Anayasasının bu hakkı düzenleyen ilgili  maddesinin 
kenar başlığı ise “Eğitim ve öğrenim hakkı ve ödevi”dir. “Eğitim 
hakkı”, öğrenci için bir hak olduğu kadar, devlet için de bir ödevdir. 
Eğitim özgürlüğünün bir cephesini oluşturan “eğitimde çoğulculuk”, 
ebeveyne ilişkin bir özgürlüktür ve velinin çocukları için uygun olan 
eğitimi seçme özgürlüğünü ifade eder. “Öğrenim özgürlüğü” öğrenci 
ve velinin özgürlüğüdür.11 Uluslararası hukuk belgelerine baktığımızda 
ise metinlerin İngilizcelerinde bu hak “right to education” (eğitim 
hakkı) olarak ifade edilmekte ve eğitime ilişkin haklar ve özgürlükler 
bu ifade çerçevesinde ele alınmaktadır.12 Biz de çalışmamızda eğitim ile 
ilgili hakları ifade ederken bu yaklaşımı benimseyerek “eğitim hakkı” 
kavramını kullanacağız ve eğitime ilişkin hakları ve özgürlükleri bu genel 
başlık altında inceleyeceğiz.

HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİN SINIFLANDIRILMASINDA EĞİTİM

 Temel hak ve özgürlüklerin sınıflandırılmasında Alman hukukçu 
JELLINEK’ten beri üçlü bir ayrıma gidilmektedir: koruyucu haklar, 
isteme hakları ve katılma hakları başlığı altında düzenlenmiştir. Eğitim 
hakkı ise, “kişilerin toplumdan ve devletten isteyebilecekleri haklar” 
olarak tanımlanan isteme haklarına dâhildir.13 Ancak bu sınıflandırmanın 
geçerliliğini yitirdiği ileri sürülmekte ve yeni sınıflandırmalar 
yapılmaktadır.14

 Modern insan hakları terminolojisi ise genellikle insan haklarını 
üç kuşağa ayırmaktadır: Birinci kuşak (medenî ve siyasî haklar); 
ikinci kuşak (ekonomik, sosyal ve kültürel haklar) ve üçüncü kuşak 
(dayanışma ya da grup hakları).15 Genellikle herhangi belirli bir insan 
hakkı, üç kuşağın yalnızca birisinin kapsamında değerlendirilir. 

10 Divan, “Campbell ve Cosans Kararı”, K.T. 25.02.1982, Seri A, No: 48, para. 33. Divan, “Campbell ve Cosans Kararı”, K.T. 25.02.1982, Seri A, No: 48, para. 33.
11  YAŞAR, a.g.e., s. 7.
12 Örneğin İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (mad. 26/1). Örneğin İnsan Hakları Evrensel Bildirisi (mad. 26/1).
13 A. Şeref  A. Şeref GÖZÜBÜYÜK, Anayasa Hukuku, 6. Baskı, Turhan Kitabevi, Ankara, 1997, 
s. 154 vd.
14 Farklı sınıfl andırmalar için bkz.  Farklı sınıflandırmalar için bkz. GEMALMAZ, Ulusalüstü, s. 321 vd.
15  NOWAK, Education, s. 195. Ayrıca bkz. Oktay UYGUN, “İnsan Hakları Kuramı”, 
İnsan Hakları, Yapı ve Kredi Yayınları, İstanbul, 2000, s. 21 vd.
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Mülkiyet ya da grev hakkı gibi bazı haklar ise hem bir medenî ya 
da siyasî hem de ekonomik hak olarak nitelendirilebilir. Eğitim hakkı, 
ise belki tüm bu üç kuşağın çeşitli yönlerini kapsayan tek haktır. Ancak 
öncelikle ikinci kuşak bir haktır.16

KÜLTÜREL HAKLAR ÇERÇEVESİNDE EĞİTİM HAKKI

Eğitim ve kültür arasında yakın bir ilişki vardır. Kültür, bir topluma 
önceki kuşaklardan gelişerek aktarılan, toplum üyelerinin çoğunluğu 
tarafından değerli bulunan insan yapısı, tüm varlık, eylem ve düşünceleri 
kapsar.17 Eğitimin sosyal görevi ise, ağırlıklı olarak ulusal kültürü 
araştırma, koruma, yaşatma ve geliştirmedir. Dolayısıyla, eğitim, kültürün 
taşıyıcısı ve geliştiricisidir. Ancak kültür ve kültürler de eğitimi etkiler. 
Yani karşılıklı bir iletişim söz konusudur.18 Her kültürün oluşumunda 
eğitim, temel etkinlik olarak ortaya çıkar. Eğitim, kültürlerin aşılanması, 
oluşturulması, kuşaktan kuşağa aktarılması gibi temel işlevleri yerine 
getirir. Bu yüzden kültürel haklar denildiğinde, eğitim hakkı da doğrudan 
bu kapsam içinde yer alır. Eğitim ve kültürün bu bütünleşmesi, kültürel 
haklar ve eğitim hakkını da bu derecede kaynaştırmıştır.19 Dolayısıyla, 
eğitim hakkı, sosyal haklardan çok kültürel haklar kategorisinin en göze 
çarpan örneğidir. Eğitim hakkı, kişiliğin geliştirilebilmesi için bir insanın 
ihtiyaç duyduğu temel araçların biri olarak kabul edilir ve eğer mümkünse 
herkese ücretsiz eğitim sağlamak için eğitim kurumları sisteminin 
gelişmesi ve devamı için devletleri zorlar.20

Kültürel hakların kapsam ve boyutlarına göre “genel” ve “özel” 
kültürel haklar olarak sınıflandırıldığını görmekteyiz. Genel kültürel 
haklar, düşünme, konuşma, yazma, yayın, eğitim ve kültürel örgütlenme 
hakları; özel kültürel haklar ise, kültürü istemek hakkı, kültürel 

16 Eğitim hakkının kuşaklar içindeki yeri için bkz.  Eğitim hakkının kuşaklar içindeki yeri için bkz. NOWAK, Education, s. 195 vd.
17 İbrahim Ethem  İbrahim Ethem BAŞARAN, Eğitime Giriş, 5. Bası, Sevinç Matbaası, Ankara, 1984, 
s. 52.
18  ÇELİKKAYA, a.g.e., s. 185.
19 Anıl  Anıl ÇEÇEN, İnsan Hakları, 3. Basım, Gündoğan Yayınları, Ankara, 2000, s. 180.
20  NOWAK, Education, s. 196. ÇEÇEN’e göre, ikinci kuşak haklardan olan kültürel 
haklar, daha çok sosyal haklar ile birlikte ele alınmış ve ortak metinlerde düzenlenmiştir. 
Sosyal haklar geniş anlamda ele alınırsa kültürel hakları da buna dâhil etmek mümkündür. 
Toplum ile doğrudan ilgili olan kültürel haklar, genel anlamda sosyal haklar olarak 
değerlendirilebilir. ÇEÇEN, a.g.e., s. 195.
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etkinliklere katılma hakkı, kültürlerin korunması, kültürlere gelişme 
hakkının tanınması ve kültürel özerklik hakkıdır.21

KOLEKTİF-BİREYSEL HAK AYRIMI ÇERÇEVESİNDE 
EĞİTİM HAKKI

Kültürel haklar, uluslararası düzeyde tanınan insan haklarının 
diğer ana kategorilerinden genellikle daha az dikkat çekerler. Bunun 
temel sebebi ise daha çok siyasîdir.22 Birçok ülkede, ekonomik ve sosyal 
hakların çoğunun aksine, devletin kültürel hakları geliştirmek için pozitif 
faaliyet gösterme yükümlülüğü bulunduğu kabul edilmemektedir.23 
İnsan haklarının birçoğu, temel olarak topluluktan ayrı düşünülen 
bireye atıfta bulunur ve topluluğa karşı talepleri ifade eder. Aynı şekilde, 
kültürel haklar da aynı derecede topluluğun üyeleri olarak bireylere 
işaret eder.24 Bununla birlikte, kültürel hakların bireysel olduğu kadar 
(örneğin düşünce özgürlüğü) kolektif yönünün de olduğu belirtilmektedir 
(örneğin okullara, yayınlara sahip olma, azınlıkların korunması).25 
Eğitim hakkı ve özgürlüğü, ancak örgütlü ve kurumsallaşmış yapılar 
içinde kullanılabilir.26 Çalışma, eğitim, beslenme gibi haklar, devletin 
uygun önlemleri alması ile uygulanabilir. Kişi, çoğu kez sadece kendi 
çabası ile bu hakların konusunu gerçekleştiremez. Buna rağmen, bu 
haklar bakımından da hakkın öznesi kişidir. Bunları talep etme kişinin 
hakkıdır ve sadece gerçekleştirilmesi bakımından kolektif bir özellik 
gösterirler.27 Çünkü örneğin eğitim hakkı bireysel bir hak olsa da topluluk 
içinde kullanılır. Dolayısıyla bu anlamda “kolektif” ifadesini “hakkın 
topluca aranması” şeklinde değil, “topluluk içinde başkaları ile birlikte 
kullanmak” anlamında düşünmek gerekir.

 Kültürel hakları azınlıklar açısından ele aldığımızda, azınlık 
hakları, kültürel, siyasal, ekonomik alana ilişkin bütün hakları içeren 
self-determinasyondan farklı olarak, azınlıkların kültürel kimlik hakkı 

21 Geniş bilgi için  Geniş bilgi için ÇEÇEN, a.g.e., s. 203 vd. 
22 Belki bölünme korkusu gibi saiklerle. Belki bölünme korkusu gibi saiklerle.
23 Jack  Jack DONNELLY, Teoride ve Uygulamada Evrensel İnsan Hakları, (çev.: Mustafa 
Erdoğan-Levent Korkut), Yetkin Yayınları, Ankara, 1995, s. 164.
24 y.a.g.e., s. 166. y.a.g.e., s. 166.
25 İbrahim  İbrahim KABOĞLU, Kolektif Özgürlükler, Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Yayınları, Diyarbakır, 1989, s. 188 (bundan sonra “Kolektif” olarak kısaltılacaktır).
26 y.a.g.e., s. 96. y.a.g.e., s. 96.
27  UYGUN, a.g.e., s. 37.
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çerçevesinde tanımlanır. Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, ayrılma hakkı 
anlamındaki self-determinasyon hakkı, günümüz pozitif hukukunda 
azınlıklar bakımından söz konusu değildir. Bu yüzden azınlık hakları, 
özellikle “azınlığa mensup kişilerin bireysel hakları” şeklinde ifade 
edilmektedir. Bunun nedeni ise azınlık haklarının, kültürel haklar 
boyutundan siyasal haklar boyutuna geçişini sağlayacak ya da self-
determinasyon hakkı ile ilişkilendirilmesine sebep olacak bir “kolektif 
haklar” anlayışına yol açmama düşüncesidir.28

ULUSLARARASI HUKUKTA EĞİTİM HAKKI 

 1. İnsan Hakları Evrensel Bildirisi
Evrensel düzeyde eğitim hakkı ile ilgili ilk hükümler İnsan 

Hakları Evrensel Bildirisinde29 yer aldı. Bağlayıcı olmayan niteliğine 
rağmen, Bildiri, kendinden sonraki bağlayıcı nitelikteki belgelere örnek 
olmuştur. Eğitim hakkı, Bildirinin 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna 
göre,

“1. Her şahsın eğitime hakkı vardır. Eğitim 
parasızdır, hiç olmazsa ilk ve temel eğitim safhalarında 
böyle olmalıdır. İlk eğitim mecburidir. Teknik ve meslekî 
öğretimden herkes istifade edebilmelidir. Yüksek öğrenim 
liyakatlerine göre herkese tam eşitlikle açık olmalıdır.

2. Eğitim insan şahsiyetinin tam gelişmesini ve insan 
haklariyle ana hürriyetlere saygının kuvvetlendirilmesini 
istihdaf etmelidir. Bütün milletler, ırk ve din grupları 
arasında anlayış, hoşgörürlük ve dostluğu teşvik etmesi 
ve Birleşmiş Milletlerin barışın idamesi yolundaki 
çalışmalarını geliştirmelidir.

3. Ana baba, çocuklarına verilecek eğitim nev’ini 
tercihan seçmek hakkını haizdirler.”

28 Naz  Naz ÇAVUŞOĞLU, “Avrupa Demokrasisi, İnsan Hakları ve 11 Eylül”, http://www.
ozgur-radyo.de/naz_cavusoglu.html (E.T. 05.11.2004).
29 Bildirinin Türkçe metni için bkz. 27.05.1949 tarihli R.G. Bildirinin Türkçe metni için bkz. 27.05.1949 tarihli R.G.
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2. Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşme
 İnsan Hakları Evrensel Bildirisi’ndeki temel ilkeler, ikiz 

sözleşmelerden biri olan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklara İlişkin 
Uluslararası Sözleşmenin30 13. maddesinde de yer almıştır. Eğitim hakkı 
daha çok sosyal ve kültürel hakları ilgilendirdiği için bu Sözleşmede daha 
geniş bir şekilde düzenlenmiştir. 13. maddeye göre, 

“1. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, herkesin 
eğitim görme hakkına sahip olduğunu kabul ederler. Taraf 
Devletler, eğitimin, insanın kişiliğinin ve onur duygusunun 
tam olarak gelişmesine yönelik olacağı ve insan hakları 
ile temel özgürlüklere saygıyı güçlendireceği hususunda 
mutabıktırlar. Taraf Devletler, ayrıca, eğitimin, herkesin 
özgür bir topluma etkin bir şekilde katılmasını sağlayacağı, 
tüm uluslar ve tüm ırksal, etnik ve dinsel gruplar arasında 
anlayış, hoşgörü ve dostluğu geliştireceği ve Birleşmiş 
Milletler’in barışın korunması yönelik faaliyetlerini 
güçlendireceği hususunda mutabıktırlar.

2. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, bu hakkın tam 
olarak gerçekleştirilmesi amacı ile aşağıdaki hususları 
kabul ederler: 

a) İlköğretimin herkes için zorunlu ve parasız 
olacaktır; 

b) Teknik ve mesleki eğitim de dâhil olmak üzere, orta 
öğretimin çeşitli biçimlerinin, her türlü uygun yöntemle ve 
özellikle parasız eğitimin tedricen yaygınlaştırılması yoluyla 
herkes için açık ve ulaşılabilir olması sağlanacaktır; 

c) Yüksek öğrenimin, özellikle parasız eğitimin 
tedricen geliştirilmesi yoluyla, kişisel yetenek temelinde, 
herkese eşit derecede açık olması sağlanacaktır;

30 16 Aralık 1966 tarihli 2200A (XXI) sayılı BM Genel Kurulu kararı ile kabul edildi ve 3  16 Aralık 1966 tarihli 2200A (XXI) sayılı BM Genel Kurulu kararı ile kabul edildi ve 3 
Ocak 1976 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye bu Sözleşmeye taraftır. 04.06.2003 tarih ve 
4867 sayılı Kanunla Sözleşmenin onaylanması uygun bulundu. Sözleşmenin beyanlar ve 
çekince ile onaylanmasına ilişkin 2003/5923 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Türkçe metni 
için bkz. 11.08.2003 tarih ve 25196 sayılı R.G. İngilizce metin için bkz. http://www.unhchr.
ch/html/menu3/b/a_cescr.htm 
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d) İlköğretim görmemiş ya da ilköğretimi 
tamamlamamış olanlar için temel eğitim elden geldiğince 
teşvik edilecek ve yoğunlaştırılacaktır; 

e) Her düzeyde okullar sisteminin geliştirilmesi aktif 
bir şekilde yürütülecek, yeterli bir burs sistemi yerleştirilecek 
ve öğretim personelinin maddi koşulları sürekli olarak 
iyileştirilecektir.

 3. Bu Sözleşme’ye Taraf Devletler, ana-babaların 
veya -bazı durumlarda- yasal yoldan tayin edilmiş velilerin 
çocuklar için, kamu makamlarınca kurulmuş okulların 
dışında, Devletin koyduğu ya da onayladığı asgari eğitim 
standartlarına uygun diğer okullar seçme özgürlüğüne ve 
çocuklarına kendi inançlarına uygun dinsel ve ahlaki eğitim 
verme serbestliklerine saygı göstermekle yükümlüdürler.

4. Bu maddenin hiçbir hükmü, bireylerin ve 
kuruluşların eğitim kurumları kurma ve yönetme 
özgürlüklerini kısıtlayacak şekilde yorumlanamaz; bu 
özgürlüğün kullanılması, daima, bu maddenin 1. fıkrasında 
ortaya konmuş olan ilkelere uyulmasına ve böyle kurumlarda 
verilen eğitimin Devlet tarafından belirlenebilecek asgari 
standartlara uygun olması gereğine bağlıdır.”
Sözleşmede eğitim diline ilişkin bir düzenleme yer almadığından 

ötürü, konuyla ilgili ironic bağı noksan kalmıştır. 
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3. Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası 
Sözleşme
Yine ikiz sözleşmelerin ikincisi olan Medenî ve Siyasî Haklara 

İlişkin Uluslararası Sözleşmenin31 18/4. maddesi, devletlerden ebeveynin 
çocuklarına kendi inançlarına uygun bir dinî ve ahlâki eğitim verme 
özgürlüğüne saygı göstermelerini istemektedir. 18/4. maddeye göre,

“ Bu Sözleşme’ye göre Taraf Devletler, ana-babaların 
ve, uygulanabilir olan durumlarda, yasalarca saptanmış 
vasilerin, çocuklarına kendi inançlarına uygun bir dinsel 
ve ahlaki eğitim verme özgürlüklerine saygı göstermekle 
yükümlüdürler.”
Yukarıda görüldüğü gibi aynı hüküm, Ekonomik, Sosyal ve 

Kültürel Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmenin 13/3. maddesinde de yer 
almaktadır. Ancak 13/3. madde, ebeveynin çocuklarına kendi inançlarına 
uygun bir dinî ve ahlâki eğitim verme özgürlüğü yanında, devlet okulları 
dışında da, diğer okulları seçme özgürlüğünü öngörmektedir.

Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme
Eğitim hakkı konusundaki diğer önemli bir belge ise, eğitimde 

ayrımcılığı kaldırmayı hedefleyen Eğitimde Ayrımcılığa Karşı 
Sözleşmedir.32 19 maddeden oluşan Sözleşme, eğitimde muamele 
ve fırsat eşitliğini destekleme konusunda devletin yükümlülüklerini 
düzenlemektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi, Sözleşmenin 
azınlıklara ilişkin hükümleri de vardır. Buna göre Sözleşme ile ulusal 
azınlık üyelerine, okullarının yönetimi dâhil, kendi eğitim etkinliklerini 
yerine getirme ve her devletin eğitim politikasına göre, kendi dillerini 
kullanma ya da öğretme hakları tanınmıştır (mad. 5/1-c).

31 16 Aralık 1966 tarihli 2200A (XXI) sayılı BM Genel Kurulu kararı ile kabul edildi ve  16 Aralık 1966 tarihli 2200A (XXI) sayılı BM Genel Kurulu kararı ile kabul edildi ve 
23 Mart 1976 tarihinde yürürlüğe girdi. Türkiye bu Sözleşmeye taraftır. 04.06.2003 tarih 
ve 4868 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulundu. Sözleşmenin beyanlar ve çekince ile 
onaylanmasına ilişkin 2003/5851 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve Türkçe metni için bkz. 
21.07.2003 tarih ve 25175 sayılı R.G. İngilizce metin için bkz. http://www.unhchr.ch/html/
menu3/b/a_ccpr.htm Türkiye Sözleşmeye taraf olurken 27. maddeye çekince koymuştur. 
Buna göre, “Türkiye Cumhuriyeti, Sözleşme’nin 27. maddesini, Türkiye Cumhuriyeti 
Anayasası’nın ve 24 Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması ve Ek’lerinin ilgili 
hükümlerine ve usullerine göre uygulama hakkını saklı tutar.”
32 Türkiye Sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme, UNESCO Genel Konferansı tarafından  Türkiye Sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme, UNESCO Genel Konferansı tarafından 
14 Aralık 1960 tarihinde kabul edildi ve 22 Mayıs 1962 tarihinde yürürlüğe girdi. İngilizce 
metin için bkz. http://www.unhchr.ch/html/menu3/b/d_c_educ.htm Sözleşme hakkında 
bilgi ve Türkçe çevirisi için bkz. SENCER, a.g.e., s. 274 vd.



  HİKMET  25 -Mayıs  - Maj 2015

53

II.     YUNANİSTAN’DAKİ TÜRK AZINLIĞIN  
 ANA DİLDE EĞİTİM HAKKI

TÜRK AZINLIĞIN HAKLARINA İLİŞKİN  A. 
HUKUKÎ DAYANAKLAR

Yunanistan, Osmanlı Devleti ve Rusya arasında imzalanan 
14 Eylül 1829 tarihli Edirne Andlaşması33 ile özerkliğini kazandı. 
Londra’da İngiltere, Fransa ve Rusya’nın da katılmasıyla düzenlenen 
konferans sonunda, 3 Şubat 1830 tarihinde Yunanistan’ı bağımsız bir 
devlet olarak ilân eden Londra Protokolü imzalandı. Osmanlı Devleti 
de 24 Nisan 1830’da Yunanistan’ın bağımsızlığını kabul etmek zorunda 
kaldı. Bağımsızlığını kazandıktan sonra Yunanistan, ülkesine yeni 
topraklar kattı.34 Bunun üzerine Yunanistan ile imzalanan 2 Temmuz 
1881 tarihli Uluslararası İstanbul Sözleşmesinde35 de Müslüman 
azınlığın korunmasına ilişkin düzenlemeler yapıldı. 

Balkan Savaşı sonunda Yunanistan’la yapılan 14 Kasım 1913 
tarihli Atina Barış Andlaşmasının 3 Numaralı Protokolünde36 
Yunanistan’da kalan Müslümanların dinî eğitimlerini sağlayacak 
kurumlar hakkında bazı hükümler yer aldı. Buna göre nüvvap yetiştirmek 
üzere özel bir kurum kurulacak (mad. 6) ve Müslüman okulları ve bu 
arada, Selanik’teki Mithat Paşa sanat ve meslek okulu tanınacaktı. Bu 
okulların gereksinimlerini karşılamak için ellerinde bulundurdukları gelir 
kaynaklarına saygı gösterilecekti. Bundan sonra kurulacak Müslüman 
özel okulları da aynı şekilde mütalaa edilecekti (mad. 15). 

Eğitim hakkını ilgilendiren diğer bir belge Yunan Sevri olarak 
da adlandırılan (ve Türkiye ile yapılmış olan Sevr Andlaşması ile 
karıştırılmaması gereken) 10 Ağustos 1920 tarihli Yunanistan’daki 
Azınlıkların Korunmasına Dair Sevr Andlaşmasıdır.37 Türkiye’nin 

33 Metin için bkz.  Metin için bkz. ERİM, a.g.e., s. 275 vd.
34  TOLUNER, a.g.e., s. 212 .
35  CİN, Turgay,“Ruhban Okulu Neden Açılmamalı?”, Bilge Dergisi, 1998, s. 425 vd.
36  TOPBAŞ, Eriman;“Fransa’da Yöresel Dillerin Öğretimi”, Türkiye Günlüğü, Sayı 

69, 2002 s.477 
37 Türkçe çevirisi için bkz.  Türkçe çevirisi için bkz. CİN, Yunanistan, s. 436 vd.
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taraf olmadığı Yunan Sevri, sadece Batı Trakya Türk azınlığı değil, ülkede 
yaşayan tüm azınlıklara ilişkin olarak düzenlenmiştir. Andlaşmanın 8 ve 
9. maddeleri azınlıkların eğitim haklarını düzenlemektedir. Buna göre soy, 
din ve dil azınlıklarına, harcamaları kendilerine ait olmak üzere, okullar 
kurma, işletme ve denetleme hakkı verilmekte, buralarda kendi dillerini 
kullanma olanağı sağlanmaktadır (mad. 8). Ayrıca 1 Ocak 1913 tarihinden 
sonra Yunanistan’a katılan topraklarda geçerli olmak üzere, Yunancadan 
farklı bir dil konuşan Yunan vatandaşlarının önemli oranda bulundukları 
bölgelerdeki resmî ilkokullarda o dilde eğitim yapılması için gereken 
kolaylıkların sağlanacağı, azınlıkların toplu bulundukları yerlerde, bu 
topluluklara devlet ve belediye gibi kamu bütçelerinden eğitim için de 
dâhil olmak üzere adil bir pay ayrılacağı öngörülmektedir (mad. 9).38

Yunanistan’daki Türk azınlığa ilişkin diğer bir andlaşma da, 
Lozan Barış Andlaşması imzalanmadan, Türkiye ve Yunanistan arasında, 
karşılıklı olarak göç edenlerin hak ve statülerini düzenleyen 30 Ocak 
1923 tarihli Türk ve Rum Nüfus Mübadelesine İlişkin Sözleşme ve 
Protokoldür.39 Bu Sözleşme ve Protokol uyarınca Batı Trakya’daki 
Türkler, zorunlu mübadele dışı tutularak Yunanistan’da azınlık olarak 
kaldı (mad. 1).40 Daha sonra imzalanan Lozan Barış Andlaşmasının 
45. maddesine göre, Andlaşmada Türkiye’nin gayrimüslimlere tanıdığı 
haklar, Yunanistan’daki Müslüman-Türk azınlık için de tanınmış oldu. 
Eğitim hakkı ise Andlaşmanın 40 ve 41. maddelerinde yer almaktadır. 

38 Yunanistan, Yunan Sevri ve 1913 Andlaşmasının yürürlükten kalktığını iddia etmektedir.  Yunanistan, Yunan Sevri ve 1913 Andlaşmasının yürürlükten kalktığını iddia etmektedir. 
Bu konudaki tartışmalar için bkz. ORAN, Türk, s. 100 vd. CİN’e göre Yunan Sevri, 
yürürlüktedir. Çünkü Yunan Sevri, Yunan Meclisi tarafından 29 Eylül 1923 tarihinde 
onaylanmıştır ve 30 Ekim 1923 tarihli Yunan Hükümet Gazetesinde yayınlanmıştır. 24 
Temmuz 1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması ise Yunan Meclisinde onaylandıktan sonra 
25 Eylül 1923 tarihinde Yunan Hükümet Gazetesinde yayınlanmıştır. Yani Lozan Barış 
Andlaşması, Yunan Meclisinde onaylandıktan sonra Yunan Sevri, Yunan Meclisi tarafından 
onaylanmıştır. Dolayısıyla Lozan Barış Andlaşmasının Yunan Servini ilga ettiği ileri 
sürülemez. CİN, Yunanistan, s. 115.
39 Metin için bkz.  Metin için bkz. SOYSAL, 1. Cilt, s. 176 vd.
40 10 Şubat 1947 tarihli İtalya ile yapılan Paris Barış Andlaşması ile Oniki Adalar Yunanistan’a  10 Şubat 1947 tarihli İtalya ile yapılan Paris Barış Andlaşması ile Oniki Adalar Yunanistan’a 
ve dolayısıyla buralarda yaşayan Türkler, Yunan uyrukluğuna geçti. Ancak Yunanistan Lozan 
Barış Andlaşmasının bu adalarda uygulanamayacağını, dolayısıyla buradaki Türklerin Lozan 
Barış Andlaşmasında elde ettikleri haklardan yararlanamayacaklarını ileri sürmektedir. 
Bu konudaki Yunan görüşü için bkz. Achilles SKORDAS, “Yunanistan’da Azınlıkların 
Korunması ve Liberal Reform Zorunluluğu”, (çev.: Sultan Tahmazoğlu Uzeltürk), Ulusal, 
Ulusalüstü ve Uluslararası Hukukta Azınlık Hakları, Yayına Hazırlayan: İbrahim Ö. 
Kaboğlu, İstanbul Barosu Yayınları, İstanbul, 2002, s. 311 vd.
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Bu maddeler, içerik olarak Yunan Sevrindeki hükümlerle paralellik 
taşımaktadır.

Türk azınlığın eğitim hakkını ilgilendiren ilk Yunan kanunu, 
1920 tarihli ve 2345 sayılı Müftülükler ve Başmüftü Seçimiyle İslâm 
Cemaatlerine Ait Evkaf Gelirlerinin Yönetilmesine İlişkin Kanundur. 
Kanunda Türk azınlık ile ilgili olumlu hükümler bulunmasına rağmen, 
bunlar uygulanmadı. 20 Nisan 1951 tarihinde Yunanistan ve Türkiye 
bir Kültür Andlaşması imzaladı. İki ülke karşılıklı olarak azınlıkların 
eğitimi için öğretmen (kontenjan öğretmenler) gönderdi. 1952 yılında 
ilk Türk lisesi, “Celâl Bayar Lisesi” adıyla Gümülcine’de açıldı.41 Batı 
Trakyalı öğrenciler, Türkiye’deki ilköğretmen okullarında parasız yatılı 
okuyarak “formasyonlu öğretmen” oldular. 1954 tarih ve 3065 sayılı 
Kanun ile ilk kez “Türk ilkokulları” deyimi kullanıldı. Ancak 1972 
tarih ve 1109 sayılı Kanun42 ile “Türk okulları” adının yerini “azınlık 
okulu” aldı. Kanunla azınlık okullarına atanacak olan öğretmenlerin bir 
Yunanca sınavından geçmeleri şart koşuldu (mad. 6/3). 1968 yılında 
Türk azınlığın eğitimini denetim altına almak için Selanik Özel Pedagoji 
Akademisi açıldı.43 Yaşanan bu olumsuz gelişmeleri engellemek amacı ile 
iki ülke yetkilileri azınlıkların eğitiminin iyileştirilmesi ile ilgili bir dizi 
tedbiri içeren 1 Haziran 1968 tarihli Viyana Raporunu hazırladılar. 1951 
Kültür Andlaşmasının öngördüğü Karma Komisyon harekete geçerek 
20 Aralık 1968 tarihinde Kültür Protokolünü44 imzalandı. Protokolde 
özellikle ders kitapları sorununun çözümü ile ilgi hükümler de yer aldı 
(mad. 12). Protokol imzası tarihinden yürürlüğe girdi ve şu an resmen 
yürürlüktedir.45 Türk azınlık okullarının Yunan devleti vesayetine tam 
anlamı ile alınması ise, 694/1977 sayılı Batı Trakya Müslüman Azınlık 
Okullarına İlişkin Kanun46 ve 695/1977 sayılı Azınlık Okulları ile 

41 Kuruluş düzenlemesinin İngilizce çevirisi için bkz.  Kuruluş düzenlemesinin İngilizce çevirisi için bkz. http://www.ciemen.org/mercator/
butlletins/44-26-gb.htm (E. T. 1.11.2004).
42 İngilizce çevirisi için bkz.  İngilizce çevirisi için bkz. http://www.ciemen.org/mercator/butlletins/44-31-gb.htm (E. 
T. 1.11.2004).
43 İlgili düzenlemenin İngilizce çevirisi için bkz.  İlgili düzenlemenin İngilizce çevirisi için bkz. http://www.ciemen.org/mercator/
butlletins/44-29-gb.htm (E. T. 1.11.2004).
44 İlgili maddelerin İngilizce çevirisi için bkz.  İlgili maddelerin İngilizce çevirisi için bkz. http://www.ciemen.org/mercator/
butlletins/44-13-gb.htm (E. T. 1.11.2004).
45 Yunanistan 1992 Şubatında tek tarafl ı olarak bu protokolü yürürlükten kaldırdığını  Yunanistan 1992 Şubatında tek taraflı olarak bu protokolü yürürlükten kaldırdığını 
açıkladı. Faruk SÖZMEZOĞLU, Türkiye-Yunanistan İlişkileri ve Büyük Güçler, Der 
Yayınları, İstanbul, 2000, s. 345.
46 İngilizce çevirisi için bkz. bkz.  İngilizce çevirisi için bkz. bkz. http://www.ciemen.org/mercator/butlletins/44-32-gb.
htm (E. T. 1.11.2004).
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Selanik Özel Pedagoji Akademisi Öğretim ve Denetim Kadrosunun 
Sorunlarının Çözümüne İlişkin Kanunla47 olmuştur. Çeşitli Bakanlık 
kararnameleri ile Türkçe okutulan ders sayısı azaltılmıştır. Türkiye’de 
Latin alfabesine geçilmesinden sonra Türk azınlık okullarında da 1930 
yılında Latin alfabesi ile eğitime geçildi.48

Batı Trakya’daki Türk azınlık okullarında görevli öğretmenler, 
“formasyonsuz”, “formasyonlu” ve “akademili” öğretmenlerdir. 
Formasyonsuz öğretmenler ilkokul mezunudur. Formasyonlu öğretmenler, 
Türkiye’deki öğretmen okullarından mezun olan öğretmenlerdir. 
Akademili öğretmenler ise Selânik Özel Pedagoji Akademisi mezunu 
öğretmenlerdir. Son olarak çıkartılan 2341 sayılı ve 2 Kasım 1995 tarihli 
Trakya’daki Azınlık Okullarının Eğitim Personelinin ve Selânik Özel 
Pedagoji Akademisine Ait Konuların Düzenlenmesine İlişkin Kanun 
yürürlüğe girdi. Kanuna göre, Türk azınlık okullarındaki öğretmenlerin her 
türlü atama ve özlük haklarından sorumlu olacak bir Azınlık Eğitimi Bölge 
Hizmet Kurulu oluşturulacak ve bu Kurul, sene sonunda Batı Trakya’daki 
Türk azınlık okullarında görevli öğretmenlerin başarı durumlarına göre 
mesleklerinde kalıp kalmamalarına karar verecektir (mad. 1/12).49 

Son olarak 4 Şubat 2000 tarihinde Atina’da, Türkiye ile Yunanistan 
arasında Kültürel İşbirliği Andlaşması50 imzalandı. 19 Temmuz 2001 
tarihinde yürürlüğe giren Andlaşma ile, 1951 Kültür Andlaşması son 
bulmuştur (mad. 10). Andlaşmaya göre, yüksek öğrenim, dil öğreniminin 
teşviki, ilk ve ortaöğretim eğitici ve uzmanlarının değişimi, öğrenci 
değişimi, dil ve kültür kursları düzenlenmesi gibi konularda mutabakata 
vardılar (mad. 1). Ayrıca Andlaşmanın uygulanmasını sağlamak için ortak 
Yuna-Türk Komitesinin kurulması kararlaştırıldı (mad. 9). 

47 İlgili maddelerin İngilizce çevirisi için bkz.  İlgili maddelerin İngilizce çevirisi için bkz. http://www.ciemen.org/mercator/
butlletins/44-33-gb.htm (E. T. 1.11.2004).
48 Şerafettin  Şerafettin ŞERİF, “Batı Trakya Türk Azınlığının Eğitim Sorunları”, Balkan Ülkelerinde 
Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara, 1999, 
s. 394.
49  CİN, Turgay,“Ruhban Okulu Neden Açılmamalı?”, Bilge Dergisi, 

1998, s. 225.
50 İlgili maddelerin İngilizce çevirisi için bkz. İlgili maddelerin İngilizce çevirisi için bkz.
http://dev.eurac.edu:8085/mugs2/do/blob.doc?type=doc&serial=1022848617117 (E. T. 
1.11.2004) Yunanistan ile Türkiye Arasında İmzalanan Kültürel İşbirliği Anlaşmasının 
Onaylanması Hakkında Karar için bkz. 10.05.2000, tarih ve 24045 sayılı R.G. 
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Yunanistan, azınlıkları ilgilendiren başlıca çok taraflı andlaşmalar 
bakımından Medenî ve Siyasî Haklara İlişkin Uluslararası Sözleşmeye51 
taraf olmuştur. Yunanistan henüz Bölgesel veya Azınlık Dilleri Avrupa 
Şartını imzalamadı52 ve Ulusal Azınlıkların Korunmasına İlişkin Çerçeve 
Sözleşmeyi 22 Eylül 1997 tarihinde imzalamasına53 rağmen henüz 
Yunanistan Meclisi bu Sözleşmeyi onaylamadı. Yunanistan AİHS’ne 
taraftır.

B. YUNAN HÜKÜMETİNİN UYGULAMALARI

1983 yılından itibaren Yunanistan Gümülcüne ve İskeçe’nin dağlık 
bölgelerinde azınlık çocuklarına mahsus olmak üzere devlet ortaokulları 
açmaktadır. Bu okullarda eğitim tamamen Yunanca yapılmaktadır.54 Türk 
ilkokulları ise vakıf okullarıdır. Okul masrafları vakıfların giderlerinden 
karşılanmaktadır. Yunanistan’da zorunlu eğitim süresi 9 yıldır. İlkokul ise 
6 yıldır. Ancak Türk azınlığın eğitimini sürdürebileceği  (Gümülcüne ve 
İskeçe’de) sadece iki azınlık ortaokulu ve lisesinin55 bulunması nedeniyle, 
Türk çocukları Yunan devlet ortaokullarında okumaya zorlanmaktadırlar. 
Batı Trakya Müslüman Türk azınlık mensubu lise mezunlarına ise Yunan 
üniversitelerine alınmaları konusunda binde beş kontenjan ayrılmaktadır. 
Türklere yönelik olarak ise Batı Trakya’daki Müslüman Türklerin 
eğitim ve öğretimleri için tamamen Ortodoks Hıristiyan öğretmenlerin 
görev yaptığı Yunanca eğitim veren Selânik Özel Pedagoji Akademisi 
bulunmaktadır.56

51  http://www.unhchr.ch/pdf/report.pdf (E. T. 1.11.2004).
52  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=148&CM=8&DF=01/
11/04&CL=ENG (E. T. 1.11.2004).
53  http://conventions.coe.int/Treaty/Commun/ChercheSig.asp?NT=157&CM=8&DF=01/
11/04&CL=ENG (E. T. 1.11.2004).
54 İlknur  İlknur HALİL, “Batı Trakya’da Lozan’dan Günümüze Kadar Türkçe Öğretimin Tarihî 
Gelişimi ve Politikası”, Balkan Ülkelerinde Türkçe Eğitim ve Yayın Hayatı Bilgi Şöleni, 
Türk Dil Kurumu Yay., Ankara, 1999, s. 409.
55 Batı Trakya’da Türk azınlığa ait, ilkokuldan sonra eğitim veren, biri Gümülcüne’de  Batı Trakya’da Türk azınlığa ait, ilkokuldan sonra eğitim veren, biri Gümülcüne’de 
diğeri de İskeçe Şahin nahiyesinde olmak üzere iki medrese faaliyet göstermektedir. CİN, 
Yunanistan, s. 213 vd.
56  CİN, Yunanistan, s. 216 vd. İlknur HALİL, “Batı Trakya Türk Okullarında 1923’ten 
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SONUÇ

Yunanistan’da Osmanlı Hâkimiyetinin sona ermesinden itibaren dil, 
din, eğitim, sosyal ve siyasal örgütlenme vb. hususlarda çeşitli zorluklara 
katlanan Batı Trakya Türkleri bugün, atalarının doğduğu bu topraklarla, 
‘anavatan’ olarak düşündükleri Türkiye arasında sıkışıp kalmışlardır. 
Özellikle 1900’lı yılların başlarına kadar sürekli olarak göç etme ve 
asimilasyon endişesi ile karşı karşıya kalan Yunanistan Türkleri sistematik 
bir biçimde marjinalleştirilmişlerdir. Günümüzde, iloklul ortaokul, ve 
yükseköğrenimde anadilde eğitim alma hakkına sahip olamayan, hatta etnik-
milli azınlık olarak da varlıklarının redi bağlamında, azınlık haklarından ve 
anadilde eğitim haklarından mahrum bırakılmıştırlar. 

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’nın hukuki statüsü uluslararası 
antlaşmalarca belirlenmiştir. Ancak Yunanistan Batı Trakya Müslüman 
Türk Azınlığı’ nın haklarını hiçe saymaya ve onlar üzerinde ayrımcı ve 
baskıcı politikalar üretmeye devam etmektedir. Batı Trakya Müslüman Türk 
Azınlığı’nın Yunan toprakları üzerinde hiçbir emeli bulunmamakla beraber 
Lozan Barış Antlaşması’yla belirlenen ve diğer uluslararası antlaşmalardan 
doğan vatandaşlık haklarının geri verilmesini talep etmektedir. İlk defa 1988’ 
de sesini dünya kamuoyuna duyuran Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı 
1990’da da aynı direnişi sürdürmüş ve bugün dahil olmak üzere haklarını 
aramaktadırlar.

Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı yasak bölge uygulamasının 
tamamen kaldırılmasını, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’ na özerk ve 
kendi dilinde eğitim hakkı sağlanmasını, Türkiye’ de eğitimini tamamlamış 
Yunanistan vatandaşı Batı Trakyalı öğretmenlerin çalışmalarına izin 
verilmesini, Türkiye’den gelen ders kitaplarına uygulanan yasağın 
kaldırılmasını, bölgede yaşayan Türkler’in etnik kimliklerinin tanınmasını, 
gazete ve televizyonlarda, Batı Trakya Müslüman Türk Azınlığı’na yönelik 
yayınlar yapılmasını, Uluslararası kurum ve kuruluşların,Batı Trakya’daki 
olayları delilleriyle tespit edip, uluslararası platforma taşınması talep 
edilmektedir. 

Günümüze Eğitim Ve Öğretim”, http://www.ogretmeninsesi.org/s_egitim.asp (E. T. 
1.11.2004). Ayrıca Londra’da yapılan 4. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayı (16-18 
Haziran 2000) Eğitim ve Kültür Komisyonu Bildirileri için bkz. http://www.geocities.com/
batitrakyahaber/kurultay43b.htm (E. T. 1.11.2004).
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ABSTRACT

The Research subject of this work is the Battle of Kumanovo in the 
World News during the Balkan Wars.

The Battle of Kumanovo or Battle of Kumanova on 23 – 24 
October 1912 was a major battle of the First Balkan War. It was an 
important Serbian victory over the Ottoman army in Vardar Macedonia, 
shortly after the outbreak of the war. After this defeat, the Ottoman army 
abandoned the major part of Vardar Macedonia, suffering heavy losses in 
manpower and war material.

In this study, we prepared the days of the war in Kumanovo followed 
by the Western media. The targets of this researche are the Newspapers of 
western states who are related with the battle of Kumanovo. 

Key Words: Balkan Wars, Battle of Kumanovo, Ottoman Empire, 
World Newspapers.   
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ÖZET

 Bu çalışmamızda Dünya Basının’daki Kumanova savaşının yankıları 
ve yansımalaraı incelenmektedir. Araştırmamızın asıl amacı Dünya Basınında, 
Osmanlı toprağı olan Kumanova’da, Sırp ordusuyla gerçekleştirilen çetin ve 
kanlı savaşın günü gününe yansımasına bakarak Kumanova savaşının Batı 
veya Dünya kamoyu ile nasıl paylaşıldığı gerçeğini ortaya çıkartmaktır.  

Araştırmamızın hazırlanması sürecinde, Dünya basınında 23-24 Ekim 
1912 yılında Kumanova bölgesinde gerçekleştirilen savaşı en prestijli ve en 
çok okunan gazetelerin yayınladıkları başlık ve içerklerine önem verilmiştir. 
Bu araştırmamız sırasında Kumanova savaşıyla ilgili Dünya basınıda 23 
Ekim 1912 tarihinden başlayarak 27 Ekim 1912 tarihine kadar yayınlanan 
yazılara önem verildiğini belirtmeliyiz. Bu gözönünde bulundurulan dönem 
içerisindeki yayınlanan yazılar üzerinden Osmanlı ordusunun genel hatlarıyla 
durumuna, aynı cephede konuşlanmış olan Sırp ordusunun durumuna, 
Kumanova savaşının önem arzeden bazı kilit konumundaki meselelerine, 
Kumanova ve ahalisinin genel durumuna ve bu savaşın mȃlubu olarak ayrılan 
Osmanlı Devletinin üzerindeki etkilere değinilerek ortaya bazı bilgilerin 
çıkmasını sağlamaya çalışılmıştır.        

Sözkonusu olan araştırmamız için, orjinal ve İngiliz dilinde yayınlanan 
ve değişik develetlerde yayınlanan gazete yazıları gözönünde bulundurularak 
hazırlanmıştır. Bu gazeteler: The New York Times, El Paso Herald, Herald 
Washington, Plenty Times, The Sydney Morning Herald, Medford Mail 
Tribune, New York Tribune, Oswego, The Advertiser, The Argus, The Call, 
Today’s Cables. 

Anahtar kelimeler: Balkanlar, Savaş ve Kumanova, Osmanlı 
İmparatorluğu, Dünya basını ve Gazeteler. 
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 Giriş

 Kumanova Savaşı

Kumanova Savaşı 23-24 Ekim 1912 yılında Osmanlı İmparatorluğu 
ve Sırp kırallığı arasınada günümüz Kumanova diye bilinen ve Makedonya 
Cumhuriyeti’nin Kuzeydoğu bölgesi sınırları içinde bulunan mevkide 
gerçekleşmiş bir savaştır. Kumanova ilk olarak 1519 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu tarafından hazırlanmış bir  ev evrakında anılmıştır. Kumanova 
hakkındaki en sağlam, gelişkin bilgiye 1660-61 yılında seyyah Evliya Çelebi 
Seyahatname’sinde vermektedir. 

Seyahatname’deki kısım şöyledir:

“...Üsküp sancağı hȃkinde voyvodalıktır ve yüz elli akçe payesiyle 
kazadır, ammȃ ekser eyyȃmda Üsküp kadılarına ilhak olunur. Bir 
mȃbeyn şerîf kazȃdır. Şehir (---) yerde enhȃr-ı kesîreler ile ȃrȃste 
ve altı yüz aded kiremit örtülü hȃne-i rıdvȃnlar ile pîrȃste bir şîrîn 
kasabacıktır. Tekeye ve medrese ve mekteb ve hȃn ve hamam ve 
kifȃyet mikdȃr çȃrsȗ-yı bȃzȃr ve asiyabları vardır, ammȃ ab (u) 
havȃsı gȃyet latıftir. Bȃğ ve bȃğçeleri firȃvȃndır...”1

Şehir  İkinici Viyana Kuşatması sonrası 1689 yılında Osmanlı 
İmparatorluğu’nun elinden çıkmışsa da kısa sürede geri alınmıştır.
Balkan Savaşları sırasında 23 – 24 Ekim 1912 tarihleri arasında Osmanlı 
İmparatorluğu ile Sırbistan Krallığı arasında gerçekleştirilen Kumanova 
Muharebesi, Kumanova şehrinin bulunduğu bölgede gerçekleşmiştir. 
Balkan Savaşları sonrasında Osmanlı İmparatorluğu bölgede hâkimiyetini 
yitirmiştir. Kumanova Savaşı’nın ilanından sonra Sırp ordusunun askeri 
sayısına bakıldığında 282,000 yakın bir güç ile savaşacak olan bu ordu, Bu 
bölgedeki en güçlü ordu olarak teşkilatlandırılmış Bulgar ordusuun yanında 
ikincilik yerini alacaktır. 182,000 askeri ile teşkilatlandırlımış Sırp ordusu 

1 Y. Dağlı, S. A. Kahraman, I. Sezgin, Evliya Çelebi Seyahatnamesi, Topkapı Sarayı 
Kütüphanesi Bağdat 307 Numaralı Yazmanın Transkripsiyonu, 5, Kitap, YKY -1536, 
İstanbul, Ekim 2007, s. 302.
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düzenli ve gönüllü askerlerden oluşmaktaydır, düzenli ordudaki Bulgarların 
yanısıra gönüllüler kısmı Sır ve Ruslardan oluşturulmuştu. Savaşın 
mahiyetini anlamamız için Sırp ve Osmanlı ordularının kısacası durumlarını 
da bilmemizde fayda vardır. 

Kumanova Savaşındaki Sırp ordusunun durumu: 

Sırp ordusu, askerî harekât planında Osmanlı İmparatorluğu’nun, 
kendilerinin saldırması hâlinde Vardar Ovası’nda Ovçe Pole bölgesinde 
savunma hattı kuracağı ve bu savunma hattını sürpriz bir saldırı ile 3 ordunun 
kullanıldığı hilal taktiği ile kanatlardan kuşatıp Osmanlı seferberliğini 
tamamlamadan yok etmeyi hedeflemişti. Bu amaçla Sırplar 3 orduyu seferber 
etmişlerdir. Sırp Başkumandanı General Radomir Putnik idi.2 

Birinci Ordu: Veliaht Prens Aleksandar komutasında 5 piyade ve 1 süvari 
tümeni ile toplamda 132.000 askerden müteşekkildir ve Vranye (Vranje) şehri 
yakınındadır ve amaçları doğrudan Osmanlı hatlarına saldırıdır.

İkinci Ordu: Stepa Stepanoviç, emrinde 1 Sırp ve 1 Bulgar tümeninden 
oluşma 74.000 kişiden oluşmaktadır ve Köstendilde idi. Doğudan Osmanlı 
ordusunun sağ kanadına saldırıp kuşatacaktır.

Üçüncü Ordu: Bojidar Yankoviç, emrinde 4 piyade tümeni ve 1 piyade 
alayından oluşmakla 76.000 kişiden ibarettir. İki grup hâlinde konumlanmıştır. 
İlk grup Sırbistan’da Toplitsa, ikinci grup Medvedde gruplanmış ve batıdan 
saldırıp Kosova’yı alıp ardından güneyden Osmanlı Vardar Ordusu’nun sol 
kanadına saldırmayı hedeflemiştir. Küçük birliklerde Sancağı almak için 
görevlendirilmiştir.3

2 Borislav Ratković, Mitar Đurišić, Savo Skoko, Srbija i Crna Gora u Balkanskim ratovima 
1912-1913, Belgrade: BIGZ, 1972, s. 39-45. Serbian war plan and order of battle.
3 Ratković, Đurišić, a.g.e., s. 39-45.
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Bu tarz bir ordunun oluşturulmasında o dönemin Rusyası’nın parmağının 
olduğu aşikȃrdır. Rusların Osmanlıya kraşı mücadele gösterecek bu Sırp 
ordusuna gönüllüerin yanında askeri mühümmat yardımını eksik etmediği 
ve bunu Panslavist 4 politikası gereği yaptığı bir gerçektir.5  

Kumanova Savaşındaki Osmanlı İmparatorluğunun ordusunun 
durumu: 

Osmanlı Ordusu’na askerî danışman olarak gönderilen Alman 
kurmaylarından Colmar Von Der Goltz tarafından hazırlanan Osmanlı 
harekât planında özellikle 5 nolu planda Osmanlı ordusu Makedonya’da 
savunma hâlinde kalacak ve eğer gerekirse aşamalı olarak düşmana kayıp 
verdire verdire gücünü kıra kıra Kosova Vilayeti’nin batısına çekilecekti. 
Startejileri gereği bu savşta asıl muharebeyi Bulgar Kırallığı ordusuna karşı 
yapacak ve böylelikle Bulgar ordusu durdurulacaktır. 

Fakat Ahmet İzzet Paşa  yerine savaş başlamadan kısa bir süre öncesi 
başkumandan olarak atanan Nazım Paşa bu planı tamamen reddetmiştir. Eski 
pılanın yerine Makedonya’da Sırplara karşı tamamen sürpriz bir saldırı ve 
Osmanlıya karşı teşkilatlanmış Balkanlar’daki birliklere Trakya civarında 
karşı saldırı stratejisi oluşturmuştur. Yapılan bu yeni startejinin gereği, 
Osmanlı birlikleri saldırıya geçerek şaşırttığı Balkan Birliği ordularını ilk 
savaşlarda yenip Büyük Devletlerin müdahale etmesini ve bu savaşı sona 
erdirmelerini beklemek temel amaçtır.

4 Bakz: Panslavizm, http://www.e-tarih.org/sozluk.php?sd=sozlukdetay&id=293
5 Akdes Nimet KURAT, “Panslavizm”, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 
Fakültesi Dergisi, c.XI, 
sa.2-4, Ankara 1953, s.242. Hans KOHN, Pan-Slavism-Its History and Ideology, 
University of Notre Dame Press, Indiana, 1953, s.13. Bu eserin Fransızca çevirisi Agâh 
Oktay Güner tarafından Türkçe’ye çevrilerek yayınlanmıştır  (Hans KOHN, Panislavizm 
ve Rus Milliyetçiliği, Çev. Agâh Oktay Güner, Kervan Kitapçılık, İstanbul 1983).
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Oysaki savaş başlangıcında seferberliğini tamamlamış Sırp ordusu 
karşısında Balkanlar’da Osmanlı İmparatorluğu’nun beklenmediği bu savaş 
ilanları sonrası daha seferberliği bütün Osmanlı vilayetleri gibi yeni başlamış 
Makedonya’da Osmanlı seferberliği imkânsızlıklar ve savaş öncesi zaten 
yapılmış olan hatalar nedeniyle çok yavaş ilerlemekteydi. Seferber olan 
askerinde talimleri eksikti, ordu içi disiplin daha oluşturulamamıştı. Subay 
kadroları iyi olsa da, yönetim sorunları aceleden giderilememişti. Zeki 
Paşa komutasındaki ordusu seferberlik halindeki hedeflenen sayısının 
ancak yarısına savaş başlangıcında sahipti. Kuvvetleri şu birliklerden 
oluşmaktaydı:

V. kolordu,Said Paşa, komutasında 4 tümen 32.000 askerden 
oluşmakla İştip bölgesine konuşlanmıştır.

VI. kolordu, Cavit Paşa, komutasında 2 tümende 6.000 askerden  
oluşmakla Veles (Köprülü)  bölgesinde konuşlanmıştır.

VII. kolorduö Fethi Paşa, kolordu komutasında 3 tümen 
19,000 askerden oluşmaktaydı ve bu kolordu Kumanova bçlgesinde 
konuşlandırılmıştı. Bunun yanında Kosova’da bazı küçük birlikler de 
bulunmaktaydılar.6 

Kosova Muharebesindeki gelişmelere baktığımızda; muharebenin 
ilk günlerinde 18 Ekim 1912 tarihinde Sırp ordusu Osmanlı ordusuna üç 
cepheden saldırıya geçerek, bu saldırıların sonucunda Osmanlı ordusu üzerine 
bazı başarılar elde etmeye başlamışradır. Sırpların Yankoviç (Јанкович) 
komutasındaki üçücü ordusundaki bir koldan Karadağlılara destekte 
bulunuriken diğer koldan Priştineyi geçerek Osmanlı ordusunun batı kanadını 
malub edecektir. Sırpların Stefanoviç (Стефанович) komutasındaki ikinci 
ordusu ki bu ordu Bulgar ve Sırp askerlerinden oluşmaktaydı, Ustrumça 
mevkine doğru yöneltilerek asıl amaç olan Ustrumçadaki Osmanlı ordusunu 
malup edip, Selanik ve Sereze varmak ve doğrudan Adalar denizine ulaşması 
pılanlanmıştı. 

6 Ratković, Đurišić, a.g.e., s. 39-45.  Osmanlı savaş planı ve savaş emri.
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Bu muharebede Osmanlı ordusunun en büyük yenilginin yaşanılacağı 
ordu Birinci Sırp ordusuydu. 132.000 askerden oluşan ve Aleksandarın ( 
İskender) yönettiği Sırp ordusu en güçlü orduydu. Bu ordu Osmanlı Vardar 
birliklerini malup ederek Kumanovayı ele geçirerek, bu savaşın nihayi bir 
hal almasına neden olacaktır.7  

   
 Resim No. 01. Kumanova Muharebesi.8 

Gerçekleştirilen bu malubiyetten sonra Osmanlı Ümparatorluğğu 
fiili olarak yüzyıllarca hakim kıldığı Devlet idaresini tamamen bu 
bölgeden çekecektir. 19 y.y. başlarından başlayarak yeni kurulacak Balkan 
Devletlerinin iç işlerine Avrupa Devletleri tarafından müdahaleler başlamış 
olacatır.   

Avrupa’nın Balkanlarla ilgisi siyasi nedenlerin yanında, bu 
bölgenin her daim mistik ve şark kültürünün bir parçası olarak görmek 
istemelerinden de ileri gelmektedir.9 Bunun yanında Batı medyası Balkan 
Savaşlarının başlangıcından sonuna kadar ilgi gösterdikleri ve aktiv olarak 
Balkan Savaşları süresinde ve sonrasında bu bölgelerde bulundukları 

7 Ratković, Đurišić, a.g.e., s. 70.  
8 spiderbites.nytimes.com/free_1912/articles_1912_10_00000.html
9 Kemal Beydilli, Türkiye Diyanet Vakvı, İslam Ansiklopedisi, Şark Meselesi c.  38, 
s.357
http://www.islamansiklopedisi.info/dia/ayrmetin.php?idno=380357&idno2=c380203
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diğer bir gerçektir. Bu ilgi ve aktiv sahadaki çalışmaları sayesinde bizler 
de konumuz gereği Balkan Savaşları’nın durumu hakkında bilgilere sahip 
olabilmekteyiz. 

Konumuzla alakalı bilgi ve belgelerin temini ve tasnifinde yine 
aynı ilgili Batı medyasının kaynaklarına ulaşarak ortaya mevzumuz olan 
konuyu kaleme almaya çalıştık. Batı medyasındaki an be an haber veya 
köşe yazılarına bakarak yukarıda bahsedilen tarihler içerisinde Kumanova 
savaşının seyir ve gelişmelerini öğreniyoruz.10 Araştırmamızın hazırlanması 
sürecinde, Dünya basınında 23-24 Ekim 1912 yılında Kumanova bölgesinde 
gerçekleştirilen savaşı en prestijli ve en çok okunan gazetelerin yayınladıkları 
başlık ve içerklerine önem verilmiştir. Bu araştırmamız sırasında Kumanova 
savaşıyla ilgili Dünya basınıda 23 Ekim 1912 tarihinden başlayarak 27 Ekim 
1912 tarihine kadar yayınlanan yazılara önem verildiğini belirtmeliyiz.

Türkler Üsküp şehrinden geri çekiliyorlar, onlar Kumanova 
savaşında 5,000 askerini kaybettiler; Amerikadaki o dönemin en çok 
satanlar gazetelerinden birtanesi genel durmla ilgili yukarıdaki manşet 
başlığını kullanmayı tercih etmiştir.11 

New York Tımes’ e göre: 23 Ekim 1912 tarihinde Üsküp şehrini 
terkedip geri çekilmektedirle. Bu geri çeklime General Stefanoviç ve 
komutasındaki birliklerinin işine yarayacaktır. 

Yukarıda behsedilen  gazetenin devamında Türk (Osmanlı) ordusunun 
genel durumu ve akibeti hakkında bilgi vererek devam etmektedir. 

New York Tımes’ e göre: Osmanlı ordusunun sayısı 25,000 askerden 
oluşmaktaydı, bu askeri güç hernekadar saldıran Sırp askerlerini 
geri püskürtmeye çalışyor iseler de bu çabaları başarısızlıkla 

10 Aktaran  Tarık Zafer Tunaya Türkiye’de Siyasal Partiler, Cilt 3 İttihat ve Terakki , 
İletişim Yayınları, İstanbul, 2007 s. 555; Wilhelm Feldmann, İstanbul’da Savaş Günleri, 
Selis Kitaplar, İstanbul, 2004  s. 70-71.
11 New York Times, Turks Retreating to Uskub, “Said to Have Lost 5,000 Men in Desperate 
Fights at Kumanovo”, Published: October 29, 1912. 
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sonuçlanmaktaydı. Kumanova savaşının sonucunda savaş alanında 
kan ve korku hakimdi.

Kumanova savaşının her iki taraf için, hem Osmanlı hem de Sırp güçleri 
açısından nekadar önemli bir savaş olduğu gerçeği batı medyasında da yer 
almaktadır. Bu savaştaki askeri kayıpların ve savaşın şiddeti New York 
Tımes’ e göre şöyle kaleme alınmıştır:      

Kumanova savaşında Türkler 5,000 yakın askerini kaybetmişlerdir. 
Savaş o kadar şiddetli bir hale gelecektir ki, bazı bölgelerde cephane 
yetersizliği yüzünden her iki tarafın da süngüleri ile savaşa devam 
edeceklerdir.12

Kumanova savaşındaki Türk birlikleri’nin cephedeki durumuna ve 
savaşın sonucuyla ilgili diğer bir gazete aşağıdaki bilgileri Batı kamoyuna 
sunmaktadır.  

Diğer bir gazete ise13 aynı tarihlerde Osmanlı ordusunun Sırplar tarafından 
gerçekleştirilen saldırılara nasıl karşı koyduklarını ve bu karşı koymanın 
nelere maal olacağı konusuna vurguda bulunmuştur. 

El Paso Herald’a göre: 
Sırp ordusu Türk ordusu üzerine saldırılarını başlatmışlardır ve 
bu saldırıların sonucunda güçlü ve sistematik bir mukavemetle 
karşılaşacaklarını zannetmediklerini ve buna göre ordu stratejilerini 
yaptıkları vurgusunda bulunmuştur. 14  

Mevzubahis gazeteye göre Dünya kamoyuna verilmek istenilen mesajın Türk 
birliklerinin Gerçekleştirilen bu saldırıya karşı direnecek güçleri olmadığı, 
ve Osmanlı ordusunudaki zayıf durumun bir sonucu olarak Türklerin mevcut 
iki alternativi olduğunu belirtmektedirler. Bunlardan birincisi; Bu saldırıların 

12 New York Times, Turks Retreating to Uskub, “Said to Have Lost 5,000 Men in Desperate 
Fights at Kumanovo”, Published: October 29, 1912, Hade Page.
13 El Paso Herald, Turks Flee Before the Servians, ``Servians Army Captures Kotshans, 
East of Uskup, Texas, 23 October 1912, 7.
14 El Paso Herald, a.g.e., s. 7.
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karşısında Türk askerleri tüm güçleriyle mevcut pozisyonlarını koruyacak 
ve güçlendirecekler, yada ikincis; Bu pozisiyonlarının güçlendirmesi 
sonucunda Kumanovayı kendi kontrollerinde tutmaya çalışacaklardır. 
Yukarıda bahsedilen gazettedeki bu konu aşağıdaki gibi zikeredilmiştir:

Türklerin askeri güçlerinin galip gelmesi için yeterince güçleri 
yoktur, bu yüzden kendi pozisiyonlarını korumak için umutsuz bir 
şekilde savaştmaktadırlar....15.

Kumanova savaşının gidişatıyla ilgili bahsettiğimiz bir diğer gazete 27 
kasım 1912 yılında; “Belgrad düşen Ükübün zaferini kutlamaktadır” 
olarak manşete taşımıştır.16 Bu manşete ve yazının içeriğine baktığımızda 
ilk defa olmak üzere Sırp birlikleri, Türk birliklerini yenerek Kumanovada 
galibiyet sağladıkları bilgisini batı dünyasına yaymaktadır. Yukarıda adı 
geçen kaynağa göre; Kumanova savaşında konuşlandırılmış her iki devletin 
ordu güçlerinin sayısı 50,000 cıvarında olduğu ve bu savaşın sonucunda 
Sırp askeri birlikleri Türklerden 5,000 askerin esir alındığı ve 6,000 askerin 
de öldürüldüğü bilgisini Batı alemine sunmaktadır.17    

,,New York Times,, ve ,,The Washington Herald, gazetelerini biraraya 
getirerek karşlıaştırma veya kıyaslama yaptığımızda ortaya şu sonuçlara 
varmış olacağız; Her iki gazeteye göre, Kumanova savaşının kanlı ve çok 
zayiatın verildiği bir savaş olduğu, hatta savaş alanında kurşun sıkıntısının 
bazen Sırp ve Türk tarafında belirdiği ve bunun sonucunda her iki tarafın 
askerlerinin süngülerini kullanarak birbirini öldürmeye çalıştıkları sonucu 
ve ortak bilgisine sahip olmaktayız. Kumanova savaşının bukadar kanlı 
olmasının nedenlerinden bir tanesini yukarıda bahsedilen hek iki gazeteye 
göre bu oduğu manşete taşınarak Batı dünyasının bilgisine sunulmuştur. 

15 El Paso Herald, a.g.e., s. 7.
16 The Washington Herald, Turks Strongholds Fall; Porte Ready to End War,  Belgrade 
Celebrating the fall of Skopje, By J. C. Conway (Special Correspondence), No:2213, 
Washington D.C, Sunday,  October  27, 1912, Had Page. 
17 The Washington Herald, a.g.e., Manşet.
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Her iki gazette18 Kumanova savaşının gerçek sonucuna önem vermeye 
çalışmışlardır. Burada bizim ilginizi çeken ve önemle vurguda bulunulan 
bir detay ise, “The Washington Herald” gazetesine göre: Türklerin, 
Kumanova savaşın kaybetmelerindeki asıl nedeninin, Alman subayların 
Türk ordusunu taktik ve strateji açısından hataya itmeleri ve bunun yanında 
Türk askerleri’nin, Alman subaylarının varlığın Osmanlı ordusunun milli 
bir kimlikten uzaklaştırdıklarını ithamında bulunmalarından ileri geldiği 
savını ortaya sunmaktadır.19 

 Diğer taraftan Kumanova savaşını Batı dünyasına yansıtan bazı 
gazeteler bu savaşın getirdiği trajedi ve dehşet kısmına önem vermeye 
çalışmışlardır. Bu gazetelerin savaşın askeri boyutunun ve kazanılacağı 
toprak parçası gerçeğini bir tarafa bırakarak, savaşın üzücü ve yaşanılan 
tarjedinini nasıl sonuçlandığına vurguda bulunmak istedikleri diğre bir 
gerçektir. Bu bahsedilenlere örnek olarak, 30 Ekim 1912 yılı basılmış 
“Medford Mail Tribune” gazetesi manşetine baktığımızda karşımıza şu 
manşet çıkmaktadır; …..Kumanova savaşının yapıldığı alanda 6,000 
yanmış ceset var......20 Mevzubahis kaynağına göre, Sırp askerleri savaş 
alanında ölen 6,000 askerin cesetlerini (kendilerinin ve  Türk askerlerin 
beraber) yakmak zorunda kalmışlardır.21 Aynı gazeteye göre Türkler kendi 
ölen askerlerinin cesetlerini bazen kalkan olarak bile kullanmak zorunda 
kaldıkları gerçeğine vurguda bulunmuşlardır. Bu yazılanlara baktığımızda, 
Kumanova savaşında her iki tarafın büyük kayıplar  verdikleri ve dehşet 
verici olayların yaşanıldığı gerçeği ortya çıkmaktadır.  

18 New York Times, Turks Retreating to Uskub, “Said to Have Lost 5,000 Men in 
Desperate Fights at Kumanovo”, Published: October 29, 1912, Hade Page.
The Washington Herald, Turks Strongholds Fall; Porte Ready to End War,  Belgrade 
Celebrating the fall of Skopje, By J. C. Conway (Special Correspondence), No:2213, 
Washington D.C, Sunday,  October  27, 1912, Had Page.
19 The Washington Herald, a.g.e., Manşet.
20 Medford Mail Tribune, 6000 Corpses Burned on Battle Field, Second Edition, 
No:189, Medford, Oregon, Wednesday, October 30, 1912, Had Page. 
21 Medford Mail Tribune, a.g.e., Manşet
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“Medford Mail Tribune” gazetesinin Kumanova savaşındaki vahşet 
ve darmatik sonuçlara benzer bir diğer yazıya başka Batı gazetelerinde 
de karşılaşmaktayız. Batıdaki diğer gazeteler de Kumanova savaşının 
sonucunda yaşanılan acıya vurguda bulunmaları savaşın nekadar kötü bir 
şey olduğunun önemini vurgulamaktadır. 

 ,,The Advertiser,, gazetesine göre; Kumanova savaşının sonucunda 
Sırp ve Türk tarafı büyük kayıplar verecektrir, kayıpların sayısı her iki 
taraf için 6,000 asker olduğu bilgisi verilmiştir. Bunun yanında savaş 
alanındaki doğal şartlardan dolayı Sırp ve Türk tarafları ölen askerlerinin 
gömülmesi imkȃnına sahip olmadıkalrı için “parafin” kullanarak kendi 
askerlerinin cesetlerini yakmak zorunda kalmışlardır.22 Aynı kaynakta 
yukarıda araştırmamıza konu olan diğer bir kaynakta rastladığımız bilgiye 
rastlamaktayız. Bu bilgi Sırp ve Türk askerlerinin yeri geldiğinde cephane 
sıkıntısından dolayı ellelrini veya süngülerini kullanarak savaşmaya devam 
ettikleri gerçeği yansıtılmıştır.23 

Kumanova savaşında her iki taraftan ölen ve bu ölenlerin sayısının 
6,000 asker olduğu kaynağının  veren değişik gazetelere inanacak olursak, bu 
askerlerin ölen arkadaşalrının devam eden savaş, hava koşulları ve iklimden 
dolayı gömmek yerine değişik bulaşıcı hastalıkların da yayılmasını önlemek 
için kendi askerlerinin cesetlerinin yakılmasına karar verdikleri tahmininin 
yürütmek zorundayız.   

Diğer bir batı gazetesi vahşet ve savaşın sonuçlarından ziyade 
Kumanova savaşının önem ve değerine vurguda bulunarak okuyucularına 
bu savaşı yansıtmaya çalışmıştır. “New York Tribune” gazetesine göre; 
Kumanova savaşının yapıldığı cephede Sırp ve Türk tarafları kendi 
pozisiyonlarını korumak için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklrını, Sırp 

22 The Advertiser, Success of the Allies, The Balkan War, Special Correspondent, 
National Library of Australia, Tuesday, 3 December 1912, p. 11. http://nla.gov.au/nla.
news-article 5356020
23 The Advertiser, a.g.e., s. 11.
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askerlerini Türk birliklerinin konuşlandırıldıkları hendeklere yaklaşıp bu 
birlikleri imha etmek için tüm güçleriyle uğraşıriken, Türk askerleri de 
buna karşılık vermek ve pozisiyonlarını korumak için makinalı silahlarının 
namlularını nbu yaklaşan Sırp askerlerin üzerine yönlendirerek cephelerinin 
yarılmasını engellemeye çalışmaktaydılar.24 Aynı zamanda her iki tarafın 
da cephanelerinin bittiği anlarda kendi süngü ve çıplak ellerini kullanarak 
savaştıkları bilgisi verilmiştir. Bunun sonucunda Kumanova savaşının 
öneminde vurguda bulunulmuş ve tarihi relaitede de olduğu gibi bu savaşın 
galibi bölgedeki etikini östereceği gerçeğine vurguda bulunulmuştur.  

Sonuç

Osmanlı’nın doğal devlet sınırları olarak yüzyıllarca bekasını sürmüş 
olan Balkanlar 1912 yıllarına gelindiğine yaşanılan isyan ve milliyetçilik 
akımının da etkisiyle bağımsız devletler sürecine girmiştir. Balkanların 
merkezi Osmanlı idaresinden uzaklaşmasının yanında aynı dönemde güçlenen 
ve Osmanlı üzerinde pılanlar ve startejiler geliştiren Avrupa ülkelerini de 
devreye girmesiyle Osmanlının yüzyıllarca vatan diye bellediği ve yatırım 
yaptığı bu toprakları kaybetmenin eşiğine gelmiştir. Bu kayıp Kumanova 
savaşıyla nihayi bir hal alacaktır.
 Kumanova Osmanlı öncesi ve Osmanlı hakimiyeti döneminde de 
Türklerin yaşadığı bir alan olacaktır. Kumanovanın Osmanlı toprağı olarak 
yüzyıllarca bekasını sürdürürken Sırbistana yakınlığı ve gelişmiş bir şehir 
omasından dolayı Balkanlardan isyan ve verilen mücadeleler sonucunda 
çekilmeye başlayan Osmanlı İmparatorluğu nihayi kayıbını Kumanova 
savaşında yaşayacaktır. Kumanova Osmanlı için bir nevi son kale olacaktır. 
Bu savaştaki Osmanlı direncinin ısrarı bunun bir göstergesiydi. Kumanova 
savaşındaki malubiyet resmi olarak Osmanlı’nın Balkan topraklarından 
çekildiği bir bitiş dönemidir. Kumanova Osmanlı’nın son kalesini 
oluşturuyordu.

24 New York Tribune, Servias Work There and in Macedonia Successfully Ended, Thursday, 
November 7, 1912,9.
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 Bu svaşın Osmanlı için önemli olduğu kadar Batı dünyası için de 
önemliydi. Bu önemi Kumanova savaşının gerçekleştiği dönemde Batı 
gazeteleri bu savaşı gün be gün takip etmeleri bunun bir sonucudur. Değişik 
batı gazetelerinin Kumanova savaşına yaklaşımlarını iki kategoriden 
toplayabiliriz. Birincisi; Kumanova savaşındaki batı gazetelerin genelde 
Sırp birliklerinin başarılarına ve bu başarıların sonucunda Balkanların 
kazancından bahsetmeye tercih etmeleridir. Batı gazeteleri bu tarz 
bir yaklaşımı Avrupa Devletlerinin Balkanlardaki ilgi ve alakasından 
ileri gelmektedydi. Türklerin savaş cephesindeki gün be gün kayıpları 
avrupalıları menun etmeye yeterliydi. İkincisi; Kumanova savaşında cephe, 
asker ve siyasi meselelerin yanında bazı gazeteler savaşın dramatik ve insani 
olmayan tarafını yansıtmaya çalışmışlardır. Bu gazetelerin savaşın her iki 
taraf için (Türk ve Sırp) getirdiği insani kayıplara ve bu savaşın sonucunda 
yaşanan binlerce askerin ölümleri, yakılan cesetler ve buna benzer acı ve 
insanın kanını donduran manzaraların Batı kamoyuna yansıtılması gerçeğide 
mevcuttur. 

Kumanova savaşından sonra Batı kamoyuna Balkan topraklarında 
bu ve buna benzer gelişmeler gerçekleşen Birinci ve İkinci Balkan savaşıyla 
ilgili bilgilerin yansıtılması devam edilecektir. Fakat Kumanova savaşı Batı 
medyası tarafından gün be gün yansıtılması bizlere belki objektif olmasa 
bile bu savaşla ilgili bilgi edinmemize zemnin hazırlamıştır.  
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ABSTRACT

The rose certainly preces among the most mentioned flowers in the 
Divan literature. Accepted as the most valuable flower, the rose became 
irrevocable flower of the Dican poets because of its form, scent, color and 
beauty and the facts about rose take part largely in their world of imagination 
and emotion. It was composed various and peculiar images about rose 
through simile, metaphor or other figures of speech by many poets so that 
it was written down verses having imagination perspective and affluence 
about rose and it has been made sense more. 

Şeyh Galib lived in the 18th century, the Divan poet whose real name 
Mehmet, wrote down verses about rose by using peculiar imagination and 
metaphors. Şeyh Galib, grew up in the masnavi sphere and became the Mevlevi 
dervish, has been accepted as the last great poet of the Divan literature. His 
imagination affluence seen in both in his Divan and his masnavi called as 
Hüsn ü Aşk put him over the top and ensured him as one of the most powerful 
poets among the Divan poets. It is tried to Express descriptions and usage 
about rose in Şeyh Galib’s masnavi Hüsn ü Aşk which has an important role 
his having fame by chosen sample couplets. The sense relations about the 
rose has been handled under 20 subtitles. 

Key Words: Diwan Poetry, Hüsn ü Aşk, rose. 
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ŞEYH GÂLİB’İN HÜSN Ü AŞK MESNEVİSİNDE 
GÜL VE ANLAM İLGİLERİ

    

    Yrd. Doç Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ
Türkiye, Celal Bayar Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi

Serpil AKGÜL
Türkiye, Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 

Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı Yüksek Lisans Mezunu

ÖZET
Divan edebiyatında en çok adı geçen çiçeklerin başında şüphesiz gül 

gelmektedir. Çiçeklerin en değerlisi olarak kabul edilen gül; şekli, kokusu, 
rengi ve güzelliğiyle Divan şairlerinin de vazgeçilmez çiçeği olmuş ve gül 
ile ilgili unsurlar şairlerin his ve hayal dünyalarında geniş bir yer tutmuştur. 
Birçok şair tarafından gül ile ilgili gerek teşbih ve istiare gerekse diğer edebî 
sanatlar yoluyla çeşitli ve özgün imgeler meydana getirilmiştir. Böylece gül 
çevresinde hayal derinliği ve zenginliği olan mısralar kaleme alınmış ve güle 
yepyeni anlamlar kazandırılmıştır. Asıl ismi Mehmet olan ve 18. yüzyılda 
yaşayan Divan şairi Şeyh Gâlib de eserlerinde kendine özgü hayaller 
ve mecazlar kullanarak gül ile ilgili mısralar kaleme almıştır. Mevlevilik 
atmosferi içinde yetişen ve Mevlevi dervişi olan Şeyh Gâlib bilindiği gibi 
Divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilmektedir. Şairin gerek 
Divanında gerekse henüz çok genç bir yaşta 26 yaşındayken kaleme aldığı 
Hüsn ü Aşk isimli mesnevisinde yer alan mısralarda görülen hayal zenginliği 
onu zirveye taşımış ve Divan edebiyatının güçlü şairleri arasında sayılmasını 
sağlamıştır. Bu çalışmada ise Şeyh Gâlib’in ün sahibi olmasında önemli bir 
rolü olan Hüsn ü Aşk isimli meşhur mesnevisinde gül ile ilgili tespit edilen 
tasavvur ve kullanımlar seçilen örnek beyitler aracılığıyla aktarılmaya 
çalışılmıştır. Gül ile ilgili anlam ilgileri 20 alt başlık altında ele alınmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Divan Şiiri, Hüsn ü Aşk, gül. 
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Giriş:

Divan şairlerinin vazgeçilmez çiçeği olan gül ve onunla ilgili unsurlar 
şairlerin his ve hayal dünyalarında geniş bir yer tutmaktadır. Gül ile ilgili 
gerek teşbih ve istiare gerekse diğer edebî sanatlar yoluyla çeşitli imgeler 
meydana getirilmiştir. Bu çalışmada ise Divan edebiyatının son büyük şairi 
olarak kabul edilen ve 18. yüzyılda yaşayan Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk adlı 
mesnevisinde gül ile ilgili tespit edilen tasavvur ve kullanımlar seçilen 
beyitler aracılığıyla aktarılmaya çalışılmıştır.

Divan edebiyatının son büyük şairi olarak kabul edilen ve asıl adı 
Mehmet olan Şeyh Gâlib (1757-1799), İstanbullu bir şair olup Mevlevî 
bir derviş olan babasından ve çevresinden aldığı terbiye ile Mevlevîlik 
atmosferi içinde yetişmiş bir şahsiyettir. Daha sonraları şeyhliğine tayin 
edileceği Galata Mevlevîhânesi’nde şeyhi Hüseyin Dede’den ve Hoca 
Neşet Efendi’den dersler almış; bir süre Konya’ya giderek çileye girmiş ve 
ailesinin isteği ile yeniden İstanbul’a dönerek Yenikapı Mevlevîhânesi’nde 
çilesini tamamlamıştır (Banarlı 2001: 770). Şair, 1787’de “dede” ve “hucre-
nişîn” olmuştur (Yüksel 1980: 16). Henüz 42 yaşında iken 3 Ocak 1799 
Çarşamba günü vefat eden ve Galata Mevlevîhânesi’nin türbesinde medfûn 
olan Gâlib’in aşk yüzünden verem olduğu da söylenmektedir (Banarlı 2001: 
771-772; Ayvazoğlu 2000: 78). 

Hocası Neşet Efendi tarafından kendisine “Esad” mahlası verilmiş; 
bu sebeple Mehmet Esad Gâlib adıyla da tanınmıştır (Zavotçu 2006: 507). 
Şairin 1787’den sonraki şiirlerini ise yalnızca “Gâlib” mahlasıyla söylediği 
kaydedilir (Mengi 2000: 220). Şeyh Gâlib, “Esad” mahlasını, pek çok şair 
tarafından kullanıldığı için, “Galib”e çevirmiştir (Yıldırım 2006: 63). Aynı 
zamanda Şeyh Gâlib, kendisine Sebk-i Hindî üslubunun temsilcilerinden 
olan Buharalı Şevket’i (16.yy) örnek aldığı için çağının sanat çevreleri 
tarafından “Şevket-i Rûm” olarak da anılmıştır (Yüksel 1980: 125).

18. yüzyılda adı geçen mesnevi şairlerinden biridir Şeyh Gâlib. 
Onun yaşadığı dönem olan 18. yüzyıl, mesnevi yazımı bakımından önceki 
dönemlere göre oldukça zayıf kalsa da (Şentürk-Kartal 2008: 515) şairin 
henüz 26 yaşında iken yazdığı Hüsn ü Aşk gibi büyük bir mesnevinin kaleme 
alındığı dönem olmuştur. Hatta Tanzimat şairlerinden Ziya Paşa Harabat’ta 
Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk için cihana geldiğini yazmıştır (Köprülü 1999: 
43). Hezec bahrinden “mefûlü mefâilün feûlün” kalıbıyla yazılan Hüsn ü 
Aşk 2041 beyitten meydana gelmiştir. Refî-i Âmidî (ö. 1815) tarafından 
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“nükteci, büyük bir zat” olarak tanımlanan Gâlib (Coşkun 2007: 99-100), söz 
konusu mesnevinin yazılış sebebini “Der beyân-ı sebeb-i te’lîf” bölümünde 
şu beyitlerle ifade etmiştir (Okay-Ayan 2010: 76-77)

Ben mest-i sabûh-ı nükte-dânî
Vakt ise sabâh-ı nevcevâni  (b. 177)

Gâhî okunurdu “Hayr-Âbâd”
“Nâbî” olunurdu hayr ile yâd  (b. 178)
…
Bir gâyete erdi kim meâli
Tanzîrinin olmaz ihtimâli  (b. 183)

Şair, Nâbî’nin (ö. 1712) Hayrabad adlı mesnevisinin okunup hayırla 
yâd edildiği bir mecliste söz konusu mesneviye benzer bir eser yazılması 
ihtimalinin olmadığının söylenmesi üzerine Hüsn ü Aşk’ı yazdığını 
belirtmiştir. Eserini 6 ay içerisinde tamamladığında Gâlib, henüz gençliğinin 
sabahında 26 yaşındadır. Esrar Dede, tezkiresinde şairin 26 yaşında iken bu 
mesneviyi yazdığını ve Gâlîb’in, mesnevisinde de belirttiği gibi, sırlarını 
Mevlana’nın Mesnevisi’nden aldığını kaydetmiştir:

“…ve yigirmi altı yaşlarında iken esrâr-ı makâmât-ı sülûk-ı Mevlevî 
ve âsâr-ı envâr-ı lâmi‘a-i âyât-ı Mesnevîyi hâvi Hüsn ü ‘Aşk nâmında bir 
te’lîf-i celîl ser-zede-i tab‘-ı bî-misilleri olmışdur ki memâlik-i Rûmda 
lisân-ı Türkiyye üzre ana mümâsil bir nazm inşâ olındıgı kimsenün mesmû‘ı 
olmamışdur (Esrar Dede 2000: 376).” 
 Nihad Sâmi Banarlı, Gâlib’in “Esrârını Mesnevi’den aldım” dediği 
Hüsn ü Aşk için “kahramanları ne Leyla ile Şirin gibi aşk tarihinde birer 
vücuda bürünmüş ve tanınmış güzelleri ne de Mecnun ile Ferhad gibi bu 
güzellere, zaman içinde vurulmuş tarihî-menkıbevî aşk kahramanlarıdır. 
Bu maceranın kahramanları doğrudan doğruya Hüsün yani güzellik’le bu 
güzelliğe ezelden vuruluşun ifadesi olan aşk’ın kendileridir.” demektedir 
(Banarlı 2001: 771). 

İngiliz oryantalist Gibb’e göre ise Hüsn ü Aşk kuru ve sıcak bir 
çöldeki saf ve görkemli bir zambak gibidir (Holbrook 1998: 210-211). Beşir 
Ayvazoğlu’na göre ise kuğunun yani medeniyetimizin son güzel şarkısıydı 
(Ayvazoğlu 2000). 

Üstün övgülere mazhar olan Hüsn ü Aşk’a çiçeklerin sultanı olarak 
kabul edilen gül de çeşitli vesilelerle dâhil edilmiş ve gül rengiyle, şekliyle 
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kokusuyla mesnevide yer alan birçok beyte sinmiştir. Abdullah Eren bu 
hususta şöyle demektedir: “Hüsn ü Aşk, bir yönüyle, aşk âlemini tasvir eden 
bir eserdir denilebilir. Aşk deyince akla ilk gelen çiçek olan gülün bu tasvir 
içerisinde en seçkin ve geniş yeri tutması kaçınılmazdır.” (Eren 2010: 246).

Gül ile ilgili kullanımlara geçmeden önce mesnevinin çok kısa 
özetini vermek istiyoruz. Benî Muhabbet kabilesinde dünyaya gelen Hüsn 
(kız) ve Aşk (erkek) “Edep” isimli bir mektepte arkadaş olurlar. Hüsn Aşk’a, 
Aşk da Hüsn’e âşık olur. Ancak kabiledeki delikanlılardan biri olan Hayret, 
aralarına ayrılık duvarı çeker. Aşk’ın Hüsn’e kavuşabilmesi için Kalp 
kalesindeki kimyayı getirmesi şarttır. Bunun için lalası Gayret’le yola çıkan 
Aşk, yolculuk esnasında çeşitli tehlikelerle karşılaşır; devlerle mücadele eder 
ve Sühan’ın da yardımıyla bunlardan kurtulmayı başarır. Ateş denizinden 
mumdan kayıklarla geçip Çin’e vardıklarında Aşk, nefsin sembolü olan Çin 
padişahının kızı Hüşrübâ’ya tutulur. Onu güzellikte Hüsn’e benzeten Aşk, 
daha sonra resimlerle dolu Zâtü’s-suver kalesine getirilir. Resimlere bakınca 
Hüsn’ü hatırlayan Aşk, nihayetinde hayallerden kurtulur ve anlar ki gerçekte 
Aşk Hüsn’dür, Hüsn de Aşk’tır. 

Hüsn ü Aşk Mesnevisinde Gül:1

Divan şairlerinin ilgisini çeken çiçeklerin başında gül bulunmaktadır. 
Divanlarda gülün hem gerçekçi hem de simgesel bakış açılarıyla 
değerlendirildiği binlerce örnekle karşılaşmak mümkündür (Bayram, 2007: 
211).

Edebî mânâda sevgilinin sembolü olan ve Lügat-ı Cûdî’de 
“Çiçeklerin maruf hoş kokulu nev-i mümtâzı, en rengîn sınıf-ı ser-firâzı” 
(Lügat-ı Cûdî 2006: 141) olarak açıklanan gül, tasavvufî anlamıyla kesrettir; 
gonca halindeki gül ise vahdettir (Kurnaz 1996: 220). Gül, Hüsn ü Aşk adlı 
mesnevide de edebî sanatlar yoluyla çeşitli tasavvurlarla söz konusu edilmiş; 
ayrıca bir beyitte de gül suyunun tedavi edici özelliği bakımından söz konusu 
edilmiştir. Gül suyunun nezleye iyi geldiğini ifade eden beyit şöyledir:

 Baş ağrıtma eğerçi ahbâb
 Zükkâma nefîlidir bu güllâb
     (b. 1211)

1 Örnek beyitler Şeyh Galip, Hüsn ü Aşk, Hazırlayanlar: Orhan Okay-Hüseyin Ayan, 
Dergâh Yayınları, İstanbul 2010’dan alınmıştır. Çalışmamıza gül ile ilgili olan gülistan, 
gülzâr, gülşen ve gonca da dâhil edilmiştir. 
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Hüsn ü Aşk adlı mesnevide geçen gül ve onunla ilgili unsurları 
maddeler hâlinde vermek istiyoruz:

Gül – Ateş Denizi:1. 
Gül, beyitlerde daha çok kırmızı rengiyle yer almaktadır. Mesnevi-

de yer alan bir beyitte Aşk’ın, yolculuk esnasında suyu ciğer kanı gibi gül 
renginde olan ateş denizine uğradığı görülmektedir:

Hûn-âb-ı ciğer misâl-i gül-gûn
Deryâ-yı şirâre kulzüm-i hûn
     (b. 1591)

 2. Gül-Aşkar:
 Aşk’ın olağanüstü özellikler sergileyen atının ismi Aşkar’dır. 
Mesnevide hareketleri ve salınışıyla Rüstem gibi olduğu söylenen Aşkar, 
gül endamı ile de benekli atları kıskandırmaktadır. Rüstem, Firdevsî’nin 
Şehnâmesi’nde adı geçen efsanevî kahramandır (Onay 1993: 13):
  Şîrîn harekât ü Rüstem-ârâm
  Reşk-âver-i abraş-ı gül-endâm
      (b. 1493)

Aşk’ın, Aşkar ile konuştuğu bölümde de benzer şekilde Aşkar gül 
endamlı olarak nitelendirilmiştir:
  Nutka gelip AŞKAR-ı gül-endâm
  Dedi: “Ne sebebden ettin ârâm?”
      (b. 1582)
 Başka bir beyitte ise cennetin gül bahçesi olarak nitelenen Aşkar, gül 
renkli, sülün gibi bir at şeklinde tasvir edilmiştir:
  Süğlün gibi bir semend-i gül-gûn
  Gül zâr-ı behişt ü kulzüm-i hûn
      (b. 1481)

3. Gül-Bahar:
Şair, goncaların bahar elbiselerini giydiği mevsim olan baharı tasvir 

ettiği bölümde de baharın müjdecisi olan gülü sık sık anmıştır. Söz konusu 
beyitlerde kimi zaman goncanın gül ile dedikodu yaptığı, kimi zaman da 
sümbülün gül kokusuyla sulandığı görülmektedir:

Bülbül gibi geldi şevk-ı bâli
Açtı güle gonce kîl ü kaali
    (b. 621)
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Feyz aldı sifâlden karanfül
Bûy-ı gül ile sulandı sünbül
    (b. 592)

Bir başka beyitte ise şair “Cennet gibi yeşillikler her tarafta coşmuşlar, 
gül ve lale içtikçe içiyorlar.” demektedir (Okay-Ayan 2010: 143):

Cennet gibi sebze cûş ber cûş
Eyler gül ü lâle nûş der nûş 
    (b. 586)

4. Gül-Ceylanın Boynuzları:
Gül, baharın tasvir edildiği bölümde yer alan bir beyitte ise, ceylanın 

boynuzlarının gül dalına teşbih edilmesine yol açmıştır:
Şâh-ı güle döndü şâh-ı âhû
Müşk nâfesi verdi serv-i dil-cû  

(b. 618)
5. Gül-Dudak:
Divan edebiyatında dudak, kırmızı rengi ve açılmamış olması 

yönüyle goncaya teşbih edilmektedir. Gâlib de Hüsn’e dair vasıfların 
anlatıldığı bölümde Hüsn için “Tatlı dudağı nur goncası gibi, pervanesi de 
arılar.” (Okay-Ayan 2010: 124)  diyerek dudağı goncaya benzetmiştir:

 Şîrîn lebi hem-çü gonce-i nûr
 Pervânesi hem safîr-i zenbûr
     (b. 454)
6. Gül - Hz. İbrahim ve Ateşin Gül Bahçesine Dönüşmesi:
Divan edebiyatında telmihte bulunulan peygamberlerden biri de 

Hz. İbrahim’dir. Bilindiği gibi Hz. İbrahim, Babil hükümdarı Nemrûd’a 
karşı gelerek mâbetteki bütün putları kırmış ve putlara tapmamıştır. Putlara 
tapmadığı için de hükümdar tarafından cezalandırılarak ateşe atılmıştır. 
Ancak ateş, Allah tarafından gül bahçesine dönüştürülmüştür (Pekolcay vd. 
1981: 119).

 Şair, mesnevide yer alan bir beyitte ateşin gül bahçesine dönüşmesi 
mazmununa yer vermiştir. Hz. İbrahim ateşe atılınca ateş, bir gül bahçesine 
dönüşmüştür:

 Hurşîde yer oldu subh-ı dil-keş
 İbrâhîm’e gülşen oldu âteş
     (b. 1871)

 7. Gül (gonca)-Huy:
 Mesnevide yer alan bir beyitte gonca ile soyut bir kavram olan huy 
(meşreb) arasında da ilgi kurulduğu görülmektedir. Soyut bir kavram olan huy, 
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goncaya teşbih edilmesiyle somutlaştırılmıştır. Ayrıca Divan edebiyatında 
gonca kapalı olması yönüyle “dil-teng” yani yüreği dar, sıkıntılı olarak 
anılmaktadır. Gonca huylu sevgilisi darılmasın ya da yüreğini daraltmasın, 
sıkılmasın diye Hüsn, gönlünü daraltmaya ve ağzını mühürlemeye razıdır:
  Dil-teng olayım ve mühr ber leb
  Darılmaya tek o gonce-meşreb
      (b. 1053)
 8. Gül-Hümâ Kuşunun Yuvası:
 Divan edebiyatında mitolojik kuşlar içinde en çok sözü edilen 
hümâdır (Batîslam 2002: 188). Baht açıklığının sembolü olan ve Kaf dağında 
yaşadığına inanılan bu efsanevî kuş, kimin başına konarsa, o kişinin padişah 
olacağına inanılırmış (Pala 2012: 216). Hüsn ü Aşk’ta da gül goncası ile 
hümâ arasında ilgi kurulmuş; gül, goncası sebebiyle hümâ kuşunun yuvasına 
teşbih edilmiştir:
  Nesr-i felek indi âşiyâne
  Gül-gonce hümâye oldu lâne
      (b. 604)
 
9. Gül-Hüsn:
 Hüsn’e dair vasıfların anlatıldığı bölümde ise Hüsn, sümbüller içinde 
lale yanaklı bir gül goncası olarak tasvir edilmiştir. Sümbül olarak nitelenen 
siyah kâküller kırmızı yanak üzerine dökülmüştür:
  Bir lâle-ruh-ı siyâh-kâkül
  Sünbüller içinde gonce-i gül
      (b. 419)
 Hüsn, Aşk’a âşık olunca yüzü adeta beyaz bir gül bahçesine döner:
  Etti ruh-ı HÜSN’ü nesteren-zâr
  Ruhsâre-i AŞK u aşk-ı ruhsâr
      (b. 378)
 Hüsn’ün elbisesi gül renklidir. Fakat bu Kaya Bilgegil’in de belirttiği 
gibi lâalettayîn bir gül rengi değildir (Bilgegil 2010: 30). Beyitte gül ile 
“elbise, cübbe, kaftan” anlamına gelen (Pala 2012: 244)  kabâ arasındaki ilgi 
“gül-gûn kaba” şeklinde ifade edilmiştir:    

Gül-gûn kabası hûn-ı tâvus
  Nâzında hezâr reng mahsûs
      (b. 457)
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 Ayrıca onun (Hüsn) gül yüzünü görenler “maşallah” diye bağırırlar:
Gül rûyuna nice câh-ı agâh

  Gülbang-keşân-ı bârekallah
      (b. 470)
 Hüsn, Aşk’a yazdığı mektubunda yıllarca onun baharının gülü 
olduğundan fakat ayrılık acısı çektiği için de gül gibi solduğundan 
bahseder:
  Yıllarca gül-i baharın oldum
  Âhır ki hazân erişti soldum
      (b. 891)
 Hüsn’ün dadısı İsmet, o gülü (Hüsn’ü) sütle beslemiş, alın teriyle 
yetiştirmiştir:
  Perverde-i şîr edip mukaddem
  Vermiş o güle arakla şeb-nem
      (b. 970)
 Hüsn ve Aşk bir dalda iki gül goncasıdır ve birbirinin bülbülü 
olmuşlardır. Oysa divan şiirinde bülbülün maşuku güldür. Birrî Mehmed 
Dede, Bülbülîyye’de, “bülbül ağlar gül güler âlem temâşâdır gider” mısraı 
ile gül ile bülbülün birlikteliğini ifade etmiştir (Çağlı-Özdingiş 2004: 35). 
Bir dalda biri şakırken, diğeri açılmaktadır, dolayısıyla ikisi birbirinden ayrı 
düşünülemez. Şair, gülün yanında bülbül olmasını istemese bile gayriihtiyarî 
gül dalındaki açılmış gülün yanında diğer gonca gül bülbül olmuştur. 
  Bir şâhta iki gonce-i gül
  Birbirlerine olurdu bülbül
      (b. 349)

Gül bahçesinin pervanesi gül (Hüsn), mumu ise bülbüldür. Şem’ ü 
pervane mazmununda, pervane sabit olan mumun etrafında dönerek fena 
olur. Burada ise sabit olan gül fidanı dönüp dolaşan pervane konumunda ele 
alınırken, güle olan sevgisini, sevişmesini gösterecek olan bülbül de şem’ 
olarak ifadesini bulmuş ve açılmış gül şekil bakımından pervaneye, gül 
dalındaki bülbül muma teşbih edilmiştir.

Var eyle o gülşeni tahayyül
Pervanesi gül çerâğı bülbül  

(b. 385)
 10- Gül-Aşk:

Lalası Gayret’in Hüsn’ü azarladığı bölüm olan “Tevbîh kerden-i 
GAYRET bâ AŞK” başlıklı bölümde yer alan bir beyitte ah eden Aşk, 
cehennemin alevli goncası olarak nitelendirilmiş; ateş ile gonca arasında 
renk yönünden ilgi kurulmuştur: 
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K’ey gonce-i şûle-zâr-ı dûzah
N’oldu ki edersin öyle âveh  

(b. 1128)
Aşk, gül vücutlu bir ateştir:

  Velhâsıl o âteş-i gül-endâm
  Bu cümbüş ile geçirdi eyyâm
      (b. 330)

11. Gül Bahçesi-Hüşrübâ:
 Nefsin sembolü olan ve Aşk’ı kendisine âşık eden Hüşrübâ, Çin 
padişahının kızıdır. Bu yasemin kokulu gülün (Hüşrübâ) yanağının gül 
bahçesi cennet diyarı gibidir. Ancak  yasemen kokulu gül (Hüşrübâ) 
hâmûş…
  Gül-zâr-ı izârı cennet-âbâd
  Şemşîr-i nigâhı firkat-îcâd
      (b. 1631)
  Ancak o kadar ki ol sühan-gû
  Hâmûş idi bu gül-i semen-bû
      (b. 1638)
 

12. Gül-Kadeh:
Mesnevide bazı beyitlerde ise gül ile kadeh arasında renk ve 

şekil yönünden ilgi kurulmuştur. Kırmızı şarap, renginden dolayı güle 
benzetilmektedir. Sâkînin elindeki içi kırmızı şarapla dolu olan kadeh billur 
bir dalda bitmiş bir gül olarak tahayyül edilmiştir:

 Sâkînin elinde sâgar-ı nûr
 Güller bitirirdi şâh-ı billûr
     (b. 1658)
Tasavvufî anlamıyla şarap ilahî aşktır. Allah ilminin özü, irfan 

bilgisidir (Genç 2007: 116). Şair, sâkîden gül renkli kadeh getirmesini 
isteyerek baştan çıkarıcı bu şarabın kendilerini Mansûr’a arkadaş edeceğini 
söyler. Edebiyatımızda çokça anılan ünlü sûfîlerden biri olan Mansûr, inancı 
uğruna her şeye göğüs germe ve ölmenin sembolü olarak bilinmektedir (Pala 
2012: 185-186):

 Baştan çıkarıp o câm-ı gül-reng
 Mansûr’a ede bizi hem-âheng
     (b. 1542)
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13. Gül-Kanatlı Bülbül:
Mesnevide yer alan bir beyitte ise gül goncaları ile bülbüller arasında 

ilgi kurulmuş;  hayali bir gülistanda gül goncaları buranın kanatlı bülbülleri 
olarak tahayyül edilmiştir: Gül ve gonca bir arada kullanılarak açılmış gül 
bülbülün kanatlarına, gonca ise bülbüle teşbih edilerek gül ve gonca hayali 
gülbahçesinde birbirinin bülbülü olmuştur.

Hem-hâlet-i gülşen-i tahayyül
Gül-gonceler al kanatlı bülbül  

(b. 651) 
 14. Gül-Mânâ Mesiresi:
 Şair Mânâ Mesiresi’ni tasvir ettiği bölümde “Gül kandili yanmağa 
başlayınca, şarap o kandile yağ olur.” (Okay-Ayan 2010: 153) demektedir:
  Kandîl-i gül olıcak fürûzan
  Sahbâ idi revgan-ı dırahşan
      (b. 654)
 Gül bahçesi, kırmızı bir nur denizidir:

  Bir kulzüm-i nûr-ı sürh gülzâr
  Lûlû-yı hoş-âbı lâl-i şeh-vâr
      (b. 637) 

Burada bulunan yemyeşil otlar ebedî ömür vermektedir. Çiy taneleri 
ise yıldızlardır ve goncası da güneştir:

Ser-sebz giyâhı ömr-i câvîd
 Şebnemleri necm ü gonce hurşîd
     (b. 636)
Buradaki ağaçların yaprakları melek kanatlarına; nar ağacının 

meyvesi ise güle benzemektedir:
  Şeh-perr-i sürûş berk-i eşcâr
  Mânend-i gül-i enâr-ı gülnâr
      (b. 643)
  O mesire yerinin güllü çemenine, çiçekli, güllü yeşil Keşmir şalı 
demek adi bir laf olur, manasını söylerken o güzelliği tahayyül etmekte 
zorlandığımızı hissediyoruz:
  Ol gül- çemene ne dûr tâbîr
  Üşkûfeli sebz şâl-i Keşmîr
      (b. 644)
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Başka bir beyitte ise “İsagülü –karaçalı- bile buhurumeryem gibi 
hoş kokular saçar ve oraya hizmet eder.” (Eren 2010: 247) denilmektedir. 
Meryemana eli denilen Buhûr-ı Meryem çiçeği, efsaneye göre Hz. Meryem’in 
Hz. İsa’yı dünyaya getirirken tuttuğu ve sonradan el şeklinde beliren çiçektir 
(Pala 2012: 76):

Hizmette o gülşene dem-â-dem 
İsâ gülüdür buhûr-ı Meryem  

(b. 649)
15. Gül-Sâkî:
Sâkî, kadeh sunan kişidir ve beyitlerin birçoğunda gül yanaklı ve 

gül çehreli olarak vasıflandırılmaktadır. Çünkü sevgili sâkî sayılmaktadır 
(Akgül, 2013: 138). Tasavvufta ise Allah sevgisini onu isteyenlere sunan 
mürşid, sevgili anlamlarına da gelmektedir (Genç, 2007: 116).

Mesnevinin “sâkîye hitab” bölümünde ise sâkîye, letafet gülü 
şeklinde seslenildiği görülmektedir:

Mey ver bana ey gül-i letâfet
 Hem sor ki ne eylerim hikâyet
     (b.541)
16. Gül-Şiir:
Şeyh Gâlib, şairliğin ne olduğuna dair görüşlerini beyan ettiği bölümde 

ise kendisine göre şiirin, daha önce görülmemiş bir yerde yetişmiş bir gül 
gibi olması gerektiğini ifade etmiştir. Şair, çehre ve dudağı gül mazmunuyla 
ifade etmeye tenezzül etmediğini bikr-i mazmunlar ortaya koyarak şiirinin 
gül olduğunu belirtmiştir. Şiirinin üslubunu ise şöyle ifade etmektedir:

 Rûy u lebe etmeyip tenezzül
 Açsın çemeni görülmedik gül
     (b. 777)
 “Bak bak ne güzel edâ-yı şîrîn
  Gül-Bûse yanında lâ’l-i nûşîn
     (b.785)
17. Gül-Çin Sahili:
Aşk’ın Çin Sahili’ne vardığı bölümde de gül zikredilmiştir. Nergis 

ve karanfillerle dolu olan Çin sahillerinin yabani otları gül ve sümbüllerdir:
 Sahrâ dolu nerkis ü karanfül
 Bigâne giyâhı verd ü sünbül
     (b. 1611)
Havası çok temiz olan gönül çekici bu sahillerin bülbülleri ise gonca 

gibi güzel kokuludur:



.

88 

Yrd. Doç Dr. Vicdan ÖZDİNGİŞ, Serpil AKGÜL

 Bir rütbe hevâsı sâf ü dil-cû
 Bülbülleri gonce gibi hoş-bû
     (b. 1612)
Aşk’ın vardığı Çin sahilinde bulunan gülfidanları ise Tûbâ ağacına 

teşbih edilmiştir. Tûbâ, kökü semada olan cennetteki ağaca verilen isimdir 
(Onay, 1993: 417):

 Deryâ gibi sebze mevc-engîz
 Tûbâ gibi her nihâl-i gül-bîz
     (b. 1606)
18. Gül-Yara:
Renk ve şekil bakımından gül ile yara arasında da ilgi kurulduğu 

görülmektedir. Şeyh Gâlib, Benî Muhabbet kabilesinin baharlarını “Sıfat-ı 
bahâr-ı îşân” başlığı altında tasvir ettiği bölümde yer alan bir beyitte 
Muhabbet oğullarının gam yarasını gül zannettiklerini ifade etmiştir. Yani 
bu öyle bir kabiledir ki hepsinin gönülleri gül gibi yara saçmaktadır. Nitekim 
Hüsn ile Aşk da bu kabilede doğmuşlardır:

Dâğ-ı gamı gülfeşân sanırlar
Kan ırmağın ergavan sanırlar  

(b. 275)

 19. Gül yaprağı- Kınalanmış parmak:
Beyaz parmağı, kafurdan yapılmış mum. Gül yaprağı gibi kınası nurlu 

bir gonca, parmak goncaya teşbih edilirken, kınalı parmak, gül yaprağının 
rengiyle ifade edilmiştir:

Engüşt-i sefidi şem’-i kâfûr
  Gül- berg-i hınâsı gonce-i nûr
                                                            (b.426)
 20. Gül- Yüz-Yanak- Dudak:
 Yanak renk ve şekil bakımından güle teşbih edilir, aşağıdaki beyitte 
yanak rengini gülden almıştır. Ayrıca şair gül kelimesine, buse fiilini 
ekleyerek “gül- bûse” ile sevgilinin gül renkli gül gibi olan dudaklarla 
öpülerek yaralanmıştır. Bazan da ağzı açılıp öyle sohbet ederlerdi ki gül 
yaprağı utancından parçalanırdı:
  Geh kâkülünü dökerdi dildâr
  Gül- bûseye dâğ açardı ruhsâr
      (b.388)
  Geh lâ’li açıp o gûne sohbet
  Berg-i gül olurdı çâk-ı humret
      (b. 390)
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Gülün ve diğer çiçeklerin Hüsn ü Aşk’taki dağılımı ise şöyledir: 
 Hüsn ü Aşk’ta Gül (gonca, gülşen vd.) ve Diğer Çiçeklerin 
Kullanım Sıklığı

Gül 63
Nesrîn 1
Nesteren 2
Verd 1
Gonca 24
Gülşen 9
Gülzâr 7
Gülsitan 2
Lâle 5
Sümbül 10
Nergis 7
Yasemin 12
Menekşe 4
Süsen 1
Erguvan 4
Karanfil 4
Şebbûy 2
Buhûr-ı Meryem 1
Ayçiçeği 2
TOPLAM 161

Yukarıdaki tablo verilerinden de anlaşılacağı gibi Hüsn ü Aşk’ta diğer 
çiçeklerin kullanım sıklığının güle yetişemediği görülmektedir. Gül ve ilgili 
unsurlar toplam 109 kez kullanılarak Hüsn ü Aşk’ta en çok adı geçen çiçek 
olurken; diğer çiçeklerin hepsinin toplamının 52 olduğu görülmektedir.

Sonuç:
Şeyh Gâlib, Söz Bitimi bölümünde tabiatın tabii halini ifade ederken, 

insan hayatının derununa işaret ederek, zamanın, âşık ve maşukun durumunu 
mahirce ifade etmeyi de ihmal etmez. Bunu da zaman içinde güle dedi ki: “ 
Ey muradımın gülü, gönlümün gülbahçesinin gül fidanı..

Bilmem ki ne rüzgâr esti! 
Gül soldu hezâr savtı kesti!
     ( b. 829)
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Dedi ki: Eyâ gül-i murâdım
Nev-reste-i gülşen-i fuâdım
     (b. 1012)
Klasik Türk Edebiyatında her eser, bir önceki eser veya eserler üzerine 

inşa edilmiştir. Bu eserlerin belli kural ve kaideleri vardır. Bu nedenle hiçbir 
eser gelenekten uzak değildir. Mazmunlarda bu geleneğin bir parçasıdır. 
Şairler geleneğe uyarak bu mazmunları şiirlerinde kullanmışlardır, ancak her 
şairin mazmunları manzumelerinde işleyiş biçimleri birbirinden farklıdır. Bu 
nedenle Şeyh Gâlib’in Hüsn ü Aşk mesnevisinde gül mazmununa bakışını 
değerlendirdik.

Gül geçmişten günümüze şairlerin his ve hayal dünyalarında farklı 
çağrışımlar uyandırmış ve birbirinden zengin mazmunların ortaya çıkmasına 
vesile olmuştur. Haklı sultanlığını ilan edercesine daima yeşil tahtında oturan 
gül, mesnevilerde de varlığını hissettirmiş ve birbirinden güzel hayallerle 
söz konusu edilmiştir. Hüsn ü Aşk’ta da gülün en çok adı geçen çiçek olduğu 
tespit edilmiştir. Gül dalındaki goncalar da hem Hüsn hem de Aşk olarak 
hayal edilmiştir. 
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ABSTRACT

Culinaryculture, is an areathat has been ignored until recently in scientific 
studies. Whereastheculinaryculture is alwaysthelongestsurvivingpart of 
thecultureandtradition. Today, withglobalization,widespread “fastfood” 
culturethreatenstheculture of traditionalcuisineandourhealth as well, it is 
a littlemoreimportanttohandleallaspects of Turkishcuisine. Meal, as well 
as being an importantaspect in themaintenance of life, also has a socio-
culturalstructure

As therepresentatives of publicliteratures, poetstelllegends of almost 
every subject. Poems about mealshold an important place in the epic poems. 
The first examples of epic poems about food and meals vere encountered 
in XIVcentury.Theyareworth a sense documentsin terms of local culture 
and history with the meal and food variety. In the epic poems about meals, 
vegetable dishes, kebabs, meatballs, pastries, buns, rice, pickles, desserts, 
salads, fruits are included. 

In this study, the reflections of Turkish cuisin etopoems and epic poems 
are discussed.

KeyWords:Turkish culinary, culture, tradition, folk poetry
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ÖZET

Mutfak kültürü, yakın zamanlara kadar bilimsel çalışmalarda 
görmezden gelinen bir alandır. Hâlbuki mutfak kültürü, kültür ve geleneğin 
her zaman en uzun süre ayakta kalan bölümüdür. Küreselleşme ile birlikte 
yaygınlaşan “fastfood” kültürünün hem sağlığımızı, hem de geleneksel 
mutfak kültürünü tehdit ettiği günümüzde, Türk mutfağını bütün yönleriyle 
ele alıp işlemek biraz daha önem kazanmaktadır. Yemek, hayatı devam 
ettirmenin önemli bir basamağı olmasının yanı sıra, sosyo-kültürel bir yapıya 
da sahiptir 

Halk edebiyatının temsilcileri olan âşıklar, hemen her konuda şiirler 
söylemişlerdir. Bunların içinde yemek destanları önemli bir yer tutar. Yemek 
ve yiyecekleri konu edinen ilk manzum örnekler XIV. yüzyılda karşımıza 
çıkar. Yemek destanları, içerdiği yemek çeşitleri ve buna bağlı gıdalar ile 
birlikte, bir bakıma yöre kültürü ve tarih açısından vesika değerindedir. 
Yemek destanlarında sebze yemekleri, kebaplar, köfteler, börekler, çörekler, 
pilavlar, turşular, tatlılar, salatalar, meyveler konu edilmiştir. 

Bu çalışmada Türk mutfağınınhalk edebiyatı kapsamında şiirlere ve 
destanlara  yansımaları ele alınmıştır.

Anahtar kelimeler: Türk mutfağı, kültür, gelenek,  halk şiiri.
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Giriş

Her milletin, yapısı ve alışkanlıklarına göre kendi mutfağı vardır. 
Orta Asya’nın sade yemeğinden, zengin Selçuklu ve Osmanlı Mutfağına yol 
açılmış, Çin ve Fransız Mutfağı ile birlikte dünyanın en önemli ve bol çeşitli 
beğenilen Türk Mutfağı oluşmuştur. Halıcı (1982, s. 105-111) ve Yücecan 
(1992, s.291-297)’ın belirttiği gibi Türk Mutfağının kendine özgü nitelikler 
kazanmasında tarihsel birikimi ile çeşitliliğinin yanısıra coğrafi özelliği ve 
değişkenliğinin, sosyal düzeni simgelemesinin etkisi büyüktür. Türklerin 
sosyal yaşantısında eskiden kışlalarda, tekke ve dergâhlarda, loncalarda, 
medreselerde toplu olarak yenen yemekler, bu mutfağın özelliklerinin 
oluşmasında çok önemli bir yer tutmuştur. (Şanlıer, 2005, 213–227) 
Unutulmaya yüz tutmuş ya da unutulup gidebilecek yemekleri, arkasından 
özlemle bakılmaktan kurtarmak, Türk Mutfağının özünü bozmadan yaşatmak, 
yerini korumak, sürdürmek için tanıtmak gerekir (Arlı, 1982, s.19-33). Türk 
halk şairleri bu anlamda önemli bir görev üstlenmişlerdir.

Bir sofra etrafındaki buluşmalar, yapılan sohbetler, toplumsal 
ilişkileri ve dostlukları ortaya koymaktadır. Yemek kültürü, dil engellerini 
ortadan kaldırır, önyargıların oluşturduğu duvarları yıkar kalpleri ve 
gönülleri birleştirir. (Samson, 2008, s.40) Mutfak kültürü etrafında oluşmuş 
ve toplumları yemek sayesinde buluşturmayı amaçlayan bu beraberlik, 
şiirlerin ve destanların da etkisiyle gönüllerde taht kurmaktadır.

Ulusların medeniyet seviyesini yansıtan özelliklerden biri de 
beslenmetarzlarıdır (Mehmet,1992). Türk gelenek-görenek, örfve adetlerinde 
yiyecek-içecek unsurunun önemli biröğe olduğu görülmektedir ve bu 
öğenin toplumun sosyalkaynaşmasının bir unsuru olduğu göz ardı edilemez. 
(Avcıkurt, 2007). Beslenme biçimleri, içindebulunulan kültürel-coğrafi- 
ekolojik-ekonomik yapıyave tarihsel sürece göre şekillenmektedir. Türk 
mutfağıdenildiğinde Türkiye’de yaşayan insanların beslenmesini sağlayan 
yiyecekler-içecekler ve bunların hazırlanması,pişirilmesi, korunması; 
bu işlemler için gerekli araç-gereçve teknikler ile yemek yeme adabı ve 
mutfak çevresindegelişen tüm uygulamalar ve inanışlar anlaşılmalıdır. 
Türk mutfağının genel özelliklerigenel hatlarıyla şu şekilde sıralanabilir 
(Güler,2007,s.19-28).
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• Türk yemekleri tarım ve hayvansal ürünlere dayanır
• Yemekler halkın yasadığı coğrafi bölgelere ve sosyal yapıya 

göre değişiklik göstermektedir
• Türk yemekleri özel günler ve törenlere göre de değişiklikler 

göstermektedir
• Gelenek ve görenekler ile dini inanç yemekçeşitlerini 

etkilemiştir.

Bu özellikler Türk mutfağının çeşitliliğini oluşturmuşve halen kendine 
özgü kalmasını sağlamıştır. Diğerdünya mutfaklarından ayırt edilebilecek 
birçok unsurasahip olması farklı olma avantajını doğurmuştur.Gastronomi 
uzmanlarına göre Türk mutfağı dünyanınönemli mutfaklarındandır (Güler, 
2008). Ayrıca,Mussman, Pahalı ve Akyürek’in (1989) dünya mutfaklarısoy 
ağacı araştırmasında Türkiye coğrafyasının dünyamutfağı üzerinde ne kadar 
öneme sahip olduğunun kanıtıniteliğindedir. (Kesici, 2012)

Öğel, (1985) “Türk mutfağı tatlısıyla, tuzlusuyla Karacaoğlan’ın 
deyişlerinde de bütün zenginliğiyle yer almaktadır. Selçuklular zamanında 
da aynı adı taşıyan süt ile ondan yapılan yoğurt, peynir, kaymak, yağ gibi 
yiyecekler Türklerin beslenmesinde büyük bir yer tutmaktadır. Gene buğday 
ununun yoğurtla yoğrulup mayalandıktan sonra kurutulmasıyla elde edilen 
tarhana en çok hazırlanan çorba türüdür” diye ifade etmektedir. Yemeği ya 
da yiyeceği tercih etme imkanı bulan halk şairleri, konuya sadece ‘’karın 
doyurma’’ açısından yaklaşmamış, damak zevklerine uygun olanları seçerek, 
bunlar hakkında maniler söylemiş ve yazmışlardır. Bir yemeğin olması, 
yanında zevkle yenilebilecek diğer yemekleri çağrıştırmaktadır. Bir arada 
tercih edilen yemek ya da yiyeceklere bakılacak olursa bunların da kültürel 
bir davranış kalıbı halini aldıkları anlaşılacaktır. Şair, doğup büyüdüğü 
kültürün, coğrafyanın, geleneğin sözcüsü durumundadır.
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Destanlarda Dile Getirilen Yemek Kültürü

Sözlü kültür ortamının eseri olan yemek destanları, tür olarak 
destan-anlatı türü içine girer. Tahmin edildiği gibi en fazla yemeklerin konu 
edildiği bu destanlarda, doğrudan doğruya yenilen hazır gıdalar, yemek 
malzemelerine de yer verilir. Hatta bunun da ötesinde kimi destanlarda Hz. 
Adem, Hz. Nuh, Hz. Süleyman, Hz. Musa, Hz. Muhammed, Hz. Ali, Hz. 
Hasan, Hz. Hüseyin, Hacı Bektaş Veli, Hızır Aleyhisselâm, Lokman Hekim, 
Zaloğlu Rüstem gibi din ve tasavvuf uluları ile efsanevî kahramanların 
adlarının da zikredildiği olur. Türk anonim halk şiirinde yeme-içme ile ilgili 
pek çok düzgü vardır. Düzgü; muhtelif konularda ve daha ziyade ikilik yahut 
üçlüklerle söylenen, tecrübe ve görüşleri yansıtan, teknik yönden üstünlüğe 
sahip özlü ve ölçülü sözler anlamına gelir.

 
Türk halk şairlerinin ortaya koyduğu yemek destanları üzerine yapılan 

çalışmaların çoğu derleme ya da belirli bir şairin eserlerinin incelenmesi 
şeklindedir. Fevzi Halıcı’nın özellikle Konya ve Günümüz Halk Şairlerinden 
Yemek Destanları (1990) adlı çalışması,  Hayrettin İvgin’in ‘’ Aç Gözlü 
Destanı veya Ramazan Yemekleri Destanı’’ üzerindeki incelemesi (1984) 
ile Doğan Kaya’nın (1990) ‘’Sivas Halk Şairlerinin Yemek Destanları’’ 
üzerindeki araştırmaları; Orhan Şaik Gökyay (1980),  Abdurrahman Güzel 
(1981) ve Hayrettin İvgin’in (1982)“Kaygusuz Abdal’ın tasavvufi anlamı 
da dahil olmak üzere yemek ve yiyeceklerle ilgili olan şiirlerini esas alan 
incelemeleri en dikkate değer çalışmalarıdır. 

Halk şairlerinin yemek ya da yiyecekler hakkında söylemiş olduğu 
şiirler, temalarına göre, Pertev Naili Boratav’ın sınıflanmasında ‘’destan-
anlatı türü’’ olarak ifade edilmektedir (Boratav, 1982). Yemek destanlarındaki 
abartılı söyleyişten kaynaklanan güldürme öğelerinin bulunması sebebiyle 
bu tür destanlar, temalarına göre, mizahi destanlar başlığı altında yer almıştır. 
(Başgöz 1968; Dizdaroğlu 1968; Dilçin 1983). Ancak bu eserlerin sadece 
az bir bölümünde güldürü unsuru olduğu, asıl önemli olanın güldürürken 
düşündürmek olduğu teması işlenmeye çalışılmıştır (Başgöz 1956).  Ali 
Yakıcı (1988) ise, tasnifinde ilk kez aşık tarzı destanları ayrı bir başlık 
altında göstermiş, ‘’Yemek Destanları’’nı yirmi dokuzuncu grup altında 
incelemiştir. Özkul Çobanoğlu (2000) ise, halk şairlerinin meydana getirdiği 
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eserleri, ‘’Sosyo-kültürel çevreyle ilgili destanlar’’ başlığı altında toplamış 
ve bunları “Sosyo_Kültürel çevrenin güzellikleri ile ilgili destanlar” alt 
başlığı içinde değerlendirmiştir..

Bazı yemek veya yiyecekler; millet adına bağlı olarak ünlenmişlerdir. 
Pek çok destanda bunun örnekleri görülür. (Başgöz 1956) Şiirlerde geçen 
Amasya elması, Konya buğdayı, Erzurum kaymağı, Trabzon fındığı vb. 
yiyecekler, belirtilen yer adlarıyla da özdeşleşmişlerdir. Günümüz halk 
şairlerinden Halil Karabulut’un destanında da Kayseri sucuğu / pastırması, 
Malatya kayısısı, Ordu/ Giresun fındığı, Amasya elması, Rize çayı, Antep/ 
Maraş pekmezinin adı özellikle belirtilmektedir. (Halıcı 1990).

Türk Mutfağında En Çok Yer Alan Yemeklere ilişkin Maniler

Destanlardan, ana yiyecek maddesinin ekmek olduğu belirlenmiştir. 
Şiirlerde geçen açma, bazlama, pişi, börek, lavaş ekmeği, mısır/darı 
ekmeği, patates ekmeği, su böreği, lahmacun, pide vb. tahıl ürünleri bunun 
en güzel örnekleridir. Aşağıdaki dizede lavaş ekmeğin güzelliklerinden 
bahsedilmektedir: 

 
Mahalleye girerken taze ekmek kokardı
Ah o lavaş ekmekler ne ekmekler vardı
Anam yastık yüzünden yapar idi rapata
Küt, düşük, kıtırge koparırdık şamata
                                   (Aşık Reyhani, Halıcı, 1990, s.75-76)

Destanlarda çok sayıda pilav adı geçmektedir: İlginçtir ki bulgur 
pilavının adı pirinç pilavına göre daha az geçmektedir. Acem pilavı, baca 
pilavı, buhara pilavı, meyhane pilavı, Özbek pilavı gibi birçok pilav çeşidine 
yemek destanlarında rastlanmaktadır. Pirinç pilavından söz edilirken abartmalı 
söyleyişlere de girildiği de aşağıdaki dizelerden de görülmektedir:

Pirinç pilavına sabrım zayıfdur
Gaşuhlugaşuhsuzhemandalıyam
                               (Aleattin Sağ, Önder, 1959, s.2048)
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Her gün çıkarsalar pirinç pilavı
Sakının hoşafsız olmasın yanı
                         (Âşık Ali Çatak Çınar, 1990, s.55)

Temiz temiz yoğurt şifa sayılır
Yanında yağlı makarna
                         (Habil Sefili, Gençosman, 1972, s.459)

Sıralansa yemeklerin alayı
Bulgur pilavıdır başı yemeğin
                        (Aşık Ali İlhami, Halıcı, 1990, s.24)

Destanlarda, hamur işi yemeklerin yanı sıra sofranın olmazsa 
olmazlarından ve zenginlik kaynağı olarak gösterilen et yemeklerinden de 
sıklıkla bahsedilmektedir. Güvercin, kaz, piliç, kuzu, keçi eti ve bunlardan 
yapılan kebaplar, kızartmalar, dolmalar Türklerin yemek kültürlerinin 
günümüze kadar nasıl geldiğinin göstergesidir. Ayrıca destanlarda geçen 
büryan kebabı, şiş kebabı, dana eti, tavuk kebabı, kaz eti, bonfile, koyun 
başından ve yapılışlarından bahsedilmesi mutfak kültürümüzün edebiyatımıza 
yansımasına güzel örneklerdendir. Ayrıca et yeme tutkusunu destanlarda adı 
geçen bulgur köftesi, çiğ köfte, fırın köfte, mercimek köfte, sulu köfte ile 
taçlandırılabilir.

Bununyanında halk şiirlerinde sıkça bahsi geçen etli ve etsiz acur 
dolması, ayva dolması, bıldırcın dolması, biber dolması, soğan dolması, 
yaprak dolmasına da sıkça rastlanmaktadır.

Bamyayı severim, dolma hoş olur
Ballı börek pişer, içi boş olur
Hele zerdali yanında hoş olur
Yedikçe karnıma koymak isterim.
    
Bamya ve dolma yiyeceklerinin yendiği, böreklerin balla 

yapıldığı, üstüne kayısı hoşafı içildiği ve bir tabağın kâfi gelmediği dile 
getirilmektedir.

İçli köfte gerek yola gidene,
Bumbar doldurması benzer harene
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Baklavayla börek şifa bedene,
Yedikçe ellerim yumak isterim.
    
Yola gidene azık olarak içli köfte, bumbar dolması konulduğu, 

baklava börek gibi hamur işlerinin şifa-ilaç niyetine yendiği, insanın yedikçe 
daha fazla yemek istediği  anlatılmaktadır.

Yiyeceklerin Hazırlanması, Saklanması, Korunması ve Bunun Halk 
Şiirine Yansıması

Destana girişte, yemeklerin tariflerine sıklıkla rastlanmaktadır. Ayran 
aşı çorbasından sıklıkla bahsedilmektedir. Yemeğe çorbalarla başlanması, 
daha sonra ana yemeklere geçilmesi, en sonunda ise tatlı yenilmesi, çay 
ya da kahve içilmesi, bugün de olduğu gibi Türk sofralarının vazgeçilmez 
geleneklerindendir. İlk dörtlüğünde;

 
Yemeklerin tarifini edeyim
Allah’ın sayısız nimetine bak
Evvel ayran aşı gelir ortaya
Doldur kaşığını lezzetine bak
                        (Aşık Murat Çobanoğlu, Halıcı, 1990, s.56-57)

diyen Aşık Murat Çobanoğlu, son dörtlüğünde ise Tanrı’ya, 
verdiklerinden ötürü şükür duası etmektedir. Yemeği tatlı ile bitirdiklerini, 
baklava ve kadayıf‘ın sofranın gözdesi olduğunu ve Allahın’ın nimetlerinin 
sınırsız olduğunu anlatmaktadır. Sofranın bereketi için Allah’a inanış, 
yalvarma, dua temaları görülmektedir.

Murat Çobanoğlu söyledi destan
Baklava kadayıf son oldu nişan
Bizlere bunları verdi Yaradan
Yüce Hakk’ın sonsuz kudretine bak
                         (Aşık Murat Çobanoğlu, Halıcı, 1990, s.56-57)

Destanlarda tercih edilen yemek tariflerine de rastlanmaktadır. 
Konyalı Şerife Soykan yemek tariflerini en iyi şekilde işleyen şairler arasında 
gösterilmektedir. Aşağıdaki dizelerde Konyalı Şerife Soykan’ın dizelerinde 
yemek pişirme usullerinden de bahsedilmektedir.
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 Katmeri ince aç yağın sakınma
Sakın ona haşhaş yağı kullanma
Domatesle pişirme bamyayı
                               (Konyalı Şerife Soykan,  Kocatürk, 1963, s.472)

Nohutları önce suya yayarlar
Zencefille sarı kökü döverler
Koyun etiyle sofraya koyarlar
Yiyende bozbaşın kısmeti güzel
                          (Aşık Erzade Kapan , Halıcı, 1990, s.58)

Göğnün neşe alıyor bunları söylemekten
Ah bir çorba olaydı soğanlı mercimekten
                         (Aşık Erzade Kapan, Halıcı, 1990, s.58)

Sofralarda çorbaların vazgeçilmez olduğu her fırsatta dile 
getirilmektedir. Dizelerde ıspanaklı yoğurt, kuru fasulye ile pilav gibi 
yemeklerin birbirine çok yakıştığı da ima edilmektedir. 

Ispanağı yoğurt ile katmalı
                           (Aşık Fahri, Başgöz, 1956, s.168)

Aşağıdaki dörtlükte çorbanın sofralar için öneminden ve yapılış 
şeklinden bahsedilmektedir. Misafirperverlik anlayışına göre, sofra misafire 
sonuna kadar açıktır. Evsahibi yemez yedirir anlayışı hakimdir. 

İlkin çorbalardan başlayıp söze
Birer birer tarif edeyim size
Misafir olmaya gelseniz bize
Sizin arzunuza uymak isterim
                     (Aşık Şeref Taşlıova, Halıcı, 1990, s.59-61)

Türlü nanıniğmet suyu yanında
Evvela sofrada aştı dediler
                     (Aşık Murat Yıldız, Halıcı, 1990, s.11-12)

Şimdiki  sofra geleneklerimizde olduğu gibi  çay ve kahve ritüeli 
halen geçerlidir. Hatta yemeği Türk kahvesi ile sonlandırmak önemli bir 
gelenektir. Ölçülü yemek yemek görgü kuralıdır.
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Kanmıyasın bol çeşidin kastına
Az yemeyi öğüt eyle dostuna
Kahve gelsin yemeklerin üstüne
İçen ahbaplara afiyet olsun
                       (Şemsi Yastuman, Halıcı, 1990, s.79-80)

Poyrazoğlu kur sofrayı
Dua ile an Mevlayı
Hazırdır semaver çayı
Dostlar gelin sofranıza
                     (Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Halıcı, 1990, s.29-30)

Yukarıda gördüğümüz gibi manilerde geçen ana temalar 
misafirperverlik, mutfak çeşitliliği, sofraya saygı gibi konular işlenmiştir. 
Ayrıca semaverde çay içenin bir gelenek olduğu anlatılmaktadır.

 
 Şalgam, havuç, lahana avrasın (şaşı, kör) iddiası
Alınır mı zukkumluk oldu hayat pahası
Biraz unumuz olsa börek, çörek çok güzel 
Yağ lazım, peynir lazım, nerde bulak müptezel
    
O zamanlarda da hayat pahalılığından söz edilmektedir.

Aşık Ali Çatak da askerde yediği yemeklerden şikayetçidir. Bu 
duygularla söylediği destanda,

 
Çatak’ın sözüne kimse gülmesin
İçimde sitemi deşmek isterim
                        (Aşık Ali Çatak, Çınar, 1990, s.55)

diyerek intizarının sebebini dile getirir. 

Muzaffer Hamit dizelerinde hayat pahalılığından, İstanbul’un şimdiki 
zamanda olduğu gibi pahalı olduğundan, maddi gücün yerinde ise her şeyi 
orada bulabileceğinden bahsetmiştir.
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İstanbul’un nimeti Konya’dan çoktur
Şişkinse cüzdanın sana yok yoktur
  (Muzaffer Hmit, Evren, 1953)

Bu dünyanın meyvesini
Yesen amma yesen amma
Arasan bulsan hasını
Yesen amma yesen amma

diyerek isteğini dile getiren Aşık Veysel, son dörtlüğünde ise;

Veysel niden sözü savı
Yedin içtin aldın tavı
Gönlümden hayal pilavı
Yedim amma yedim amma
                    (Aşık Veysel, Başgöz, 1956, s.169)

diyen Aşık Veysel’in dizelerde adı geçen hayal pilavı deyimi, 
dinleyicileri gerçeğe döndürmek için özellikle kullanılmıştır.

 
Şairlerin eserlerinde, İhsan Coşkun Atılcan’ın ‘’Kilername’’ adını 

taşıyan eserinde olduğu gibi kış günleri için hazırlanan yiyecekler de ele alınır 
(Halıcı 1990: 69-70). Yiyeceklerin bozulmaması ve uzun süre dayanıklılığını 
koruması için hangi yöntemler kullanıldığı belirtilmiştir. Yiyeceklerin 
kilerlerde depolanması, turşuların küplere bastırılması, şalgamın kuyularda 
saklanması en çok rastlanan örneklerdendir. 

Zamanın değişmesi ile birlikte insanların alışkanlıklarının değiştiği de 
dizelere taşınmıştır. Dizelerde televizyonun insan yaşamını nasıl etkilediği, 
televizyon yokken önceden hikayeler anlatıldığı, bir topluluk etrafında 
toplanıldığı, söyleşiler yapıldığı, dutlu kavurga ikram edildiği sosyal ortam 
üzerinde durulmuştur. 

Televizyon yok idi hikâyeler dinlerdik
Her gün hedik kaynatıp dutlu kavurga yerdik (…)
                                  (Aşık Reyhani, Halıcı, 1990, s.75-76)
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Yemek Kültüründeki Dini, Ahlaki, Sosyal Değerler

Şiirlerde adı geçen peygamber, inanç önderi, padişah veya 
kahramanlar şunlardır: Adem (Hz. Adem), Ali ( Hz. Ali), Hacı Bektaşi Veli, 
Hasan (Hz. Hasan), Hüseyin (Hz. Hüseyin), Havva (Hz. Havva), Hızır 
(Hz. Hızır), İsa (Hz. İsa), Musa (Hz. Musa), Nuh Nebi (Hz. Nuh), Rüstem 
(Zaloğlu Rüstem),Süfyan (Ebu Süfyan), Süleyman (Hz. Süleyman)’ dır.

 
Kırklar ceminde engür ezildi
Ezen de ezdiren de Ali’dir 
                                     (Ali Bosnevi, İvgin, 1984, s.10)

Kırkların ezdiği engür suyundan
Bir sen iç sevdiğim bir de bana ver
                                     (Sefil Hüseyin, İvgin,1984, s.10)
 
Sofra; eskiden beri barış, dostluk ve birlik, kaynaşma, birlik 

kavramlarını da beraberinde getirmiştir.  Sofra bir nevi paylaşmaktır.

Yemeğe Bismillah ile başlanması ve yemek sonunda, verdiği 
nimetlerden dolayı, Tanrı’ya dua edilmesi, günümüze kadar gelen gelenekler 
arasında yerini almaktadır..

Besmeleyle başlar yemek
Verilür sofraya emek
Tazece pişer mercimek
Ya Hacı Bektaşi Veli

( Kaygusuz Abdal, Halıcı, 1990, s.100-105)

Mercimek de protein açısından ete benzer olduğu, et bulunmadığı 
zamanlarda mercimek tüketildiği, sofraların zenginliğinden ve çeşitliliğinden 
dolayı çok zahmetli bir şekilde hazırlandığı da dizelerde olduğu gibi literatüre 
de geçmiştir.

     
Besmele çekerek dua ederek
Bizlere sofrayı kurardı anam

(Âşık Musa Merdanoğlu, Çınar, 1990, s.56)
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Sofralarda din anlayışının egemen olduğu ve Bismillah ile başlamanın 
küçük yaşlardan başlayan bir gelenek olduğu anlatılmaktadır.

                    
 
Bismillah edin niyet
Otlu peynir açar davet
Tandır paça cana kuvvet
Dostlar gelin soframıza

(Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Halıcı, 1990, s.29-
30)

Sofraya otlu peynir ile başlangıç yapıldığı, etli tandır tüketildiği, 
sofralarda misafirperverlik anlayışının olduğu göze çarpmaktadır. Tandır 
paçanın ilaç niyetine yendiği, sofrayı açmanın bereket sembolü olduğuna 
inanıldığı, tüm herkese sofralarının açık olduğu anlayışı egemendir. 
                     

Allah Allah
Lokmalar kabul ola
Muratlar hâsıl ola
Yiyene helal ola
Yedirene delil ola
Cennet taamı ola
   
yukarıdaki dizelerde  haram-helal kavramı üzerinde durulmaktadır.  

Helal para ile alınan yiyeceklerin yenilmesi, yemeği yiyenler atasında 
helalleşilmesi, yemeği yedirenin evine bereket getirmesi, dualarının kabul 
olması, cennette daha güzel yemeklere kavuşulması gibi iyi dilekler 
sunulmaktadır. 

Doyunca şükür ya Rab diyesin
Halil bereketi var soframızın

(Feymani, Halıcı, 1989, s.40)

Yemeğe başlarken Allah’ın adıyla başlamak ve bitirirken de 
şükür etmek sofralarda Halil İbrahim bereketi olması açısından oldukça 
önemlidir.

                      
Şükür etme inancı, sofraların bereketli olması  ve kalabalık sofralara 

Allahın rızkını vereceği  inanışı anlayışı hakimdir.
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Şeref der ki soframız da var olsun
Hak yetirsin Yaradanın yar olsun
Herkes çok çocukla beraber olsun
Allah’a şükredip doymak isterim
                        (Aşık Şeref  Taşlıova, Halıcı, 1990, s.59-61).

Bütün nimetleri saydım adıyla
Yemek kısmet oldun ağız tadıyla
  (Rüştü Büngül, Evren, 1950, s.266)

Yemeğin sonunda, özellikle yas veya belirli bir amaç için toplanılmışsa, 
dua edilmesi geleneği  halk arasında yaygın bir davranış kalıbıdır ve bunun 
da sevap olduğuna inanılır. Sofra sonunda yapılan dualar manzumdur:

“Sofraya Allahın adıyla başlarım”,”Soframız nurlarla dolsun”,”Bela 
evimizden ve soframızdan eksik olsun”,”Sofrada kim varsa hepsine afiyet 
olsun”,”Sofraya ekmek aş getirenin kesesine bereket olsun” sözleri yer 
almaktadır. Kapanışta yine “Bu eve yoksulluk girmesin, misafir eksik 
olmasın”  gibi dua, iyi niyet ve dileklerle yemek bitirilir.

Bismillahirrahmanirrahim
Bu sofra nur olsun
Gada bela dur olsun
Yiyene afiyet olsun
Gazanıp getirene beytullah nasip olsun
Daşa dökülmeye
Arta eksilmeye
Bu eve yoksulluk girmeye
Lillahilfatiha
Misafire aluçalıeşgili
Çahmahbula geçtiğini büliyem
                               (Aleattin Sağ, Önder, 1959, s.2048)

Türklerin eskidenberi süregelen birtakım yemek yeme tutum ve 
davranış kalıplarının destanlara da yansıdığı görülmektedir. Sofraya saygı 
çok önemli bir kavramdır. 
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Acıkınca hemen gelir aklıma
Başında Besmele her soframızın
                     (Feymani, Halıcı, 1989, s.40)

Feymani’den örneklediğimiz iki dize, destanın ilk dörtlüğünde yer 
alır. Destanın son dizelerinde ise şöyle denilmektedir.

Doyunca şükür ya Rab diyesin
Halil bereketi var soframızın
                      (Feymani, Halıcı, 1989, s.40)

Bir başka davranış kalıbı da, tabağın dibinin sıyrılmasıdır. Günümüzde 
yemeği bitirmeyenlere “arkandan ağlar” anlayışının temelinde de yemeğin 
israf edilmemesi ve günah olduğu inancı yatmaktadır (Tezcan 1982, s.125). 

Sünnetle tabağı hesabı gör çık
  (Muzaffer Hamit, Evren, 1950, s.671)

Diyen şair, sünnetlemek terimi ile tabağa ölçülü bir şekilde yemek 
alınması ve tabaktaki yemeğin hepsinin bitirilmesi ve çöpe atılmaması 
gerektiğini vurgular.

Ölüm, doğum, nişan, söz kesme, evlilik gibi acı tatlı ve üzüntülü 
olaylarda yemek vermek ve topluluk halinde yemek yemek adettendir. 
Doğumda loğusa şerbeti, çocuğun dişi çıktığında diş bulguru, ölünün 
arkasından yapılan helva dağıtmak bu rituellere örnek olarak gösterilebilir.

Bir davet tertibi kurduk bir vakit
Onbeş kadar ehli irfanımız var
Hepimiz bir yere cem olduk amma
İçimizde çok yer yaranımız var
  (Aşık Nahifi, 1939)

Çok bizim yemeklerimiz
Size adlarını saymak isterim
İnşallah boş olmaz emeklerimiz
Hüneri sofraya koymak isterim
                      ( Aşık Şeref Taşlıova, Halıcı, 1990, s.59-61)
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yukarıda gördüğümüz gibi manilerde geçen ana temalar mutfak 
çeşitliliği, zenginliliği, Osmanlı mutfak kültüründeki şa’şanın da etkisiyle 
Türk mutfağının hazırlanmasının oldukça zahmetli olduğu yer yer dizelerde 
verilmektedir.

 
Destanlarda, Türkiye’deki iller ve bölgelerin yanı sıra,  Türkiye 

dışındaki geniş bir coğrafya da yer almaktadır. Ahıska, Almanya, Azak, 
Balkanlar, Bağdat, Bara, Buhara, Dobruca, Gence, Girit, Karabağ, Kafkasya, 
Kerbela, Londra, Medine, Mekke, Mısır, Newyork, Paris, Revan, Sakız, Şam, 
Yemen, Binboğa ve Nurhak dağı ile Tekir yaylası; Fırat ve Tuna ırmağı; 
Akdeniz ve Karadeniz vb. adı geçen diğer yer adlarıdır.

Sonuç

 Milletlerin hayatında büyük yankılar uyandırmış tarihî, toplumsal 
ve doğal olayların anlatıldığı destanlar aynı zamanda milletlerin yemek 
kültürünü, toplumun inançlarını, gelenek göreneklerini de  ortaya koymaktadır. 
Aşık edebiyatında önemli bir yere sahip olan şiirler ve destanlar, toplumun 
yemek kültürünün nesilden nesile aktarılmasına da yardımcı olan belge 
niteliği olma özelliğini halen korumaktadır. Yemek destanları tarih boyunca  
yapılagelen ve bugünbirçoğu yapılmayan Türk yemeklerinin adını yaşatma  
açısından da çok  önemlidir. Ayrıca destanlar ve maniler yemek yeme ve 
mutfak kültürü, dini inanışlar,  gelenek ve görenekleri de yansıttığından bir 
bakıma vesika niteliğide gösterirler. 

Bu yüzden literatür taramaları yapılarak destanlarımızın gelecek 
kuşaklara aktarılması sağlanabilir.  Bu konuda araştırmalar yapmak gelecek 
te yapılacak olan çalışmalara da dayanak teşkil edecektir. 

Bu çalışmada; destanlarda dile getirilen yemek kültürü incelenmiş, 
yemek kültüründe dini, ahlaki ve sosyal değerlerin manilere yansıması 
incelenmeye çalışılmış, yiyeceklerin hazırlanması, saklanması ve bunun 
halk şiirine yansıması başlıkları irdelenmiştir. 
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SUMMARY

The purpose of this study is to explain the educational team-group 
works of managers and teachers working in our schools and positive effect 
of the efficiency of the team courses in schools. School organizations are 
established with aim to meet the educational needs of society and they 
maintain their presence as they reach their goals. School communities that 
meet the educational needs of the society, in order to reach its goals, have 
to merge the strengths of school staff and especially of teachers. One of 
the best known ways of this is schools’ possession of teachers which are 
part of the educational school teams and managers which are the leaders 
of those educational teams. However, the tasks assigned to the team can be 
transformed to own purposes of these teams’ members. 

Team-group teaching shortly can be understood as following: a 
community consisting of two or more persons coming together to achieve 
pre-determined goals, working together to achieve the goals very effectively, 
and acting interconnected and together. In general we can say that team-
group teaching is a way of working with students, so this format can be used 
in all classes and lessons and we can say that there are many advantages 
compared to other forms of education. 

Key words: school, team-group teaching, positive impact, efficiency 
at classes 
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Ö Z E T

Bu çalışmada, okullarımızda çalışan yönetici ve öğretmenlerin 
okullarını bir eğitim-öğretim ekibi-takımı olarak nasıl çalıştıklarını ve bu 
ekip çalışmasının okullarda derslerin verimliliği nasıl pozitif etki ettiğini 
açıklamaya çalışılmıştır.

Okul örgütleri toplumun eğitim gereksinimleri karşılamak üzere 
kurulur ve amaçlarına ulaştıkları süreçte varlıklarını korurlar. Toplumun 
eğitim gereksinimini karşılayan okul örgütünün öngörülen amaçları 
gerçekleştirebilmesi, okul çalışanlarının bilhasa öğretmenler güçlerini etkili 
biçimde birleştirmelerini gerektirir. Bunun bilinen en iyi yollarından biri 
okulların, kendilerini eğitim-öğretim ekibinin-takımının bir üyesi olarak 
algılayan öğretmenler ve takımın önderi olarak algılayan okul yöneticilerine 
sahip olmasıdır. Ancak böyle bir okulda, ekibe-takıma verilen görevler ekip-
takım üyelerinin kendi amaçlarına dönüşebilir. 

Ekip-Takım öğretimi dediğimiz zaman kısacası şunu anlamalıyız: 
önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için bir araya gelen, 
ortaklaştıkları amaçları el birliği ile ve tümleşik olarak en üst düzeyde 
etkinlilikle gerçekleştirmeye çalışan, birbirlerine bağlı ve birlikte hareket 
eden iki ya da daha fazla kişiden oluşan topluluktur.  Ekip-Takım öğretimi 
genel olarak öğrencilerle bir çalışma biçimidir diyebiliriz, dolayısıyla bu 
ders biçimi bütün derslerde kullanılabilen ve diyebiliriz ki diğer öğretim 
biçimlerine kıyasen sayılamıyacak kadar öncüllükleri vardır.  

Anahtar Sözler: Okul, ekip-taıkm öğretim, pozitif etki, ders 
verimliliği
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OKULLARDA EKİP-TAKIM ÖĞRETİMİNİN 
OKUL BAŞARILARINA POZİTİF PSİKOLOJİK ETKİSİ

Giriş
   Günümüzde okul örgütleri, değerlerin ve normların hızla değiştiği 

ve geliştiği karmaşık ortamlarda yaşamlarını sürdürmeye çalışmaktadır. 
Günümüzde baş döndürücü bir hıza ulaşan bilgi birikimi, okul örgütlerinin 
işlevlerini de artırmış, buna koşut olarak, bir çalışan işini yaparken başkalarının 
bilgi ve deneyimine daha fazla gereksinim duymaya başlamıştır. 

  Okulların kendi hizmetlerinde kalite arayışları da, çalışan takımlarının-
ekiplerin etkili çalışmasıyla ortaya çıkmaktadır. Bilinmektedir ki, çalışanlarını 
etkili bir takıma dönüştüren okul örgütleri daha başarılı ve saygıya değer 
okullar olmuşlardır. Ekip çalışması öğrencileri guruplara ayırıp onlara ödev 
verme işi değildir, çünkü böyle çalışma, her iki tarafı ne başarıya ne de 
mutluluğa  götürür.

  Takım, önceden belirlenmiş hedefleri gerçekleştirmek için bir araya 
gelen, ortaklaştıkları amaçları el birliği ile ve tümleşik olarak en üst düzeyde 
etkililikte gerçekleştirmeye çalışan, birbirlerine bağlı ve birlikte hareket 
eden iki ya da daha fazla kişiden oluşan topluluktur. Takımda ben duygusu 
yerine biz duygusu hakimdir.1 Takımlar, amaçlara odaklıdır, önceden 
belirlenmiş amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Takım çalışması 
bireysel çalışmaya göre daha başarılı sonuçlar vermektedir. Bunun temel 
nedeni, günümüzdeki bilgi patlaması ve uzmanlığın derinleşmesine koşut 
biçimde artan işbirliği gereksinimi olabilir. Takım çalışmasını üstün kılan 
bir çok etmen arasında en önemlisi ortak aklın işe koşulmasıdır.2 Okulların, 
önceden belirlenmiş amaçlarına ulaşması; bu amaçları kendi amaçları olarak 
benimseyen, bu amaçları gerçekleştirme doğrultusunda diğer çalışanlarla 
işbirliğini geliştiren, okulun başarısının, ancak tüm çalışanlar üzerlerine 
düşeni bir takım ruhu ile ve tam olarak yaptıklarında ortaya çıkabileceğini 
bilen çalışanlarla olabilmektedir.

1 Balcı, 2005: 177; Demirtaş ve Güneş, 2002: s. 149.
2 Aksu, 2002: s.182
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Ekip-Takım Öğretiminin Tanımı ve Önemi

Geleneksel eğitim planlamalarının, örgütlenme ve yönetim 
biçimlerinin öğretim metodlarının günümüzün ihtiyaçlarını karşılamadığı 
bir gerçektir. Bunun için günümüzün eğitim çalışanları dayma yeni teknik, 
metod, araç, gereç ve ders tutma biçimlerinin arama peşindeler.

Öğrencilerin büyük bir kısmı kendi yeteneklerini gösterme fırsatı 
okulda değil, okul dışı (ör. sipor) etkinliklerinde gösterir, çünkü bu 
etkinliklerde daha küçük guruplarda, ekipsel-takımsal ve işbirliğine dayalı 
yani bir başka türlü çalışıltığındandır. Böyle çalışma fırsatlarında öğrenciler 
birbirleri arasında yardımlaşmada, işbirlik yapmada bulunurlar, hepsinin 
amacı ortaklaşa konulmuş olan amaca eğlenerek ulaşmaktır. Öğrencilerin 
dersdışı yaptıkları bu ekip çalışmasını, şüphesiz ki öğretmenler de bu şekilde 
derslerinde pozitif atmosferin yaratılmasını isterler.    

Ekip-takım sözünün kökeni İngilizce TEAM sözünden gelmektedir ki bu 
söz Together Everyone Achieves More sözünün kısaltılmışıdır ve dilimizde 
bunun anlamı  ‘’birlikteki çalışmaylan herkez daha fazla yapabilir’’ 
demektir.

Geleneksel ders öğretiminin var olan zayıflıklarını, yani öğrencilere 
hazır bilgi vermesi, öğrencilerin motivasyonuna önem vermemek, dersi 
öğrencilerin ortalama başarısına göre yürütmek, bireysellik yeteneklerine 
önem vermemekten dolayı bu zayıflıkların ortadan kaldırılması için eğitimin 
yardımına ekip-takım öğretimi ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan müfredattaki 
var olan malzemenin büyüklüğü diğer derslere ayrılamamyışıdır. Bütün bu 
saydığımız işlerden dolayı geleneksel ders biçimlerinde aynı yada benzer 
malzemelerin farklı derslerde katlanması yani tekrarlanması olduğundan 
dolayı bu dersler eğitimde geçerli olan verimlilik ve ekonomi prensiplerine 
ters düşer. 

 Derslerdeki bu zayıflıkları gidermek için, ekip-takım öğretimi 
çalışmasıyla malzemenin planlanması farklı dersler arasında bir bağ, 
korelasyon yapma gibi konusal biçimde planlanır. Geleneksel ders biçimini 
eleştirenler çoktandır diyorlar ki, sınıfta 30 – 35 öğrenciyle çalışmak aslında 
herbir öğrencinin var olan yeteneklerini geliştirmek için imkan sağlamak 
zordur. Aynı 45 dakikalık ders süresi de derste bir kısıtlayıcı olarak karşımıza 
çıkmaktadır, çünkü bu zaman dilimi bazı malzemeleri öğrencilere aktarmakta 
bazan çok uzun, bazan ise çok kısa olabilir.
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Öğretmen, geleneksel ders biçiminde diğer meslektaşlarından 
ayrıdır, derslerinin planını kendisi neyin nekadar genişleme yada derinleme 
işleneceğini ayarlar, bütün ders  metodlarını, gereçlerini, biçimlerini ve diğer 
ders şartlarını tek başına dersi için planlaştırır. Böyle çalışan öğretmenlerin 
öğrencileri, diğer öğretmenlerin aynı dersi nasıl yaptıklarını tanıma fırsatları 
olmuyor. Farklı öğretmenlerin farklı ders malzemeleri için farklı yetenekleri  
ve öğrencileri derse motive edebilme yetenekleri de olabilir. İşte ekip-takım 
öğretimini destekleyenler bu boşlukları doldurmak için, aynı ders yada farklı 
ders öğretmenleri arasında, aynı malzemenin farklı farklı bölümlerini yani 
kendilerine en uygun bölümlerini paylaşarak aynı sınıfta olan öğrencilere 
ortak ders yürütüyorlar. Okullarda ekip-takım öğretimi yürütmek için, aynı 
ders veren yada farklı ders veren öğretmenlerden dersler arasında aynı yada 
farklı konuları olan dersler arasında tekrarlanmamak sebebiyle ve bunlar 
arasında korelasyon yapma sebebiyle, derslerin daha ekonomik ve verimli 
olması için ekipler kurulur.

Ekip-Takım Öğretimin Gelişmesi
Eğitimde işbirliğine önem verilmesi, hatta öğretmenlerin sınıf içi 

etkinlikleri dahil birbirlerine yardımcı olma fikri ve uygulaması oldukça 
eskidir. Ancak bu işbirliğinin ve   yardımlaşmanın sistemli ve deneysel bir 
yaklaşımla ele alınmasına ancak 1950 yıllarından sonra başlamıştır, fakat 
‘’ekip-takım öğretimi’’ teriminin eğitim literatüründe kullanılışı yenidir 
diyebiliriz. Bu terim ilk kez 1957 haziranında A.B.D. de yayımlanan 
Educational İndex’te yer almıştır.

Keppel ise ekip-takım öğretimi hareketinin ilk kez Harvard 
Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nin öncüllüğü ve desteği ile Massachussette’de 
Lexington Franklin ilkokulunda başladığını söylemektedir.3  

Ekip-takım öğretimi uygulamasının A.B.D. de oldukça hızlı bir 
gelişme gösterdiği anlaşılmaktadır. Bazıları bu tür ders işbirlikçi dersi, 
bazıları da büyük ve küçük guruplarla çalışma dersi diye adlandırırlar. Bu 
tür ders biçimi şöyle olmalıdır: ekipte iki yada fazla öğretmen röl almalı, 

3 Francis Keppel, The Necessery in American Education, New York, Harper and Row, 
1966, s.97.
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ve herbir öğretmenin kendi ödevi ve rölü olmalı, ekip birlikte ders planını 
yapmalı, birlikte dersi gerçekleştirmeli ve birlikte gerçekleştirdikleri dersin 
değerlendirmesini yapmalılar, öğrenci guruplarının büyüklüğü ve tutulacak 
yeri derste işlenecek malzemenin içeriğine ve dersin ana amaç ve hedeflerine 
bağlı olmalıdır. 

Ekip-Takım Öğretiminin Özellikleri
Şimdiye kadar çoğu eğitimci ekip öğretimini tanımlamaya ve 

özelliklerini açıklamaya çalışmışlarsa da herbiri farklı farklı açıklamalarda 
bulunmuşlardır. Örneğin: Hughes’e göre ekip öğretim. ‘’ herbiri değişik, 
fakat birbiriyle ilgili uzmanlık alanlarını temsil eden öğretim üyelerinin 
belli dersleri bir ekip halinde okutmalarına verilen ad’’ olarak tanımlanır.4 
Davis ise ekip öğretimini, iki veye daha çok sayıda öğretmenin, derslerin 
planlamasını, işlemesini ve değerlendirmesi sorumluluğunu paylaşarak 
birlikte öğretim yapması biçiminde açıklanır ‘’. 5 Keppel de ekip öğretimini 
‘’ çocukların en güçlü bir kadroyla mümkün olan en güçlü bir eğitim 
proğramını sunmak üzere mevcut öğretim elemanlarının görevlendirilmesi 
metodu’’ olarak ele alınır.6  

Yukarıda verilen tanımlardan şu sonuçlara varabiliyoruz: Ekip öğretim 
aslında geleneksel öğretimde yaşanılan eksiklikleri ve başarısızlıkların 
üstünden gelebilme nedeniyle ekip öğretimi olagelmiştir. Ekip öğretimde iki 
yada daha fazla öğretmen kendi var olan imkanlarını ortaya koyarak, herkez 
kendine uygun malzemenin sunumunu yapmak için en uygununu seçerek, 
diğer ekip arkadaşlarıyla bütün bu sunacakları dersin planlaştırmasını, 
gerçekleştirmesini, sorumluluklarını ve sunmuş oldukları derslesinin 
değerlendirmesini ortaklaşa takımsal yapmaktadırlar. Sunacakları ders ise 
aynı sınıf öğrencilerinin birkaç sınıfı biraraya toplanarak daha büyük öğrenci 
sayısına sunulmaktadır.

Bu öğretimin önemli özelliklerinden biri aynı okulda farklı yetenekli 
ve farklı yada aynı dersi yapan öğretmenlerin bir arada çalışmasıyla, 
öğretmenler kendi arkadaşının yeteneğinden tecrübe alma işidir, çünkü 

4 James Monroe Hughes, Education in America (ikinci basım) New York, Harper and 
Row, 1965, s. 528.
5 Harold, S. Davis ‘’Team Teaching’’, The Encyclopedia of Education, New York, 
MacMillan Company and Free Press, 1971, Vol. 9, s.90.
6 Francis Keppel, adı geçen eser, s. 97.
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herkezin bir farklı anlatım, sunma ve açıklama biçimi var, böylece ekip 
öğretmenleri arasında kendi tecrübelerini büyütme olanağı oluyor ve böylece 
tek başına işlediği sınıfında daha başarılı ve verimli ders yapma olanağına 
ulaşmış oluyor.  

Ekip öğretiminin ikinci bir özelliği ise bunun daha ekonomik 
olduğudur. Bu dersler aynı malzemenin birkaç öğretmen tarafında 
sunulmasıyla, farklı derslerde tekrarlanmamasını sağlar, çünkü farklı 
derslerdeki malzemeler bir araya farklı öğretmenlerden toplanarak aynı 
konu bir arada ekip dersinde öğrencilere en uygun şartlarda ve zamanda 
aktarılmaktadır, ki böyle çalışmaylan aynı konunun malzemesinin bir de 
dağılmamasını önlemiş oluyoruz.

Bu öğretimin diğer bir özelliği de ekip üyelerinin arasındaki doğal 
işbirliğe dayanmaktadır. Öğretmenler ekipsel çalışmakla aralarında çalışma 
işbirlikleri kuvvetleşir, çünkü kendi dersinde bütün hazırlıkları kendi 
yaparken, büyle ders uygulamasında bütün öğretmenlerin görüşüyle adım 
atılır, yani derslerde hangi metodler, malzemeler, biçimler kullancağına 
ekip-takım karar vermelidir. Ekipte bir öğretmen kendi ödevini olduğu gibi 
yerine getiremezse, bunun yardımına diğer ekip arkardaşları koşmakktadır, 
böylece birbirleri arasında yardımlaşma bağları da güçlenmiş oluyor.

Ekip öğretimiyle çalışılan okulda yalnız öğretmen–öğretmen ilişkisi 
değil, bir de öğretmen–öğrenci ilişkileri daha güçlü hale gelir, çünkü 
öğretmen de öğrenci de birden fazla öğretmenle işbirliğine mecburen girir 
ve böylece de fazla öğretmenleri tanıma fırsat bulur, dolayısıyla öğretmenler 
de daha fazla öğrenciyle çalıştığı için daha çok öğrenciyle ve daha içtenli 
sıkı işbirliğinde bulunabiliyor.

Böyle çalışmalarda yeni mesleğine başlamış tecrübesiz öğretmenler, 
kendi tecrübelerini çalıştığı tecrübeli öğretmenlerden zenginleştirmekteler. 
Burada birlikte çalışmakla var olan eksikliklerine eski öğretmen arkardaşları 
yardım edince ve bunların dersteki iyi yanlarını kendisine kopya etmiş 
olurken, kendi tecrübelerini güçlendirmiş oluyorlar.
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Ekiplerin Oluşumu ve Çalışması
Ekip çalışması çok bileşik bir okul çalışmasıdır. Ekip çalışmasının 

başarısı ekipteki üyeler arasındaki işbirliğine bağlıdır. Bu çalışma büyük 
ölçüde anlaşma yapılan konular üzerindeki malzemenin ciddi olarak 
gerçekleşmesine bağlıdır. Okullarda ekip öğretiminin uygulanmasında 
ekiplerin kuruluşu ve çalışması bazı okulların özelliklerine göre değişebilir. 

Ekip öğretimi dahilinde gerçekleştirilen proğramın bir bölümü 
ekipteki bütün öğrencilerle çalışılması zaruridir, proğramın diğer bölümü ise, 
daha geniş ve daha derin bilgilere ihtiyacı olan öğrencilerle çalışılmaktadır. 

Ekiplerin kuruluşu şu öğretmenlerden oluşabilir:
Aynı okulda, aynı ders öğretmenleri aynı dersi planlaması ve a) 
gerçekleştirmesi. 
Aynı yaştaki öğrencilere planlayan ve ders veren ders b) 
öğretmenleri.
Farklı ders veren öğretmenler ve uzmanlardan heterojen c) 
gurupların malzemesinin planını ve gerçekleştirmesini yapan 
ekip üyeleri.7 

 Davis bu özelliklere göre okullarda iki öğretim ekipi bulunduğunu 
söyler:  biri hiyerarşik öğretim ekibi, diğeri ise sinerjetik öğretim ekibidir.8 

Hiyerarşik öğretim ekibinin oluşumu bir piramide benzer. Ekip lideri 
tepede diğer tecrübeli öğretmenler ise liderden sonra ekipte yer alırlar, diğer 
sıradan öğretmenler ise piramidin tabanını oluşturuyorlar. Bu çeşit ekip 
oluşumu öğretmenler sınıflarından ayrılmadan ve öğretim etkinliklerinden 
ayrılmadan mesleklerinde ilerleme ve yükselme fırsatlarını yakalıyorlar.

Sinerjetik öğretim ekibi ise görev bakımından eşit şartlar altında 
sorumluluk yüklenen iki veya daha çok öğretmenden oluşmaktadır. Bu tür 
ekipte-takımda usta yada tecrübesiz öğretmen farkı yapılmaz. Çalışmaların 
her bölümünde, ihtiyaca veye uzmanlık derecesine göre bir öğretmen 
liderliği yapabilir, ancak bu öğretim ekibinde de bir liderin olması zaruridir, 
fakat diğer öğretmenlerin sorumluluğu olduğu gibi, ekip liderinin de aynı 
sorumluluğu olmalıdır.

Bir öğretim ekibinde şu kişiler yer alabilir: ekip lideri, tecrübeli 
öğretmenler, stajyer öğretmenler, uygulama yapmakta olan öğretmen 
adayları, kitaplık görevlisi ve ders araç ve gereçleri görevlisi gibi öğretmen 
yardımcıları. Ekip üyelerinin ideal sayısı aşağı yukarı iki üyeden başlıyarak 
sekiz üyeye kadardır, yine de malzemeye, öğrencilere ve tutulduğu yer 

7 www.edu-soft.rs/.../TIMSKA__NASTAVA_za.
8 Harold, S. Davis, aynı eser, s. 89-90.
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imkanlarına göre bu üyelerin sayısı da değişebilir.
Ekip halinde öğretim, her şeyden önce, ilgililer arasında iyi bir uyumu 

gerektirir. Ekipte görev alan öğretmenlerin, birbirlerinin ve yardımcılarının 
özelliklerini-yeteneklerini, becerilerini, ilgilerini iyi bilmeleri de planlama 
çalışmalarını son derece kolaylaştırır. Ekip öğretimiyle öğretmenler arası iyi 
işbirlik ve yardımlaşmaylan birbirinden tecrübe edinme kolaylığı sağlanır.  

Ekip Öğretiminin Üç Boyutu

Ekip öğretimi birbirini tamamlıyan üç boyuttan oluşuyor: genel 
toplantılar, küme tartışmaları ve bireysel çalışmalardır.

 Genel toplantılar öğrencilerin büyük gurubuyla tutulmalıdır. Bu 
öğrenci gurubunda aynı sınıflarda okuyan birkaç sınıfın öğrencileri bir 
araya toplanarak aşağı yukarı 100-120 öğrenciden oluşmaktadır. Bu genel 
toplantılar dahilinde öğrencilere topluca ders verme imkanı verilir. Bu 
büyük guruptaki dersin amacı bütün öğrencilere konuyla ilgili bir giriş 
konuşması yapmaktır, konunun amacını öğrencilere anlatmak, açıklamak ve 
bu çalışmanın nasıl yürütüleceğini, araçları, gereçleri hakında öğrencilere 
bildirme amaçlıdır. Bazan bu büyük guruptaki genel toplantılarda öğrencilere 
konuyla ilgili bir hangi filim izletebilinir. Bu aynı malzemenin teker teker 
herbir sınıfa anlatmaklan çok zaman kaybı oluyor, onun için bu büyük 
gurupla genel toplantılar vasıtasıyla zamandan araç ve gereçlerden tasaruf 
etmiş oluyoruz.  

Küme toplantıları-küçük küme tartışmaları daha küçük 
guruplarla-küçük küme toplantılarıyla, yani büyük gurupların birkaç 
guruba 15-20 öğrenciden oluşan guruplarlan yürütülür. Öğrenciler büyük 
küme toplantılarında dinleme, okuma, düşünme bakımından amaca uygun 
biçimde güdülenmiş iseler ortaya atılan sorunları kendi küçük kümelerinde 
arkadaşlarıyla rahatça tartışabilirler. Serbest tartışmalar, öğrencilerin 
arasındaki bağların pekişmesine ‘’problem çözme’’ yeteneğinin güçlenmesine, 
iletişim becerilerin gelişimine yardımcı olur. Küçük guruplarla soru-yanıt 
yoluyla işlenebilen malzemelerin uygulanmasında kullanılır, çünkü büyük 
guruplarda fazlalıkla monoloji metodu kullanılmaktadır onun için bu küçük 
guruplarda malzemeyi daha yakından açıklıyabilmek, tekrarlayabilmek ve 
malzemenin talimini yapmak için öncellikle soru-yanıt metodu kullanılır.

Bu iki çalışmadan sonra bir öğretmenin kılavuzluğunda öğrenciler 
kendi bireysel araştırmalarına da yönlendirilebilirler. Bu yönlendirmede 
öğrencilere kendi başlarına çalışabilmek ve araştırabilmek için gerekli 
olan şartları ve malzemeleri öğretmen tarafından temin edilmesi gerekir. 
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Bireysel çalışmayla okullarda öğrencilere bağımsız çalışma imkanları 
sağlamlanmasının büyük önemi vardır. Bu tür çalışma imkanı bulan 
öğrenciler kendini-düzeltme, kendini-çözümleme, ve kendine yön verme 
gibi alışkanlıkları kazanmakla kalmazlar, ayrıca genel olarak öğrenmeyle 
ilgili kişisel sorumluluk duygusunu da geliştirirler. Ekip-takım öğretiminin 
öncelliklerinden biri öğrenciyi daha etkin halde çalışmaya koymasıdır. 
Böyle çalışmayla öğrenciler daha sık soru sorabilirler, cavap verebilirler, 
araştırırlar, diyaloğa girebilirler ve kendi düşüncelerini açıklıyabilirler.

Ekip-takım öğretimi bu görünümüyle üç boyutlu bir çalışmayı kapsar, 
tüm etkinlikler de buna göre planlanır ve yürütülür. 

Ekip-Takım Öğretim Dersinin Akışı

Aynı okulda okuyan ve aynı sınıfa giden üç dört sınıfın öğrencileri 
bir araya toplanarak aşağı yukar 100-120 öğrenci cıvarında ekip öğretiminin 
büyük gurup çalışması kuruluyor. Bu gurupla çalışmaya hazır bulunan 
öğretmenler yeni alınacak malzemenin giriş konuşmasını frontal- bütünsel 
çalışma biçimiyle yapmaktadırlar, ki bu dersin süresi ihtiyaçlara göre 40-80 
dakika içinde gerçekleşmelidir.9  

Ikinci çalışma aşaması ise orta guruplarla çalışmadır, bu guruplar 
aşağı yukarı bir standart sınıfın sayısına yani 30-35 öğrenciye eşittir. Bu 
gurup çalışması dersinin de başlangıçta bir bölümü frontal-bütünsel olarak 
harcanmaktadır, burada büyük guruptan anlaşılmadıklarını öğrencilere 
birtekrar açıklanııyor ve böylece öğrencilerini küçük gurupta, çiftler 
çalışması ve bireysel çalışma için hazırlamış bulunuyor. 

Ekip öğretim çalışmasının en önemli gurup çalışmalarından biri işte 
küçük guruplarda yani 5-7 öğrenciye kadar çalışan guruplardır.  Bu gurup 
çalışmasında öğrenciler çalıştıkları malzemenin tamamını anlamış olmalılar. 
Bazı öğretmenler bu gurup çalışmasını öğrencilerin var olan ortak başarılarına 
göre birkaç gurupta çalışmalarını ayarlamaktadırlar. Birinci guruba öğretim 
ödevlerini anlamamış olan öğrencileri toplayarak, onlara daha fazla ek bilgi 
vererek dersini sürdürmektedir. İkinci guruba ise ödevlerini anlamış fakat 
bazı işlerinde boşluklar olan öğrenciler teşkil etmektedir, bu öğrenciler tam 
başarıya ulaşmak için öğretmen yardımına  ihtiyacı var. Üçüncü gurupta 
olan öğrenciler ise tam başarılarına yetişmiş öğrencilerdir ve bu öğrencilere 
daha ağır ve ek ödevler verilenlerdir. Bu çalışmalarda çok önemli olanı 
ise zayıf öğrencilere yardım sunmaktır, bunlarla daha küçük guruplarda 

9 www.edu-soft.rs/.../TIMSKA__NASTAVA_za.
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çalışılmalıdır, bunlara bireysel olarak yaklaşılmalıdır, bunlara özel ders 
davranış yaklaşımıyla çeşitli metodik malzemeleri kullanılmalıdır. 

Klippert’e göre eğitimde ekip-takım öğretiminin değeri büyüktür, 
onun için iyi bir ekip çalışmanın gelişimini destekleyecek nitelikte bir 
hangi kural sınıfın duvarlarında asılı olmasını önerir, bu kurallardan bazıları 
şunlardır:

- öğrenciler birbirleri arasında yardımlaşmaya ve cesaretlendirmeye 
alışsınlar. 

- öğrenciler aralarında saygılı ve başka türlü düşünceleri de kabul 
etmeli. 

- ekipin herbir üyesi saygılanmalı ve dinlenmeli. 
- başkalarına saldırı ve küçümsemelerden kaçınılmalı. 
- ekibin herbir üyesine dikkat edilsin. 
- herkez en iyi yaptığını yapsın ve diğerlerinin de aynı işi 

yapabilmelerine yardımda bulunsun. 
- konu ödevlerine dikkat edilinsin. 
- gelecek amaçlar için konuşmalar yürütülmeli. 
- var olan sorunlar açıkça ortaya atılmalı.
- herkez konulmuş olan kuralları saygılamalı.
Eğer gurupsal ve ekipsel öğretim biçimlerini karşılaştırmış oluyorsak 

o zaman şöyle bir kıyaslama neticesi karşımıza çıkmaktadır: 
Gurupsal çalışmada gurubun bütün üyeleri konulmuş olan aynı ödevi 

çalışmaktadır. Ekip öğretimi biçimiyle çalışılan derste ise herbir üyenin kendi 
görevi var ve ekibin başarısı herbir üyenin elde ettiği başarıya bağlıdır. Buna 
göre ekip öğretimi, gurup öğretiminden öğrencileri derse daha iyi motive 
etmektedir.

Ekip-Takım Öğretiminde Bina, Araç ve Gereçler

Ekip-Takım öğretiminin başarısına insan faktöründen başka ekip 
çalışmasının tutulduğu binaya, araç ve gereçlere bağlıdır. Ekip öğretiminin 
başarısı okuldaki fiziki şartlara yani sınıfların büyüklüğüne, sınıflardaki araç 
ve gereçlere ve bunların elverişli kullanımına bağlıdır. Ekip öğretiminin 
elverişli tutulması için bazı şartları olmuyan eski okullarda kimi dersliklerin, 
diğer odaların, kitaplıkların bazı değişiklikler yapmakla bu tür derslerin 
yapılması için adapte edilir. Yine bu okullarda mevcut küçük dershaneler 
küçük küme toplantılarına ayrılabilir.

Genel olarak okullarda karşlaşılan en büyük sorun öğrencilere bireysel 
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çalışmaları için yeterli sayıda ve uygun yerlerin bulunmaması sorunudur, 
ki bu sorun yeni inşa edilen okullarda daha seyrek raslanır, çünkü bu yeni 
yapılan okullar yeni standartlara uygun olarak inşa edilektedirler.

Eski öğretmenlerin teknolojinin getirdiği birçok yeniliklere 
karşın genellikle olumsuz bir tavır sergiledikleri bilinmektedir. Ekip 
öğretim uygulamasına katılan eski öğretmenler de günden güne yeni 
ders araç ve gereçlerini daha iyi kullanmalarına bu çalışmayla bir olanak 
sağlanmalıdır.10 

Ekip-Takım Öğretimin Uygulanmasında Var Olan Sorunlar
Öğretmenler ekip öğretimini uygularken muhakak ki çeşitli sorunlarla 

karşı karşıya kalabilirler. Bu sorunlardan birkaçı şunlardır:
Kordinasyon sorunu- : ekip öğretiminde çok sık olagelen ve 
öğretmenlerin işbirliğini engelleyen sorunlardan biri kordinasyon 
sorunudur, bu sorunları doğuran psiholojik etmenlerden biri 
ekipte görev alan öğretmenlerin herbirinin kendini lider görme 
hevesidir. 
Değerlendirme sorunu- : ekip öğretiminde iki tür değerlendirme 
oluyor, biri ekibin kendi çalışmaları diğeri ise öğrencilerin 
çalışmalıdır. Ekibin belli bir amaca ve plana göre ne derece başarılı 
olduğunu nesnel ölçülere göre değerlendirilmelidir. Öğrencilerin 
değerlendirmesine gelince, bu klasik sınıf öğretiminde 
uygulanan değerlendirme çalışmalarına göre birtakım güçlükler 
göstermektedir, bunların değerlendirilmesi için daha çağdaş 
tekniklerin bulunmasına ihtiyaç duyulur.
Sorumluluğun paylaşılması sorunu- :  yeni ve tecrübesiz oldukları 
için kendilerine ikinci görevler verilen öğretmenlerin, planlama 
ve uygulama çalışmalarına gereğince katkıda bulunmayışları da 
ekip öğretiminde karşılaşılan bir sorundur.
Maliyet sorunu- : ekip öğretimini uyguluyan okullar, öğretmenlerin 
yetiştirilmesi, sekreterlik işleri, ders araç ve gereçlerin sağlanması, 
dershanelerin yeniden düzenlenmesi ve diğer işler için okullar 
oldukça fazla para harcıyarak bir maliyet sorununun meydana 
gelmesine sebep oluyor.

10 Harold, S. Davis, aynı eser, s. 93. Harold, S. Davis, aynı eser, s. 93.Harold, S. Davis, aynı eser, s. 93.
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Sonuç

  Bugünkü eğitim sürecinin amacı derslerdeki öğretmen sunusunu ve 
frontal çalışmayı azaltmaktır. Öğretmen derslerde çeşitli metod ve biçimler 
kullanarak derslerin dinamiğini arttırmış oluyor, böylece öğrencilerin derste 
çalışmağa sevgileri artar, kendi başına çalışmayı sever, öğrenciler arası daha 
iyi işbirlikçi çalışmağı sevgisi olur, yaratıcılık ve araştırma düşünceleri 
artar ve böylece öğrencilere bir eğlence havası içinde çalışmalarına olanak 
sağlanır.

Okullarda ekip öğretimi biçimi, öğrencilerin önüne büyük arantılar 
koymaktadır. Bu dersler öğrencilere, almış oldukları bilgilerin sürekli 
olmasını sağlar, bu bilgilerin ardına anlamak durmaktadır, fakat bu bilgilerin 
böyle olması için de, iyi bir hazırlık yapılması gerekir.  Başlangıçta bu 
derslerden  büyük bir başarı beklememeliyiz, çünkü bu başarı derste aşama 
aşama ortaya çıkan bir olaydır. Öğretmenler de bu derslerin herbir aşaması 
için planlamasını ve hazırlıklarını iyice yapmalıdırlar. 

Yukardan edindiğimiz bilgilerden sonuç olarak diyebiliyoruz ki bu 
ekip öğretiminin meydana geldiği, geliştiği ve belli bir derecede yayıldığı 
A.B.D. dir.  Bütün öğretmenler ve yöneticilerin çok güvendikleri bu ekip 
öğretiminin pratikte elde ettiği başarısı umduklarının çok altındadır. Öte 
yandan ekip öğretimini destekleyen eğitimciler ise bu çalışma biçimini 
kullanarak çalışan öğretmen ve öğrencilerinde şu yararlı olayların olduğunu 
söylüyorlar:

Öğretim hizmetlerinde uzmanlaşmaya yardımcı oluyor.- 
Öğrencilerin çeşitli kümelere ayrılmasını sağlar. - 
Okuldaki kaynakların en üst düzeyde kullanılmasını sağlar.- 
Öğretmenlerle birlikte yardımcı olarak başka kimselere de görev - 
verilmesini sağlar
Teknolojiden geniş ölçüde yararlanmasını sağlar.- 
Yeni ve tecrübesiz öğretmenlerin yetiştirilmesini sağlar.- 
Ekip üyelerinin mesleki bakımdan sürekli gelişmelerine imkan - 
sağlar.

Bu nedenle ekip öğretiminin eğitim kalitesinin yükselmesi için bir  
çalışma biçimi gibi umutlanarak düşünülmektedir, bunun için biz de kendi 
okullarımızda var olan imkanlar dahilinde bu öğretim biçiminin gelişmesi 
için dayma elimizden geleni yapmalıyız. 
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ABSTRACT

  The beginnig of the 20th century brought together many reforms, 
abolitions of certain freedoms and restrictions in the manner of dressing of 
the Muslim women. Under the influence of Western secular values the wave 
of emancipation seized Egypt, and afterwards continued with the reforms 
brought by the creator of the modern Turkish state Kemal Ataturk who 
equalized the rights of man and woman thus enabling their participation in 
the public and political life.The wave of these reforms had a huge impact 
upon the region of Rumelia (Balkan), in this peripheric corner of Europe 
where „veil an purdah“ became an obligatory fashion detail of the Muslim 
women since their early puberty phase. This type of relations in the Muslim 
community threw the social mobility of Muslim women back, thus bringing 
them to a subordinated social staus which disabled their educational and 
intellectual development because of which they were disconnected from 
every kind of public work and the only engagement they could ever be 
allowed to get was taking care of the family and giving birth to children.

The research speaks about Yugoslav Muslim women, her position and 
gradual emancipation in monarchist and socialist communities. Limited by 
the postition inside their own Muslim-Islamic identity they manage to build 
up space for their complete integration into the socio-economic environment 
of the Yugoslav community. That struggle had an aim to create a special 
ambient for resistance against the traditional lifestyle which, in a manner of 
cultural violence, institutionalized the male domination in the family based 
on „religious law“. The paper elaborates the development of their social 
emancipation and the triumph of reason against prejudice and the intense 
opposition towards divisions, intollerance and inequality. 



  HİKMET  25 -Mayıs  - Maj 2015

125

The gradual emancipation of Muslim women from patriarchal frames 
to the role of a head of family, mother, spouse and parent speaks about the 
inborn leadership of women in family which is based on „decoding“ her 
metaphysical superiority and traditional inferiority. Islamic modernism, as a 
theme and narrative, has a very important role in the gradual emancipation 
of Yugoslav Muslim women. The questioning of their social role in the 20th 
century bears the traces of an ancient struggle for the authonomy of thought, 
operation and clothing culture which will liberate them from the chains of 
„veil and headscarf“ and provide them an uninterrupted participation in the 
plural Yugo-European society.

The unsatisfactory status of the Muslim women was protested 
by the reis-ul-ulema Džemaludin ef. Čaušević and the leadership of the 
Yugoslav Muslim Organization. The symbolic effect of the public opinion 
never brought important improvements to the unenviable position of 
Muslim women in this society. The Yugoslav communist regime succeeded 
in establishing a program of „social justice and national equality“ which 
included the establishing of the principle of evennes and equality for women. 
The passing and the successive execution of the „Veil and Purdah Prohibition 
Law“ on January 1st 1951 brought significant changes to the lifes of Muslim 
women. Despite the disapproval of certain retrograde and effete Muslim 
structures the Law will potentiate the full participation and faster elevation 
of Muslim women in the Yugoslav communist society, their dedication and 
their progress. Nevertheless, many Muslim families experienced the Law as 
a new form of torture and pressur, which caused a wide wave of immigration 
of the Muslim population to Turkey (1950-1970).

Key words: Kingdom of Yugoslavia, SFR of Yugoslavia, Muslim women, 
„veil and headscarf“, patriarchal community, Islamic component of living.
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SOSYALIST YUGOSLAVYA’DA MÜSLÜMAN KADINI

Dr. Redžep ŠKRIJELJ (Recep Şkriyel)
Srbistan Cumhuriyeti, Sancak, Novi Pazar, Devlet Universitesi 

ÖZET

XX. yüzyılın başlamasıyla birlikte bir sürü yenilikçi reformun 
ortaya çıkması, Müslüman kadınlarının üzerinde kurulan belli İslami 
kısıtlamalarının feshedilmesiyle sonuçlanmıştır. Batı laik değerlerinin etkisi 
altında olan aydınlanma dalgası Mısır’ı ele alarak çağdaş Türk devletinin 
kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün uyguladığı devrimlerde erkeklerin 
ve kadınların haklarını eşitleyerek kamu ve siyasi hayatta eşit derecede 
katılmalarına olasılık sağlamasıyla devam etmiştir. Bu yenilikler dalgası,’zar 
ve peçenin’ Müslüman kadınlarının daha erken ergenlik çağdan beri zorunlu 
moda detayı olan  Avrupa’nın periferik bir köşesi olan Rumeli (Balkan) ‘de 
şiddetli etki yaratmıştır. İslami toplumunun o zamanda sürdürdüğü davranış 
toplumsal hareketlilklerini yavaşlatarak eğitim ve entellektüel ilerlemesini 
durdurup, pratikte her türlü kamu işinden uzaklaştırıp  çocuk doğurmanın 
ve aileye karşı ilgiyi tek meşru meslek olarak olarak belirleyerek Müslüman 
kadınını ast sınıf konumuna indirmiştir.

    Bu topraklarda yaşayan İslam ve Müslüman düşmanları olagelen 
bu devrimleri kurdukları etkiyi kutlayarak her yöntemi kullanarak Müslüman 
ailelerin etkin kontrolcüleri olmaya gayret etmişlerdi. Arnavutluk’ta 1937. 
yılında kadınların İslami giyinişi üzerine yasağın getirilmesiyle Atatürk 
Devrimleri’nin pozitif etkisi bayağı hissedilmiştir fakat Yugoslavya 
Krallığında, ya da Bosna, Sancak, Kosova ve Makedonya’da yaşayan 
Müslüman toplumuna ulaşamamıştır. Daha somut adımlar atmak yerine 
Yugoslav kıral rejimi, genelde köylü, usta ve tüccarlardan oluşan Müslüman 
nüfusunun ıslahatı için çok küçük alan sağlamıştır. Müslüman kadınlarının 
yetersiz durumunu o zamanki reis-ul-ulema Cemaludin efendi Çauşeviç 
ve Yugoslav Müslüman Örgütü (YMÖ) liderliği de belirtmiştir. Kamu 
görüşünün sembolik etkisi o zamanki toplumda Müslüman kadınlarının 
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yetersiz durumunu farkedilir derecede iyileştirmemiştir. Yugoslav komünist 
rejimi, sürdürmüş olduğu ‘Sosyal adalet ve Milli eşitlik’ proğramı kapsamında 
kadınların denkliği ve eşitliği ilkelerini kurmada başarılı olmuştur. Belirli 
gerici ve çökmüş Müslüman yapılarının itirazına rağmen 1 Ocak 1951 
yılında ‘Zar ve peçeye yasak koyma kanunu’nun’ getirilmesi ve ileride 
uygulanması Müslüman kadınlarının hayatlarına büyük derecede yenilikler 
getirmiştir. Kanun, Müslüman kadının Yugoslav komünist toplumunda 
doğrudan katılmasına ve daha hızlı yükselmesine olanak sağlayarak 
gelecekte aydınlanmasına ve ilerlemesine sebep olmuştur. Herşeye rağmen, 
büyük sayıda Müslüman ailenin bu kanunu işkence ve baskının yeni şekli 
olarak yaşadığı için bu sorun Müslüman nüfusunun 1950 ve 1970 yılları 
arasında Türkiye’ye yeni göçüne sebep olmuştur.

Anahtar Kelimeler: Atatürk Devrimleri, Zar ve Peçe Yasaklanması Kanunu, 
Balkan, Yugoslavya Federal Halk Cumhuriyeti, göç...
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SOSYALİZM VE KAPİTALİZM ARASINDA YUGOSLAVYA 
(1918-1945)

1929. yılından sonra Yugoslavya Krallığı olarak bilinen Sırp, 
Hırvat ve Sloven Krallığın kurulmasından yeni Federal Halk Yugoslavya 
Cumhuriyeti’nin kurulmasına kadar geçen dönem bütün Yugoslav Müslüman 
nüfusu için zor bir dönem olarak biliniyor.  

Tarihsel rönesans ve ruhsal uyanış propagandasını yapan 1941-
1945 arasında olagelen Yugoslav ‘sosyalist devrimin’ korkunç yılları, savaş 
dehşetlerini atlatmışMüslümanlar için yeni terör, şiddet, katliam ve yeni 
iktidardan korku dönemine dönüşmüştür.Bu durum özellikle, Müslümanları 
gerici din topluğuluğu olarak algılayan ve ateizmi yaymaya çalışan komünist 
ideolojisi karşıtlarına yansımıştır. Genel izlenime göre yerli Müslümanlar, 
Yugoslavya içinde sosyalist birliği ütopyasında yaşamaktan ziyade gerçek 
özgürlüğe kavuşmayı dilemiştir.1Yeni Yugoslav iktidarı, farklı din kesimli 
milliyetçi propagandalar arasında bulunmasına rağmen toplumu laiklik ilkeleri 
üzerinde inşa etmeyi başarmıştır.

Yeni kurulumuş Türkiye Cumhuriyetin’de2 olagalen esas Atatürk 
Devrimleri, Müslümanlar’ın zor duruma düşmüş olduğu Yugoslav 
Krallığı içindeki İslami toplulukları üzerine şiddetli etki yaratmıştır. 1925. 
yılından başlayarak Türkiye’de yürürlüğe giren, özellikle eğitim ve giyim 
alanlarında geçmişten miras kalan çöküş ve irtica izlerinin kaldırılması 
hareketi Yugoslavya Müslüman topluluğu içinde genelde önemli derecede 
yavaşlatılmış  bir tempoyla ilerlemiştir. Hıristiyan elemanıyla yüklenmiş ve 
Doğu’dan gelen herşeye karşı negatif görünümü muhafaza eden Yugoslav 
laik eğitim birimlerine karşı olan şüpheleri gittikçe artmıştır. Moda ve eğitim 
alanlarında ilerici adım olarak kabul edilen şapka, kravatlı takım elbise ve 
latin alfabesi elemanları fes, küllah, türban ve pantolon giymeye devam 
eden Yugoslav Müslümanları arasında büyük etki yapamamıştır. Zar ve peçe 
yasağının getirilmesi Yugoslavya Krallığın’daki (1929-1945) Müslüman 
kadınları arasında etki yaratmayınca bunlar geleneksel giyime, türbanlara 
ve İslami şartlarına uyan elbiseleri giymeye devam etmişlerdir.

               İkinci Dünya Savaşın’dan sonra iktidara gelen yeni Yugoslav hükümeti 
ilk yıllarında birkaç Müslüman karşıtı kanun hazırlamıştır. 1945/46 yıllarında 

1C. Hakov, Çağdaş Türkiye Tarihi, Bal-Tam, Prizren 2011, 90-99.
2Др. Зоран Св. Томић, КАМАЛ АТАТУРК творац нове Турске, Београд 1939, 223-230.
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Yugoslavya’daki halk savaşın bitip bitmeyeceğini hala bilememiştir. 
Müslümanlar Müttefik Devletlerin, Batı ve Sovyetler Birliği arasında 
gelebilecek olası savaştan korkmuştur. Yeni zamanların ve özgürlüğün 
gelişini arzulayanların sayısı da az değilmiş. Rus komünizmi modeline 
göre kollektifleşme planlarını gerçekleştiremeyen Yugoslavya Komünist 
Partisi’ni büyük sorunlar ve zor kararlar beklemiştir. Başlangıcından beri 
Komünist blokuna ait olan Yugoslavya büyük zorluklara maruz kalmıştır. 
Tito’nun Stalin’e ve İnformbiroya 1948 yılındaki olumsuz cevabı Yugoslav 
komünistlerine Rusçu elemanlarına-Stalinistlere karşı mücadelesi için yeni 
enerji vermiştir. Bunların büyük bölümü kariyerini ‘Goli Otok’ toplama 
kampında bitirmiştir.3FHC Yugoslavya halkı bu olayları radyo vasıtasıyla 
dikkatlice izleyip sonuçları sessizce onaylamıştır. Yugoslavya’nın Stalinci 
Komünist Blokun’dan ayrılması rahatlamayla karşılanınca yine de devletin 
akıbeti, gelecekteki güvenliği ve ekonomik ilerlemesi hakkında büyük 
şüphelere yol açmıştır. ‘Fabrikaların ve Şirketlerin Özyonetim Sistemi 
Kanunu’nun (1950) getirilmesiyle nüfusa güvenliğin ve özgürlüğün getiriceği 
ve devletin etkisini arttıracağı düşünülmüştür. İktidarın güçlendirilmesi, 
askeri potansiyelin arttırılması ve desteğin geniş vatandaş tabakalarına: 
köylülere, sanatçılara ve girişimcilere yaydırılması için daha kitlesel kadın 
katılımına ve kadın iş gücüne ihtiyaç duyulmuştur.

               Savaş sonrası Yugoslavya’daki Müslüman topluluğuna kendi 
enstitüler kurmasına yasak konunuca kimliklerini muhafaza etme çabaları 
üzerinde büyük sorunlara sebep olmuştur. 1946 yılın başlangıcında Şeriat 
ve var olan Müslüman kurumları kaldırılıp, mektebler ve camilerdeki 
din eğitimi yasaklanınca, insani yardım sağlayan kurumların ‘Gayret’, 
‘Merhamet’, ‘Halk Umudu’ faaliyetleri durdurulup, kültür toplulukları, 
gazeteler, dergiler (Behar), yayınevleri ve İslami Ulema’sı birliği olan 
‘El-Hidaye’ de kapatılmıştır. 1952 yılında tekkelerin ve derviş tarikatların 
etkinlikleri de yasaklanmıştır. Askerlikte, hapishanelerde, okul yurtlarında, 
fabrikalarda ve çalışma etkinliklerinde Helal gıda sağlanmamıştır. Yugoslav 
Komünist Partisi’nin Müslüman üyelerine çocuklarını sünnet etme yasağı 
da konmuştur. İslam Din Topluluğu etkinkikleri de 1947. yılında kısıtlı 
şekilde yeniden başlatılmıştır ki bu kurum 1964. yılına kadar ders kitabı 
basamamıştır.

39. Haziran 1949 tarihinde Yadran denizinin kuzeyinde bulunan Goli Otok adasında 
Komünist iktidarının en azılı cezaevi kurulduktan sonra, Yugoslavya’nın her tarafından 
toplam 1200 civarında siyasi mahkum içine atılmıştır. (Драгослав Михајловић, Голи 
оток, књ. 4., Службени гласник, Београд 2011.)
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 Savaş dehşetlerini atlatmış olan büyük sayıda İslam binaları ve camiler 
mağazalara dönüştürülmüştür. Savaş esnasında yıkılmış cami ve diğer 
İslami binalar kapıtılıp bir bölümü de ‘feudelizmin gerici mirası’ olarak 
sınıflandırılıp yıkılmıştır.4 Yugoslav iktidarı ise, sanki yazılmamış bir kurala 
göre tekrar, Müslümanların yaşadığı bölgelerde altyapıyı (yollar, fabrikalar, 
yüksek okulları, bilimsel enstitüler, fakülteler) geçindirmek için yeterince 
özen göstermemiştir. Bu şekilde sürdürülen siyaset Makedonya, Kosova 
ve Sancak bölgelerindeki şehirlerinin ekonomik artışında hissedilmiştir. 
XX. yüzyılı boyunca Osmanlı okul ve medreselerin kapatılmasıyla, eğitim 
ve yardımcı elemanların ağırlıklı olarak Gayrimüslim olan yeni okullar 
açılmıştır. Özgürlükleri kısıtlı olan bir toplumda giyiniş tarzı sert kontrol 
altında olan küçük yaştaki Müslüman dişi çocuklarının bu okullara katılımı 
bayağı düşükmüş.5

  Yeni Yugoslavya’da yaşayan Müslümanlar vatan haini ve iktidar düşmanı, 
ya da muhafazakar ve karşıdevrimci olarak yaftalanması, iktidar tarafından 
oldukça katı muameleye maruz kalacağı sinyallerinden birilerini veriyordu. 
Müslümanları savunmaya çalışan ve 1949 yılına kadar yasadışı örgüt olarak 
faailiyet gösteren ‘Genç Müslümanlar’ kanlı şekilde bastırılmıştır.6

 Bazı Yugoslav savaş sonrası kroniklerinde Müslümanlardan 
silah toplama faailiyetlerinin anlatılması çalışılmıştır, fakat olayların 
birçoğu suskunluğa uğramıştır.7 Telkin edilen ve rejime sadık kalan 
kadrolar, büyük sayıda Müslüman entellektuel, tüccar ve sanatçı iktidar 
yapısında kabiliyetlerine göre uygun yer alamamıştır. Bu şekilde gelişen 
olaylar Yugoslavya’daki Müslüman topluluğunun çöküşüne ve Türkiye 
Cumhuriyetine doğru toplu göçüne sebep olacaktır.

4R. Crnišanin, Tijesna čaršija, Damad 1992, 145.
5Yeni Pazar’da Bayram kutlamaları sırasında Ortodoks öğretmen, bayram elbisesi takmış 
görkemli şehir tüccarın kız çocuğunu okul binasından yağmur esnasında dışarıya kovmuştur. 
Bu olay hayal kırıklığna uğrayan ebeveyni 1950. yılından sonra Türkiye’ye göç etmesini 
teşvik etmiştir.
6 Yeni kurulan Yugoslavya’da devlet dogmalarına uygun şekilde düşünmeyen herkes 
terörist olarak adlandırılmıştır. ‘Genç Müslümanlar’ böyle bir dogmaya inanmak için hazır 
değildiler. 1941 yılında kurulan bu örgüt savaş sonrasında Necib Şeçerbegoviç, Aliya 
İzetbegoviç, Eşref Çampara, Nusret Fazlibegoviç ve diğerleri tarafından devam ettirilmiştir. 
Binlerce genç insan hapise atılıp, yargılandıktan sonra idam edilmiştir. İktidar, ‘Genç 
Müslümanlar’ ana grubunun 1949 yılındaki duruşmasında, düzeni yıkmak için yeterli silaha 
sahip olduklarını kanıtlamaya çalışmıştır. Örgüt üyeleri, sosyalist düzenini yıkmaya çalışan 
faşist ve teröristler olarak adlandırılmıştır. (Kaynak: Sead Trhulj, Mladi Muslimani, Globus, 
Zagreb 1992, 13-15.)
7S. Bandžović, Kameni svjedok, Damad, Novi Pazar 1999, 123-125.
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YUGOSLAV MÜSLÜMAN KADINLARININ SAVAŞ SONRASI 
ADETLERİ

 Bu bölgelerdeki Müslüman ailesinin temeli olan Müslüman kadını 
omuzları üzerine büyük sorumluluk ve yük düşmüştür. Evden daha uzak 
mekanlarda bulunan camilere gitmeyen Müslümanlar, dini ve sosyal hakların 
kısıtlı olan bir toplumda çocuklarını kendi evlerinde eğitmeye çalışmıştır. 
Savaşın bitmesinden sonraki yıllarda ev yükümlülüklerinden ötürü 
Müslüman çocuklarına genel eğitim sağlayan tek kurum olan camiye sıkça 
gidilememiştir. Makedonya, Kosova ve Sancak’ta yaşayan genç veya olgun 
yaşta olan Müslüman kadınları camiye daha seyrek gitmiştir. Laik okulların 
yetersiz olduğu bir ortamda, teravih namazlar ve mevlutler kadınların 
toplumsal açıdan daha geniş boyda sosyalleşmesi için nadir fırsatlardan biri 
olmuştur. Camisiz yerlede namaz evlerde kılınmıştır, Cuma namazlarına ise 
yakın şehir ve varoşlara gidilmiştir. Dişi çocuklar böyle faaliyetlere nadiren 
katılmıştır. Mektebler ve din okulları savaştan sonra kapatılmıştır, fakat 
benzer durum Yugoslavya’daki diğer dinsel topluluklarda gelişmiştir.

Diyalektik materiyalizm ve bilimin komünist şekilde algılanması 
teorileri zorla kabul ettirilmiştir. Öğrenciler ve öğretmenler hiçbir dine 
ait olamamıştır. Genç Müslüman dişi çocuklarına yönelik orucun zorunlu 
açılması ya da yasak ettirilmesi olayları da kayıtlara geçmiştir. Rumeli 
Müslümanların, çocuklarına Türk sultanlarına (Osman, Mehmed, Süleyman, 
Murat, Ahmet, Orhan) veya Müslüman peygamberlerine (Adem, İbrahim, 
Ismail, Yunus, Hasan, Hüseyin) göre ad takması Gayrimüslimler ve 
komünistler tarafından iyice karşılanmamıştır. Nüfus (özellikle Arnavutlar) 
yeni ve daha modern adlara doğru hareket etmiştir (Yeton, Veton, Adriyan, 
Afrodita, Faton adları). Geleneksel ‘baba’ teriminden uzaklaşarak büyük 
sayıda Müslüman yenici ‘tata’ ve ‘mama’ terimlerini kullanmaya başlamıştır. 
Evli kadınlar ise mahalle ve aile inslanları tarafından kocalarının adlarına göre 
adlandırılmıştır: Avdaginitsa, Hafızaginitsa, Yusufbegovitsa, Murataginitsa 
ve benzerleri. Komünist toplumu bay ve bayan terimlerini reddedip ‘yoldaş’ 
Sovyet terimini ortaya atmıştır. Selamlaşma tarzını da değiştirme vakti 
gelmiştir. Sancak’ta geleneksel selamlaşmalar olarak bilinen sabah hayır 
ola, akşam hayır ola, eyvallah, iyi sıhhat ile, hoşgeldin, hoşbulduk, merhaba 
ve benzerleri günaydın, iyi günler, iyi akşamlar, görüşmek üzere terimleriyle 
değiştirilmiştir.8

8M. Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji, Sarajevo 2013, 130.



.

132 

Dr. Redzep ŠKRIJELJ (Recep Şkriyel)

   Müslüman komünistlerin, vefat etmiş aile üylelerinin cesetlerini 
İslam kurallarına ve şartlarına aykırı şekilde defnetmesi Müslüman 
ailesinin daha yaşlı üyleleri için kabul edemez bir durum temsil ediyormuş. 
Müslüman kadınları kocalarının ateizmine karşı çıkıp imamlardan gizli 
şekilde cenaze, mevlud, yasin ve diğer adetleri uygulamalarını istemişlerdir. 
İslami kurumlarının düzenlenmesi süreci sonucu olarak bu durum önemli 
derecede iyilelmiştir ve bu adetler tekrar geleneklere göre uygulanmaya 
devam edilmiştir.9

Bazı komünistler ateist olup, İslamiyeti reddedip çocuklarını sünnet 
etmemiştir. Yine de, büyük sayıda Müslüman işyerinde rahatsızlıklara 
uğramamak maksadıyla çocuklarını sünnet etmek ve Ramazan ayını geçirmek 
için yıllık tatile çıkmayı tavsiye etmiştir. Türk, Arnavut, Boşnak ve diğer 
milletlere ait ebeveynler dini, ailevi ve birçok öngörülemeyen sorunlardan 
ötürü dişi çocuklarına uygun eğitim sağlayamamıştır. Kadın çocuklarını 
erkek gözlerinden koruma adeti bu günlere dek Makedonya’da muhafaza 
edilmiştir. Liseler ve fakültelerdeki Müslüman gençlerinin sayısı oldukça 
düşükmüş. XX. yüzyılın 70’inci yılların sonlarına dek, bazı yerlerde ise daha 
geç bile, evlilikler dişi ve erkek misafirlerin karıştırılmamasıyla yapılmıştır. 
Yine de Şeriat evlilikleri sıkça düzenlenmemiştir.

              İktidar birçok durumda Müslümanların temel haklarına saldırmıştır. 
‘H’ harfini silmekle birlikte adların ve soyadların değiştirilmesine sıkça 
rastlanmıştır.10 Bu şekilde kadın isimleri de önemli derecede değiştirilmiştir. 
Habiba, Havuşa, Hana, Bahriya, Fahriya kayıt defterlerine Abiba, Avuşa, Ana, 
Bariya, Fariya ve benzer şekilde yazılmıştır. Yeni devlet düzeni ve sosyalist 
yaşamtarzı toplum üzerinde ciddi derecede etki yaratıp Müslümanların önder 
olduğu büyük sayıda farklı dinli evliliklere yol açmıştır. İstatistiklere göre 
böyle bir durum Müslümanların toplu halini ve yeni kurulan Yugoslavya’daki 
tabakalaşmasını etkilemiştir.

9Aynı, 131.
10Mehmed, Ahmed, Hasan, Mahmud, Hasim, Rahman, Muharem adları Memed, Amed, 
Asan, Mamud, Raman, Muarem’e dönüştürülüp, Hoca, Ahmet, Rahmani, Hasipi, Haciç, 
Hadroviç, Haciabdiç, Hacayliç ve benzer soyadlar ise’Oca, A’met, Ra’mani, ‘Asipi, ‘Aciç, 
‘Adroviç, ‘Aciabdiç, ‘Acayliç soyadlarına dönüşmüştür. Büyük sayıda Makedonya ve 
Kosova Müslümanların soyadlarına: „evski“, „ov“ (Sali + evski; Jonuz + ov i vb.) veya 
„viç“/ „iç“ (Murseli –Mursleoviç; Bitiçi – Bitiç, Muriçi – Muriç i vb.) ekleri takılmıştır.
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Müslüman uleması ve asaletinde kısmen mevcut olan muhafazakarlar, 
var olan tarih anında aranan bu değişikliklere açılamaması bütün Müslüman 
topluluğunun ilerlemesine engel olmuştur. Sosyal gerilik ve fakirlik 
esnasında Müslüman topluluğunun bu sorununu, değişime doğruhiçbir 
şekilde hareket etmemek durumunda olagelen genel çöküş süreci de 
ağırlaştırmıştır. Müslüman nüfusunun yaşadığı bölgelerde laik eğitimin 
ortaya konması dine ve dini haklara karşı bir saldırı olarak algılanmasıyla 
birlikte, Türkiye’nin kaybedilen topraklara geri dönmesi hakkındaki efsane 
de oldukça yaygınmış. Yeni kurulan Yugoslav sosyalist devlet düzeni 
tarafından kurulmuş bazı ilerici kurumların kötü şekilde kullanılmış olması 
da Müslümanların, ülkede yaşayan diğer topluluklara göre bazı alanlarda 
oldukça geri kalması gelişmesine de büyük derecede etki etmiştir. Bunu en 
iyi şekilde sıradaki tez anlatabilir: ‘sınıf bilinci bireyden kabul etmesini ve 
eleştirmemesini taleb ediyorsa, ayık insani bilinci de taşıyıcılarından onu 
sadakatten ötürü eleştirmesini taleb eder.“ 11

11R. Muminović, Ethos i ljudsko bivstvovanje, Tuzla 1997, 14-15.
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 ZAR VE PEÇE YASAĞI12

‘Halk kitelelerinin, işçi kolektiflerin 
ve kitlesel örgütlerin isteklerini 
dile getirerek, Müslüman kadınının 
yüzyıllar boyunca süren itaat ve 
yobazlık yaftasını ortadan kaldırmak, 
hayatlarında Halk Kurtuluş Savaşın’da 
ve ülkenin sosyalist gelişiminde 
kazandıkları bütün haklarından 
faydalanabilmeleri ve sosyal, kültürel 
ve ekonomik hayatta geniş katılıma 
kavuşabilmeleri için zar ve peçenin 
takılması ve kadın yüzünün her şekilde 
örtülmesine yasak konmuştur;’

(Zar ve Peçe Kanunun birinci madesi)13

Çok kısa bir süre içinde yeni düzenin sergilediği yalancı parıltının Yugoslav 
Müslüman kadınları (Boşnak, Arnavut, Türk, Goralı, Torbeş, Roma vs.) 
için zor sorun olacağı anlaşılacaktır. Durumlarının ve rollerinin uzun sürede 
belirlenmemesi ve de yeni devlet içinde entegrasyonları yeni iktidarın 
çeşitli faaliyetleriyle durdurulmasyıla toplumun gelecek yapısındaki yerleri 

12ZarYugoslav Müslüman kadınları arasında, küçük farklar dahil, daha uzun ve komforlu 
siyah veya mavi etekten veya benzer bezin eklendiği ve şal olarak vücudun üst kısmını 
örtebilmek için başın üzerinden serilen şalvardan oluşan bir giysiymiş. Başın üzerinden 
yüzü örtebilen siyah peçe veya örtü geçiriliyormuş. Yüzün açık olabilmesi için başın üstüne 
de takılabiliyormuş. (Kaynak: M. Serdarević, A. Omanić, Bošnjačka kultura ponašanja, 
Svjetlost, Sarajevo 2000, 171.
Peçeye Kosova ve Makedonya’da rastlanabilirmiş, fakat nadiren Sancak ve Bosna’daki 
Müslüman kadınları tarafından taşınmıştır. Diğerlerinden küçük değişikliklerle farklılaşan, 
boyun arasında büyük yakası olan geniş kollu cekete benziyormuş. Sınıfsal aidiyete göre 
kadınlardan bazıları uzun yakalarını gaytan ve dikişlerle süslemiştir (beyler ailelerine ait 
olanlar), bazıları üç beyaz örtülü daha kısa yaka takmıştır (sehir içi orta sınıf): alınlarına 
(çember), yüzlerine (yaşmak) ve kafalarının ve sırtın ortasına kadar (döşeme). (Kaynak: 
Z. Čulić, Narodne nošnje u BiH, Zemaljski muzej, Sarajevo 1963.) Makedonya ve Kosova 
Müslüman kadınları bu kanunun 1951 yılında getirilmesinden sonar gri renkli uzun 
ceket giymeye başlayarak, Sancak’ta yaşayan Müslüman kadınları ise ‘çarşaf’ – kafa ve 
omuzlarında geniş namazbezli (şallı) ve tabanlarına kadar uzun etek (siyah veya koyu mavi 
renkli) giymeye başlamışlardır.
13Službeni list NR BIH, no. 33, Sarajevo, 29. 09 1950.  
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resmen işgal edilmiştir. Savaştan sonraki komünist temizlikleri (1944-1948) 
ve köylerde ve şehirlerde olagelen partizan ordusu izdihamı büyük sayıda 
saygın Müslüman ve ulemen üyelerinin kitlesel cinayetine sebep olmuştur. 
Komünistler hapishaneleri ve darağacılarında büyük sayıda Müslümanları, 
özellikle Türkleri ve Arnavutları hapsetmiş, işkence çektirmiş veya 
öldürmüştür.14 Özel vefasızlık ve zulüm masum olarak suçlanan ve hapsedilen 
Müslümanların eşlerine karşı gösterilmiştir, ki onlara karşı birçok farklı 
şantaj ve provokasyon yöntemi vicdansızca kullanılmıştır.15

Heterojen yapıya sahip olan Müslüman nüfusunun daha ciddi bir 
şekilde Yugoslavya’nın toplumsal yapısına katılamaması yeni iktidara karşı 
büyük şüphe ve güvensizlik duygularının açılmasına sebep olmuştur ki 
böylece Arnavut, Türk, Boşnak, Goralı, Roma, Torbeş ve diğer milletlerin 
milli ve kültür olgunlaşması yavaşlatılmıştır. ‘Barışçıl evrimsel şekilde 
milli duygularını seçmeleri mümkümiyeti’16 Boşnak milletinin milli 
açıdan evirmesini durdurmak için var olan bir mekanizma olarak bu 
topluluğu ‘belirsiz’ ya da ‘müslüman’ (başta gelen harf küçük ‘m’) olarak 
adlandırarak daha sonraki zamanlarda ise sadece dinsel bir grup gibi XX 
yüzyıl boyunca Sırp, Karadağlı ya da Hırvat milletlerinin bir parçası olarak 
sınıflandırılmıştır.17Yeni kurulan devlette Müslümanların örgütlenmesi 
yükünün tamamı İslam Din Topluluğu’nun omuzlarına düşmüştür. Bu 
örgüt savaştan sonra büyük maddi sıkıntıda bulunuyormuş. Müslüman 
topluluğunun sahib olduğu ve maddi varoluşunun temeli olan vakıf mülkünün 
çalınmasından, ‘militan ateist propagandasından’18 ve çaresizlikten ötürü 
büyük sayıda imam ve din öğretmeni işyerinden vazgeçmiştir.

İslam Din Topluluğu’nun savaş öncesi düzeninin yenilenmesiyle ve 
cumhuriyetler (Bosna-Hersek, Sırbistan, Makedonya ve Karadağ) ve otonom 
bölgelerin (Kosova) vakıf yönetim kurullarının kurulmasıyla 27 Mart 1947 
tarihinde, başında Reis-ul-ulema’yı bulunduran Yüksek İslam Yönetimi 
seçilmiştir. Bu örgüt Müslümanların kültür varlığını korumak ve yenilemek, 
‘dinsel ve ruhsal hayatını yetiştirmek ve örgütlemek’ ve diğer bileşik 

14Darağacılarından biri komünist temizliklerinde 1500’den fazla Müslüman’ın öldürüldüğü 
Yeni Pazar’ın Hacet tepesinde bulunuyormuş. (Detaylı: R. ŠKRIJELJ, Hronika o Pazarskim 
šehidima: Turković, Omer, Pazarski šehidi, Novi Pazar 2008;)
15Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, BZK “Preporod”, Sarajevo 1998, 562.
16Mustafa Imamović, Historija Bošnjaka, BZK “Preporod”, Sarajevo 1998, 562.
17M. Filipović, Bošnjačka politika-Politički razvoj u Bosni u 19.i 20.stoljeću, Sarajevo 
1996.
18M. Imamović, Historija Bošnjaka...562.
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sorunlarla karşılaşmak zorunda kalmıştır.19 Aynı yıl içinde Makedonya’da 
Ulema Meclisi, Vakıf Kurulu, Toplantı Kurulu, Vakıf Müdürlüğü ve 130 sicil 
imamı örgütlenmiştir ki bunların çoğu çalıştıkları iş için uygun maddi karşılığı 
alamamıştır. O zamana kadar bütün din okulları kapalıymış. Müslüman 
çoğunluğuna sahip olan Üsküp şehrinde Arnavutça ve Türkçe eğitimi veren 
sadece birer okulun mevcut olduğu tespit edilmiştir.20İslam kültürünü yıkmak 
maksadıyla seferber edilen yıkıcılık görüntüleri de belliymiş.Büyük sayıda 
cami, mescit ve daha küçük dini binalar ‘çürüklükten’ ötürü yıkılarak, bir 
bölümü gıdanın saklanması için mağazalar olarak kullanılmıştır. İpek’teki 
(Kosova) 11 caminin dokuzu tahıl saklamak için ambarlara dönüştürülmüştür. 
Şehir medresesinin kapanmasıyla büyük sayıda müderris ve imam işsiz 
kalmıştır. Benzer durumlara Prizren, Priştine, Gilan, Vuçitırn, Mitroviçe ve 
diğer yerlerde rastlanmıştır.

Vakıf ile arazi mülkiyetine ve varlığına ve de Müslüman asaletinin (ağalar ve 
beylerin) emlağına el konarak Müslüman kadınının durumu ve kamu giyiniş 
tarzı tekrar ön plana geçmiştir. Yeni devletin sosyalist düzeni, kadınların 
hukuksal ve medeni haklarını ulaştırmak için ve cinsiyetleri hukuksal 
derecede eşitleştirmek birçok önemli adım atmakta kararlıydı. Böyle bir 
durum 1946 Anayasası’yla ve savaştan sonra gelen ilk yıllarda getirilen 
kanun dizileriyle gerçekleştirilmiştir. Bu gelişmeleri sağlayan, erkekleri ve 
kadınları eşit duruma koyan ‘Temel Evlilik Kanunu’nun getirilmesiydi.21

 Daha eğitimli Müslüman kadınlarına ‘Kadınlar Antifaşist 
Cephesi’nden iş teklifi geliyormuş fakat birçoğu farklı ailevi ve dinsel 
nedenlerden ötürü teklifleri reddetmiştir. Partizan savaşçıların, komünistlerin 
ve yüksek memurların eşleri giysilerini savaşın sona ermesinden hemen 
sonra değiştirmiştir ki bundan sonra sıraya ev hanımları, köylülerin, işçilerin, 
küçük sanatçıların eşleri ve diğer dindar kadınlar gelmiştir.22 Kampanya 
saygın ve eğitimli Müslüman kadınları arasında başlatılmıştır. O dönemdeki 
olayların şahitlerinden biri olan İgbala, kendi hikayesini anlatmıştır:

‘Bir gün peçeyi çekmemin emri gelmiştir ki böyle birşeyi yapmamak 
için beni oldürmelerini yalvardım. Kardeşim o dönemde meclis üyesiydi. 

19Ustav islamske vjerske zajednice u FNR Jugoslaviji, Sarajevo 1947, 3.
20
21В. Гудац-Додић, Жена и породица у Србији у другој половини 20. века; у: СРБИ и 
Југославија : држава, друштво, политика : зборник радова / [уредник Момчило Исић]. 
- Београд : Институт за новију историју
Србије, 2007., 105.
22Detaylar: M. Hadžišehović, Muslimanka u Titovoj Jugoslaviji... 131.
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Yakın akrabaları olarak peçeyi çekmemiz ilk olarak bizden istendi. İlk önce 
anneyi götürdüler, daha sonra ise beni de. Benim annem de o gün, peçesiz 
şekilde dışarı çıkıp acı çekerek kusuyordu...o kadar kötü hissetmişti kendisini. 
Kardeşime doğru çevirildi ve dedi ki: ‘Ömer, oğlum, bu yaptığın şey Ahirette 
sana bütün dağlar ve vadilerden ağır gelecektir.’ O gün bizlere bir miktar 
para verdiler ki onlarla kendimize ayakkabı ve giysi diktirebilmemiz için 
kumaş aldık. O gün hepimiz çok ağladık.’23

Yeni Kanun’un getirmiş olduğu yük Müslümanlar arasında farklı şekilde 
algılanarak bunlardan bazıları kolektif göçe karar vermiştir: ‘Türkiye’ye 
gidişin sebebi peçeydi’ – bunları da bize Çeba anlatıyor. ‘Millet 
gavurlaşmaktan korktuğu için kaçıyordu. Bazıları vesikalar vasıtasıyla gitti, 
bazıları ise Üsküp üzerinden gitti. Hepsi ise akşam sularında. Kendileriyle 
hiçbir şey taşımadılar. Herkes ağladı, korktu, gizlice kaçtı – hepsi de akşam 
vaktinde – sıralar büyük kalabalık yaratıyordu...Hiçkimse gitmelerine engel 
olmadı...Milis otobüslere vize kontrolü için giriyordu, vizesi olmayanları da 
otobüsten indiriyordu.’24

           Yugoslav Reis-ul Ulema yardımcısı, Müftü Murat Efendi Şeçeragiç 1947 
yılı boyunca Kosova’da Müslüman kadınlarının durumunu iyileştirmeye 
çalışarak ajitasyona başlamıştır ve bu şekilde Tito Yugoslavyasın’daki 
Müslüman kadınınının ‘özgürleşmesi’ ve sosyal rolünün iyileşmesi için 
önemli adımlar atmayı başarmıştır. Bu nedenle Makedonya ve Kosova’nın 
dinsel liderleriyle İpek’te başlayarak birkaç toplantı düzenlemiştir, ki 
bu şehirde konuşmasını dinleyen 300 kişilik grup otuz ferece takmayan 
kadından oluşmuştur ki onlara kadın hakları ve reformların devamı hakkında 
ders vermiştir. Prizren’de katılan kadınların dörtyüzünden ellisinin ‘yüzü 
açıkmış’.25 Eski Prizren Müftüsü Abas Rocina’nın bu toplantıdaki sözlerine 
göre ‘kadın yüzü bu dünyanın çiçeklerinden biridir, Allahın gücünü şahit eden 
ilahi armağandır ve böylece onun açılması İslamiyet’in galibiyetlerinden 
biri olacaktır.’26 1946 ile 1949 arasındaki yıllar Yugoslav İslam Din 
Topluluğu’nun yönetim uyarlaması dönemini temsil etmektedir ve ana 
vurgulardan biri Müslümanların temel haklarının belirlenmesinde yapılmıştır, 
ki 1949 yılın Müslüman kadınının irticası ve yobazlığına karşı mücadele 
yılı veya ‘Zar Yılı’ olarak adlandırılmaya devam etmiştir. Yugoslav basını, 

23S. Kačar, Zarozavanje zara (ženske ispovijesti), Podgorica 2000, 51.
24Ibidem, 34-35.
25R. Muminović, Hadži Murad i Sandžak, Blicdruk, Sarajevo 2005, 267-268.
26Šećeragić Murat, Bratstvoijedinstvojugoslovenskihnaroda: u Glasnik IVZ-a, br. 1-3, 
Sarajevo (januar-mart) 1950,



.

138 

Dr. Redzep ŠKRIJELJ (Recep Şkriyel)

Müslüman kadınlarının okuryazarlık öğrenme faaliyetlerine katılmaları 
hakkında haberler yazmıştır ki Makedonya ve Kosova Müslümanları’nın din 
önderlerini ‘zar ve peçenin çekilmesi eylemlerinin doğru yorumlayıcıları’ 
olarak övmüştür. 27

Bu elli yıllık tabu konunun şahitlerinden bazılarına göre yeni iktidar 
tarafından bir sürü ayırımcı faaliyet düzenlenmiştir. Bunlardan en çok 
görülebilen Müslümanların elinden silahların alınması eylemlerinden ziyade 
İslam kültür varlığının yıkılması ve Müslüman toplumunun Türkiye’ye 
doğru göçünü teşvik edecek diğer baskı yöntemlerinin uygulanmasıdır.28 
Savaş sonrasında olagelen bu olayların çağdaşlarına göre böyle inisiyatiflerin 
yerel parti üyeleri tarafından teşvik edildiğini söyleniyor. Parti üyeleri bu 
şekilde kendilerini bürokrasinin ön saflarına ve yapının üst kademelerine 
geçebilmek fırsatlarını arıyorlarmış.29

 ‘Zar ve Peçe Yasağı Kanunu’ Yugoslav Devleti’nin Cumhuriyetlerin’de,geçen 
yüzyılın ellinci yıllarında açıklandıktan sonra yavaşça takdim edilmiştir: 
XX yüzyılın ellinci yıllarının başlangıcında, geniş kampanyadan sonra ve 
Kanun (28 Eylül 1950) temelleri üzerinde, Yugoslav iktidarı ‘zar ve peçenin 
ortadan kaldırılması’ ve Müslüman kadınlarının aydınlanması faaliyetlerine 
başlatmıştır. Bu şekilde sürdürülen eylemler Müslüman kadınınlarının yeni 
sosyalist toplum içindeki tam yerini belirleyecek stratejik adım olacaktır. 
Komünist partisi za ve peçenin ortadan kaldırılması eylemini önemli 
derecede hızlandırmıştır. Kanunun FHC Meclisin’de getirilmesinden 
hemen sonra, 1951. yılı boyunca ülkenin cumhuriyetlerinde de yasamaya 
getirilmiştir. Makedonya bu Kanunu 1. Ocak 1951 tarihinde yürürlüğe 
sokmuştur. ‘Nova Makedoniya’ gazetesi bu sebeple ‘Peçesiz’, ‘Struga ve 
ilçelerinde peçesizlerin sayısı artıyor’, ‘Peçesizleşmeden sonra hemen 
üretime’30,’Halk kitlelerinin isteği’31, ‘Kanunun yürürlüğe girmesinden önce 
bile peçenin kaldırılması örnekleri’32, ‘Peçe hakkında Kur’anı Kerim’de 
bişeyler yazmıyor’33 ve benzer yazıları içeren başlıklar yayınlamıştır.34 

27Örnek olmak maksadıyla peçeyi reddeden ilk kadınlardan birileri öz eşleri olmuştur. 
(Kaynak: S. Kačar, Zarozavanje zara (ženske ispovijesti), Podgorica 2000, 
28S. Bandžović, Iseljavanje Bošnjaka u Tursku, c. II, Sarajevo 2006., 503-504.
29S. Kačar, Zarozavanje zara (ženske ispovijesti)… 35-36.
30Нова Македонија, Скопје, 09. 01. 1951, 2.
31Нова Македонија, Скопје,  11. 01. 1951, 3.
32Нова Македонија, Скопје,  19. 01. 1951, 1.
33Нова Македонија, Скопје,  27. 01. 1951, 1.
34Нова Македонија, Скопје, 05. 01. 1951, 2.
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Yazılan bütün raporlarda eylemin başarısı ve imamların Kanuna tamamen 
uyabilinmesi için bu faaliyetlere katılmaları tasvir edilmiştir.

               Sırbistan bu kanunu 1951 yılın Şubat ayında getirmiştir, ki yürürlüğe 
geçmesi için üç aylık dönem öngörülmüştür ve bu nedenlerden ötürü 11 Mart 
1951 tarihinde Yeni Pazar’da halk mitingi düzenlenmiştir.35 Mitingden önce 
imamlar ve şehrin ana Uleması arasında düzenlenen toplantıya katılanlardan 
sadece bir şahıs bu eylemleri desteklememiştir. Ulema’nın büyük bölümü 
kararı ön koşullarla birlikte kabul etmiştir. İmamlardan bazıları böyle 
kararların getirilmesinin sebeplerini Ulema’da ve onu böyle duruma getiren 
‘Kur’anı Kerimi cahilce yorumlanmalarında’ bulmuştur.36

  Benzer kararlar Karadağ Halk Cephesinin Yönetim Kurulu tarafından 
getirilmiştir ki bundan sonra zar ve peçenin çekilmesi konferansların 
düzenlenmesi de sağlanmıştır.37 Tanıtım toplantıları daha 22.06.1947 
tarihinde önemli sonuçlara sebep olarak Plav’da 437 kadın ve Gusinye’de 
211 kadın peçeden vazgeçmiştir.38 Bu durum 1948 yılı boyunca önemli 
derecede iyileşince Karadağ Cumhuriyeti’nin her yerinden 2 bin Müslüman 
kadını üretim sürecine katılıp ‘Karadağ’ın toplumsal olaylarına katılmak için’ 
zar ve peçeyi indirmiştir.39Cumhuriyet Kanunu’nun 2 Kasım 1950 yılında 
Çetinye şehrinde getirilmesinden önce, 1948 yılı boyunca 6.167 kadının zar 
ve fereceden vazgeçmesi hakikatı bu faaliyetin 1953 yılına kadar tamamen 
başarılı şekilde bitirilmesini önemli açıda etkilemiştir.40

                 Bu eylemleri halka kabul ettirmeleri için Ulema ve imamlar 
üzerinde kurulan baskı bu şahızları kaçınılmaz duruma sokmuştur. Ceza 
korkusu büyük olduğu için bu eyleme karşı direniş saf ve gizliymiş, çünkü 
nüfusun büyük bölümüne göre Kanun ‘haksız, Müslüman dindarlarının 
iç sorunlarına ve dini hayatlarına giren birçok yasalardan biri olduğuna, 
Yeni Pazar mualim ve imamların böyle bir yasayı kabul etmekle ve destek 
vermekle büyük yanlışlık yaptıklarını düşünüyormuş.’41 Benzer mitingler 

35R. Crnišanin, Tijesna čaršija, Damad, Novi Pazar 1992, 170.
36Aynı, 172.ı, 172.
37Z. Folić, Skidanje zara i feredže u Crnoj Gori (1947-1952); u: Almanah br. 11-12, 
Podgorica 2000, 77.
38Ibidem, 80.
39Idem, 82.
40Idem, 84.
41M. Šačić, Hadži Šerif-efendija Šačić, Arhiv „Ras“, Novi Pazar 2002, 159.
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ve toplanmalar Sancak’ın diğer yerlerinde de yer alıp bu olaylara, Kanuna 
destek vermeyeceği önceden bilinenimamların çağırılmaması sağlanmıştır. 
Kanun genç Müslüman kadınları tarafından destek görmüştür, fakat daha 
yaşlı dindar kadınlar yeni duruma karşı direniş gösterip kamu arasında 
bulunmamayı, yola çıkmamayı, alışveriş yapmamayı, düğünlere ve şenliklere 
gitmemeyi seçmiştir. 

           Bu Kanun ve getirilen bir sürü ayırımcı yasalar Yugoslav komünistlerin 
parti ideolojisinin ürettiği siyasallaşmanın ve ideolojileşmenin toplumda 
artmasına sebep olmuştur.42 Müslüman kadınlarının özgürleşmesi ve 
çağdaşlaşması ve Avrupa kültür değerlerine yaklaşması amaçlı tüm 
dileklere rağmen Gayrimüslim halkı arasında bu yasanın Müslüman 
nüfusunu denetim altına sokmak coşkusu da gözükebilirmiş. Federel 
Halk Yugoslav Cumhuriyeti’nin 1946 yılında kurulması esnasında büyük 
sayıdaki Müslüman nüfusu (Boşnaklar, Goralılar ve Torbeşler) millet olarak 
tanınmayıp din topluluğu olarak adlandırılmıştır.43 Bu olaydan bir yıl önce 
Sancak bölgesinin özerkliği de feshedilmiştir.44 Böyle durumdaki savaş 
sonrası Yugoslavya’da, Arnavutlar ve Türklere karşı sergilenen milliyetçi 
nefretten ziyade Sırbistan, Hırvatistan ve Bosna-Hersek’te Müslümanların 
Sırp veya Hırvat (Boşnaklar), Karadağ’daki Müslümanların Karadağlı 
(Boşnaklar), Makedonya’daki Müslümanların Makedon (Goralı, Torbeş) 
olarak ifade edilmeleri maksadıyla baskılar yapılmıştır.Bu çeşit baskılardan 
uzak kalabilmek için Müslümanların bir bölümü kendini Yugoslav olarak 
ifade etmiştir. Böyle bir durum Müslümanların bir bölümünü pasif direnişe 
yönlendirmiştir ve birçoğu kapalı ve dinci aile birliklerde yaşamaya devam 

42Opširnije: W. Weilguni, Jugoslavija bi mogla biti uzor, u: Quo vadis, Jugoslavijo?,
Zagreb, 1989, 150-168.
43Gelecek Federal Halk Yugoslavya’nın temelleri atıldığı YAHKK’ın (Yugoslav Antifaşist 
Halk Kurtuluş Konseyi) 29 Kasım 1943 tarihindeki İkinci Oturumun’da Müslümanlar halk 
olarak anılmıştır, fakat Müslüman milleti hakkındaki fikirler reddediliyormuş. Yugoslav 
Federasyonu’nun gelecekte üyesi olacak Bosna-Hersek cumhuriyet mevkiine ulaşacaktır 
ve yapıcı halkları Sırplar, Hırvatlar ve Bosna Müslümanları olacaktır.
441912/13 yıllarında olagelen Balkan Savaşları’nda Sırbistan Krallığı ve Karadağ 
Krallığı tarafından işgal edildikten sonra bölünen Sancak bölgesi 1943 ile 1945 yılları 
arasındaki partizanlık döneminde özerkliğe ulaşmıştı, fakat bu statü 29 Mart 1945 tarihinde 
feshedilmiştir.
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etmiştir. Onların da huzuru yeni inşaatçıların beklenmemiş planları tarafından 
bozuluyormuş, ki yönettikleri faaliyetlerle ‘Türk-feodel kalıntılarını’ yıkmak 
bahanesilye geleneksel ortamın ortadan kaldırılmasını hedef almışlardır. 
Eskimişlik ve çürüklük bahanesiyle yenilenmesi için ne para ne de herhangi 
bir destek bulunmayan birçok çarşı, avlu duvarı, vakıf, din ve kültür binası 
(cami, tekke, türbe, mezarlık) yıkılmıştır. Bir Müslüman, küçük ‘M’ harfiyle 
başlayan sıfata Sırp, Hırvat, Karadağlı veya Makedon ekini ekleyerek ya 
da ‘milli açıdan belirlenmemiş’ olarak kendilerini ifade edebilmiştir.1974 
Anayasası’na kadar Müslüman nüfusunun %90 kendini ‘belirlenmemiş ya 
da tanımlanmamış’ olarak ifade etmiştir. Bosna-Hersek’te 1971 yılından 
itibaren kendini milli olarak Müslüman ifade etmek yasal olmuştur ve 
bu durum 1974 yılında yeni anayasanın getirilmesiyle Sancak, Kosova 
ve Makedonya’ya yayılmıştır. Altı cumhuriyet ve iki otonom bölgenin 
(Voyvodina ve Kosova) dördünde Müslüman karşıtı güçler Müslüman 
nüfusunun milli gelişmesini ve ana cumhuriyet kurmalarına sürekli karşılık 
göstermiştir.45Böyle gelişmeler Müslümanların Türkiye’ye doğru toplu göç 
sürecini hızlandırmıştır ki XX. yüzyılın 50’ci yıllarında başlayan bu dalga 
XX. yüzyılın sonlarına kadar sürmüştür.46

 Müslüman kadını görünüşünü yeni zamanların ve Yugoslav 
toplumunun girmiş olduğu çağdaşlaşmanın gerekçelerine uydurmak 
zorunda kalmıştır. Bazı Müslüman kadınları iş yeri kazanabilmeleri için 
giyiniş tarzını değiştirmek zorunda kalmıştır. Onlardan bazıları şalvarlar 
yerine etek ve modern elbise giymek zorunda kalıp, şallardan vazgeçip 
kuaföre gitmeye başlamışlardır. Yıllar boyunca Gayrımüslimler arasında 
milliyetçiliğin, milletler arası nefretin ve İslam korkusunun artışıyla birlikte 
büyük sayıda ayırımcı adımların atılması ve aşağılayıcı yasaaltı amelelerin 
getirilmesiyle Müslüman kadınının durumu, hakları ve sosyal özgürleşmesi 
olumsuz şekilde etkilenmiştir.60’lı yıllarda Makedonya ve Kosova’daki 
okulları yürüten yönetim kurullarının büyük bir bölümü, hukuk dışı ve 

45Bazı delegeler bu toplantıda Bosna’yı Sırbistanla birleştirmek istemiştir, fakat Bosna’lı 
katılımcılar Bosna-Hersek’i cumhuriyet olarak görmek istemiştir.
461950 ile 1970 yılları arasındaki dönem, Bosna-Hersek hariç bütün Yugoslav bölgelerinden 
gelen Müslümanlar’dan oluşan mülteci ve göçmen dalgalarıyla işaretlenmiştir.



.

142 

Dr. Redzep ŠKRIJELJ (Recep Şkriyel)

ayırımcı tarzda atılmış adımlarla Müslüman dişi çocuklarının uzun saç 
taşımalarını sözde bit korkusundan ve hijyenik sebeplerden ötürü yasak 
etmiştir. XX yüzyılın 70’li ve 80’li yıllarında Üsküp ve ilçelerindeki yerel 
iktidar Müslüman avluların yıkılması eylemlerine başlatmıştır. Müslüman 
evlerinin samimi ortamı yüksek duvarların yıkılmasıyla bozulmaya çalışıldı. 
İktidarın kişisel özgürlüğe ve özelliğe attığı bu darbe yerli Müslüman nüfusu 
tarafından uzun zaman unutulmayacak bir hatıra olarak kalacaktır. İktidarın 
Gayrimüslim üyelerinin bu tarz davranışları terörizm ve bölücülüğe karşı 
mücadele adımları olarak aklanmıştır.47

               Makedon ve Sırp hükümetleri XX yüzyılın son onluklarında getirdikleri 
kararlarla , birkaç fırsatta, üçten faza çocuk doğurmuş Müslüman annelerden 
para ilavesi hakkını geri çekmiştir. Bu şekilde yürütülen ayırımcı siyaset 
öbür tarafta, çocuk doğurmaya karar veren Gayrımüslim kadınlarına para 
ilavesi verilmesiyle yansımıştır. Makedon ve Kosova Arnavut kadınlarının 
rahatsızlığı çok netmiş, fakat kadınların açıkça ayırımcılığa maruz kalması 
durumunda ve Yugoslavya’nın parçalanışı döneminde (1991/92) bu 
faaliyetler sonuçsuz kalmıştır.

47 1989 yılında Üsküp’ün Araçinova köyündeki avluların yıkılması esnasında köy sakini 
Nuredin Nuredini’nin buldozer tarafından yıkılan beton sütunu düşmesiyle hayatını 
kaybetmesinden sonra köylülerin düzenlediği grev yıkımları durdurmuştur.
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Yugoslav Müslümanların geçmişinin bu dönemini incelemek 80’li 

ve 90’lı yıllarda Yugoslavya’nın nihayi parçalanmasıyla ve yıkılmasıyla 
sonuçlanan mücadelenin anlatılmamasıyla gerçekleşemez. Savaş ve SFC 
Yugoslavya’nın parçalanışı Müslümanların da fragmanlaşmasına yol 
açmıştır. Bu durum özellikle Boşnakların birkaç ayrı yeni devletler arasında 
bölünmüş olmaları durumuyla sonuçlanmıştır. Bosna-Hersek (1991-1995) 
ve Kosova’da (1998-1999) olagelen savaşlarda masum sivillerin ve özellikle 
kadınların, çocukların ve yaşlıların öldürülmesi yer almıştır. Savaş dehşetlerini 
kendi gözleriyle onlarca bin Bosnalı kadın da görmüştür. Yaşadıkları vahşet, 
tecavüz ve katliamları anlatacak sözler yetmiyor. Komünizmin Balkanlar’da 
çöküşü en şiddetli şekilde Yugoslavya’da hissedilmiştir ki bu ortamda tarih ve 
intikamla yüklenen Hıristiyan halkları komünizm düzeninden kurtulduktan 
sonra Müslüman vatandaşlarına saldırmıştır. Bu şekilde İkinci Dünya 
Savaşın’dan türeyen Müslümanları yok etme planları yeniden canlanmıştır. 
Bu süreç Yugoslav Gayrimüslimlerin efsanesever ksenefobisinden 
kaynaklananan, tarihi yeniden gözden geçirerek var olan sınırları kendi 
payına değiştirmek maksadıyla yarattıkları korkunç durumlar Müslüman 
komşu ve vatandaşlarının hayatları içine dehşet ve yıkım saçmaya devam 
etmiştir. Savaştan sonra Yugoslav komünizminin ‘uzun zaman incelenecek 
bileşik bir görünge olduğu kanıtlanacaktır.’48

 XX yüzyılın ikinci yarısı Yugoslav Müslüman kadınının savaş 
esnasında, komünist ideolojisi baskısı altında ve muhacir kaderi korkuları 
ve dehşetleri içinde akıbetini yaratıptarihin çöllerine serpmiştir.

Bu gerçekle karşılaşan binlerce kurban, Komünist baskısı 
haksızlığına ve sosyalizm sonrası korkunç savaşlardaki cinayetlere, 
tecavüzlere, katliamlara ve etnik temizliklere maruz kalmıştır. Bu geçmişi 
ve tarihi sindirmek zor da olsa yeni kuşaklar ondan yeni fikirler ve 
yöntemler vasıtasıyla faydalı görecekleri iyi tarafları çıkartarak yazabilmeye 
çalışacaklardır. Bu tarih hiç bir zaman katliamları işleyenlerin bilim dışı 
tezleriyle anlatılamayacaktır çünkü onların gözlerinde vahşet ve cinayet 
disiplin ve savunma olarak aklanmıştır.49 Öldürülenlerin, güçsüzlerin, 
kayıpların ve kovulanların hayaletleri yıllar boyunca, XX yüzıyılın ikinci 
yarısında olagelen gerçekleri anlatmaya çalışacak fakat bunlar ’çekirgelerin 
çiğnedikleri yıllarda gizli kalacaktır.’50

48 C. Binns, Federalizam, nacionalizamisocijalizam u Jugoslaviji, u: Federalizam
inacionalizam, Sarajevo, 1990, 47; F. Fire, Prošlostjedneiluzije: Komunizam
udvadesetomveku, Beograd, 1996, 9.
49A. Mitrović, PropitivanjeKlio, Beograd, 1996, 162-163.
50B. Pekić, Godine koje su pojeli skakavci, knj. 6 –t. I, Laguna 2013.;
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ABSTRACT

One of the Kosova Turkish literature author Agim Rifat Yeşeren is 
an author who  perefers to reflect irony and humour to his creation. He uses 
irony and humour in the story as well as in poetry. In this way the thoughts 
and feelings that he wants to transfer are revealed indirect and funny way.

Yeşeren, in the story which ıt called “Mendo’yu Neden Öldürdüm?” 
ironically reflects the author’s psychology the author of the story create for 
himself a hero and become friends with him. In this case besides the author 
own psychology he also makes refer to individual to society and to human 
relationships.

Yeşeren has fairly well digested the psychoanalytic literary theory 
and seems to reflect this to his story. With the hero that the author created, 
in dialogues, also in their experiences many features of this theory are used 
in a conscious way.

Psychoanalytic literary theory, evaluated to author as different from 
other people as one who dreams day time, who has neurotic character and 
self-conscious. In this theory, literary text is handled like a dream seen by 
considering the day.

In this study, Agim Rifat Yeşeren the “Mendon Cause I kill him?” 
apparently deliberately used the story from neurotic features writer-hero will 
be evaluated from the perspective of psychoanalytic literary theory .

Keywords: Agim Rifat Yeşeren, psychoanalytic literary theory, 
“Mendo’yu Neden Öldürdüm?” story, Kosova Turkish literature.
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ÖZET

Kosova Türk edebiyatı sanatçılarından Agim Rifat Yeşeren, ironi 
ve mizahı eserlerine yansıtmayı tercih eden bir edebiyatçıdır. Şiirlerinde 
olduğu kadar, hikayelerinde de ironi ve mizahı kullanmaktadır. Böylece, 
aktarmak istediği duygu ve düşünceleri dolaylı ve eğlenceli bir yolla ortaya 
koymaktadır.

Agim Rifat Yeşeren, “Mendo’yu Neden Öldürdüm?” adlı 
hikayesinde de, bir yazarın psikolojisini ironik bir şekilde yansıtmaktadır. 
Hikayedeki yazar, kendisine bir kahraman yaratmakta ve onunla arkadaşlık 
etmektedir. Bu sayede yazar, kendi psikolojisinin yanında bireye, topluma 
ve insan ilişkilerine göndermeler yapmaktadır.

Yeşeren’in psikanalitik edebiyat kuramını oldukça iyi özümsediği 
ve bunu hikayesine yansıttığı görülmektedir. Yarattığı kahramanla 
diyaloglarında ve yaşadıklarında bu kuramın ele aldığı birçok özelliği bilinçli 
bir şekilde kullanmaktadır.

Psikanalitik edebiyat kuramı, yazarı diğer insanlardan farklı olarak 
gündüz düşleri gören, nevrotik bir kişiliğe sahip olan, içine kapanık birisi 
olarak değerlendirmektedir. Bu kuramda edebi metin ise, gündüz görülen bir 
rüya gibi düşünülerek ele alınmaktadır. 

Bu çalışmada, Agim Rifat Yeşeren’in “Mendo’yu Neden 
Öldürdüm?” adlı hikayesinde bilinçli olarak kullandığı anlaşılan yazar-
kahramanın nevrotik özellikleri, psikanalitik edebiyat kuramının bakış 
açısıyla değerlendirilecektir. 

Anahtar kelimeler: Agim Rifat Yeşeren, psikanalitik edebiyat 
kuramı, “Mendo’yu Neden Öldürdüm?” hikayesi, Kosova Turkish 
literature.
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Giriş

2 Ocak 1951 tarihinde Prizren’de doğan Agim Rifat Yeşeren, Kosova 
Türk edebiyatının önemli temsilcilerinden biridir.1 Yeşeren, hukuk mezunu 
olmasına rağmen kendisini sanata daha yakın hisseder. Bir süre resim ve 
müzik ile ilgilense de, sonraları edebiyatta karar kılar. Edebiyatın birçok 
türünde eser verir. Özellikle şiirleriyle tanınmasına rağmen öykü, çeviri ve 
tiyatro oyunu gibi türlerde de başarılı ürünler ortaya koyar.2

Eserlerinde işlenen ortak konular genel olarak insan, insanlararası 
ilişkiler ve toplumdur. Bu konulara Yeşeren, eleştirel bir gözle bakmaya 
çalışmıştır.3 Yeşeren, ironi ve mizahı sıklıkla kullanarak bireye, çevreye ve 
topluma bakış açısını eserlerinde yansıtmıştır.

Bu çalışmada, yazar Agim Rifat Yeşeren’in ilk defa Tan gazetesinin 
263. sayısında yayımlanmış olan “Mendo’yu Neden Öldürdüm?” hikayesi 
psikanalitik edebiyat kuramı çerçevesinde değerlendirilmeye çalışılmıştır.

Psikanalitik Edebiyat Kuramı

Temellerini Sigmund Freud’un attığı psikanalitik edebiyat kuramı, 
yazarı nevrotik bir kişilik olarak görmektedir. Yazarın fizyolojik ve ruhsal 
gerginlikleri onu yazmaya sevk etmektedir. Dolayısıyla yazar, eserine 
bastırılan duygularını yansıtacaktır.4 “Sanatçı, içinde bulunduğu çıkmazları, 
kaosu ve trajediyi eserleriyle dışa yansıtır.”5 Psikanalitik edebiyat kuramı 
da, eseri anlamlandırmada yazarın bastırılan duygularının yansımalarını 
yazarın hayatı ile eser arasında ilişki kurarak ortaya koymaktadır.

1 http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/Eklenti/11362,agimrifatyeserenpdf.pdf?0
2 Ethem Baymak, Türkçem Rumeli’nin Onur Bayrağı (Balkan Türk Şiiri Üzerine 
İncelemeler), Prizren Kosova 2013, s. 435-436.
3 İ. Güven Kaya, Yugoslavya Türk Halkı Yazınına Gerçekçi Bir Bakış, Tan Yayınevi, 
Priştine 1986, s. 165.
4 Berna Moran, Edebiyat Kuramları ve Eleştiri, İletişim Yayınevi, İstanbul 2009, 
s. 149; ayrıca bk. Ali İhsan Kolcu, Edebiyat Kuramları (Tanım-Tenkit-Tahlil), 
Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum 2008, s. 199; ayrıca bk. Elif Yılmaz, “Matmazel 
Noraliya’nın Koltuğu ile Suç ve Ceza Romanlarının Teknik ve Psikanalitik Açıdan 
Karşılaştırılması”, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 
Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim 
Dalı Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale 2011, s. 11.
5 Mustafa Karabulut, “Cahit Sıtkı Tarancı’nın Şiirlerine Psikanalitik Bir Yaklaşım”, 
Turkish Studies, Volume 6/3 Summer 2011, s. 974.
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Psikanalitik edebiyat kuramına göre yazar, bastırdığı duygularını 
gerçek dünyadan hayal dünyasına yönlendirir. Hayal kurma durumu aşırı 
bir hal alınca yazar, hayal dünyasında yaşamaya başlar. Bir süre sonra yazar 
nevrotik kişiliğe bürünür. Freud, yazarın bu hayalleri sayesinde isteklerini 
eserine yansıttığı belirtir.6 Yirminci yüzyılda ortaya çıkan edebiyat 
kuramlarından biri olan psikanalitik edebiyat kuramı, yalnızca yazarın 
psikolojisini değil eser kahramanlarının psikolojisini de incelemektedir: 
“Freud’un,  bilinçaltıyla ilgili buluşlarına  dayanan psikanalitik yöntemi, 
bazıları sanatçının psikolojisini, bilinçaltı dünyasını, cinsel komplekslerini 
v.b. ortaya çıkartmak için; bazıları aynı zamanda bu buluşları sanatçının 
eserlerini yorumlamak için kullanmış, yine bazıları da sanatçının 
eserlerindeki kişilerin psikolojisini, davranışlarını açıklamak amacıyla bu 
kişilere uygulamışlardır.”7

Psikanalitik edebiyat kuramına göre sanat eseri, sanatçının trans 
hali gibi bir durum içerisinde “gündüz düşü” görmesiyle ortaya çıkmaktadır. 
Sanatçı, artık ortaya çıkardığı eser ve eserdeki kahramanlarla kendisini 
özdeşleştirmekte ve böylece esere yön vermektedir. Sanatçı, eserinde 
savunma mekanizmalarını kullanarak “yoğunlaştırma”, “yer değiştirme”, 
“sembolleştirme” ve “dramatizasyon” gibi yöntemlere başvurmaktadır. 
Bu yüzden zaman zaman görülen düş anlaşılmaz ve karmaşık bir hal 
alabilmektedir.8

“Mendo’yu Neden Öldürdüm?” Hikayesinin Özeti
Kendisi aynı zamanda yazar olan anlatıcı-kahraman, yalnız kaldığı 

zaman dilimlerinden birinde sık müracaat ettiği yazma eylemine girişir. 
İçinde bir sıkıntısı vardır ve bu sıkıntılı haldeyken kendisine uyarıcı, yapıcı 
ve uyandırıcı bir dost yaratır. Adını Mendo koyar. Bu hayalî kahraman, eve 
kapanmış olan yaratıcısına hakaretler ederek evden çıkmasını ve hayata 
karışmasını emreder. Çalışmayıp eğitim gördüğü bahanesiyle bedava 
yaşayan, kendisini yazar zannedip kabuğuna çekilen anlatıcı-kahramanı 
eleştirir. Yazar, Mendo’yu dinler ve dışarı çıkıp meyhaneye gider. Fakat 
Mendo onu orada da rahat bırakmaz. İçki ve sigarayla hayatını mahvettiğini 
söyler. Mendo’ya hak veren anlatıcı-kahraman artık onu üstat kabul eder. O 
ne derse yapar. Hatta kız arkadaşını bile terk eder. Bir süre sonra Mendo’da 
bazı değişiklikler fark eder. Kendisinin uzaklaştığı alışkanlıkları Mendo’da 

6 Berna Moran, age, s. 152.
7 Berna Moran, age, s. 149.
8 Ali Budak, “Psikanalitik Edebiyat Eleştirisi ve Bir Uygulama Denemesi”, Dumlupınar 
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Aralık 2009, s. 15.
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görmeye başlar. Bir gün anlatıcı-kahraman nöroloji kliniğine giderken 
Mendo’yu eski sevgilisiyle görür. Dost bildiği Mendo’dan en büyük darbeyi 
yemiştir. Kendi yarattığı Mendo’yu yine kendisi öldürür/siler.9

“Mendo’yu Neden Öldürdüm?” Hikayesinin Psikanalitik Tahlili

Agim Rifat Yeşeren, Çağdaş Kosova edebiyatında şiir ve hikaye 
tarzı eserleriyle hayatı, sanatı, sanatçılığı sorgulamayı seven bir yazardır. 
Bu durum, onun eleştirel bakış açısından kaynaklanmaktadır. “Ne mi olmak 
istemem, Ne mi olmak isterim”10, “Bıktım Şiirden”11 gibi şiirlerinde de 
yazarın bu sorgulayıcı tarafı gözlemlenmektedir.

Hikayede, anlatıcı bizzat metnin öznesi olarak yazar kişiliğiyle 
karşımıza çıkar. Hikaye, yazar olan anlatıcı-kahramanın okurla monologu 
şeklinde başlar. Hikayede aslında sadece bir kahraman vardır. O da bu 
anlatıcı-kahramandır.

Agim Rifat, bu hikayede yazarlığın belli yönlerini ortaya koyma 
gayretindedir. Mesela daha ilk paragrafta “Ben yazarım. Nerede olsam 
nerede bulunsam, fırsatı kollar yazarım. Seni yazarım, beni yazarım, onu 
yazarım. Bir de, ne bileyim, Tanrı günahıma yazmasın, bakarsın olmadık 
şeyler de yazarım.” ifadeleriyle yazarlığın mekan ve anlatılan kişi ayrımı 
yapmadığını belirtir. Bunun yanında hayal ürünü olanın da yazılabileceğini 
ifade eder.

Yazar, hikayede ilk cümlesiyle “yalnızlık” temasına vurgu yapar. 
Kendisinin yazar olduğunu ifade eden anlatıcı-kahramanın bir diğer teması 
“yazarlık tutumu”dur. Yazar ilk paragraflarda yazarlıkla ilgili değerlendirmeler 
yapar. Yazarlığın olumlu ve olumsuz yanlarını vurgulamak ister: “Yazmak 
iyidir, yazmak kötüdür. Hangi açıdan bakarsan o öyledir.” der.

Anlatıcı-kahramanın yalnızlığında ortaya çıkan nevrotik durum 
hikayenin temelini oluşturur. Anlatıcı-kahramanın, hikayenin başında 
kullandığı ilk cümle “Yalnız kaldı mı insan ne yapar?” sorusudur. Bu soru, 
ilerleyen kısımlarda daha net görülen, hikayenin nevrotik bir durumun 
temelinde oluşturulduğunu belirtir. Bir yazar yalnız kaldı mı her şeyi yazar, 
aynı zamanda  gerçekte olmayan şeyleri de yazar, şeklinde bir düşünce 

9 Agim Rifat Yeşeren, Hususi Su, Tan Yayınları, Priştine 1991, s. 45-51.
10 Agim Rifat Yeşeren,  Agim Rifat Yeşeren, Ne Mi Olmak İsterim Ne Mi Olmak İstemem, Tan Yayınları, 
Priştine 1983.
11 Agim Rifat Yeşeren,  Agim Rifat Yeşeren, Bıktım Şiirden, Tan Yayınları, Priştine 1985.
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ortaya atılır. Hikayede belirtilen bu tavır, psikanalitik edebiyat kuramının 
yaratıcılıkta yalnız kalmanın gerekliliği fikrini destekler niteliktedir: 
“Özellikle şizofreni konusunda yaptığı çalışmalarla tanınmış olan Silvanı 
Arieti, yaratıcılıkla ilgili araştırmalarda, yaratıcılığın ortaya çıkabilmesinin 
ilk koşulu olarak, bireyde ‘yalnız kalabilmeye yönelik bir kapasite’nin varlığı 
vurgulanmaktadır.”12

Kahraman-yazar, yalnızlıktan sıkılır ama bu yalnızlığı gidermek 
için gerçek dünyaya müracaat etmez. Kendi bilinçaltına müracaat ederek 
“uyarıcı, yapıcı, uyandırıcı bir dost” yaratmayı tasarlar. Fakat burada dikkat 
çeken, bu yaratmasına karışmalarından korktuğu ve “siz” diye hitap ettiği 
bir kitle vardır. Bu kitle ona hep yapmadıklarını yaptırmaya çalışmaktadır. 
Yazar-kahraman, bu kitleye hitap ederek “Ama dur, bekle, dinle, deme. 
Bedava. Dinlemem. Hiç dinlemem. Bugüne kadar hep sizi dinledim de ne 
oldu?” diye sitem eder. Bu ifadelerinin devamında siteminin nedeni belli 
olur: “Yapamadıklarınızı bana yaptırmaya, özlediklerinizi bende görmeye, 
irade, namus, sevgi, saygı gibi kavramlara hiçbir zaman tutulamadığınız 
halde, onları bana aşılamaya çalıştınız da ne oldu?”. Bu ifadelerle yazarı 
sürekli irade, namus, sevgi, saygı gibi kavramlarla yönlendirmeye çalışan, 
fakat kendileri bu kavramları benimseyememiş bir kitle karşımıza çıkar.

Henüz asıl hikayeye geçmeden verilen bu paragraf hikayenin 
temelini teşkil etmektedir. Burada aslında “siz” diye hitap edilen kitle 
toplum ya da süperegodur. Toplumun burada gördüğü işlev, Freud’un ortaya 
attığı psikanalitik kavramlardan biri olan “süperego”nun kaynağını aldığı 
aile, çevre, okul, din, gelenek gibi ögelerin oluşturduğu kural ve değerler 
bütünlüğünü kontrol etmektir. Kolcu, bu durumu “Toplumsal hayat, kanunlar, 
töreler ve genel ahlak kuralları dürtülerin, istek ve itilerin açığa çıkmasını, 
gerçekleştirilmesini engeller. Onları bastırmaya transfer etmeye çalışır.”13 
şeklinde açıklar. Yazar da aynen bunu yapmaktadır. Bastırmaya çalıştığı 
duygularını yazarak özgür bırakacaktır.

Anlatıcı-kahraman, en sonunda Mendo adlı tipi yaratır. Bu yaratma 
durumunun kaynağı psikanalitik kuramda şu şekilde açıklanmaktadır: 
“Freud’un düşlem dediği esas itibariyle sanatçının fiktif anladığı 
biçimde gündüz düşü gören yazar olarak değil de düş kuran yazar olarak 
algılamak daha yerinde olacaktır. Kimi hayat sahnelerinin düş yardımıyla 

12 Oğuz Cebeci,  Oğuz Cebeci, Psikanalitik Edebiyat Kuramı, İthaki Yayınevi, İstanbul 2004, s. 145.
13 Ali İhsan Kolcu,  Ali İhsan Kolcu, age, s. 200.
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kurgulanmasıdır arzu edilen.”14 Hikayenin bu kısmından itibaren Arieti’nin 
yaratıcılığın ön koşulu olarak gördüğü durum olan “gündüz düşleri”ne şahit 
olunmaktadır. Yazar, yalnız kaldığı bir zaman diliminde bir çeşit “gündüz 
düşü” yaşamaktadır.15  Okur, birden sanatçının hayal dünyasına dalar. 
Hikaye’de yazar-kahraman, oturduğu çalışma masasındayken bir oyun gibi 
gündüz düşlerine dalar ve okuru farklı zaman ve mekanlara sevk eder. Bu 
durumu psikanalitik edebiyat kuramına göre Cebeci şöyle açıklamaktadır: 
“Gündüz düşlerinin oyuna dönüşmesi durumunda oyun kurucusunun bir lider 
figürü olarak ortaya çıktığını görürüz. Buradan bir adım ileri gidildiğinde 
ise, kurgusal yaratım söz konusu olacaktır. Bu kez, eylemin yerine düşünceye 
dalma, böylece olay üzerinde kontrol kurma, duruma hakim olma ve bundan 
zevk alma süreçleri geçmiştir.”16

Mendo tipi bir yandan yazar-kahramanın yukarıda bahsettiğimiz 
süperegosunu oluşturan “toplum” fenomenini temsil eder. Mendo, toplumun 
yaptığı gibi yazar-kahramanı çeşitli konularda uyarır, ona yeni bir kişilik 
kazandırır ve onu uyandırır. Ona evden çıkmasını, hayata karışmasını, şiir 
yazmamasını, öğrenim görüp beleş yaşamamasını, içki içmemesini, sigarayı 
bırakmasını, kız arkadaşından ayrılmasını emreder. Toplum da zaten belli 
bir noktada bireyden bunları bekler.

Mendo’yu dinleyen yazar-kahraman, onun sözünden çıkmamaya 
başlar, fakat Mendo hakkında söylentiler çıkar. Yazar-kahramana 
bıraktırdıklarının aynısını kendisi yapar. Yazar-kahraman, bu duruma bir 
süre inanmak istemez. Ama bir gün nöroloji kliniğine giderken Mendo’yu 
ayrıldığı kız arkadaşıyla görünce her şeyi anlar. Yazar-kahraman, Mendo’yu 
öldürmeye/silmeye karar verir. Fırsatını kollar ve Mendo’yu siler. Mendo, 
her ne kadar silinse de yazarın kafasında gizliden gizliye hep olacaktır. 
Hatta başka Mendo’lar da olacaktır. Bu durumu, Altay Suroy Recepoğlu 
şöyle değerlendirmektedir: “Böylesine öykünün son noktasına varılır. Ama 
bu öykü böylesine bitmiş değildir. Belleğimizde hemen yeni Mendo öyküleri 
canlanır.”17

Kris Ernst, sanatçının eseriyle bütünleşmesini psikanalitik yönden 
şöyle değerlendirmektedir: “Sanatçının bir kahraman olarak görülmesi 

14 Ali İhsan Kolcu,  Ali İhsan Kolcu, age, s. 207.
15 Elif Yılmaz,  Elif Yılmaz, agt, s. 13.
16 Oğuz Cebeci,  Oğuz Cebeci, age, s. 139.
17 Altay Suroy Recepoğlu,  Altay Suroy Recepoğlu, Kosova’da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, TC 
Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2001, s. 305.
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ve ödüllendirilmesi, kendisine bazı özgürlüklerin, örneğin marjinal 
hayatlar yaşama özgürlüklerinin tanınması ve bazen de, sanatçının toplum 
tarafından bu tür bir yaşam sürmeye zorlanması, bununla ilgilidir.”18 
Oğuz Cebeci de bu ifadelere şunları eklemektedir: “Sanatçıyı ele alan 
bazı tanımlarda, sanatçı yapıtının anne-babası olarak görülmekte, bazı 
durumlarda yapıtından ayrılamayacağı husus vurgulanmaktadır. Bu durum 
yapıtından ayrılmaktansa gerçek ya da hayali intihara başvuran ya da 
yapıtını yok eden sanatçıların durumunu da açıklamaktadır.”19 Kris ve 
Cebeci’nin yorumlarından da anlaşılacağı gibi sanatçı, bazı durumlarda 
yapıtının içinde yer alır ve bütünleşir. Bu durum, yazarın yarattığı diğer 
karakterlerle de bütünleşmesini sağlar. Hatta kendisini yarattığı karakterlerin 
anne-babası olarak görür. Hikayede yazar-kahramanın Mendo’yu yaratması 
sonrasında Mendo, ona “Merhaba lan.” diye hitap eder. Yazar-kahramanın 
ona şöyle karşılık verdiğini görürüz: “Ben senin lan’ın değilim, babanım.” 
Görüldüğü gibi yazarın kendisini, yarattığı kahramanın babası olarak 
görmesi söz konusudur, fakat hikayenin ilerleyen kısımlarında rollerin 
değiştiğini görmekteyiz. Mendo, akıl vericiliğiyle yazar-kahramanın babası, 
üstadı olmuştur. Hikayenin sonunda ise baba olarak görülmeye başlanan 
Mendo’nun yazar-kahramanın sevgilisiyle birlikteliği sebebiyle yazar-
kahraman tarafından öldürülmesi/silinmesi söz konusudur.

Hikayede, az önce belirttiğimiz gibi toplumun yapma dediklerinin 
yine toplum tarafından yapıldığı alegorik biçimde anlatılmaktadır. Yazarın 
en sonunda yine toplumdan kaçtığını, uzaklaştığını görmekteyiz.

Ali İhsan Kolcu, yazarın, eserinde yaşantılarından sonra tekrar 
gerçek dünyaya ve gerçek kimliğine döndüğünü ifade eder: “Yazar tıpkı bir 
aktör gibidir. Her gün birkaç rolü, hayatı boyunca da binlerce rolü oynar, 
sahnede yaşar. Fakat işi bitince tekrar gündelik hayattaki yaşantısına, 
kimliğine döner. Gustave Flaubert’in ‘Madame Bovary kimdir?’ sorusuna 
‘Benim.’ diye cevap vermesinin nedeni de budur.”20 Hikayedeki Mendo’yla 
yazarın işi bitmiş ve yazar onu silmiştir.

18 Oğuz Cebeci,  Oğuz Cebeci, age, s. 140.
19 Oğuz Cebeci,  Oğuz Cebeci, age, s. 140.
20 Ali İhsan Kolcu,  Ali İhsan Kolcu, age, s. 217.
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Sonuç

Psikanalist yönteme yeni bir bakış getiren Carl Gustave Jung, 
yazarın kişiliğinden çok edebi metnin figürlerine yönelmeyi savunmaktadır.21 
Yeşeren de “Mendo’yu Neden Öldürdüm?” adlı hikayesinde yer alan iki 
kahramanı, aslında bir yazarın iki yönünü, psikanalist yöntemin bakış açısına 
uygun şekilde yansıtmaktadır. Agim Rifat’ın “Mendo’yu Neden Öldürdüm?” 
hikayesinde yazar, nevrotik durumu ifade eden birçok malzeme ortaya 
koymuştur. Hatta belki okur tarafından bu durumun iyice fark edilmesini 
sağlamak ister ve yazar-kahramanın “nöroloji kliniğine” gideceğini ifade 
eder. Yazar-kahraman ve yazar-kahramanın ortaya çıkardığı karakter birer 
nevrotik kişiliktir. Bu nevrotik kişiliklerin özellikleri üretme sancısı çeken 
bir yazarın içine girdiği psikolojiyle uyuşmaktadır. 

Psikanalitik edebiyat kuramının yazar için beklediği yalnızlık, 
gündüz düşleri ve bu düşlerin bir oyuna dönüşmesi, kendisini oluşturduğu 
kahramanların anne-babası olarak görmesi, bazı durumlarda yapıtından 
ayrılmaktansa hayali veya gerçek intihara başvurması ya da yapıtını yok 
etmesi gibi özellikler bu hikayede açık şekilde ortaya koyulmuştur. 

Yazar-kahramanın nöroloji kliniğine gitmesi, yalnız kalması, kendi 
bilinçaltından yarattığı karakter ve tipleri yine kendisinin silmesi, toplumdan 
kaçması gibi durumlar psikanalitik edebiyat kuramında “Freud’a göre sanatçı 
nevrotik bir kişiliktir yani ruh hastası sayılır.”22 şeklinde açıklanmaktadır. 
Çünkü  yazar; her ne kadar aşk, din, ahlak, sosyal hayatla uyum, sınıf çatışması, 
yazar-toplum ilişkisine toplum üzerinden temas etmişse de bunların hepsinin 
üstünde kendi iç buhranını ifade eder. Kendisiyle, süperegosuyla tartışır.

Sonuç olarak, Agim Rifat Yeşeren’in psikanalist bakış açısını 
ve psikanalitik edebiyat kuramını oldukça iyi özümsediği ve eserlerinde 
başarıyla kullandığı anlaşılmaktadır.

21 İlhan Genç,  İlhan Genç, Edebiyat Bilimi Kuramlar-Akımlar-Yöntemler, 2. Baskı, İzmir 2007, s. 
255.
22 Ali İhsan Kolcu,  Ali İhsan Kolcu, age, s. 200.
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ABSTRACT
The Republic of Macedonia has a long tradition of local government, 

which dates back more than 60 years, and the constitutional status gained in 
1946. Municipalities at that time had a wide range of powers and an independent 
source of income, and a system of direct citizen participation in the activities 
of municipal committees. 

Seventies and early eighties of the last century, the renaissance years of 
local government, as in Europe there was the wave of local reforms aimed at 
strengthening the authority of local governments and their financial coverage. 
The culmination of  series of initiatives, resolutions and draft documents, was 
the adoption of the European Charter of Local Self-Government of the Council 
of Europe in 1985.

The local self-government units are legal entities and they are autonomous 
in the performance of their constitutional and legal responsibilities defined, 
through their representatives in municipal bodies.

Macedonia has a single-tier system of local government. Municipalities 
are units of local self-government. City of Skopje, the capital city, has a slightly 
different system of local self-government with a mix of city and municipalities 
with broader powers.

According to the Constitution and the Law on Local Self-Government, 
all municipalities have the same legal status, the same sources of funding 
and the same responsibilities. Regardless, everyone is independent in the 
performance of functions, which means having the same essential function, 
choose the same type of body with the same position, formally have the same 
relationship with the central government and enjoy the same legal and judicial 
protection of their position and work and their responsibilities.

After the independence of the Republic of Macedonia during the transition 
period included reforms and change of territorial organization, which resulted 
in the adoption of the Law on Territorial separation and determination of units 
of local self-government in 1996, in which the number of municipalities from 
34 to 123 municipalities.

With the signing of the Ohrid Framework Agreement, the Republic of 
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Macedonia made significant reforms and territorial division, so that on the basis 
of the Law on Territorial Organization in the country created 84 municipalities 
and the City of Skopje (10 municipalities in Skopje and the City of Skopje as a 
separate unit of local self- government), total 85 municipalities.With territorial 
organization in 2005, Macedonian municipalities neither spectacular nor 
particularly large small, when they are compared with other countries in the 
region and other countries of Central and Eastern Europe.With this  territorial 
division in 52 municipalities, besides the Macedonian language and the 
Cyrillic alphabet in use are and the languages of the communities that are not 
majority in the Republic of Macedonia; 28 municipalities in use is Albanian 
language and alphabet; in four municipalities Turkish language and alphabet 
in one municipality in use is the Serbian and Roma language and alphabet.

In Macedonia, the most problematic topic that is the focus of interest of 
local authorities from 1991 until today is the financial independence of local 
authorities from the central budget and the constant lack of funds to carry out 
municipal powers.

European Charter of the Council of Europe on local government and the 
decentralization process in the country that began in 2005, allowed the local 
government to take greater responsibility and accountability for the interests 
of the citizens to be more actively involved in the implementation of the 
responsibilities of local government, or they can be effectively served by the 
administration which is closest to them. Regardless of the reasons (political, 
economic, technological changes, etc.) decentralization - transferring fiscal, 
political and administrative responsibilities to lower levels of government are 
happening everywhere, with different rates and in different ways.

The Law on Local Self-provided power to local governments, but their 
practices are needed funds.Framework method and sources of funding of 
local government units are provided in the Law on Financing of Local Self-
Government. In addition, other legislation provided more specific sources of 
funding to local government units.

The purpose of this document is to determine whether existing resources 
and real flow of funds in municipalities sufficient to fulfill their responsibilities 
fully and to analyze whether and decentralization in the country, especially 
fiscal practically enabled strengthening local government in order to realize 
the interests of the people, their involvement in decision making, whether 
factual application of the principles of accountability and transparency in the 
process of creating a budget and whether citizens are served by more efficient 
administration that is closest to them, as key European application of the 
subsidiarity principle.This is because there is an opinion that municipalities 
are facing problem of volume of funds required to carry out their work, they 
are inadequate or little available in this direction should be given expert 
recommendations and to take measures and activities to increase of municipal 
revenue.
Key words: Finance, local government, financial problems, budget



.

158 

Dr. Farie ALİU

YASAL ÇERÇEVE DAHİLİNDE MAKEDONYA 
CUMHURİYETİ  YEREL YÖNETİM BİRİMLERİNİN 

FİNANSMAN ŞEKLİ

Doç. Dr. Farie ALİU

Makedonya – Gostivar, Uluslararası VİZYON Üniversitesi Öğretim Üyesi, 
aliufarie@yahoo.com

ÖZET

Makedonya Cumhuriyeti 60 yıldan fazla yerel yönetimler geleneğine 
sahip olmakla beraber 1946 yılında anayasal statü elde etmiştir. Geçmişte 
belediyelerin yetkileri çok geniş olmakla beraber mali kaynakları da 
bağımsızdı. Ayrıca vatandaşlar Belediyelerin faaliyetlerine doğrudan katılma 
hakkına sahiptiler. 1970’li yıllar ile seksenli yılların başında Avrupa’da 
olduğu gibi Makedonya’da da yerel yönetimlerin yetkilerini güçlendirmeye 
ve mali iyileştirmeye yönelik reformlar gerçekleştirilmiştir. 1985 yılında 
Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartına bağlı olarak bir çok 
zirve, girişim ve taslak belge kabul edilmiştir. Ülkenin bağımsızlığını ilan 
etmesinden sonra merkezi hükümetin gücünü birleştirme (konsolidasyon) 
ihtiyacı doğmuştur. Makedonya’da yerel yönetimler ile ilgili reformlar 
1991 yılında Anayasanın kabulü ve bağımsızlığın ilan edilmesinden sonra 
başlatılımıştır. Makedonya’da yerel yönetimler ile ilgili tek bir sistem 
mevcuttur. Belediyeler tüzel kişi statüsünde olmakla beraber anayasal ve 
yasal sorumlulukları yerine getirirken bağımsız hareket ederler. Başken 
Üsküp ise büyükşehir belediye statüsünde olmakla berabre bünyesinde 
birçok alt belediyeyi kapsamaktadır. 

Ülke 1996 yılında geçiş dönemine bağlı olarak bölgesel ayırıma 
gitmiş ve Yerel yönetimler kanun kabul edilmesi sonucunda 34 olan belediye 
sayısı 123’e yükselmiştir. Ohri çerçeve anlaşmasının imzalanmasıyla 
Makedonya Cumhuriyeti Yerel yönetimler kanununda önemli değişiklilker 
yapmış ülke toplam 85 belediye (il) ve Üsküp büyükşehir belediyesinden 
oluşmuştur. Makedonya’da yere yönetimler ile ilgili 1991 yılından bugüne 
dek süregelen en önemli sorun, yerel yönetimlerin mali özerkliğinin 
merkezi yönetim tarafından sağlanmaması ve buna bağlı olarak ortaya çıkan 
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finansal sıkıntılardır. Avrupa Konseyi Yerel Yönetimler Özerklik Şartına 
bağlı olarak 2005 yılında başlayan ademi merkeziyet süreci vatandaşların 
hakları ile ilgili yerel yönetimlere daha fazla sorumluluk yüklemektedir. Bu 
küresel eğilim ve anlayış (yerel yönetimlere, merkezi yönetim yetkisinin 
olmadığıkendi alanlarında faaliyetlerini gerşekleştirme hakkına sahiptir) 
kamu hizmetlerinin sunumunda daha verimli olmakla beraber kaynakların 
daha verimli tahsisine imkan sağlamaktadır. Bu belgenin amacı, mevcut 
kaynakların belediyelerin sorumluluklarını yerine getirmesi için yeterliliğini 
ve bunun ademi merkeziyet süreci içinde olup olmadığını analiz etmektir. 
Özellikle vatandaşların çıkarlarını ve taleplerini karışlamak için mali açıdan 
yerel yönetimlerin güçlendirilmesi ve desteklenmesi pratikte mümkün 
görünmekle beraber vatandaşların, vesap verilebilirlik ve şeffalık ilkesine 
dayalı bütçe oluşturma sürecinde bilgilendirilmesi gerekliliğini ortaya 
koymaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Finansman, yerel yönetim, mali problemler, 
bütçe.
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Introduction

This document was prepared after the beginning of the process of 
decentralization and fiscal decentralization inthe Republik of Macedonia

The decentralization process started on July 1, 2005, which practically 
had to strengthen the local government for the interests of citizens to be better 
involved in the implementation of local government and to be effectively 
served by the administration which is the closest to them.

The Law on Local Selfgovernment  are provided competencies  to 
local government, but their practices are needed funds.Тhe  method and 
sources of funding of local government units are provided in the Law on 
Financing of Local Self-Government.In addition,with  other regulations are  
provided more specific sources of funding to local government units.

The purpose of this document is to determine whether existing 
resources and real flow of funds in municipalities sufficient to fulfill their 
responsibilities fully and to analyze whether and decentralization in the 
country, especially fiscal practically enabled strengthening local government 
in order to realize the interests of citizens, their involvement in decision-making 
process, or are there actual application of the principles of accountability 
and transparency in the process of creating a budget and whether citizens 
are served by more efficient administration that is closest to them as key 
European application of the subsidiarity principle.This is because there is an 
opinion that municipalities are facing problem of volume of funds required 
to carry out their work, they are inadequate or little available.Then based 
on the established conclusions, to provide expert recommendations and to 
form a list of policies Association of Local Government Units (ALGU)upon 
which will take measures and activities to increase municipal revenue.

1. Legal and institutional structure of local government in the Republic 
of Macedonia

The Republic of Macedonia has a long tradition of local government, 
which dates back more than 60 years, and the constitutional status gained 
in 1946.Municipalities at that time had a wide range of powers and an 
independent source of income, and a system of direct citizen participation in 
the activities of municipal committees.During the 1950s and 60s, implemented 
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many changes, including the introduction of local referendums, territorial 
reform, improvements in service delivery and enabling local units to carry 
out the same, according to municipal statutes.During the 1970s and 80s, the 
municipalities in the country were bigaccording to the number of inhabitants 
and on the size of the territory, and had broad powers, including in the field 
of economy and civil protection. In  this  period  there was two-tier system 
with municipalities and counties. Therefore, the model of local government 
proved cumbersome and restrictive in terms of development. Research1 has 
shown that while a third of municipalities were developed, as other  were 
underdeveloped.

In this period of the last century, the renaissance years of local 
government, as in Europe there was the wave of local reforms aimed at 
strengthening the authority of local governments and their financial coverage.
The culmination of  series of initiatives, resolutions and draft documents, 
was the adoption of the European Charter of Local Self-Government of the 
Council of Europe in 1985.

Legal and institutional structure of local government after the 1.1. 
independence of the Republic of Macedonia

The Independence of the country created a need for the consolidation 
of power in the central government. Accordingly, transitional reforms of 
the system of local self-government in Macedonia were initiated after the 
country gained independence with the adoption of the Constitution in 1991.
Although it is guaranteed the right to local self-government as a constitutional 
basis and autonomy of municipalities, municipal power at the same time was 
reduced with centralized powers.

After independence, as a consequence of the overall effort to reform 
the system, in terms of macroeconomic imbalances, economic sanctions 
and embargoes, unstable political system in the region and worsening 
fiscal situation, from the extreme decentralization change into the  extreme 
centralization, even though with strengthened positions central government, 
while local authorities lost their functions and financial resources. 

The Constitution of the Republic of Macedonia guarantees citizens 
the right of local self-government and provide that units of the local self-

1Document for policies of increasing municipal financial revenues, Skopje, 2008www.zels@org.mk
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government are municipalities, in which may be established forms of local 
government, that municipalities are financed by own sources of income 
determined by law and funds from the republic and local government is 
regulated by law, acceptable to the majority2.

The transition period (1991 - 1999) included several initiatives 
to amend the local government system, which resulted in the first Law 
on Local Self-government (1995), the Law on Territorial separation and 
determination of units of local selfgovernment (1996), the Law on the City 
of Skopje (1996) and the ratification of the European Charter of Local 
self-Government (1997). The provisions of this document and LSU are: 
constitutional and legal foundations of local government, the concept of 
local selfgovernment, the scope of local government, protecting the border,  
conditions to perform the functions,  administrative oversight work of 
LSU, sources of funding, the right to legal protection and borrowing of 
local selfgovernment.

The constitutional concept of local government has  following main 
features3:

Local government is single- tier;	
Units of local self-government are municipalities;	
Municipalities are financed by own sources of income determined 	
by law and by funds from the country;
Municipalities are independent in performing the responsibilities 	
set out in the Constitution and the law, and the supervision of the 
legality of its work is performed by the Republic;
Republic by law can delegate  to perform certain activities of the 	
municipality.
At the end of 1998 was established Ministry of Local Self-

government, and in 1999 was adopted decentralization strategy.Macedonia 
has a single-tier  system of local government. Municipalities are units of 
local self-government. City of Skopje, the capital city, has a slightly different 
system of local self-government with a mix of city and municipalities with 
broader powers. The legislation gives municipalities the right to form and 
to delegate some of its powers which are of local importance for residents 
of local communities.The local self-government unitsare legal entities and  

2Article 114 of the Constitution in the Republic of Macedonia, Official Gazette no. 52/91
3European Charter of Local Self- Government units in the Republic of Macedonia, Official.
Gazette no. 23/1997 year
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they are autonomous in the performance of their constitutional and legal 
responsibilities defined, through their representatives in municipal bodies. 

Competence, organization and operation of the bodies of LSU, forms 
and manner of participation of citizens in decision-making on matters of 
local importance, establishment, operation and forms of local government, 
as well as other issues of importance to local self- government are realized 
by adopting a statute (clearly stating all regulations of the municipality) 
and other regulations, which should be published before they put into 
force. The publication of these documents takes place in official journals / 
newsletters.

Local self-government units have their own flag and coat of 
arms , which differ from the coat of arms k and the flag of the Republic 
of Macedonia,  the other units of local self- government, international 
organizations,  as well as coat of arms and flag of another state or unit 
of local self- government of another country.The local self-government 
units in the time before the start of the decentralization processwere not 
fully prepared and completed with human resources to implement the 
competencies that were provided by the law. In this context, the units were 
centered on undertaking  of the  competences in the field of urban planning. 
The competences in the field of utilitiestill now aremanaged by LSU and 
performed by public utility Company, founded by municipalities.

The municipality is based on the territory of one or more villages 
and settlements, in which citizens are connected by common needs and 
interests, which are conditions of material and social development and 
participation of citizens in decision-making to local needs and interests. 
Municipalities may be urban, rural or mixed.

According to the Constitution and the Law on Local Self-
Government, all municipalities have the same legal status, the same 
sources of funding and the same responsibilities.Regardless, everyone is 
independent in the performance of functions, which means having the same 
essential function, choose the same type of body with the same position, 
formally have the same relationship with the central government and enjoy 
the same legal and judicial protection of their position and work and their 
responsibilities .
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2. Territorial organization / division of the Republic of Macedonia

The territorial organization of  the local self-government units  in 
every country in the world is not the sameand is reflects its historical, social, 
demographic and cultural development.It is a complex task, and essentially 
determines the success of the system of local self-government, economic 
viability and determines the quality of life of citizens, so in determining the  
regional structure of the countries should respect the economic viability 
of their establishment, to provide a real opportunity for the functioning of 
local government units and  in the near future to have the ability to meet the 
needs of its residents.

After the independence of the Republic of Macedonia during the 
transition period included reforms and change of territorial organization, 
which resulted in the adoption of the Law on Territorial separation and 
determination of units of local self-government in 1996, in which the number 
of municipalities from 34 to 123 municipalities. According to the Law on 
the city of Skopje in 1996, it is provided within the City of Skopje constitute 
areas of seven municipalities (Center, Kisela Voda, Gazi Baba, Karposh, 
Chair, Shuto Orizari and Gorce Petrov) and the Municipality of the City of  
Skopje. In this context, the city of Skopje, the capital city of the Republic 
of Macedonia, is formally the separate unit of local self- government, but 
with reduced responsibilities and opportunities for management with the 
major and capital infrastructure facilities.

Macedonia has a complex economic, geographic, demographic, 
urban, cultural, ethnic, linguistic and religious unit.In the period from 1996 
to 2005, unfortunately we have very few examples of municipal cooperation. 
This stems from the fact that the powers are small, as the financial power of 
municipalities is small.

For the first time in the country, before the adoption of the Law on 
Territorial Organization in Parliament  is organized  the national Referendum 
on territorial organization and more than 40 local referendums on the issue.
National referendum failed because the vote took 35% of the number of 
registered voters in the population, that is not a legal requirement, which 
should be more than 50% of the registered voters of the population.

With the signing of the Ohrid Framework Agreement, the Republic 
of Macedonia made significant reforms and territorial division, so that on 
the basis of the Law on Territorial Organization in the country created 84 
municipalities and the City of Skopje (10 municipalities in Skopje and 
the City of Skopje as a separate unit of local self- government), total 85 
municipalities, whereas from 2013 exist 82 municipalities.
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With territorial organization in 2005, Macedonian municipalities 
neither spectacular nor particularly large small, when they are compared 
with other countries in the region and other countries of Central and Eastern 
Europe, so that, the average size of the population in the municipalities in 
the country has increased from 16 443 to 24 078, actually higher than in 
many other countries in transition, such as Slovenia is 10 345 and 15 608 
in Poland.In terms of the size of the area, due to the high concentration 
of population in major cities (almost 1/3 of the population lives in the 
capital Skopje) and the fact that large parts of the country is mountainous 
territory,the municipalities in the country on average larger in size of the 
area compared to countries in the region (for example, the average size in 
the country is 306 km2, while in Slovenia, averaged only 105 km24).

With this territorial division in 52 municipalities, besides the 
Macedonian language and the Cyrillic alphabet in use are and the languages 
of the communities that are not majority in the Republic of Macedonia; 
28 municipalities in use is Albanian language and alphabet; in four 
municipalities Turkish language and alphabet in one municipality in use is 
the Serbian and Roma language and alphabet.

3. Responsibilities of the local Self-Government units 

Under the Law on Local Self-Government, and in accordance with 
the principle of subsidiarity, local government units have the right in its 
area to perform activities of public interest of local importance, which is 
not excluded from their jurisdiction or not within the competence of the 
authorities of the state government.

Local government units  and before the adoption of the Law on 
Local Self-Government in 2002 were responsible for areas such as urban 
planning and utilities.Therefore, through previous research and experience 
has found that municipalities have sufficient capacity to carry out these 
responsibilities independently.

The main objective of the reform of local self- government is the 
democratization of society and the improvement of service delivery at the 
local level.The reform refers not only to the processes associated with the 
transfer of powers from central to local level but also on other components, 
such as fiscal decentralization, territorial reorganization, capacity building 
and legal and financial oversight.

4 Law of Local Self-Government Official Gazette in RM no. 2/2005; Law on Territorial Organization in RM 
Official Gazette, no.55 / 2004
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The process of decentralization, through laws and regulations 
in different areas, establish a broad list of responsibilities, rights and 
responsibilities of local self- government unitsto absorb all the new 
responsibilities and to act effectively and efficiently in accordance with the 
principle of the rule of law in every situation.

At the same time, the authorities should independently make decisions 
about costs. Fiscal decentralization can appear in different forms and how: 
selffinancing, covering costs over  payment of compensation of the service 
users, co-financing or joint provision of services in which participants 
participate separately in the provision of services and infrastructure, 
increase local revenues through collection of property taxes or sales, as 
well as through indirect taxes, inter-institutional transfers that are diverted 
general revenue collected by the central government to local government 
or to specific users and finally powers to municipal debt and mobilizing 
national resources or local authorities through guarantees of indebtedness.In 
any case, the exercise of powers of LSU need to be supported financially, or 
to finance the implementation of obligations under delegated competencies.

The powers set out in the Act are performed in accordance with 
standards and procedures established by law. This means that when with 
special law are regulating the competences, its necessary to establish 
standards and procedures for their execution.
The powers of local self- government units based on the law in the 
following areas5:urban planning, environmental protection and the nature, 
local economic development, local level utilities, culture, sports and 
recreation, social welfare and protection of children, education, health care, 
firefighting.

The Law on the City of Skopje as the special law that refers only 
to the City of Skopje and the municipalities within it predicts deviations 
in powers of municipalities in cities and towns over other units of local 
government in the state. The competence of these local government units is 
distributed in a way that if the city is responsible for secondary education in 
the territory of the city and the ten municipalities therein,  municipalities are 
responsible for primary education.Also, if the city is responsible for spatial 
and general town plan, municipalities are responsible for the detailed plans.

5Local Self-Government Law, Article 22, Official. Gazette in the Republic of Macedonia, nr. 5 
years from 29.1.2002.
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4. Evolution of the financing of local Self-government units

In Macedonia, the most problematic topic that is the focus of interest 
of local authorities from 1991 until today, is the financial independence of 
local authorities from the central budget and the constant lack of funds to 
carry out municipal powers. 

In the first period from 1990 to 1996, there is no law on the 
financing of municipalities.The financing of municipalities are regulated 
by various laws and regulations, which creates some uncertainty and lack 
of transparency in the financing of municipalities.In most, the transfer of 
the funds came from the central budget, which are generally politicized and 
subjecting the principle of separation of funds in the country, according to 
which political elite belongs the mayor.During this period, all the budgets 
of the municipalities in the country attended by no more than 0.5% of GDP 
(gross domestic product).

The system of financing of municipalities was  serious negative 
indicator, which spoke of the high degree of centralization of the country. 
The administration of local taxes and fees that are transferred to local 
authorities, were pursuing the central financial institutions, represented by 
the Ministry of Finance and the Public Revenue Office of the Republic of 
Macedonia.

At this time began the process of privatization of former state capital 
and enterprises. Under the Law on the privatization of state capital in 
enterprises6, local self - government units did not have any financial benefits 
received from funds from the privatization  obtained , except possibly 
realized sales tax on real estate while changing the owner of real property 
that was privatized.In this period municipalities also had no ownership of 
the buildings and the land on which were built the infrastructure facilities 
of the competencies of the local authorities. The entire property after the 
independence of the Republic of Macedonia became the property of the 
state.

From 1996, the second phase began with the adoption of the Law on 
Local Self-Government, and therefore, the law tipulate specific provisions 
which regulated sources of funding to municipalities in the country7. 

6Official Gazette in the Republic of Mcedonia, No. 37/1996
7Article 62, 63 and 64; Law on Local Self-Government (Official Gazette no. 5/2002)
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This system of financing local self- government unite on the  paper 
was viable, but in reality has proved generally inapplicable because nearly 
all taxes and fees are linked with other material laws that marginalize 
provisions for financing local self-government units of the Law on Local Self- 
government.Municipalities in this period was administered compensation 
for construction land, and in some municipalities etc. urban rent, for which 
there was no legal basis upon adoption of the Law on Construction Land in 
2001.

A typical instrument that existed a long time in the country were 
laws restricting source revenues to finance public needs8, which each year 
is limited level source revenues that each unit of local government in the 
country could achieve. According to the mentioned law is determined for 
each fiscal year, which is a municipality in the country as possible should snap 
(true) source income of its budget, and the surplus money, which could thus 
potentially be achieved, was transferred to a joint budget account. Moreover, 
there were no specific criteria for the division of the money, but a provision 
of the Law, which functioned as a limiting norm9, and according to which 
40% of the realized surplus funds were to be returned to the municipalities 
where they are generated. Great injustice done to the local self -government 
units with confiscation of funds derived from the sale of construction land 
owned by the state, and which are located on their territory.In the Article 6 
of the Lawon land, is defined that urban land is owned by the state or local 
legal and natural persons10 and that municipalities have only the right under 
long-term lease of land for construction of buildings of public interest and 
of local importance or setting urban equipment by local authorities on land 
owned by the state11. 

During 2004, a special the Law on Financing of Local self-government, 
which began to be implemented from June 1, 2005, with the so-called first 
phase of fiscal decentralization. This law provides that municipalities are 
funded from multiple sources, including12: 

Source revenue for municipalities that are completely charged with •	
their administration, and these source income primarily local taxes, 

8Official Gazette 64/1995; 23/1999; 8/2001; 106/2001; 21/2002; 85/2003; 96/2004 year
9Article 6, paragraph 2; Laws restricting source revenues to finance public goods (Official Gazette 
in the RM no. 23/1999 
10Official Gazette No. 53/2001 Year
11Article 31, 39 Official Gazette No. 53/2001 Year
12Law on Financing of Local Self-Government, Article 4, Official. Gazette in the RM  no. 61/04
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local taxes and administrative fees, income from property, income 
from self-contribution, local fees, income from donations, revenue 
from fines and similar source income;
Revenues from personal income tax on personal income from wages, •	
whose administration is responsible central financial administration. 
Municipalities have been transferred 3% of total revenues collected 
on this basis. Municipalities receive 100% of the personal income 
tax of individuals dealing with craft;
Grants from the State Budget and state funds, such as income from •	
value added tax - VAT, earmarked grants, block grants, capital grants 
and grants for delegated powers. The distribution of these grants is 
performed according to previously defined criteria, which are mostly 
transparent and objective.
In 2005 there were  other laws that further is regulated the financial 

system of local government. The Law on Financing of Local Self-
Government, in a systemic way are regulated  sources of funding and the 
organs responsible for the financial system of local self- government.

5. Fiscal decentralization

Fiscal decentralization means new division of financial rights and 
responsibilities, or restructuring of a two-level system of governance in 
favor of local self- government. This fact means that more fiscal operations 
will be performed by both levels of government - central government and 
local government.This model of a mix of fiscal responsibility in the theory of 
public finance is called “fiscal federalism”.Fiscal federalism in this concept 
covers the most important fiscal functions, such as charging the public 
revenue and decision making for public consumption.Establishing such a 
model of fiscal federalism should ensure real independence of the local self- 
government units and also to provide functional links between the two levels 
of government (vertical cooperation to function), adhering to the principles 
and practical tools for central influence of the democratic system.This means 
that when establishing new decentralized intergovernmental fiscal relations, 
it is very important to maintain the integrity of the entire fiscal system and 
the broader institutional context, to consider the expected consequences of 
established fiscal relations and fiscal policy.
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The development process of fiscal decentralization in the country 
is divided into two phases. The first phase began in early July 2005 and 
it included all units of local government, while the second phase of fiscal 
decentralization starts from July 1, 2007, in which created the legal 
preconditions for the transition to the second stage.The phased approach to 
fiscal decentralization,in accordance with the Law on financing of local self- 
government units is based on the following principles:

Gradual devolution of responsibilities in accordance with the capacity 	
of municipalities to undertake those responsibilities;
Equitable provision of resources for effective and smooth execution 	
of the delegated powers and
Reduce funds in the Budget and funds for the functions which will be 	
transferred to the municipalities.

5.1. First phase of the fiscal decentralization

The first phase of fiscal decentralidzacija started from June 1, 2005 
and is characterized by three main benefits of local self- government units 
as follows:

Legal responsibility of local authorities to administer local taxes, •	
fees and charges;
Transfer of funds intended for maintenance of institutions through •	
decentralized etc. earmarked grants;
Legal able to manage the funds received from the value added tax - •	
VAT and personal income tax, for which municipalities independently 
decide on the use of revenues from VAT and personal income tax.
Mostof the local government units have used this legal possibility 

and have started to look after the administration of local taxes, fees and 
charges13. One of the municipalities, the authority performed by cooperation 
with other municipalities14 (IMC), and only a small number of them decided 
administering local taxes and fees to perform PRO, with mutual rights and 
obligations are governed by contract15.

13According to the OSCE “Decentralization 2007”, 71.8% LSU have their own departments to administer local 
taxes and 9% of LSU have officers responsible for administering local taxes
14According to the OSCE “Decentralization 2007”, 3.8% of  LSU  have cooperation with other municipalities 
to administer local taxes, while 10.3% belongs to the City of Skopje and Skopje municipalities that must legally 
cooperate.
15According to the OSCE “Decentralization 2007”, only 1.3% of the municipalities administer local taxes, it 
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5.1.1. Own (basic) income of local self-governmentunits 
(tax and untaxed)

On the basis of the Law on Financing of Local Self-Government, 
own revenues of municipalities are16:
1. Local taxes, defined by law as follows:(property tax; tax on inheritances 
and gifts; sales tax on real estate;other local taxes determined by law).
2. Local fees prescribed by law: (utility fees;administrative fees and other 
local fees determined by law).
3. Local charges established by law: (fee for arranging land;fees for communal 
activities;compensation for spatial and urban planning).
4. Income from property: (income from rent; interest income;revenue 
from the sale of property whose sale does not violate public finances and 
municipalities).
5. Income from donations: (donations of funds;donations of items that need to 
be registered in the municipal property. The purpose and use of donations are 
governed by an agreement between the donor and the mayor, for previously 
approved by the municipal council.
6. Income from fines determined by law
7. Income from self-imposed, for which revenue municipality should 
introduce self-imposed by referendum and the same with the decision of the 
municipal council shall regulate the purpose, area, time that introduces self-
contribution, persons who are exempt from the self-imposed, the amount 
and method of calculation of self-contribution and other issues.

5.1.2. Revenues shared by the central government
Apart from their own income, municipal revenue-that are shared by 

the central government, and they are revenues from personal income tax 
collected in the current year and in the municipal budget is allocated to the 
following ways:

3% of personal income tax on personal income from salaries of 	
individuals collected in the municipality, which is registered as a 
permanent or temporary residence.

performs the Ministry of Finance - Public Revenue.
16Law on Financing of Local Self-Government units, Article 4, Official.Gazette in the Republic of 
Mcedonia, no.61/04
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100% of the personal income tax of individuals dealing with craft, 	
registered in accordance  with The Law on pursuant to the craft, of 
whichthe territory are registered for activities.
40% of the funds, collected from fees for conducting detailed 	
geological research and concessions for the exploitation of mineral 
resources, are the income of the municipal budget, on which  territory 
performed consulting services.

Funds from alienation and lease of construction land, owned by the Republic 
of Macedonia, ate the income and are paid on  the expense of State Budget. 
Revenues from these funds are distributed in proportion to 30% of the 
country and 70% of the municipalities of the city of Skopje and the City of 
Skopje, depending on the location of the construction land which is subject 
to sale or long term rent, according to the law, until the end of 2013. Revenue 
from these funds are distributed in proportion to 20% for the Republic of 
Macedonia and 80% for municipalities and municipalities in Skopje, 
depending on the location of the construction land which is a subject to sale, 
lease and establishing effective easement17.

 5.1.3.Transfer revenue

Transfer revenue are grants provided by the State Budget and budget 
funds. Grants ate additional revenues which are transferred to the budget 
of municipalities to finance its responsibilities according to the  law.On the 
State Budget and budget funds are allocated these types of grants:revenues 
from value added tax;earmarked grants  and capital grants;block grant;grant 
for delegated powers.The type, amount and distribution of grants to 
municipalities are part of the State Budget and budget funds. Line ministries 
and funds, by April 30 of the current year, publish the criteria, procedures 
and deadlines for the distribution of earmarked and capital grants.
1. Revenues from VAT are a grant to fund municipal competencies defined 
by law as of June 2005 and are provided in only 3% of the total paid VAT from 
the previous fiscal year,while from January 1, 2010 the amount of income 
tax on the added value created 4.5% of the total paid VAT from the previous 
fiscal year. For the distribution of revenues from VAT exists criteria that are 
set by the methodology for allocating revenues from value added tax. The 

17Article 4 of the Law Amending the Law on land (Fig. Gazette of the Republic of Macedonia, br.137 year from 
10.07.2013
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total assets of the VAT revenues collected in the previous fiscal year for the 
municipalities and the City of Skopje in the amount of 95%, while funds in 
the amount of 5% is used to finance the municipalities in which the projected 
revenues from the general budget of the municipality lower than 25% of the 
average projected revenues from the general budget of the municipalities 
on the national level.These funds are distributed linearly on the identified 
municipalities with a decision of the Minister of Finance, twice a year in 
the fiscal year, while 95% of vehicle-VAT revenues, 90% is allocated to 
municipalities, while 10% of the City of Skopje and municipalities of the 
City of Skopje18.

Of the total amount of income determined by the value added tax 
is allocated at least 50% by number of the population of the municipality 
under the surface of the municipality and the number of settlements of the 
municipality.

Example the disbursement of the VAT revenues to municipalities is 
done according to the formula:
         0,6 x EFn             o,27 x EFn           0,13 x EFn
Di = ----------- x BZi + --------------- x Pi + ---------------- xBNMi
         BZn                      Pn                       BNMn

The transfer of income from value added tax, from State Budget to 
the municipal budget are made in at least 12 installments, which are to be 
transferred by the last day of the month for the previous month, except the 
last installment, which is transferred by 15 December of the current budget 
year. For using revenue from value added tax, the municipality decides 
independently.
2. Intended grant is transferred from State Budget and from the budgets of 
the funds, and it is used to finance a specific activity. Line ministries and 
funds propose to the Ministry of Finance allocating earmarked municipalities, 
institutions and projects or programs with a budget calculation for the next 
budget year and monitor the use of categorical grants. In case of irregularities 
in the use of categorical grants, relevant ministries and funds stop the 
disbursement of funds and shall inform the Ministry of Finance.

18The Decree on the methodology for the allocation of revenues from value-added tax, which the Government is 
adopted it each year and in the Decree are set additional criteria. In recent years, the distribution is done in such a 
way that each municipality receives both the fixed part and a variable part, which is allocated 60% by number of 
inhabitants in the municipality, 27% of the surface area of   the municipality and 13% in number of settlements in 
municipality. Based on this formula, precisely determines the amount transferred to each municipality. The total 
annual amount of the grant from VAT for each municipality is paid in twelve equal monthly installments.
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3. Capital grant, also is transferred from State Budget and the budgets of 
the funds, and it is used to finance investment projects, based on a program 
that was established by the Government of the Republic of Macedonia.
Competent ministries and funds in the allocation of capital grants, priority 
given to projects with fully secured financing and they follow the capital 
grant and revealing irregularities in the use of capital subsidy stop payment 
of funds and shall inform the Ministry of Finance . In the municipalities that 
will be found improper spending of funds, you can stop the financing of 
capital investments in the future.
4. Block grants are used to finance responsibilities,through specific 
programs19. Line ministries and funds develop a methodology for determining 
the criteria for distribution of block grants, which are based on a formula 
using relevant indicators of needs for each program.The amount of the block 
grant can not be less than the amount of funds from the State Budget, which 
are used for this purpose, in that area, in the previous year from the year in 
which transmits the appropriate jurisdiction. 
5. Grant for delegated authority is used for funding delegated authority 
to  the mayor. Funds for delegated authority is provided from the amount 
of the competent governmental authority in the State Budget.The grant for 
delegated authority is transferred in a manner that allows timely execution 
of delegated activities. Minister in charge of the state administration and the 
mayor sign contract on the regulation of mutual relations regarding the grant 
of delegated authority. If the mayor does not perform delegated authority, 
the funds received to finance the delegated authority is obliged to return 
the Budget within 30 days of the date on which should start carrying out 
delegated authority, unless there were objective obstacles.

 5.1.4 Borrowing of local self-government units

Many countries have established some kind development funds to 
local governments. These funds act as credit institutionion on the central 
and locallevel.International development banks (World Bank, EBRD etc.), 
usethese funds as a way to direct lending to local self-governments. The 
purpose of these loans is to help the long-term development needs of local 
self-governments, not to make a profit.

19Article 22 point 5, 7, 8 and 9 of the Law on Local Self-Government (Official Gazette in RM no. 
5/2002)
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The financial institutions need to understand, reliable, transparent and 
comparable financial documents and reports, which will serve as input for 
analyzing the credit risks of local self-government20. This can be achieved if 
local self-governments to apply national accounting standards that accurately 
reflect the financial position of local self-government.

The Law on Financing of Local Self-Government units, municipalities 
gained the right and ability to borrow and to issue municipal bonds. The limit 
for municipal borrowing in the Republice of Macedonia can not exceed 30% 
of the total revenue of the current operational budget of the municipality in 
the previous fiscal year.Municipalities can borrow after entering the second 
phase of the process of decentralization.In the past years as begins the 
process for decentralization, municipal debt and the issuance of municipal 
bonds is the starting position.

The capital market in the country is characterized by poor revenue 
structure. Dominant position in the mobilization and allocation of resources 
belong to the credit market, while market securities takes modest scale, with 
overall activity down to the shares (dominant is sale of government bonds) 
and bonds are not yet developed the enough level. Municipal bonds although 
considerably good source of fundraising for any investment21, the law allows 
it, and yet the municipalities in the Republic of Macedonia has not issued 
such instruments.The reason for this is based on the undeveloped local 
capital market and not existence of  special banks (investment banks that 
would deal with broadcasting and sale of securities). Here, banks are more 
universal than its functional aspect and dealing with multiple services that 
are not specialized for a particular activity, which leads to the conclusion 
that the Macedonian capital market,  dominant is the  credit market.

According to the latest trends more municipalities are willing to 
borrow in some way and it most often in commercial banks in the form 
of loans and credits. The reasons for which municipalities are indebted are 
numerous, but mostly it is infrastructure projects that require engagement 
of large funds. In some there is interest for borrowing to repay old debts 
earlier (debt) that further the growth of the absolute amount of interest on 
the underlying debt further burden the municipal budget.There is interest in 
borrowing by issuing municipal bonds or other securities, but ignorance of 

20De Angelis, Michael and Robert Dum, “Legal and Regulatory Framework for Subnational Government 
Borrowing”. Subnational Credit Market Project. World Bank, Washington, D.C. 2002, World Bank
21 Addy Jane (2002): “Local government rating in emerging markets” New York
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that matter, lack of experience, etc. is one of the obstacles to the realization 
of this type of debt.

Local self-governments should be aware of their maximum 
borrowing capacity (the amount of money you can request as a loan) and to 
set priorities in terms of capital investment. In this regard, the design of the 
future financial position (revenues and expenses) of local government is a 
key element in determining the financial assets available for debt repayment. 
The budgetary framework should incorporate economic, political and 
financial risk factors.

In Macedonia, although the law has regulated the ability to issue 
municipal bonds for finding additional funds to finance capital projects, 
this source is not sufficiently used by local authoritiesbecauseas an external 
factor that has the greatest impact on the price of the bond is inflation and 
interest rates.Practical experience of realization of municipal bonds by 
local governments in the country, suggest open barriers (the capacity of the 
municipality’s ability to prepare quality projects, the issue of generating 
revenue or funding sources for repayment of debts inherited from previous 
years), which affect on the municipal budget and their planning.As the main 
barriers are listed22:(legal restrictions; guarantees; lack of credit history; 
municipalities in debts with blocked accounts and high risk estimated by the 
lenders).

Private offer a direct offer to a limited number of investors, who advance the 
municipality agreed to purchase the bonds are subject to  the offer. When issuing 
bonds through a private offering, the municipality can perform a private 
offering of bonds on the same basis once during a calendar year. 

The public offer of securities is a public offer for subscription 
and purchase of securities, published in the media. The public offering of 
securities over 25,000 euros, it needs the approval of the Commission for 
Securities.

5.2. The second phase of the decentralization

The second phase of fiscal decentralization means readiness of the 
localself-government units to transferring funds from the budget of the 
Republic of Macedonia through etc. “Block grants” for public institutions 

22Guidelines on the procedure for municipal borrowing and public enterprises in the Republic of 
Macedonia www.finance@gov.mk,
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that carry out the responsibilities powers provided by law23, which are:culture 
and social protection; primary and secondary education; primary health care 
(health centers).

Block grants earmarked funds for salaries and other benefits of 
employment of staff and running costs of decentralized institutions and are 
transferred to the institution for which they are intended block grants.In 
fact, the municipal budget is only one kind of transitional account through 
which pass the money without possibility municipality conversion of these 
resources.

According to Article 46 of the Law on financing of local 
selfgovernment units to get into the second phase of fiscal decentralization, 
municipalities should meet the following requirements:

To have at least 2 (two) staff employees who are qualified to work 	
in the area of financial management, budget preparation, budget 
execution, accounting and preparation of financial statements;
To have at least 3 (three) employees who are qualified to assess 	
and collect taxes and created adequate staff capacity for financial 
management;
To show good financial results for at least 24 months and for best 	
results, timely and properly to  inform the Ministry of Finance and 
has been endorsed by them;
Not to have outstanding debts to suppliers or any other creditors 	
exceeding the terms of payments as usual.
With the end of the second quarter of 2007, created the preconditions 

for local government to be able to submit requests to the Ministry of Finance 
and the Commission for monitoring and evaluation of the fulfillment of the 
conditions for transition to the second phase of fiscal decentralization.The 
gradual transition in stages of decentralization, had the effect of stimulating 
the municipalities to improve their capaciteties. With the end of the second 
quarter of 2007, 85 USL in the country, 42 USL24 gained a right to go to 
the second phase of fiscal decentralization. At the end of 2007, with the 
possibility to enter the second phase of fiscal decentralization, gained another 

23Article 22, paragraph 5, 7, 8 and 9,of the Law on Local Self-Government (Official Gazette in RM 
no. 5/2002)
24Аеродром, Берово, Битола, Богданци, Боговиње, Босилово, Брвеница, Бутел, Чаир, Центар, Чучер 
Сандево, Дебар, Дојран, Долнени, Гевгелија, Ѓорче Петров, Илинден, Јегуновце, Карбинци, Карпош, 
Кисела Вода, Кочани, Кратово, Крушево, Куманово, Македонски Брод, Маврово и Ростуша, Могила, 
Неготино, Ново Село, Прилеп, Радовиш, Штип, Струмица, Свети Николе, Теарце, Тетово, Валандово, 
Велес, Зрновци
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9 municipalities25.At the end of the first quarter of 2008, another 8 local 
self- government units26 gained the right to enter the second phase of fiscal 
decentralization. At the end of the second quarter of 2008, an additional 
5 more municipalities were ready to move to the second phase of fiscal 
decentralization. But here it is important to note that in the current stage 
of fiscal decentralization, there are disadvantages that serve attention, and 
a need to introduce some activities that will lead to the improvement of the 
system .

Table. 1 is expressed realization of revenue after entering the second phase of 
decentralization compared 2007 and 2008

Description of revenue Realized in 2007 Realized in 2008 Index

Income from block grant 8.512.300 € 19.773.089 € 2,3229

VAT revenues to 
municipalities in Skopje

12.822.100 € 13.603.851 € 1,0610

VAT revenues for the 
municipality of the City of 
Skopje

1.424.650 € 1.511.539 € 1,0610

Own (basic) revenues and 
other income by law

70.785.910 € 115.222.861 € 1,6278

Total: 93.544.960 € 150.111.340 € 1,6047
Sources: http://www.mkbudget.org/prihodi/list/id/11

From the tablenumber one, we can conclude that their own source 
revenues, which manages local authorities increased by index 1.63, while 
revenue poosnov block grants are income transfers from the central 
government for the payment of salaries and allowances for staff in primary 
and secondary education culture, and firefighting services, as well as ongoing 
costs increased index 2.32.

On the bases of these indicators, it is clear that municipalities are 
willing and able to manage their own revenues.

25Ресен, Струга, Гази Баба, Гостивар, Шуто Оризари, Старо Нагоричане, Дебарца, Липково и Новаци
26Василево, Демир Хисар, Кавадарци, Чешиново Облешево, Градот Скопје, Зајас и Осломеј
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Conclusions and recommendations

1. The principles of the European Charter of Local Self-Government 
are not fully respected, especially it is problematic realization of the 
principle of proportionality. Urgent measures are needed to overcome 
this situation and to provide resources commensurate with the scope of 
responsibilities, changes in the content of legislation, but also in the way of 
its implementation;

2. The system of local public finance, which is a part of the total public 
finance should provide autonomy of municipalities and the right to conduct 
its own policy within the powers. This is important because the development 
of local government are priced according to the level of participation of 
municipal expenditure in total public expenditure or by percentage share of 
local public expenditure in gross domestic product.

3. Considering the enormous changes in the economic, political, legal 
and social system in the country, as well as the structure of the system 
of local revenue, it can be concluded that municipalities do not have 
sufficient financial capacityto invest in large projects for accelerated 
economic development. Therefore municipalities should focus on 
selecting the available options that will bring favorable results for the 
implementation of fiscal policy, and the whole tax policy.The capacity 
of municipalities need to increase quality and to use the resources from 
the IPA funds and in that sense, the Government has to give assistance to 
municipalities in the education of human resources.

4.The model of decentralization of public revenues is facing significant 
fiscal disparities, or differences. One of disparities is the distribution of 
value added tax in urban communities, rural municipalities and the City of 
Skopje and the allocation of grants for education within the powers defined 
by law.

5.The relevance of the issue is reflected in the entrance of the second phase 
of decentralization when municipalities had to take the increased scope 
of responsibilities and finances. The situation is particularly sensitive 
in primary and secondary education, while in primary health care and 
environmental decentralization process is frozen or not started.
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6.Municipal authorities in the design and adoption of thebudgetor in the 
planning of municipal finances insufficiently involve and consult the public, 
meaning citizens do not participate in this process and not fund projects that 
have a priority of citizens. The participation of citizens is of great importance 
in the preparation of the budget because they have influence when making 
decisions for the public interest. Most effective citizen participation bringing 
people together to learn something, but even more to discuss in order to 
contribute, and these features are particularly useful for building consensus 
that can be an important direction for the activities of government, not for 
party or interest groups.  Citizen participation adds legitimacy and support 
from the community to fund certain capital investment programs, which 
in turn imply increased trust in local authorities and motivation for paying 
local taxes.
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ABSTRACT

This piece of work presents, at the scientific level, a prevailing 
problem in history and politics, which has even become a tradition and 
which is being transmitted in all cultural projects, including education 
curricula, thus providing learners, at all levels of education, as truths and 
patriotic messages, and which are not, because they are a result of narrow 
and counter-productive nationalistic ideologies and intolerance which are 
directed towards the reconstruction of great-state options, aggression and 
exaggeration of the role of their nation, recalling the myths and religious 
cults.

The major part these quasi-historic content refers to the Ottoman 
period of the Turkish state, its history and social structure, religious freedom, 
the position of ethnic communities in this feudal commonwealth, general 
and family culture, human rights and the right to personal property, the 
rights in the domain of anthroponomy and protection of personal names, as 
well as, protection of the rights of women based on ethnic background. The 
paper underlines the historical fact that Islamization of non-Turkish nations, 
including some peoples of Turk-Mongol origin in Central Asia who had been 
Christianized at the time of the Byzantium (in that vast Euro-Balkan region of 
Crimea to Pamir), had not been forceful. Everything which was historically 
manifested in that regard, was a result of free will and conviction.

Our aim is, first of all, to prove scientifically that within the frame of 
the Ottoman Commonwealth all Balkan ethnic communities had preserved 
their original entity, language and culture and after the Balkan Wars they 
established their states in which the outlines of that rich Asian culture are 
still recognisable.

Key words: Ottoman Empire, human rights and freedoms, forgeries 
in history and politics, scientific correction of rhetorical exaggerations and 
subjective epiclesis, neutralization of quasi-historic judgments and non-
empirical verifications in science.
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BATI BALKAN KÜLTÜR VE SİYASETİNDE 
NELER VAR VE NELER YOK

(Çarpıtmalar ve Alay Etmeler)

Mr. Suada DZOGOVİÇ
Güneydoğu Avrupa Üniversitesi, Kalkandelen, Makedonya

ÖZET

Çalışmada, her tür kültür projesine aktarılması, hatta her 
kademedeki eğitim ve öğretim müfredatlarında kapsanıp öğrencilere gerçek 
ve vatansever mesajlar olarak sunulması gelenek halini almış olan güncel 
bir tarih ve siyaset problemi bilimsel düzlemde ele alınacaktır. Bu durum 
mit ve dini kültlere atıfta bulunarak büyük devletler kurma düşüncesiyle 
kendi milletlerinin rolünü abartan yıkıcı milliyetçilik ve hoşgörüsüzlük 
ideolojilerinin ürünüdür. 

Bu tür sözde bilimsel içerikler en çok Osmanlı devleti dönemine, 
onun tarihi dönemi ve toplumsal yapısına, dönemin dini özgürlüklerine, bu 
feodal birliktelik içerisinde etnik toplulukların durumuna, genel anlamda 
aile kültürüne, insan haklarına ve mülkiyet hakkına, adbilim ve kişi adlarının 
korunmasına ve etnik mensubiyetlerine bağlı olarak kadın haklarının 
korunmasına yöneliktir. Çalışmada Türk olmayan milletlerin ve Orta Asya’da 
Bizans döneminde Hıristiyanlaştırılmış Türk-Moğol kökenli bazı milletlerin 
İslamlaştırılmalarının zorlama yoluyla yapılmadığına ilişkin tarihi olguya 
vurgu yapılmıştır. Bu anlamda tarihte zuhur eden her şey özgür irade ve 
yönelmenin sonucudur.

Amacımız her şeyden önce Osmanlı birlikteliği çerçevesinde tüm 
Balkan etnik topluluklarının kendi öz varlıklarını, dillerini ve kültürlerini 
muhafaza ettiklerini ve Balkan Savaşları sonrasında zengin Asya kültürünün 
belirgin hatlarının bulunduğu kendi devlet birliklerini kurduklarını bilimsel 
olarak kanıtlamaktır.

Anahtar kelimeler: Osmanlı imparatorluğu, insan hak ve 
özgürlükleri, tarih ve siyasette çarpıtmalar, belagat mübalağası ile öznel 
yakarışların bilimsel anlamda düzeltilmesi, sözde tarihsel yargılar ile bilimde 
görgül olmayan kanıtların etkisizleştirilmesi.  
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Introduction

When Ottomans arrived in the Balkans they did not carry out ethnic 
cleansing. On the contrary, it was in their interest that everyone remains 
where they lived. It is sufficient to accept the Sultan, to pay ‘’the ten percent’’ 
of one’s property, to work in peace, if one wanted to join the military service 
where he could become a pasha, a vizier, an aga, a bey - and he could 
attend the most advanced Turkish military schools, to marry a daughter of 
a vizier, a pasha, even a daughter of a Sultan, to construct mosques or to 
construct or renovate churches and monasteries, which were built in larger 
numbers during the Turkish rule than before, and which were inherited from 
Byzantium.

It is a historical fact that at the top of the Turkish military 
establishment one could find viziers and pashas of non-Turkish origin, 
and that they had led the most successful military expeditions to Western 
Europe, Africa and Asia – they had led major battles on three continents 
and created a unique commonwealth of people who did not fight among 
themselves, on the contrary, they lived to in the utmost tolerance. Let us just 
name some of them: Mehmed Paša Sokolović, Omer Paša Latas, Admiral 
Hajrudin called Barbarossa, Skenderbeg (Đerđ Kastriot), Skenderbeg 
(Maksim Crnojević), an epic hero of Romanian descent the Mighty Vlach 
Ali, the epic hero Mustafa Madžar, the epic hero Marko Kraljević, as well as 
many other prominent Croats, Serbs, Albanians, Bosnians, Arabs, Mongols 
- known throughout history as the core of the Turkish military elite and 
hierarchy. Serbian, Greek, Bulgarian, Macedonian and other yeniceri were 
more powerful than ordinary Turks, they were ‘’next to Sultan’’ and their 
word was respected.

Marriages were marked with highest degree of tolerance, while 
the children of mixed marriages were Sultan’s strongest support. Likewise, 
Serbian, Greek, Arab princesses were the most honored wifes of viziers, 
pashas, beys... Mixed marriages were a common phenomenon in the 
lower layers of the society in this progressive feudalism and the modern 
commonwealth. Many epic and lyric poems are sung on this topic expressing 
that love which is called sevdah.
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Based on all Turkish censuses, it can be seen that in the villages 
with a majority of Serbian, Greek, Romanian, Hungarian, etc. Population, 
village elders were Serbs, Greeks, Romanians, Hungarians; and that in the 
beginning of Ottoman rule members of the non-Turk community did not serve 
the military service and that their taxes were symbolic. This can be clearly 
seen from the documents of the census ‘’Defteri Shkodres’’ Sami Puljahe, 
census document ‘’Oblast Branković’’, ‘’Census of Novi Pazar sandzak’’ 
and all other censuses in the Empire, particularly those in the Balkans.

In this context, the so-called Islamization is mostly misused. All 
non-Turk and non-Islamic histories and records speak and write that the 
Islamization was the result of a physical torture, political and economic 
pressure, which in fact is neither historic nor ideological truth. Islamization 
was a spontaneous phenomenon. First t oaccept it were Bogomils whose 
teaching was similar to the Islamic concept of God and saints (they were 
not a sect but a religion whose teaching was based on Manas dualism). 
Bogomils excluded the aggressive Christianity, the one that motivated the 
Inquisition, cutting off tongues, hanging people on the side of a road (see: 
Monah Bogumil: Žitije sv. Save), burning people alive, burning Bogomil 
books and the Bogomil Bible and various apocrypha, the expulsion of Jews 
from Jerusalem, demolition of the Zion temple, the persecution of Jews 
in Britain, France, Spain, Russia ... And the Jews and the Bogomils found 
refuge in Islamic countries (the Maghreb, Persia, Turkey, Bosnia - Sarajevo 
Sephards).

Islam had become an attractive religion, practical and tolerant. 
Forced conversion is prohibited by the Qur’an. By using religious tolerance 
and freedom of praying to God, Islamization was the result of a good will and 
free religious affiliation. In this discourse, free choice of names, which means 
waqf according to Qur’an, including the free choice of family integrity.
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Perceptions on Ottoman culture from the perspective 
of the Western Balkan countries

 The Ottomans in the conquered lands established administrative 
and political regions which were the communities of nations of same ethnic 
belonging, and not a region where one ethnic community could threaten 
another community. At that time, ethnic communities were autonomous and 
constituted a multiregional country with the right to self-administration in 
the inner structure of the government and the life of people. The supreme 
power was, of course, in the hands of the Sultan and the central government 
in Istanbul, and was based in the shape of a pyramid, on top of it being the 
Sultan. Within the Empire, one region could not interfere in the administrative 
affairs of other regions, while the political course was unique and based on 
the principles and interests of the Empire.

Regarding the question what did Ottoman Turks leave to us, many 
positive responses could follow that it was a specific, broad and new Asian 
culture, as opposed to the one of the crusades, European and old culture 
which stepped on the achievements of humanism and renaissance.

Ottoman culture was an extension of renaissance in many aspects of 
life, and especially in the field of oriental vocabulary (word of Turkish, Arabic 
and Persian origin) which enlarged the vocabulary in the conquered lands, 
brought in new lexical terms and semiotics, particularly in linguistic systems 
in the Balkans. However, there are different stances even in the discourse 
of oriental vocabulary in the Balkans, pejoratively defined as ‘’words of 
Turkish origin’’, which are attributed a peripheral linguistic role with an aim 
that they should be ‘’avoided’’ in all forms of communication and creative 
work. In this regard, there were cases of mistreatment of children in schools 
due to some accidental use of ‘’Turkish words’’. Indeed, such ‘’theses’’ are 
motivated by the stories of ‘’cradles’’, ‘’guilt’’ and other delusions.

It has been reproached that the Ottomans granted autonomy of all 
the countries of its empire, except Bosnia and Herzegovina and Sandzak. This 
formulation cannot stand. They granted the autonomous Sandzak of Bosnia, 
the autonomous Sandzak of Novi Pazar, autonomous Sandzak of Skadar, 
and autonomous Sandzak of Skopje. That is when seen from the general 
aspect. The Sandzak of Bosnia after the Berlin Treaty in 1878, was occupied 
by the Austro-Hungarian Monarchy, the Sandzak of Novi Pazar divided in 
half between the Kingdom of Serbia and newly established Montenegro, 
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which was granted broad autonomy by Turks, and later that same Karadag 
autonomy with the support of the Venetians, Russia and Austro-Hungarian 
committed the most terrible genocide against Islamic inhabited areas in 
Cetinje, in Spuž, Niksić (Onogost), Šahovići and Lever Tara, and later in 
Sandzak (conversion into Christianity in Plav and Gusinje 1912/13, the 
slaughter in Bihor before and after the First World War).

The Ottomans were particularly motivated in erecting functional 
and colossal buildings in all places of the Empire. They founded cities with 
a functioning infrastructure, bridges on the rivers which had a practical use 
and a symbolic meaning. They connected cultures of nations from the East 
and the West, for example the bridge of Mehmed Paša Sokolović on Drina 
River in Višegrad, The Bridge on Žepa, Mostar Bridge, Bridge on Vardar 
river in Skopje, the bridge in the area of Skadar, they reconstructed the 
Trajan Bridge on the Danube, etc. 

On the question what would have happened in the Middle-Ages if 
Ottomans had not come to the Balkans and further towards Central Europe, 
the Kosovo historian Skender Riza claims that the Southeast Europe would 
have been different from what it is today. The Empire of Dušan collapsed, 
and Hungary, in the fourteenth century, including Austria and Germany, were 
the most powerful military force. Janos Hunyadi and Ban Matija reached 
Kosovo in the south twice and invaded Serbian lands. Austria and Hungary 
on the cultural aspect, stood above the Serbian cultural standards. Budapest 
and Vienna had a strong cultural influence on Serbs, Croats, and Slovenes 
until the First World War, especially in the eighteenth century, at the time 
before and after Vuk Karadzic.

From this prolegomena a conclusion can be drawn that it could 
have happened that Serbs, Croats, Slovenes, Montenegrins could be 
Germanized, Hungarized, Romanized and in the course of history to vanish 
as old authentic ethnic communities. However, within the borders of the 
Ottoman Commonwealth, all the Balkan ethnic communities preserved their 
original entity, language, culture and after the Balkan Wars they established 
their statehood.
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Forgery and persiflage in the history and politics of the Balkans

The fact is that the social and stylistic formation of Humanism and 
Renaissance in Europe came from the Middle East. Thus the ‘’old oriental 
civilization and culture, and language systems, poured in (...) in the European 
society, provided guidance and cultivated it’’ (Džogović, 2014a: 153). And 
while the European religious-cultural society was engaged in ‘’burning 
people alive’’ and black magic, the humanistic and renaissance ideas lived 
within individuals. ‘’Humanism and Renaissance – that great spirit and 
culture, were a gift of the East to the West’’ (ibid.: 154). Individuals from all 
eastern civilizations, primarily Persian, Arab, proto-Turk and proto-Mongol 
came to Europe and accommodated themselves with scientists, writers and 
some rulers. Through folk tales (‘’1001 nights’’), poetry, epic songs, music, 
painting and ornaments, medicine, algebra, philosophy, etc... through Dante, 
Petrarcha, Cervantes, Boccaccio, Rabelais, Goethe, Schiller, Heine, Byron, 
Pushkin...1 Thus, everything is different from what it really used to be in 
history and culture.

Allegations that where the Ottomans ruled for more than five hundred 
years, there was no renaissance or any other literary and artistic creation are 
not true. In this way the so-called ‘’Turkey’s fault’’ was fabricated including 
the Islamization of occupied lands through ‘’fire and sword“. ‘’The thesis 
that in Bosnia and Herzegovina, among Bosnians, there was no Renaissance 
literature, nor later romanticism, but that these literary ideas could be found 
only among the nations surrounding Bosnia is not true’’ (ibid). According 
to the analytical findings of the academic Džogović, ‘’everything is untrue, 

1 ‘’Aren’t sevdalinke the highest degree of renaissance culture and poetic freedom and 
beauty? Didn’t the spirit of renaissance come to expression through the use of language, 
stylistics and poetry and poetic structures? All it takes is to compare language and its 
functions in national stories which were created in the territories of Bosnia and Hercegovina, 
Sandžaka, and everywhere where oriental languages reached out. (...). In Islamic culture in 
Europe there are no Chinese walls between pre-renaissance and post-renaissance cultural 
– literary system. From gazelles, rubaija, kasida, hićaja – all European poetic structures 
were created, meters and rhymes, epic forms, novels (Italian and Mopasan), fairy tales, 
funny stories, the world of fairy tales and allegories...’’ Izvor: Džogović, Alija, Sandžački 
rječnik orijentalizama, Lingvističke teme (manuscript), 2014a, p. 154.
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everything is unscientific propaganda and distortion of history, all this is a 
particular form of genocide in these parts of the world, ‘the Turkish fault’ is 
attributed to anything and everything, even the birds on a tree (!)...’’ (ibid).

This discourse aims to prove how, in the past, and even nowadays, 
some historical facts were deliberately circumvented or distorted to the 
detriment of Islamic nations and their cultures, and achievements in regard 
to human rights within the wider community.

In this context, scientific structures must take into account these 
facts and, provide Europe, and the world, a cultural legacy just as Europe 
was provided with Humanism and the Renaissance, and which are based on 
the Islamic civilization and the classics of the ancient world.

The biggest historical persiflage in the Balkans is the so-called 
‘’tribute in blood’’. In the history of Turkish civilization it had never 
existed. All those children for whom novels and histories were written that 
they had been victims of ‘’blood tribute’’, were in fact children who had 
been selected to attend all schools, including military schools, so that later 
they could be leaders in civilian government or military commanders, and 
who had expanded the Ottoman Empire with the greatest patriotic feelings, 
military capabilities and loyalty to the Sultan. Sultan was not naive to put 
non-Turks in the highest state and military positions. Sinan Pasha was not 
naive as well, when he transferred the relics of Sava from the monastery 
Mileseva near Prijepolje to Vračar in Belgrade, to burn them and create St. 
Sava’s myth for Serbs.

These are all lies that the science should disapprove and reject, and 
use arguments and scientific logic in its research practice. All those children 
of Serbian, Montenegrin, Albanian, Romanian, Armenian, Greek, Arab, 
Persian origin who were sent to school in the Empire, they were not ‘’tribute 
in blood’’ but they were sent there with their parents’ consent and on their 
own will. A counter question could be put forth here: Were the Yugoslav 
high-ranking officers in the former Yugoslav People’s Army ‘’a tribute in 
blood’’ or did they apply on their own will and according to their abilities? 
Of course, the answer is clear to everyone, even to historians, who do not 
possess the values of scientific ethics and conscience, or scientific creativity 
and logic.

Most of the confusion and inaccuracy was stated by Ivo Andric, 
in his literary work, a person of an obscure origin and unreliable mind and 
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imagination.2 He promoted his hatred and antagonism first in his superficial 
doctoral dissertation in Graz, in which he declared himself as an Austrophile. 
The episode regarding the so-called ‘tribute in blood’ (see: Andrić, 1945), he 
had copied it from the fabricated lies of some historians and folk story tellers 
which were a result of hatred and primitivism. Andric deceived uninformed 
readers through some of his themes, motifs and characters. Very often he 
‘’borrowed’’ them other Bosnian and world works of literary tradition.

Motifs of ‘’impalement’’ Andrić took from a newspaper article in 
1915, where it was stated how French troops in Egypt in 1805, impaled a 
certain Suleiman Helebija who assassinated the local governor there. The 
story was literally copied, only the names were changed. Andric poured out 
his hatred towards Bosnia in his novel ‘’Travnička hronika’’ in which he 
depicted the so-called ‘’return time’’ unleashing hatred against ‘’domestic 
Turks’’ respectively ‘’the remaining Turks ‘’.

His hatred against Bosnians and Bosnia was expressed in the stories 
‘’Put Alije Djerzeleza’’3,’’Mustafa Madžar’’, where the death of Mustafa 
Madžar was conceived based on Pyrro’s death (compare Pyrrhic victory), in 
the story ‘’Avlija’’, as well as in his allegorical story ‘’Aska i vuk’’. The novel 
‘’Gospođica’’, by all accounts, is his autobiographical confession, of course 
in the female gender, as it suits the princess who signed in 1941 in Vienna 
the capitulation of the Kingdom of Yugoslavia together with the team of 
General Jankovic. 

According to the analytical findings of the academic Džogović, 
‘’donquixotian love of Ali Djerzelez is malevolent literary deception of Ivo 
Andrić (...) motivated by the writer’s attitudes towards Bosnia and Bosnians. 
Namely in oral poetry, Ali Đerzelez is nowhere depicted as a person 

2 Andrić’s ‘’youth biography’’ and his role in Sarajevo Assassination 1914 is very challenging. 
Indeed, after the assassination he was ‘’located’’ in Split. he was ‘’under suspicion’’ to have 
belonged to Mlada Bosna, and after all that he continued to study in peace and ‘’defend’’ 
his doctoral dissertation according to the liking of Austro-Hungarian regime. After the First 
World War he became a Serb/Yugoslav diplomatic officer, and during the Second World 
War, he was not ‘’disturbed’’ by Germans in Belgrade. It was known about his earlier 
services. He slept peacefully in Belgrade and wrote novels and stories against Turks and 
Bosnians.  
3 Alija Đerzelez could be helpful to a good writer only as a model of purity, heroism and 
nobility of human character. However, Ivo Andrić acted not as a writer but as a Great 
Serbian – on the model of paradox and parody he composed a literary pamphlet and a cue 
to nationalists for ethnic cleansing. Source: Džogović, Alija, Alija Đerzelez – mit i stvarnost 
(na primjeru usmene tradicije), Književne teme (manuscript), 2014b, p. 46.
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with deviant passions, nor as violent. His attitude towards women is not 
figuratively evident. Ali is a figure of mythic forms and actions. He is a hero 
of ‘sublime’ artistic rationality, he is universal, and he is incarnated in the 
struggle for common good. His ‘sevdah’ based on the discourse of Andrić’s 
poetry, is not typical and it is a swindle on the side of Andric towards whom 
he expressed his antagonism and hostility’’ (Džogović, 2014B: 58).

Andric, together with Vasa Čubrilović and other Serbian nationalists, 
is designer of the project for mass expulsion of Bosnians and Albanians from 
the Kingdom of Yugoslavia in 1938.

Therefore, it is no wonder that some Balkan writers wrote and still 
continue to write poetry and ‘’stories’’ which from today’s perspective are 
seen as genocidal educational functions. Here we will mention the well-known 
‘’SANU’’ academic who, in his poem ‘’Ćeraćemo se još’’ he announced 
the extension of the genocidal project of Njegoš, which according to the 
academic Ferid Muhić, ‘’shamelessly called - ‘Investigation of converts’ ‘’ 
(Muhić, 2015: 20). These contents can be learned by only children of one 
national community and only to those who chose nationalism and chauvinism 
as their national-religious ideology. This means that classes in schools must 
be ethnically pure. Children of other nationalities cannot attend education 
under these conditions, or if you go to school, they have to bow their heads 
and look down at the floor in embarrassment and pressure that their national 
sentiments are minimizes and degraded, like the one of Njegos’s notorious 
lies ‘’how much these converts smell’’. It is known that this is not true and 
that the Turks and ”converts” were people who paid a lot of attention to a 
personal and physiological hygiene, when we take into account that they 
wash five times a day – for prayers.

In addition to that, the nutrition of Islamic population is at the 
highest technological and hygienic level. In Islam the cult towards food is 
cultivated, food is selected and preserved in special places (throwing away 
or stepping on bread crumbs is considered the greatest sin).
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Neutralizing quasi-historical judgements and unempirical 
statements in science

For this discourse it is sufficient to highlight the restoration of the 
Patriarchate of Peć, the restoration of the monastery Bogorodica Ljeviška 
(see the record above the portal) and St. George in Prizren, unhindered 
work on Bogoslovija in Prizren, restoration of the monastery in Bijelo Polje 
(Peter’s Church, St. Nicholas in Nikoljac), Dzurdzev pillars near Berane, 
many monasteries and churches throughout Greece and Bulgaria, in Antalya, 
and above all, high esteem and maintenance of the monastery on Athos, 
Meteorite in Greece and monasteries in Kupa in Croatia, which survived 
owing to the Ottoman religious tolerance and donations for the restoration 
of architectural sited which were damaged by time.

In the context of preserving religious monuments, it should be noted 
that the Ottomans paid particular attention to archaeological sites, artifacts 
and archeological culture. Cult monuments and buildings were preserved in 
the territory of ancient Greece as long as Ottomans ruled there, and they are 
still there.

At the time of the Ottoman civilization, all religions had been tolerant 
and equal. Members of Islam religion practiced their faith in their temples 
- mosques, Orthodox and Catholics in their churches and monasteries, and 
Jews in their synagogues. All built their temples of worship where there 
was a need. Members of Islam religion could, depending on their economic 
possibilities, go on Haj to the Kaaba in Mecca, members of both Christian 
religions were able to go on Haj to Jerusalem to visit the grave of Christ, and 
the Jews were also able to go to Jerusalem to visit their shrines and temples. 
All of them were given a unique title hadžija.

In their temples they could rewrite their old books and manuscripts, 
keep them in their places of worship. Next to their places of worship they 
could establish their religious and secular schools for children of their ethnic 
communities, in which teachers or priests from the same community worked. 
Religion could be practices everywhere in a native language. Due to this, 
Vuk Karadzić’s reform of alphabet and language emerged to learn in a native 
Serbian language in schools, the prayers to read in the native language by 
the clergy and believers instead of Greek and Latin. This motivated Đuro 
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Daničić and Vuk St. Karadzić to translate the Bible (Old Testament and New 
Testament) in native language.4 

Vuk did not wage his reformist struggle against Turks but against the 
conservative circles in Serbia, thus going closer to the European culture and 
Turkish culture which respected all European progressive ideas. European 
and Russian aspirations on Turkish territory, through the propaganda and 
aggressive policy denied the developments and trends of progressive ideas 
in the Ottoman Empire, imposed on the Turks, according to their dictates 
and interests, political agreements; demands for reform of the social, 
economic, military, political system; demands on granting autonomy to 
nations of non-Turkish nationality and language, which the Turks respected 
and implemented. But thus established autonomous regions, later, with the 
support and encouragement from the West and Russia, seceded from the 
Empire and were put to the service of their western and northern mentors, 
receiving from them weapons, money, and even help in the form of military 
troops and commanders. Hajduks and Uskoks were paid terrorists, stirred 
the people, declared themselves leaders and heroes, torched and looted 
Turkish towns and villages, committing terrible genocide. Thus cities of 
Uzice, Sabac, Belgrade, Karanovac (Kraljevo), Nis, Vranje, were destroyed, 
including the area north of the Sava and Danube (Hungary and Romania), in 
Thrace (Bulgaria and Greece), in the Middle East, in the Eurasian Balkans 
(from the Caucasus by Pamir).

4 Vuk skillfully took over the results of others, especially those that relate to literature 
and language tradition of Bosnians, those from the field of national language and national 
literature, changing the singers and story-tellers with the Serb ones thus committing drastic 
forgeries and deceptions. It is attributed to him to have ‘’deliberately’’ taken out the icons 
from the Montenegrin monasteries and sold them to individuals and museums in Vienna 
and St. Petersburg. Vuk always considered Bosnians as Serbs, and sometimes, confusedly 
as Turks of ‘’our customs’’ and language. 
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Scientific correction of rhetorical hyperbole and 
subjective epiclesis

       
Ethnic cleansing is not known in the Ottoman political-legal 

practice. If any movements occurred they had an economic character. On 
the large estates, which were managed by the local begs and agas, thus a 
local feudal ruling structure, settled equally Christians and Muslims, who 
had land property and paid to the feudal lord in the country what we today 
call taxes, and which compared to nowadays taxes were much tolerant and 
bearable.

Writings of many historians are a result of euphoric hyperbole and 
language of hatred towards one of the most democratic civilization that 
history has known. Other civilizations, previous ones and the later ones, 
were much more intolerant towards the conquered nations, destroyed them 
in mass or treated them as slaves, as a mass of people any human rights. 
There is a big difference between the earlier civilizations (Biblical, Egyptian, 
Sumerian, Persian, Mongol, Greek, Roman) and the Ottoman civilization, 
for which can be said that it was modern and, for its time, progressive and 
orderly society.

In every country that Ottomans annexed, they allowed the use of 
the languages and dialects as they evolved within the conquered territories 
and dialectal isoglosses. Only during the time of Ottomans in all conquered 
countries from the Atlantic to the Pamir and from the Caucasus to the south 
of Arabia, national languages developed replacing the older linguistic layer; 
national literature developed with an increasing number of world famous 
artists, such as in the Arab poetry, Serbian, Albanian, Greek; schools 
functioned at all levels, same as in the rest of Western Europe, in each 
national language using the knowledge of the time.

In Istanbul, and all major cities of the Empire, newspapers in the 
languages of national communities were printed (the Serbian ‘’Carigradski 
glasnik’’, many newspapers in Sarajevo, Cairo, Belgrade, Budapest, 
Thessaloniki ...).

The Ottoman Empire was a civilizational system which on a 
political, economic, legal and military aspect unified many nations and 
ethnic communities, which within their territory enjoyed a certain degree 
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self-governance, for the movement of people and goods between these 
territories there was no need for passports and visas, everything was based 
on freedoms and general interests of society and the state.

The conflict with the Ottoman civilization was invented by Western 
European crusaders, who were organized on the initiatives of the Pope to 
strike ‘’on all fronts’’ - in Europe, in the Mediterranean, in North Africa, 
on the Arabian Peninsula, within the Ottoman Empire (the rebellion of 
Armenians, Kurds, Arabs, Greeks, Serbs, Bulgarians...). Russians always 
waited and watched what Europe was doing, and then they moved from the 
north to the Black Sea and the Caspian basin. From the sixteenth century the 
shrinking of the Ottoman Commonwealth began and stopped only by Kemal 
Pasha in 1923. However, Turkey has preserved its national mainstream and 
today it has again secured space for its economic commonwealth and reasons 
to be the leading economic power in Europe, e.i., in the European Union, 
and in a longer perspective also in the world.

Ethnic cleansing in Europe were conceived in the headquarters of 
the Crusader alliance, and it was implemented by hajduks, pirates, uskoks (in 
a modern language they are called terrorists), mercenaries of the Venetian 
Republic, Austro-Hungary, Britain, Russia and other neighbors of the 
Ottoman Empire. In this context of ‘’mercenaries’’ the First World War was 
incited by terrorist acts of neighboring countries. Indeed, Austro-Hungary 
was the occupier in Bosnia and Herzegovina, but the assassination in Sarajevo 
was the work of a group of terrorists, mercenaries from another neighboring 
country which was also preparing a new (the second) occupation of Bosnia 
and Herzegovina, which was conceived through the Corfu Declaration5 and 
followed by the occupation after World War II.

5 Corfu declaration was a motivation for all the prosecutions against Bosnians, their 
cradles and return to the faith of ancestors, on the expulsion and ethnic cleansing, on 
plundering and murders, on the fabricated agrarian reform which ensured that Serbs and 
Montenegrins get the best properties of land which was taken away from Bosnians, and 
other national and non-Serb communities. From the Corfu declaration resurrected later 
projects, plans and memoranda, even the breakup of the politically and ethnically non-
homogenous Kingdom in 1941, and its decisions had a reflection on the breakup of SFRY 
– 50 years later and represented the starting point for all the genocides in Bosnia and 
Hercegovina, Croatia and Kosovo.
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Conclusion with a note

It is true that history is written by the victors, but the question 
remains on how objective this is. It also happens to interpret events from the 
depth of history in a subjective manner, with a lot of hyperboles and epic 
formulas. Of course, it all serves a well-known national romanticism and 
national epics of the type ‘’Mein Kulturkampf’’ aimed at aggressive plans 
to eradicate a population and its traditions.

The Ottoman epoch, by all means, compared to previous social 
formations, was a progressive society. Europe brought many innovations 
in the field of the rich Asian culture and language. Therefore, the Ottoman 
legacy in the Balkans should be the common heritage of the people of the 
Balkans in order to preserve their own culture and history.

In conclusion of this study, we would like to point out that the aim 
of this study was not a formal locuaciousness of the Ottoman civilization 
in the Balkans and its increasingly active role in the region, but to 
motivate appropriate scientific structures to apply scientific and objective 
knowledge.

Therefore, on the basis of the presented scientific analyses and 
discussions, in the frame of educational structure at the regional level, it 
is necessary, to revise cautiously and meticulously the old curricula for 
all levels of education, and then present the new ones based on scientific 
findings and truths.

In this discourse, regarding the new scientific contents, new text-
books for all education profiles need to be prepared, particularly in the field 
of general and national history, language and literature, education in the field 
of art, geography, ethics, philosophy, sociology...
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