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BAŞ YAZI

Balkanlar’da başta Türkçe olmak üzere,

septe ve formata kavuştuğunu bildirmek

İngilizce ve Makedonca gibi üç ayrı dilde

istiyoruz. Bundan böyle, HİKMET dergisi

makaleleri ihtiva eden ve Rumeli’deki Türk

uluslararası ilmi dergiler tarama sistemine

– İslam kültürü yanısıra, genel olarak tarih,

dahil olarak tam manasıyla hem ilmi sevi-

edebiyat ile sosyal ve iktisadi hayatla ilgili

yesini hem de uluslararası boyutunu yük-

konuları yayınlayan yegane uluslararası

selterek, tamamen uluslararası hakemli

ilmi – araştırma dergisi olması hasebiyle,

dergi hüviyetine kavuştuğunu rahatlıkla

hakemli bir dergi hüviyetine sahip olan

ifade edebiliriz.

HİKMET dergisinin 27. sayısı elinizde

HİKMET dergisinin bu 27. sayısında

bulunmaktadır. Bu 27. sayı, değişik mahi-

başta yurtiçi (Makedonya) olmak üzere

yette ve farklı makaleleri içeren önemli bir

yurtdışından

dergi olarak HİKMET’in bu 27. sayısı ile

Sancak)

Türk bilim kamuoyu yanısıra, uluslararası

bulunmaktayız. Yurtdışından HİKMET’e

bilim kamuoyu karşısına da çıktığımızı

gönderilen makalelerin aslında yurtdışında

memnuniyetle

Geçen

HİKMET dergisine olan ilginin ve öne-

sayıdan itibaren, HİKMET dergisinin

min bariz bir ispatı olsa gerek. Nitekim,

Bilim ve Hakem Kurulu’na 7 değişik ül-

HİKMET dergisinin Makedonya, Balkan-

keden üyelerin katıldıklarını iftiharla

lar, AB’nin değişik ülkelerine ve ABD’nin

bildirmekteyiz.

birkaç kütüphanesine gönderilmesi ko-

HİKMET dergisinin geçen sayıdan itibaren

nusu, dergimizin uluslararası bir hüviyete

yeni bir uluslararası boyuta, farklı bir kon-

ve boyuta kavuştuğunun önemli gösterge-
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bildirmekteyiz.

da

gelen

(Türkiye,
makaleleri

Sırbistanyayınlamış
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lerinden

biri

oluğunu

düşünüyoruz.

derme zahmetinde bulunan yurtiçi ve

Yavaş, ancak sağlam adımlarla ilerley-

yurtdışındaki değerli hocalarımıza ve

en dergimize bundan böyle yurtiçi ve

bu makalelerin ilmi değerlendirmelerini

yurtdışından gönderilecek ve derginin

yapma gayretinde bulunan HİKMET

uluslararası kıstasları ile yayın felsefesine

dergisinin Bilim ve Hakem Kurulu’nun

uygun olan makalelerin yayınlanacağını ve

değerli üyelerine, HİKMET dergisi ve

HİKMET’in uluslararası boyutunun daha

ADEKSAM adına saygı ve şükranlarımızı

da genişleneceği kanaatindeyiz. Bilim ve

bildirir, keza, HİKMET dergisinin teknik

Hakem Kurulu’nun yapmış olduğu titiz ve

ve tasarımının hazırlanmasında hizmeti

özeverili çalışmalarından dolayı HİKMET

geçen herkese teşekkür eder, HİKMET

dergisi adına şükranlarımızı bildiriyoruz.

dergisinin 28. sayısı ile karşınıza çıkıncaya

Değerli okuyucular, HİKMET dergisinin

dek hepiniz Allah’a emanet olun.

bu 27. sayısına ilmi makalelerini gön-

Mayıs, 2016 Gostivar					
MAKEDONYA				

Baş Editör:
Prof. Dr. Fadıl HOCA
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ÜSKÜP’ÜN “GAZİ BABASI”: ÂŞIK ÇELEBİ1
Prof. Dr. Filiz KILIÇ

Türkiye - Nevşehir “Hacı Bektaş Veli” Üniversitesi Rektörü
E-posta: rektor@nevsehir.edu.tr
Kabul edilmiş: 05.12.2015
Revize: 10.03.2016
Onaylanmış: 25.03.2016
Makale türü: 1.01 Orjinal bilimsel makale

ÖZET

Bu çalışmada, esas olarak Âşık Çelebi’nin hayatı, edebî kişiliği, eserleri,
sanat anlayışı, ve üslubu üzerinde durulacaktır. Bugünkü Balkan ülkelerinde doğmuş,
yaşamış ve vefat etmiş yüzlerce Osmanlı şairi ve yazarı bulunmaktadır. Âşık Çelebi
(1520-1572), Üsküp’te tanınan adıyla/lakabıyla “Gazi Baba” “Kadı Baba” da bu şair
ve yazarlardandır. Âşık Çelebi Prizren (Kosova)’de doğmuş, çeşitli yerlerde kadılık
yapmış ve kadılık görevini yaptığı Üsküp’te vefat etmiştir. Türk Edebiyatı tarihinde
şair ve yazar olarak tanınmıştır. Özellikle Meşâirü’ş-şu’arâ adlı şair tezkiresi ile
şöhret kazanmıştır. Bu eserde günümüz Makedonya sınırları içinde bulunan yerleşim
yerlerinde doğmuş 22 şaire de yer verilmiştir. Bu rakama bu yerleşim yerlerinde görev
yapmış, bir süre yaşamış ya da vefat etmiş şairler de eklendiğinde sayı çok artacaktır.
Anahtar Kelimeler: Âşık Çelebi, , Gazi Baba, Meşâirü’ş-şu’arâ,
Makedonyalı Divan şairleri.

1
Âşık Çelebi, Seyyid Pir Mehemmed b. Ali başlıklı biyografi daha önce Türk Edebiyatı
İsimler Sözlüğü adlı projede yayınlanmış [http://www.turkedebiyatiisimlersozlugu.com/
index.php?sayfa=detay&detay=937], bu makalede söz konusu çalışmaya bazı ilaveler
yapılmıştır.
8
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GAZİ BABA FROM SKOPJE: “AŞIK ÇELEBİ”
Prof. Filiz KILIÇ Ph. D.

Turkey - University of Nevşehir “Hacı Bektaş Veli” - Rector
e-mail: rektor@nevsehir.edu.tr

ABSTRACT
In this study, the life, literary personality and works, sense of art and style of
Aşık Çelebi, will be underscored. There are hundreds of Ottoman poets and writers
who was born, lived and died in todays Balcan states. Aşık Çelebi (1520-1572), with
its known nickname as “Gazi Baba” and “Kadı Baba” in Skopje, is one of these poets
and writers. Aşık Çelebi was born in Prizren (Kosova), worked as Muslim judge (kadi)
and died in Skopje where he was on duty as Muslim judge. He was known as poet and
writer in the history of Turkish literature. He has a good reputation with his poet book
called “Meşâirü’ş-şu’arâ”. 22 poets who were born in the settled areas in the borders
of todays Macedonia, were also given in this work. The number of these poets will
increase when other poets who worked, lived for a while or died in these settled areas,
are added.
Key Words: Âşık Çelebi, Gazi Baba, Meşâirü’ş-şu’arâ, Macedonian Divan
Poets
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1.

GİRİŞ

Asıl adı “Pîr Mehmed” olup namı es-Seyyid
Pîr Mehmed bin Çelebi’dir. Doğumuna
babası Seyyid Alî’nin düşürdüğü “feyz-i
ilâh” tarihine göre 926/1520’de bugün
Kosava’da bulunan Prizren yakınlarındaki
Vılcıtrın adlı küçük bir köyde dünyaya
geldi. Âşık Çelebi’nin, tezkiresinde doğum
yerinin Vılcıtrın olduğunu söylemesine
rağmen biyografik kaynakların bir kısmında
Bursalı olduğu ileri sürülmektedir. Bu iddia,
atalarının Bağdat’tan gelerek Bursa’ya
yerleşmiş olmasından kaynaklanmaktadır.
Âşık Çelebi Meşâ’irü’ş-Şu’arâ adlı şairler
tezkiresinde, baba ve anne tarafından
cedleri ile kardeşleri hakkında önemli
bilgiler vermiştir. Baba tarafından ceddi Hz.
Alî’ye dayandığı için her zaman seyitliği
ile gurur duydu. Büyük dedesi Seyyid
Mehmed onun oğlu Seyyid Zeynelâbidîn ve
babası Seyyid Alî idi. Seyyid Mehmed nat’
(sergi) sanatında meşhur olduğu için Seyyid
Nattâ’ diye tanınırdı. Emîr Sultan (770/1368833/1430) Anadolu’ya gelirken Bağdat’a
uğrayıp Seyyid Nattâ’’ın evinde konakladı.
Daha sonra Emîr Sultan ve Seyyid Nattâ’
Bursa’ya geldiler. Devrin padişahı Yıldırım
Bâyezîd onların gelişlerinden memnun olup
kendi kızını Emîr Sultan’a, veziri İshâk
Paşa’nın kızını Seyyid Nattâ’a verip Emîr
Sultan’a imaret ve cami, Seyyid Nattâ’a
da Ebû İshâkıyye denilen bir zâviye ve
mescit yaptırdı. Ayrıca, şeyh, nâzır-ı sâdât
ve adı geçen zâviyeye mütevelli olarak
görevlendirdi. Fetret devrinde Emîr Sultan,
Monlâ Fenârî ve Seyyid Nattâ’ Timurîlere
esîr düştüler.
10

Bir müddet sonra seyit ve ilim erbabı
olmalarının yüzü suyu hürmetine Timur
tarafından serbest bırakıldılar. Seyyid
Nattâ’ hacca gidip orada evlendi ve nattâ’lık
işiyle geçimini sağladı. Sultan Murad
tahta geçince Seyyid Nattâ’ın ününü işitip
İstanbul’a davet etti. Nattâ’ın Şehzâde
Mehmed’in sünnet düğünü için hazırladığı
nat’lar ve simâtlar Sultan Murad’ın hoşuna
gidince ölene kadar Seyyid Nattâ’ı himaye
etti. O zamana kadar Anadolu’da yemekler
sinilerle verilirdi. İlk kez şehzadenin sünnet
düğününde nat’ ve simâtlarla yemeğin
verilmesi dikkat çeken bir yeniliktir.
Seyyid Nattâ’’ın ölümünden sonra yerine
oğlu Seyyid Zeynelâbidîn nâzır-ı sâdât
olmuş, Sultan Mehmed’den ve Sultan
Bâyezîd’den ihsânlar görüp Sultan
Bâyezîd’ın saltanatının ilk yıllarında vefat
etmiştir. Oğlu Seyyid Alî (ö.941/153435) çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Çok iyi
Farsça bilen Seyyid Alî özellikle muamma
yazmada ve tarih düşürmede ustadır. Ayrıca
müfret ve beyitleri vardır.
Âşık Çelebi anne tarafından da meşhur
ve nüfuzlu bir sülaleden gelmektedir.
Annesi, silsilesi Ebû İshâk Kâzerûnî’ye
(352/963-426/1034) çıkan ve II. Bâyezîd
devrinde büyük bir nüfuz sahibi olan şair
ve âlim II. Bâyezîd’in kazaskerlerinden
Müeyyedzâde’nin
(860/1456-921/1516)
kızıdır.
Âşık
Çelebi
tezkiresinde
Müeyyedzâde’yi
kullandığı
Hâtemî
mahlasıyla biyografi sırasına dâhil eder
ve onun özellikle ilminin yüceliğini
vurgulayarak şiiri hakkında anekdotlarla
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bilgi verir. Müeyyedzâde’nin devrinde
tanınmış büyük bir âlim olduğu bizzat
II. Selim tarafından ifade edilmiş, sultan,
Müeyyedzâde’nin yaşlılık zamanına eriştiği
için üzüntüsünü dile getirme ihtiyacı
hissetmiştir (Kılıç 2010: 1498).

ve samimi kişiliği bu tanışmalarda asıl
etkendir.
Zâtî
(875/1471-952/1546),
Taşlıcalı Yahyâ, (893/1488?-989/1582?)
Hayâlî (?-964/1557), Rahikî (?-?), Kandî
(?-962/1554) gibi şairlerle arkadaşlıkları da
bu devreye rastlar.

Âşık Çelebi’nin kendisinden başka dört
erkek kardeşi daha vardır. Bunların içinde
Hâkî mahlasıyla şiirler yazan Mehmed
Şâh’a, yazar, tezkiresinde yer vermiştir.

Daha sonra 948/1541’de Bursa’ya geldi
ve şair Sa’yî ile birlikte mahkeme kâtipliği
yaptı. Ardından Emir Sultan vakıflarına
mütevelli tayin edildi. Burada babasının
dostu ve kendisine de amca kadar yakın
olan Kadrî Çelebi ile görüştüğünü zikreder.
952/1546’da Bursa vakıflarını teftiş eden
Muradiye
müderrisi
Rûşenîzâde’nin
raporu üzerine mütevellilikten azledilince
Çelebi’nin Bursa hayatı sona erdi ve
İstanbul’a geri döndü. O sırada İstanbul
kadısı olan eski hocası Emir Gîsû Efendi’nin
himmetiyle İstanbul mahkemesine kâtip
tayin edildi. Arkadaşı Sun’î de aynı
mahkemede kâtiptir. Âşık Çelebi’nin iyi
bir eğitim görmesinde ve devlette görev
almasında Emir Efendi’nin büyük rolü oldu.
Emir Efendi bu sırada açılan divan kâtipleri
reisliği için Âşık Çelebi ve arkadaşı Sun’î’yi
teklif etti, ancak iş olmadı. Âşık Çelebi
bundan sonra bir ara Ebussuûd Efendi’nin
fetva kâtipliğini de yaptı. İstanbul’da
bulunduğu sırada 952/1546’da vebaya
tutuldu, ancak çabuk iyileşti.

Önce annesini ardından on dört yaşlarında
babasını kaybeden Âşık Çelebi, yetim
olmaktan dolayı çektiği sıkıntılarını gerek
nesir, gerekse nazım olarak Dîvân’ında
ve Meşâirü’ş-şu’arâ’da dile getirir.
Âşık Çelebi, 941/1535’te henüz on beş
yaşlarında iken Rumeli’den İstanbul’a geldi.
Babasını kısa süre önce kaybetmesinin
verdiği
sıkıntıya
rağmen
tahsiline
başlayan Âşık Çelebi, İstanbul’da devrin
ünlü hocalarından ders alarak çok iyi bir
eğitim gördü. Tezkiresinde zaman zaman
saygıyla zikrettiği veya şiir yazanları
müstakil bir biyografi halinde ele aldığı bu
hocalardan bazıları şunlardır: Sürûrî Çelebi
(?-?), Taşköprîzâde (ö. 967/1560-61),
Arabzâde Abdülbâkî Efendi (ö. 970/156364), Emir Gîsû Efendi (?-?), Karasılı Hasan
Çelebi (?-?), Ebussuûd Efendi (ö. 981/1574),
Fenârî Muhyiddîn (ö. 954/1548), Şâh Kasım
b. Mahdûmî (ö. 948/1542), Cefâyî (?-?). Bu
arada İstanbul’da devrin meşhur şairleri
ve belli başlı âlimleri ile de tanıştı. Hiç
şüphesiz Müeyyedzâde’nin torunu olması,
babasının çevresi ve Fenârî Muhyiddîn
Efendi ile yakınlığı bu münasebetlerde
yardımcı olmuştur. Ancak, onun girişken

954/1547’de hocası Muhyiddîn Efendi’nin
ölümünden evvel tahsilini tamamlamışsa da
ölümü sebebiyle icazetname alamadığını öne
sürerek Bursalı Emir Hasan gibi şahitlerle
davasını ispat etmek zorunda kaldı. Âşık
Çelebi’nin çok methettiği Rûmeli kazaskeri
11
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Bûstân Efendi bu iddiayı kabul ederek Âşık
Çelebi’yi mülazım kaydetti. Atâyî, Âşık
Çelebi’nin Bûstân Efendi’yi çok övmesini
bu olaya bağlamaktadır.
Bundan sonra Çelebi’nin kadılık hayatı
başladı. İlk olarak 957/1550’de Silivri kadısı
oldu ve burada evlendi. Ancak, evliliği
uzun sürmedi ve aynı yerde boşandı. Âşık
Çelebi Silivri’den sonra dost ve hamilerinin
yardımlarıyla Piriştine’ye kadı olarak
tayin edildi. Burada pek çok şairle tanıştı.
Bazılarının divanlarını gördü ve beğendiği
beyitleri kaydederek daha sonra Meşâ’irü’şŞu’arâ’da kullandı. Piriştine’den sonra
964/1556’dan önce Serfice’ye nakledildi
ve Garamî (d.?-ö.?)’nin yerine buraya kadı
oldu. Dîvânını da Serfice’deyken tertip etti.
Tezkiresini de buradayken tertip etmeyi
tasarlamışsa da azledilmesi üzerine bu
isteğini gerçekleştiremedi.
Bir süre sonra Narda kadılığına atandı.
Narda’da kendisinden önce kadı olan
Yenişehirli Musa Kadı ve onunla işbirliği
yapan Narda voyvodası Ferruh Kethuda’nın
asılsız suçlamalarına maruz kaldı ve çok acı
çekti. Âşık Çelebi hakkındaki suçlamalar
üzerine görevden azledilerek 970/1562’de
merkezi Manavgat olan Alaiye kadılığına
tayin edildi. Manavgat’ta da çok kalmayan
Çelebi, Kanûnî’nin “halk içinde mu’teber
bir nesne yok devlet gibi” mısraı ile
başlayan meşhur gazeline tahmis yazıp bir
tazarruname ile padişaha verince, dostlarının
da yardımıyla Kanûnî’nin lütfuna mazhar
oldu ve Niğbolu kadılığına tayin edildi.
Niğbolu’dan sonra 971/1563-64’te merkezi
Rusçuk olan Çernovi kadılığına gönderildi.
12

Çernovi’de yedi yıl kalan Âşık Çelebi,
burayı çok sevdi. II. Sultan Selim zamanında
yazdığı meşhur Tuna redifli kasidesinde
bu sevgiyi dile getirir. Ancak, düşmanları
Çernovi’de de onun peşini bırakmazlar.
973/1565 yılı sonlarında Alî Pürtek Reis’in
maiyetindeki filo, hükümdar gemisi de
beraber olmak üzere Rusçuk önünden
geçerken Âşık Çelebi’ye karşılaması teklif
edilmişse de o “birkaç tahtayı tazimden
padişahımıza ne şeref ait” olur diyerek
karşılamaya gitmemiştir. Fakat kaptanın
durumu mübalağalı bir şekilde divana arz
etmesi üzerine Çelebi’nin bu görevine de
son verildi.
Âşık Çelebi azledilince II. Selim’e
bir lamiyye gazelle görev talep etti ve
karşılığında yüz elli akça ile Kıratova
kadılığını elde etti. Ancak 976/1568-69’da
Kıratova kadılığından da azledildi.
2.

ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Bu sıralarda çoktandır üzerinde çalıştığı
ancak, şair ve yazar Latîfî’ye kızıp bir
kenara attığı Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’yı bitirdi
ve mukaddimesini II. Selim adına tanzim
ederek o zamana kadar çektiği sıkıntıları
dile
getirdi.
Meşâ’irü’ş-Şu’arâ’nın
mukaddimesinde yer alan bir mesnevisinde
padişahın devrin tanınmış şairleri ve
kendisinin arkadaşları olan Kâmî, Fevrî,
Bâkî ve Nevâlî’ye gösterdiği lütuflardan
bahsederek, artık başına türlü felaketler
getiren kadılıklarda dolaşmaktan usandığını,
padişahın kapısında en küçük bir hizmete
razı olduğunu belirtti ve nakibüleşraflık
vazifesine tayinini istedi. Bu sırada
Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa namına
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Arapça bir Şakayık Zeyli takdim edince
kendisine kayd-ı hayat şartıyla Üsküp
kadılığı verildi.
Âşık Çelebi, Üsküp’te yakalandığı zatülcenp
hastalığından kurtulamayarak 979/1572
Şabanı sonlarında vefat etti. Üsküp’teki
mezarına daha sonra türbe yaptırıldı.
Lokman Baba Tekkesi müritlerinden Hacı
Galib Bey tarafından yeniden yaptırılan
türbe sekiz köşe kaide üstüne, sağır kasnaklı,
üstü kubbeli, üç pencereli iken 1963 yılında
Üsküp’te meydana gelen depremde yıkıldı.
Bursalı şair Cinânî’nin ölümüne söylediği
“Âşık sefer eyledi cihandan” (979) tarihinin
bulunduğu mezar taşı da bu deprem sırasında
yok oldu. Daha sonra şahsî girişimlerle
türbe yeniden inşa edilmiş olmasına rağmen
şu anda harap haldedir2. Günümüzde Gazi
Baba veya Kadı Baba Türbesi olarak
bilinen türbenin bulunduğu semt Gazi Baba
2
13-16 Mart 2015 tarihleri
arasında Üsküp ziyaretimizde “Gazi
Baba” Belediyesi sınırları içinde yer
alan “Gazi Baba Parkı”nda türbe
bulunmaktadır. Parkın bekçisinden
aldığımız
bilgilere
göre
(yazılı
kaynaklardan doğrulanmamıştır) bu
park 120 dönümdür ve bunun 60
dönümü “Osmanlı Askerî Mezarlığı
yani şehitliktir. Türbenin etrafında
yaptığımız küçük çaplı bir tetkikle
bekçiyi doğrular delillere rastladık.
Etrafta çok sayıda kırık dökük mezar
taşı ve toprağı biraz kazınca ortaya çıkan
mezar bulunmaktadır. Âşık Çelebi’nin
türbesi bir işadamı tarafından iki yıl
önce yaptırılmış, ancak fail-i mechul
kişiler yapıyı ciddi şekilde tahrip
edilmiştir. Bkz. Fotograf 1,2,3.

Belediyesi adını almıştır ve Üsküp’ün en
büyük belediyesidir.
Âşık Çelebi’nin fizikî yapısı hakkında
kaynaklarda fazla bilgi bulunmamaktadır.
Yalnız, büyük babası gibi kekeme olduğunu
tezkiresinde kendisi söylemektedir. Bütün
kaynaklar onun cömert, açık sözlü, rint
tabiatlı, güzellere ve şaraba düşkün, neşeli
bir yaratılışa sahip olduğu konusunda
hemfikirdir. Aldığı mahlas da bunu açıkça
göstermektedir. Dîvânında yer alan
şiirlerine bakıldığında, kaynakların verdiği
hükümlerin doğru olduğu görülür. Bilhassa,
gazellerinde şahsiyetinin hususiyetleri
açıkça görülmektedir. Hayatının büyük bir
kısmı çeşitli kadılıklarda geçmesine rağmen
Âşık Çelebi’nin bu mesleği sevmemesi,
rint, kurallardan sıkılan, ser-âzât yapısıyla
alakalı olsa gerektir. Kadılıktan hiç memnun
olmadığını ve çok sıkıntı çektiğini şiirinde
ve tezkiresinde belirtmiştir.
3.

BULGULAR

Çelebi’nin çok sayıda eseri vardır:
1.
Meşâ’irü’-şu’arâ:
Meşâ’irü’şşu’arâ adlı şairler tezkiresi Türk edebiyatında
yazılmış en önemli biyografi kaynaklarından
biridir. Eser, 976/1568 tarihinde tamamlanıp
devrin sultanı II. Selim’e sunuldu. Tezkire,
bir mukaddime ve şair biyografileri olmak
üzere iki kısımdan meydana gelmektedir.
Eserin diğer şair tezkirelerine oranla
oldukça hacimli olan mukaddimesinde şiire
dair verilen ayrıntılı ve orijinal bilgileri
türün diğer örneklerinde bulmak mümkün
değildir. Girişte, sözden hareketle şiirin
manası, iç ve dış unsurları, Araplarda
13

Prof. Dr. Filiz KILIÇ

ve Osmanlı’daki tarihî gelişimi başka
kaynaklardan alınan bilgilerle, Arapça,
Farsça şiirlerle, ayet, hadis ve kelamlarla
desteklenerek anlatılır. Ortalama 35 varaklık
bu uzun mukaddimede, sözden hareketle şiir
kavramı üzerinde durulur. Şiirin teşekkülü
ve tarihçesi ayrıntılarına inilerek incelenir.
Şiirin tarihini Hazret-i Âdem’den başlatan
Âşık Çelebi, şiirin manasını, kısımlarını,
Aristo’nun şiir görüşünü, İslamiyet’te
şiirin fonksiyonunu, Araplarda şiirin tarihi
seyrini anlattıktan sonra devrine kadar tahta
geçen on iki Osmanlı sultanından, bunların
şiire olan ilgilerinden ve şair olanlarından
bahseder. Bu arada da Osmanlı’da şiirin
tarihî gelişimini özetler. Daha sonra, şair
saymadığı kişileri tezkiresine almadığından,
eserine
Meşâ’irü’ş-şu’arâ
adını
vermesine rağmen aslında muhtevası
itibariyle Tevârih-i Şu’arâ denilmesi
gerektiğinden bahsederek giriş kısmını
bitirir. Bütün bunları anlatırken zaman zaman
yararlandığı kaynaklardan, kendi eserinden
önce yazılan tezkirelerden, tezkiresinin
yazılma macerasından ve hayatından söz
eder. Bu arada birkaç şiirini de zikreder.
Mukaddime bu şekliyle özellikle şiir ve şiir
tarihiyle uğraşanlar için büyük önem arz
etmektedir. Önsözden hareketle, müellifin
bu bilgilerini toplarken çok sayıda yazılı ve
sözlü kaynaktan yararlandığı söylenebilir.
Tezkirenin metin kısmında I. Murad’dan
itibaren eserin bitirildiği 976/1568 yılına
kadar yaşayan 426 şair ele alınmış, özellikle
müellifin dostu olan şairler samimi ve esprili
bir dille, teferruatlı olarak tanıtılmıştır.
Şair sayısı açısından Türk edebiyatında
kaleme alınmış altıncı büyük şair
14

tezkiresidir. Tezkire yazarlarının bir kısmı
ele aldıkları şairi bizzat incelemişler,
şairin sanatı hakkında kendi yorumlarını
yapabilmişlerdir. Büyük bir kısmı da
kendisinden öncekileri taklit etmiştir. Âşık
Çelebi ilk kategoriye giren nadir tezkire
yazarlarındandır. Eserde kısa biyografilerde
verilen bilgiler diğer tezkirelerden pek
farklı değildir. Onun eserinin önemli
tarafı bizzat şairinden öğrendiği veya
yakınlarından duyduğu doğru ve geniş
bilgiyi vermesi, bir psikolog gibi şairleri ve
olayları tahlil etmesidir. Bu yönüyle eser bir
edebiyat tarihinden çok hikâye, hatta roman
havası taşımakta ve türünün tek örneğini
teşkil etmektedir. Âşık Çelebi şairlerin
sanat güçlerini değerlendirirken tarafsız
olmaya çalışmakla birlikte zaman zaman
bu değerlendirmeye kendi düşüncesini ve
yorumunu da kattığı görülür. Eserde, insan
tasvirlerinin yanı sıra birçok çalışmaya
malzeme olabilecek, tarihçileri, sanat
tarihçilerini hatta coğrafyacıları ilgilendiren
İstanbul’un semtleri ve Rumeli şehirlerine
dair tabiat ve mekân tasvirleri de mevcuttur.
Tezkirenin eleştirilen yanı “ebced”e göre
tertip edilmesidir. Bu tasnif tarzı eserin
rahatça kullanılmasını engellemektedir.
Eserin ebcede göre düzenlenmesinin
sebebi, yazarın deyişiyle Latîfî’nin “yaran
lokmasına tama edip”, Âşık Çelebi’nin
fikri olan alfabetik sistemi Çelebi’den önce
tezkiresinde kullanmasıdır. Âşık Çelebi,
Latîfî’den farklı olma adına eserinde
kullanılması zor olan ebced sistemini tercih
etmiştir. Müellifin, biyografilerde uzunlukkısalık açısından bir oran fikrinin olmaması,
bazı meşhur şairleri eserine almayı unutması
da eleştirilecek noktalardandır.
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Âşık Çelebi, üslûp sahibi bir yazardır.
Kendisinden önceki yazarların eserlerini
iyi özümsemiş, kendi bilgi ve yeteneğini
bu birikimle ustaca harmanlayarak kendine
has bir üslûp ortaya koymuştur. Çelebi,
kültürlü ve sanatçı bir sülaleden geliyordu
ve iyi bir eğitim görmüştü. Coşkulu,
samimi, cana yakın bir tabiatı vardı. Tek
dezavantajı kekeme olmasıydı. İşte o, akıcı
bir şekilde konuşarak ifade edemediği
duygularını ve düşüncelerini kalemi
vasıtasıyla çevresine aktarmıştır. Bunu
yaparken de Osmanlı Türkçesi yanında
Arapça ve Farsça’ya hâkim olmasının
avantajını da iyi kullanmıştır. Tezkiresinde
Türkçe atasözü ve deyimler yanında Arapça,
Farsça kelâm-ı kibar, atasözü, deyim ve halk
tabirlerini de başarılı bir şekilde anlatıma
sokmuştur. Yazarın üslûbu asıl mukaddimede
ve dostları olan şairleri anlatırken ortaya
çıkar. Buralarda dil, su misali akar gider.
Okuyucu, edebiyat tarihinden çok hikâye
ya da roman okuyormuş hissine kapılır.
Mekân, vaka, eşya özellikle de kişi
tasvirleri öylesine candan ve samimidir ki
o yerler, olaylar veya portreler gözünüzün
önünde canlanıverir. Onun nesrinde hâkim
olan unsur samimiyettir; içinden geldiği
gibi yazar. Âşık Çelebi’nin tezkiresinde
kullandığı dil, oturmuş bir kültür dilidir.
Kendine göre estetiği ve tadı vardır. Âşık
Çelebi’nin dilinin en önemli özelliği gerek
sanatlı ifadelerde gerekse sade söyleyişlerde
hatta Türkçe kelimelerde seciyi başarıyla
kullanmasıdır. Eser, Türk şairler tezkiresi
geleneğinde başka örneği olmayan eşsiz bir
çalışmadır.

tezkireler dışında kalan mecmua, risale ve
çeşitli meslek erbabını inceleyen biyografi
çalışmaları, şairlerle ilgili olarak nakledilen
rivayetler, şairlerin kendi eserleri, şairlerin
bizzat kendileri Meşâ’irü’ş-şu’arâ’nın
kaynaklarıdır.
Tezkirenin on üçü yurt dışında olmak üzere
33 nüshası bilinmektedir. Müsvedde olan
ve çok eksik, karmaşık durumda bulunan
nüsha Topkapı Sarayı Ktp. Yeniler Nu.
60’ta kayıtlıdır. Müsveddeden sonra bilinen
en eski nüsha 23 rebi’ü’l-evvel 975/1567
tarihli Selimağa Ktp. Hüdayî Efendi
Nu.1157’de kayıtlıdır. British Museum’da
6434 numaralı nüshanın Meredith Owens
tarafından 1971’de tıpkıbasımı yapılmıştır.
Fatih Millet Ktp. Nu.772’de bulunan nüsha
ise içinde barındırdığı 87 minyatür açısından
çok değerlidir.
Meşâirü’ş-şu’arâ, Filiz Kılıç tarafından
doktora tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışmada
tenkitli metin, yazarın hayatı, edebî kişiliği
verilmiş, tezkire şekil, üslup ve muhteva
açılarından incelenmiştir. Eser daha sonra
bazı ilavelerle basılmıştır.

1.Meşâ’irü’ş-şu’arâ’da, şu an Makedonya
sınırları içinde bulunan Üsküp, Manastır,
Kalkandelen ve Kratova (Kıratova,
Karatova)’da doğup büyümüş 22 şair yer
almaktadır. Bu sayıya bu şehirlerde görev
(özellikle kadılık) yapmış, bir süre yaşamış
ya da vefat etmiş şair ve yazarlar dahil
edilmemiştir. Bu şair ve yazarların da dahil
edilmesi halinde bu sayı çok artacaktır.

Daha önce bu sahada yazılmış olan tezkireler,
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Eserde en çok Üsküplü şaire yer verilmiştir:
İshak Çelebi, Hem-demî, Vâlihî, Nâmî,
Niyâzî Çelebi, Seydî (Dürüdger-zâde), Atâyı Üskübî, Ferîdî, Riyâzî (Mehmed/Memi
Şah)’dir. Meşâ’irü’ş-şu’arâ’da La’lî için
“Rumelindendir” denir ve net olarak doğum
yeri verilmez. Ancak Âşık Çelebi’nin
oldukça yaşlanmış bir halde olan La’lî’yi
Üsküp’te ikamet ediyor olarak göstermesi
Üsküp’te doğup yaşamasına delil olabilir.
Özrî için de sadece “Rumelindendir “
denir ama babası Karaca Hasan’ın Üsküp
kadısı olarak anılmasından dolayı Üsküp’te
doğması kuvvetle muhtemeldir.
Şair sayısı açısından ikinci sırayı
Manastır alır. Zaten tezkirede Manastır
“şu’arâ ve zurefâ menbaı” olarak zikredilir.
Celâlî, Vahyî (Mustafa), Iyânî (Süleyman),
Feyzî, Hâverî ve Zuhûrî Manastır
doğumlulardır.
		Meşâ’irü’ş-şu’arâ’da
geçen
Kalkandelenli (Tetova) şairler ise Tulû’î,
Fakîrî, Mu’îdî ve Sücûdî’dir. Tezkirede
Kratova tek bir şairle, Za’ifî (Pir Mehmed)
ile temsil edilir.
		Üsküp’ün bir özelliği de Meşâ’irü’şşu’arâ’nın Süleymaniye Ktp. Aşir Efendi
No:268’de bulunan yazma nüshasının
Üsküp’te istinsah edilmiş olmasıdır. Yazma
Saferi’l-haram 978 (1570-71) tarihinde
Cafer bin Abdullah tarafından kaleme
alınmıştır. Tezkirenin yazılış tarihi 1568
olduğuna göre, söz konusu nüshanın
tarihi asıl esere yakın bir tarihtir ve bu da
yazmanın önemini artırmaktadır.
2. Dîvân: Âşık Çelebi’nin şiirlerinin büyük
bir kısmını topladığı Dîvânının bugün
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için bilinen tek nüshası Millet Ktp., Alî
Emirî Manzum Eserler Kısmı Nu. 263’te
bulunmaktadır. Dîvânda 14 kaside, 117 gazel
ve musammatlar mevcuttur. Dîvânın ikinci
ve yirmi altıncı varaklarından sonra yaprak
kopması sebebiyle üç şiir eksiktir. Tamamı
55 varak olan dîvânın 49a, 50a-b, 51b,
53a, 54a-b ve 55b’inci varaklarda mektup
örnekleri vardır. Âşık Çelebi Dîvânını
964/1556’dan önce Serfice’de kadı olarak
bulunduğu sırada tertip etmiştir.
Divan Filiz Hançerlioğlu (Kılıç) tarafından
yüksek lisans tezi olarak hazırlanmış, daha
sonra eser e-kitap olarak Kültür ve Turizm
Bakanlığı’nca yayınlanmıştır.
3. Ravzatü’ş-Şühedâ: Âşık Çelebi, Hüseyin
Vâ’iz’in bu meşhur eserini bazı ilavelerle
Farsça’dan tercüme etmiştir. Konusu,
Hazret-i Hüseyin’in Kerbela’da şehit
edilmesi hadisesidir. Latîfî, tezkiresinde bu
eserden söz ettiğine göre eser, 953/154647’den önce yazılmıştır.
4.
Şakâyıku’n-Nu’maniye:
Taşköprîzâde’nin aynı addaki eserinin
tercümesidir. Âşık Çelebi tercümeyi hocası
Taşköprîzâde’ye takdim ettiği zaman,
Taşköprîzâde üslûbunun sadeliğinden ve
tercümeye muhtaç olmadığından kinaye
olarak “Mevlânâ Âşık biz bunı Türkî
yazmışduk tercümede bîhûde zahmet ihtiyâr
itmişsüz” diye latife etmiştir.
5.
Tercüme-i
Tıbre’l-Mesbûk
fî
Nasîhati’l-Mülûk:
Gazalî’nin
Sultan
Sencer’in emri üzerine huzurunda geçen
konuşmaları Farsça olarak yazdığı kitabın
Arapça tercümesinden Türkçe’ye aktarılmış
biçimidir.
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6. Şerh-i Hadîs-i Erba’în: Atâyî,
Âşık Çelebi’nin bu ad altında iki eseri
olduğunu ve birisinin Kemal Paşazâde’nin
Arapça derleme ve şerhinin tercümesi,
birinin de kendisinin derlemesi olduğunu
zikretmektedir. Bursalı Tâhir’e göre de
bunlardan biri matbudur.
7. Tercüme-i Ravzatü’l-Ahyâr: Hatib
Kasım’ın Arapça eserinin tercümesi olup II.
Selim’e takdim etmiştir.
8.
Tercüme-i
Miracü’l-Ayâle
vü
Minhacü’l-Adâle: Âşık Çelebi, İbni
Teymiye’nin meşhur eserini II. Selim
adına tercüme etmiştir. Kâtip Çelebi, Âşık
Çelebi’nin harp ve beytülmal meselelerine
ait bazı ilaveler yaptığını söylemektedir.
9. Sigetvarnâme: Kanûnî’nin Sigetvar
seferine ait manzum bir mesnevidir. Henüz
ele geçmemiştir.
10. Mecmu’a-i Sükûk: Âşık Çelebi’nin
mahkeme kâtipliği ve kadılıklarda kaleme
aldığı edebî kıymeti olan ilamlardır.
11. Zeyl-i Şakâyık: Âşık Çelebi Arapça
olarak Şakayık’a yazdığı bu zeyli Sokullu
Mehmed Paşa’ya takdim etmiştir.
12. Şehrengiz-i Bursa: Bugün için
elde bulunmayan bu eseri Âşık Çelebi
947/1541’de yazmıştır. Eser, Bursa
güzellerini anlatan manzum bir risaledir.
Âşık Çelebi’nin bu eserleri dışında, şiir
mecmualarında birçok şiiri ve bir münşaat
teşkil edecek kadar nesir tarzında yazılmış
eseri olduğu Fuat Köprülü tarafından
ifade edilmektedir. Ancak, Pervane Bey
Mecmuası’nda bulunan on kadar şiir

dışında Ankara Millî Kütüphane ve İstanbul
kütüphanelerindeki mecmualarda yapılan
araştırmalarda Âşık Çelebi’nin şiirine
rastlanmamıştır.
Âşık Çelebi hem anne hem baba tarafından
âlim ve sanatçı bir aileden gelir. Küçük
yaşlardan itibaren kıymetli hocalardan
ders aldığı için kuvvetli bir edebî kültüre
ve sağlam bir medrese bilgisine sahiptir.
Nesir ve nazım tarzında başarılı olması,
Arapça ve Farsçadan tercümeler yapması,
Arapça Şakayık Zeyli yazması bu bilgisinin
ve yeteneğinin kanıtlarıdır. Nesrini güzel
bulduğunu ifade eden Âşık Çelebi, 16.
yüzyılda nesir yazarlığında yeni bir soluk
olarak ortaya çıkar. Nesirde seciyi başarılı
bir şekilde kullanması, cümlelerinin uzun
olmasına rağmen Türkçe kurallara uygun,
sağlam, düzenli bir yapıda olması, devrin
sosyal hayatını, kişilerin fizikî ve psikolojik
tahlillerini başarıyla yapabilmesi, ayrıntılara
özen göstermesi vb. açılardan nesrimizde
bir çığır açmıştır. O, kelimelerin birden
fazla anlamlarıyla ve çağrışımlarıyla bir söz
cambazı ustalığıyla oynamıştır. Ancak bu
vadide onun kadar ustaca kalem oynatmak
hem yetenek, hem de bilgi işi olduğundan
kendisini takip edebilen ve onun kadar
başarılı bir eser ortaya koyabilen takipçileri
çıkmamıştır.
4.

SONUÇ

Âşık
Çelebi,
edebiyatımızda
nesir
yazarlığıyla tanınmış olsa da şair olarak da
incelenmeye değer bir şahsiyettir. Dîvânı
dışında tezkiresinde ve tespit edebildiğimiz
kadarıyla Pervane Bey mecmuasında şiirleri
bulunmaktadır. Türk edebiyatının önemli
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şairlerinden Hayâlî Bey, Âşık Çelebi’nin
yakın dostudur. Hayâlî, yazdığı şiirleri Âşık
Çelebi’ye gösterip fikrini almadan edemez.
Bazen Âşık’ın dediği şekilde beytini
bile değiştirir (Kılıç 2010: 1549-1550).
Bu durum da Çelebi’nin aynı zamanda
eleştirmen bir yanı olduğunu gösterir. Zaten
şairler tezkiresinde de bu özelliğini şairler
konusunda yaptığı yorumlarda ortaya
koymuştur.
16. yüzyıl Türk şiirinde yerli nitelikler
göze çarpar. Bu nitelikler bilhassa Rumeli
şairlerinde görülür. Divanlardaki şiirlerin
konuları genellikle din, tasavvuf, hikmet,
övgü, rintlik, tabiat vb’dir. Bu konular
işlenirken yapılan benzetmelerde kullanılan
mecazlarda çevrenin ve yerli unsurların
şiire çokça girdiği görülür. Gelenek ve
göreneklerle ilgili benzetmeler, deyimlerin
mecazlı
anlamlarından
yararlanılarak
yapılan sanatlar, çevre ile ilgili somut
tasvirler ve benzetmeler gibi. Bir Rumeli
şairi olan Âşık Çelebi’de de bu özelliklere
rastlanır. Onun şiirleri, nesrinin aksine
oldukça sade bir dil ve yalın bir üslûpla
yazılmıştır. Deyimlere, atasözlerine, devrin
âdetlerine özellikle gazellerinde çok yer
verir. Çelebi hep aşktan ve devrandan
ıstırap çekmiştir. Kadılıktan hiç memnun
olmamış, seyitliğine yeterince değer
verilmemesinden yakınmıştır. Dîvânında
yer alan 14 kasidenin hemen hepsinde
bu memnuniyetsizliğini dile getirmiştir.
Kasidelerinin biri na’t özelliği taşımaktadır.
117 gazelinin asıl konusunu aşk ve güzeller
teşkil etmektedir. Ayrıca Serfice ve Narda’yı
anlattığı tabiat tasvirlerine yer veren
gazelleri ve Tuna nehrini kişileştirerek
18

anlattığı kasidesi de orijinaldir. Tuna
kasidesi divan şiiri vadisinde Tuna nehri
üzerine yazılmış tek şiirdir. Şiirlerinde
aşkı ifade ederken samimiliği ve sadeliği
dikkat çekicidir. Bazen mısralarında halk
koşmalarında ve dörtlüklerde görülen
bir sadelik vardır. Onun aşkı genellikle
cismanîdir. Ancak bazı beyitlerinde tasavvuf
ehli bir insanın söyleyişine de rastlanır. Âşık
Çelebi’nin Dîvânında kaside ve gazellerine
göre küçük bir yer tutan musammatlarında
da gazel ve kasidelerdeki üslûp ve muhteva
hususiyetleri
görülür.
Murabbaları
bestelenmeye müsait yalınlıktadır.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir.
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Fotoğraf 3

13-16 Mart 2015 tarihleri arasında Üsküp ziyaretimizde “Gazi Baba”
Belediyesi sınırları içinde yer alan “Gazi Baba Parkı”nda türbe bulunmaktadır. Parkın
bekçisinden aldığımız bilgilere göre (yazılı kaynaklardan doğrulanmamıştır) bu park
120 dönümdür ve bunun 60 dönümü “Osmanlı Askerî Mezarlığı yani şehitliktir.
Türbenin etrafında yaptığımız küçük çaplı bir tetkikle bekçiyi doğrular delillere
rastladık. Etrafta çok sayıda kırık dökük mezar taşı ve toprağı biraz kazınca ortaya
çıkan mezar bulunmaktadır. Âşık Çelebi’nin türbesi bir işadamı tarafından iki yıl
önce yaptırılmış, ancak fail-i mechul kişiler yapıyı ciddi şekilde tahrip edilmiştir. Bkz.
Fotograf 3.

21

Prof. Dr. Sevin ARSLAN, Prof. Dr. Esat ARSLAN

ZORUNLU GÖÇ DALGASI
ÖRNEK OLAY: KOSOVA 2015
Prof. Dr. Sevin ARSLAN,

Makedonya, Üsküp, “Kiril ve Metodi” Üniversitesi, Filoloji Fakültesi,
e-posta: alilsevin@hotmail.com

Prof. Dr. Esat ARSLAN,

Türkiye, Adana, “Çağ” Üniversitesi İİBF Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi
e-posta: esat@cag.edu.tr
Kabul edilmiş: 10.12.2015
Revize: 15.03.2016
Onaylanmış: 30.03.2016
Makale türü: 1.01 Orjinal bilimsel makale

ÖZET

Geçmişten geleceğe uluslararası siyasette,Balkanlar,etnik ve dini sorunlar açısından
en devingen coğrafyalardan biri olmuştur. Ancak, etnik çatışmaları durdurmaya yönelik olarak
ayrımsallıkları kurumsallaştıran Tito yönetimindeki altı cumhuriyet ve iki özerk bölgeden oluşan
Yugoslavya Sosyalist Federal Cumhuriyeti(YSFC) barış içerisinde bir aradayaşamanın simgesi
olmuştur.YSFC’nin dağılmasından çeyrek asır sonra 17 Şubat 2008 tarihinde Kosova Kurtuluş
Ordusu’nun eski komutanı Haşim Taçi,kapitalist dünyanın önemli kesiminin desteğini arkasına
alarak devletleşme sürecine hızlı bir başlangıç yapmıştır.
Makale ilk olarak, Kosovalı Müslüman-Arnavutların, bağımsızlık ilan etmeleri ile
ortaya çıkan tartışmada tutarlı bir yargıya varabilmek için meseleye etki eden konuların birlikte
değerlendirilmesini irdelemektedir. Osmanlı Devletinin Balkanlardaki mirasına sahip çıkan
ABD ve AB ürünü daha çok yapay statüde uydu bir devletçikolan ve 108 devlet tarafından
tanınan bağımsızlığının henüz yedinci yılını idrak eden Kosova, üretim sektöründe bir varlık
gösteremediğinden bu geçen süre içerisinde nüfusu iki milyona düştüğü gibi, Balkanların en yoksul
bölgelerinden biri haline gelmiştir. Öte yandan ülke nüfusunun yarısının işsiz, üçte birinin iki ABD
Doları’ndan az bir gelirle yaşamaya çalışan Kosova halkı, geçimini büyük ölçüde, çeşitli Avrupa
ülkelerinde çalışan Arnavutların ailelerin geçimleri için gönderdiği paralar ve kaçakçılık sayesinde
sağlamaya çalışmaktadır. Bu durum bir yandan Kosova’yı ABD ve AB merkezli çok uluslu şirketler
için kârlı bir sömürü alanına dönüştürürken; öte yandan ülkenin Balkanlar’daki konumundan dolayı
yayılmacı büyük devletlere stratejik bir üs kazandırmış olduğu da yerinde test edilmiştir.
Bu makale kapsamında büyük ölçüde niteliksiz iş gücünden oluşan Kosova ulusunun
inşasında slogan bazdaki Arnavut milliyetçiliği ile Arnavut yönetiminin “yerinde kal” ilkesi
ile bütünleştirilen baskıcı genç göç politikalarının iflası irdelenecek ileriye dönük çıkarımlarda
bulunulmaya çalışılacaktır.
Anahtar Kelimeler:Arnavutlar, Balkanlar, Kosova, Sırplar, Türkiye
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ABSTRACT
From the past to the future, in terms of ethical and religious problems, the Balkans is one of
the most dynamic geographies in international politics. However, the former Yugoslavian Socialist
Federal Republic (YSFR), which was formed into 6 republics and 2 autonomous regions with
distinct modularity, was institutionalized by Tito in order to stop ethnic conflicts. This symbolized
a peaceful co-existence.A quarter century later from having collapsed YSFR,Hashem Tachi, excommander of KosovoLiberation Army has rapidly started the state process by receivingcapitalist
world’s supporton February 17th, 2008.
In the discussion which declared the independence of the Moslem-Albanians of Kosovo
who are one of the Balkan region’s nations, this article firstly argues that several issues have to
be taken into consideration together to make a consistent evaluation. Kosovo which has been the
product of USA and EU which have the heritage of Ottoman State, mostly mandate state in the
artificial statue, having been recognized by 108 states, having just reached 7th Independence was
not able to make its presence feltand has been the poorest region of Balkans such as its population
decreased 2 million in this elapsed time. On the other hand, the people of Kosovo which the half of
its country population are unemployed, one third have tried to live by an income less than 2 dollars,
have majorly strived to earn a livelihood owing to money which having been sending by Albanians
who have worked in the European countries for bread and butter of their families and smuggling.
On one hand, this situation has also been tested on its site that Kosovo has gained a strategic base
for the expansionist greater states; on the other hand Kosovo has converted a profitable territory
of exploitation for multi-national companies which based on USA and EU due to its location of
country.
In the context of this article, it will be examined the bankruptcy in which the Albanian
Nationalism in the instruction of Kosovo-nation which has mainly formed inequality labored power
has been on motto basis and policies of forced migration which has been integrated through the
principle of “stay in place”of Kosovo Albanian Government and it will be tried to make forwardlooking inferences.
Keywords: Albanians, Balkans,Kosovo, Serbs, Turkey
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1. GENÇ BİR CUMHURİYET
“KOSOVA”
Birçok zorluğa karşın sosyoekonomik bakımından kendi ayaklarının
üzerinde durmaya çalışan yaklaşık 11.000 km
karelik bir yüzölçümüne sahip Kosova’nın
kuzeybatısında
Karadağ,
kuzey
ve
doğusunda Sırbistan, güneyinde Makedonya
ve güneybatısında Arnavutluk Devletleri
bulunmaktadır. 1190 yılından itibaren Eski
Sırbistan olarak da betimlenen kültürel ve
idari bir merkez konumundaki Kosova,
Osmanlı Devleti tarafından alındıktan sonra
gerek Papalık, gerekse İstanbul’daki Fener
Rum Patrikhanesinin dinsel tahakkümüne
karşı korunmuştur. Özellikle Sırp ulusunun
bütünlüğünü korumak ve gelecek kuşaklara
aktarabilmek amacıyla, Kanuni Sultan
Süleyman’ın Sırp kökenli güçlü Osmanlı
sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa’nın kardeşi
MakariyeSokoloviç’igörevlendirmesi
ve
onun tarafından Peç(İpek)’te örgütlendirilen
Sırp Milli Kilisesi Kosova Devletinin
sınırları içerisinde bulunmaktadır. Bu
nedenle Kosova’ya bütünüyle bakıldığında,
Sırp ulusu için bir ruhani merkez
durumundadır.
En büyük yerleşim merkezi,
hem anayasal ve hem de ticari başkenti
Priştineolan genç Kosova Cumhuriyeti,
2001 yılınüfus verilerine göre yaklaşık
2.400.000 tahmini bir nüfus ile 17 Şubat
2008 tarihinde Sırbistan’dan ayrılarak hem
uluslaşma hem de devletleşme sistematiğine
girişmiştir.
24

Hem de büyük ölçüde, başta ABD,
İngiliz, Alman, Fransız ve İtalyan çokuluslu
şirketleri olmak üzere kapitalist dünyanın
önemli kesiminin desteğini arkasına alarak
devletleşme sürecine hızlı bir başlangıç
yapmıştır. Kosova Kurtuluş Ordusu’nun eski
komutanı Haşim Taçi tarafından, 17 Şubat
2008 tarihinde, ABD, AB ve Arnavutluk
bayraklarıyla
düzenlenen
kutlamalar
eşliğinde,ABD, AB’nin eş güdümünde ve
onların yapmış oldukları Balkan uluslarının
ayakta kalma mücadelesi yaptığı ve seslerini
bile yükseltemedikleri bir ortamda, iyi bir
zamanlamayla “bağımsızlık” ilan edilmiştir.
Kosova’nın bağımsızlık ilanı 108 BM
üyesi, BM üyesi olmayan Çin Cumhuriyeti
ve çeşitli uluslararası kuruluş tarafından
tanınmaktadır. Diğer tüm BM üyeleri “de
jure” olarak Sırbistan’a bağlı olduğunu
kabul etmektedirler. 1Ancak Kosova’nın
uluslararası arenada tanınmasının diğer bir
ayağı olan BM Güvenlik Konseyi üyesi Rusya
Federasyonu tarafından kabullenilmesi
bağlamında Kosova Başbakanı Haşim Taçi,
uluslararası tanınırlık kazanma çabalarına
karşı çıkan Rusya’nın da parçası olduğu
Avrupa Konseyi’ne de üyelik için başvuruda
bulunacaklarını söylemiştir. Yakın gelecekte
RF’nın Kosova’yı tanınması ve Güvenlik
Konseyi üyesi olarak vetoyu kaldırarak
Kosova’nın Birleşmiş Milletler üyeliğinin
onaylanması beklenmektedir.
1
http://tr.wikipedia.org/wiki/
Tan%C4%B1nmayan_Tarihi: 28.05.2015/
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Güneyindeki Eski Yugoslavya
Makedonya
Cumhuriyeti2nintersine,
Kosova nüfusunun %90-92’sini Arnavutlar,
ortalama%5’ini ise ikinci en büyük nüfusa
sahip Sırplar oluşturmaktadır. Osmanlı’dan
devralınan mirasla Kosova’da yaşayan
diğer etnik gruplar ise, Türkler, Boşnaklar,
Makedonlar,
Romlar
(Çingeneler),
Aşkaliler, Çerkezler, Goraniler ve eski
Mısır kökenlilerdir. Din açısından her ne
kadar Arnavutluk’taki Arnavutlar parçalı
bir yapı gösterseler de Kosova nüfusunun
%90’ından fazlasını oluşturan Arnavutların
%3’lük Katolik nüfusu hariç tamamının
Müslüman olduğu bilinmektedir. Ülkedeki
Sırplar, Karadağlılar ve Çingeneler dışında
kalan Boşnak, Türk ve diğer ulusların büyük
ölçüde Müslüman olduğu cihetle Kosova
nüfusunun yaklaşık %95’i Müslüman olup,
Kosova Cumhuriyeti Türkiye’ye benzer
tarzda İslam kimliği öne çıkan nitel değil,
nicel bir cumhuriyettir. (Shqipran Kadria,
2012, s.3) Tito Yugoslavya’sında millet-i
hakime durumundaki Sırplar ülkenin
nitelikli nüfusunu oluştururken, Müslüman
Arnavutlar eğitsel faaliyetlerden geri
bıraktırıldıklarından niteliksiz nicel bir
üstünlükleri bulunmaktadır. Geçen yedi
yılda Türkiye’nin de aralarında olduğu
108 ülke tarafından bağımsızlığı tanınan
Kosova; Dünya Bankası ve IMF gibi birçok
2
Uluslararası camianın dışında
sadece Türkiye Cumhuriyeti, Makedonya
Cumhuriyetini
kendi
anayasasında
betimlendiği
gibi,
“Makedonya
Cumhuriyeti” olarak tanımaktadır.

bölgesel ve uluslararası kuruluşa üyelik
sürecini de tamamlamıştır.
Kosova Anayasası Madde 5’te
belirtildiği üzere Kosova Cumhuriyeti resmi
dilleri Arnavutça ve Sırpçadır. “Türkçe,
Boşnakça ve Romca ise, belediyeler
seviyesinde resmi statüye sahiptir veya
yasaya uygun bir biçimde herhangi bir
seviyede resmi kullanımda olacaklardır”
şeklinde ifade edilmiştir.
Büyük ölçüde Osmanlı Devletinin
Balkanlardaki mirasına sahip çıkan ABD
ve AB ürünü daha çok yapay statüde uydu
bir devletçik olan bağımsızlığının henüz
yedinci yılını idrak eden Kosova, üretim
sektöründe bir varlık gösteremediğinden
bu geçen süre içerisinde nüfusu iki milyona
düştüğü gibi, Balkanların en yoksul
bölgelerinden biri haline gelmiştir. Öte
yandan ülke nüfusun yarısının işsiz, üçte
birinin, iki ABD Doları’ndan az bir gelirle
yaşamaya çalışan Kosova halkı, geçimini
büyük ölçüde, çeşitli Avrupa ülkelerinde
çalışan Arnavutların ailelerin geçimleri
için gönderdiği paralar ve kaçakçılık
sayesinde sağlamaya çalışmaktadır. Bu
durum bir yandan Kosova’yı ABD ve AB
merkezli çok uluslu şirketler için kârlı bir
sömürü alanına dönüştürürken; öte yandan
ülkenin
Balkanlar’daki
konumundan
dolayı yayılmacıbüyük devletlere stratejik
bir üs kazandırmış olduğu da yerinde test
edilmiştir. Yasadışı Dünya terör örgütlerinin
bulunduğu illegal vadilerden yönetilir
25
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tezi kapsamında Kosova’nın, bir kısmı
eski Yugoslavya Makedonya Cumhuriyeti
sınırları içerisinde de bulunanKaçanik
Vadisi de son zamanlarda bu tezi doğrular
mahiyette olduğu müşahade edilmektedir.
Başta Kuzey Suriye bölgesi olmak üzere,
Asya ve Afrika odaklı El Kaide, Taliban
ve DAİŞ (Şam ve Irak İslam Devleti) vb.
istikrarın olmadığı bölgelere bu vadiden
örgütlendirilen ve güdülenen asimetrik
savaşın silahı terör ihraç eder hale geldiği
gözlemlenmektedir.
Bu makale kapsamında büyük
ölçüde nitelikli iş gücünden yoksun
büyük ölçüde homojen bir yapıdaki
Kosova ulusunun inşasındaki slogan
bazdakiArnavut
milliyetçiliği
ile
Arnavut yönetiminin “yerinde kal”
ilkesi ile bütünleştirilen baskıcı genç göç
politikalarının iflası irdelenecek, Liberalizm
ve Realizm gibi uluslararası ilişkiler genel
kuramlarının genel sessizliği ve bu sorunda
geçerli olmadığından bahisle ileriye dönük
çıkarımlarda bulunulmaya çalışılacaktır.
2. KOSOVA’NIN BAĞIMSIZLIĞINA
GİDEN SÜREÇ
Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan,
Karadağ, Bosna-Hersek ve Makedonya
Cumhuriyeti olmak üzere altı kurucu ülke
ile Kosova ve Voyvodina’daniki özerk
bölgeden oluşan Yugoslavya Sosyalist
Federal CumhuriyetiTito’nun ölümüne
kadar Balkanlar’da hem üçüncü dünya
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ülkelerine liderlik ettiği gibi de hem de
Balkanlar’da istikrarın simgesi olmuştur.
İkinci Dünya Savaşı sonrası
döneminde Tito, Yugoslavya’nın komünist
partiler üzerindeki gücünü pekiştirdikten
sonra, Kosova’yı önce Sırbistan yönetimine
bırakmış, 1946 Yugoslav Anayasası ile de
“özerk toprak” ilan edilmiştir. Bu statüsü,
1963 Anayasası’nda ‘Eyalet’eyükseltilmiş
olanKosova yönetimine 1974 Anayasası
ile kendi anayasasını oluşturma yetkisi
ve Sırbistan Cumhuriyeti’nden bağımsız
olarak
federal
temsiliyet
haklarını
tanınmıştır. Ayrıca, Sırbistan’ın Kosova ile
ilgili alabileceği kararları veto etme yetkisi
de verilmiştir. (Baskın Oran, 2001, s. 509)
Yugoslavya
birliğinin
oluşumunda
ayrımsallıkları kurumsallaştırmada katalizör
görevini üstlenen JosipBrozTito’nun 1980
yılında ölmesinin ardından üniversite
koşullarının kötü olmasından kaynaklanan
Kosova’da geniş çaplı öğrenci eylemleri
zamanla siyasal eylemlere dönüşmüştür.
(N. Malcolm 1998, ss. 334-335) Bunların
en önemlileri Kosova Marksist-Leninist
Organizasyonu,
Kosova
Bağımsızlık
Hareketi, Yugoslav Arnavut Cephesi, Kızıl
Ulusal Cephe ve Kosova Cumhuriyeti Halk
Hareketi’dir. 1981 öğrenci hareketlerinin
öncesinde bu beş grup birleşerek, Kosova Halk
Hareketi (LPK)’ ni oluşturmuştur. Tekrardan
gündeme oturan mikro milliyetçilik
eğilimler nedeniyle, 1989 yılında anayasa
değişikliği yapılarak, Kosova’nın özerklik
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statüsü Sırplar tarafından kaldırılmıştır.
Bu duruma karşılık, “Meydan Okuma&
Yanıtlama”(Challenge
&Respond)
kuramı çerçevesinde Kosovalı Arnavutlar,
Temmuz 1989’da önce Yugoslav Kosova
Cumhuriyeti’ni ilan etmiş, buna yanıt
gecikmemiş vecevap olarak Sırp Hükümeti,
Kosova parlamentosunu kapatmış ve
hükümetini de dağıtmıştır. 1991 yılında
Kosova Paralel Parlamentosu tarafından
ilan edilen, Kosova Cumhuriyeti sadece
Arnavutluk tarafından tanınmıştır. 1992
yılında Kosovalı Arnavutlar arasında
yapılan seçimleri İbrahim Rugova ve
Partisi,“Kosova
Demokratik
Birliği”
kazanmıştır. Seçim sonrasında Rugova’nın
temel siyaseti, pasif hareket ve Kosova
sorununun
uluslararası
politikaya
eklemleyebilmek olmuştur. Ancak 1995
Dayton Antlaşması’na Arnavutların dâhil
edilmemesi ve uluslararası topluluk
tarafından Yugoslavya’nın sınırlarının
tanınması, Rugova’nın pasif hareketinin
halknezdinde zayıflamasına almasına yol
açmıştır. (U.Samancı
1998, s. 128) Bu boşluk Sırbistan tarafından

terör örgütü olarak kabul edilen Kosova’nın
Sırbistan’dan ayrılması için savaşan
etnik Arnavut Gerilla Hareketi(UÇK)’nin
sahneye çıkmasına neden olmuştur.
1981’de beşli çatı olarak kurulan LPK
olarak bilinen grup, 1993 yılında kurulan
UÇK’nın temel yapısını oluşturmuştur.
Rugova yönetiminin başarısızlığı üzerine

1995 yılından sonra Yugoslav Ordusu ile
UÇK arasındaki çatışmalar artmış, 1999
yılındaki NATO müdahalesine kadar devam
etmiştir. 1998-1999 Kosova Savaşı’ndan
sonra Kosova Cumhuriyeti hükümetinin
ordu kadrolarına alınmıştır.Rambouillet
görüşmelerinin
başarısızlığı
üzerine
NATO 1999 Mart’ında Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi (BMGK) kararı olmadan
hava saldırıları düzenlemiş ve 1999
Temmuz’unda da uluslararası güvenlik
güçleri bölgeye yerleşmiştir. (Baskın Oran,
s. 512) Kosova’ya müdahalede NATO’yu
kullanan ABD, yabancı topraklarda kurduğu
gelmiş geçmiş en büyük askeri üs ve “21.
Yüzyılın silah deposu” olarak da anılan
460 bin metrekarelik “Bondsteel Camp”
adlı üssünü bu ülkede kurmuştur. Üssün
inşasında çalışan Kosovalı yerel işçilere
verilen saat ücreti üç ABD Doları oldukça
manidar görülmüştür. ABD, Kosova’nın
bağımsızlığını bu denklemler üzerinden
okumuş ve verdiği destek ile bölgede etkin
bir konum edinmeyi amaçlamıştır.
Soğuk Savaş döneminde modüler
kültür yapısında dondurulmuş olanjeokültürel tabanlı mikro milliyetçi eğilimler,
Tito sonrası öncelikle Yugoslavya Sosyalist
Federal Cumhuriyeti’nin dağılmasına
neden olmuş, bunun bir yansıması olarak bu
durum Bosna ile Kosova’da etnik kökenli
savaşlara ve dış müdahalelere açık olguları
da beraberinde getirmiştir. “Güney Slav
Birliği” anlamına gelen Yugoslavya’nın
27

Prof. Dr. Sevin ARSLAN, Prof. Dr. Esat ARSLAN

dağılması sürecinde gerek Bosna’da ve
gerekse Kosova’da baş gösteren sorunlara
küresel aktörlerin katılması ile yerel ve
bölgesel sorunlaryayılmacı devletlerin
müdahaleciliğini ön plana çıkararak bir
anda uluslararasılaşmıştır.
17 Şubat 2008 tarihinde Kosova
Parlamentosu’nun almış olduğu tek taraflı
bağımsızlık kararı Kosova boyutundayeni ve
ucu açık bir tartışmanın başlamasına neden
olmuştur.Aslında Kosova Cumhuriyeti,
dünya üzerinde dekolonizasyon dönemi
sonrasında kendi kaderini tayin etme
hakkı ile kurulan tek devlet olmuştur.Aynı
zamanda bu süreçle birlikte uluslararası
arenada başta tanınma olmak üzere
“Kosova Sorunu” olarak adlandırılan
bir sürecin de başlamasına vesile teşkil
etmiştir. Ancak bu sorun temelde, “merkezi
yönetime karşı etnik ve dinsel bir
azınlığın ayrılması ve komşu ülkelerdeki
akrabaları ile birleşme talebi” olarak da
tarif edilebilir. (Baskın Oran, s. 508) Sorunun
kaynağında Yugoslavya Sosyalist Federal
Cumhuriyeti’ndeSırpların millet-i hâkime
(core state) olan durumlarının neden olduğu
tarihsel arka plan ve buna karşıt Arnavut
milliyetçilik duygularınınön plana çıkmış
olması yatmaktadır.
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3. SIRBİSTAN’IN
YUGOSLAVLAŞTIRILMASI YÂDA
ESKİ YUGOSLAVYA COĞRAFYASININ
SIRPLAŞTIRILMASI MESELESİ
20. Yüzyılda Bosna-Hersek’ten,
Sırbistan ve Karadağ’dan Müslümanların
Türkiye’ye göçü Balkanlar’ın tarihindeki
en büyük göç dalgalarından biri olmuştur.
Demografik kayıpların yanında, göçmenlerin
yokluğu, yaşadıkları kent ve bölgelerde,
kültürel ve manevi yapıyı da baştan aşağı
değişmesine vesile teşkil etmiştir. Böylece
terk edilen şehir ve bölgelerde, yaşanan eski
deneyimlerden hiç de farklı olmayan bir
şekilde, Müslümanların maddi ve manevi
değerleri, sayısız kültür hazinesi eserle
birlikte, sistematik olarak yok edilmiştir.
Türk bilim insanı Altan Deliorman, 1971
yılında Yugoslavya’dan Türkiye’ye 200.000
kişinin, bir diğer bilim adamı Cevat Geray
ise 283.000 ila 500.000 arasında kişinin göç
ettiğini varsaymaktadırlar.
Yugoslavya Dışişleri Bakanlığı
Konsolosluk Dairesi’nin bilgilerine göre
1970 yılında Türkiye Cumhuriyeti’nde
savaştan sonra Yugoslavya’dan gelen ve
“Göçmen” olarak tabir edilen kişilerin
sayısı 300.000’dir. Bir başka önemli göç
acısı, Lozan görüşmelerinde bile vaz
geçilmeyen Tuna Nehri üzerindeki son Türk
mirası Adakale’nin baraj yapılma adıyla
yitirilmesi olmuştur.1968 yılında Demirkapı
(Iron Gates) Barajı’nın suları altında
kalana kadar Tuna Nehri üzerinde1500
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metre uzunluğunda 500 metre genişliğinde
bu toprak parçasıyla Osmanlı’nın Tuna
üzerindeki son karakolu Adakale’si
dekaybedilmiştir.
Türkiye
Cumhuriyeti’nin
kurulmasının ardından mübadeleler ile
Balkanlarda yaşayan Türklerin bir kısmı
Türkiye’ye
yerleşmişlerdir.
İlerleyen
yıllarda da işsiz bıraktırılarak âdeta bir devlet
politikası ile kaçırtılan Balkanlarda yaşayan
Türkler çeşitli zorunlu sebeplerden dolayı
anavatan Türkiye’ye göç etmek zorunda
kalmışlardır. Günümüzde halen Bulgaristan,
Makedonya, Yunanistan, Kosova, Sırbistan
ve diğer Balkan ülkelerinden ülkemize
göçler devam etmektedir.
1980 yılında Tito’nun ölümünün
ardından Komünist Yugoslavya’da farklı
etnik ve dini unsurlar arasında kurulan hassas
denge bozulmaya başlamıştır. Söz konusu
hassas dengenin kritik ayağını oluşturan
“zayıf Sırbistan güçlü Yugoslavya
anlamına gelir” ilkesi yerini, parti ve
güvenlik aygıtında ağırlıklı yer edinmiş
olan Slavların (Sırp ve Karadağlılar)
katkılarıyla “Büyük Sırbistan” hayaline
bırakmıştır. Bu hayalin temel referans
noktasını oluşturan; “Kosova Ortaçağ
Sırp Krallığı’nın başkenti, Kosova’da
yer alan Pec (İpek) kasabası ise Sırp
Ortodoks
Kilisesi’nin
merkezidir”
şeklindeki Sırp argümanları Yugoslavya
bunalımının Kosova’da başlamasına zemin
hazırlamıştır. Gerçekten de ilk sivil savaş

her ne kadar Bosna Hersek’te yaşanmış
ise de bunalımın başladığı yer Kosova
olmuştur. Sırp- Hırvat- Sloven Krallığından
ayrımsallıkları kurumsallaştıran “Güney
Slav Birliği” anlamındaki “Yugoslavya”
sürecinde
Sırbistan
Cumhuriyeti,
Yugoslavlaştırılamamış, aksine geçmişten
günümüze Sırp milliyetçiliği körüklenerek,
öncelikle
Yugoslavya
coğrafyasının
Sırplaştırılması sürecine girişilmiştir. Bu
bağlamda,Slobodan Miloseviç’in tartışmasız
liderliği 1989 yılında Kosova Savaşı’nın
600. yıldönümü münasebetiyle yaptığı antiArnavut söylemler içeren ateşli milliyetçi
konuşmasıyla Kosova’da tescillenmiştir.
Kosova ve Voyvodina bölgelerinin özerk
statülerinin kaldırılması, 1980’ler boyunca
Arnavutlar üzerinde oluşturulan baskının en
üst noktasını göstermiştir.
Sırp milliyetçiliğinin en üst
seviyeye çıkmış olması,1989 yılı boyunca
Yugoslavya genelinde pek çok milliyetçi,
etnik temelli siyasi oluşum ortaya çıkmasını
körüklemiştir.
Kosovalı
Arnavutlar,
Kosova Yazarlar Birliği Başkanı İbrahim
Rugova’nın kurduğu LDK (Kosova
Demokratik Birliği) etrafında örgütlenirken,
Bosnalı Hırvatlar Hırvatistan’daki HDZ
(Hırvatistan Demokratik Birliği) ile aynı
adı taşıyan Hırvat Partisi, Bosnalı Sırplar
ise Hırvatistan’ın Sırp yoğunluklu Krajina
bölgesindeki Sırp Partisi’nin Bosna’daki
devamı olan SDS (Sırp Demokratik Partisi)
etrafında toplanmıştırlar. Bosnalı Müslüman
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Boşnakların Partisi ZDA (Demokratik
Eylem Partisi) ise Aliyaİzzetbegoviç
önderliğinde 1990 yılında kurulmuştur.
Tito
zamanında,
Balkanların
genelinde yaşayan hemen hemen tüm
dini (Müslüman, Ortodoks ve Katolik )
ve etnik (Sırplar, Arnavutlar, Hırvatlar,
Boşnaklar, Ulahlar, Türkler vs.) unsurları
içinde barındıran eski Yugoslavya’da bu
unsurlar arasında kadim bir etnik husumetin
varlığından söz etmek mümkün değildir.
Yugoslavya’nın dağılma sürecine kadar ne
Bosna’nın, ne de Kosova’nın tarihinde etnik
bir savaş yaşanmadığı gibi, dini ve etnik
bir kimliği dayatma da öncelikle halklar
tarafından uygun görülmemiştir. Nitekim
“etnik temizlik”(ethnic cleansing)deyimi
de literatüreyaşanan bu iç savaştan sonra
girmiştir. Eski Yugoslavya topraklarında
yaşanan bu iki büyük etnik karakterli savaşın
tetikleyicisi; Sırbistan’da, Hırvatistan’ın
Krajina bölgesinde ve Bosna’da örgütlenen
milliyetçi Sırp partileri ve bunlara
koşulsuz destek sağlayan Sırp ağırlıklı
Yugoslav Silahlı Kuvvetleri olmuştur.
Sırpların Kosova’da, Bosna’da ve
Hırvatistan’ın Krajina bölgesinde azınlık
durumunda yaşıyor olmaları, Sırp
radyo ve televizyonlarının bu bölgelerde
Sırpların baskıya ve asimilasyona
tabii
tutuldukları
propagandasına
zemin hazırlamıştır. Dolayısıyla Sırp
milliyetçiliği ve aynı ivmede olmasa da ona
tepki olarak 1980’lerde yeniden canlanan
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Hırvat ve Arnavut milliyetçilikleri siyasi
liderler tarafından uzun dönemli siyasi
projelerine meşruiyet kazandırma amacıyla
güçlendirilmiştir. Örneğin Sırp liderliği bu
dönemdeki söylemlerinde Hırvatlarla olan
kapanmamış hesabına -İkinci Dünya Savaşı
sırasında Bosna-Hersek’i de içine alan
Hırvat devletinin tüm diğer etnik gruplara
karşı terör politikası uygulayan Ustaşa
rejimi- söylemlerinde yer vermişlerdir.
Kosova’nın 2013 yerel seçimlerinin
en önemli özelliği ilk kez ülkenin tamamında
seçim sandıklarının konulması ve açılması
olmuştur. Kosova’nın kuzeyinde yaşayan
azınlık durumunda bulunan Sırplar,
Kosova’nın 2008’de ilan ettiği bağımsızlığı
tanımadıkları gibi, Kosova kurumlarını,
yasalarını, politikalarını reddetmekte,
dolayısıyla tanımadığı devletin yönetimi için
düzenlenen seçimlere de katılmıyorlardı.
(Gözde Kılıç Yaşın, 2014, s. 37)
Hatta
kendi
parlamentolarını
ve paralel yönetimlerini oluşturmuş,
Sırbistan ile eşgüdümlü kendi seçimlerini
yapıyorlardı. En son Şubat 2012 ‘de, bir
referandum düzenleyerek yüzde 99,8
ile Priştine’nin kurumlarına katılmayı
veya onları tanımayı reddetmiştiler.“Her
devlet, yasalarını yürütebildiği topraklar
kadardır.” bağlamında, yapılan seçimler
her yönüyle Sırbistan’ın bittiği, Kosova
yönetiminin başladığı sınırı belirlenmesine
yönelik olmuştur.Kosova ve Sırbistan,
AB aracılığıyla Brüksel’de 19 Nisan 2013
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tarihinde bir anlaşma imzalayarak Kosova
yerel seçimlerine Sırpların katılımının
sağlanmasını da bağıtlamışlardı. Seçimler
yapılmış, Kosova yönetimi ilk defa ülkenin
tamamına hâkim olduğunu göstermiştir.
Böylece Kosova’da yerleşik Sırplar,
karşı olduklarını hemen her platformda
vurguladıkları, kendilerine göre ifade
ettikleri “Arnavut Kurumlarını”tanımış
olmuşlardır. (Gözde Kılıç Yaşın, s. 37-38)
4. ZORUNLU GÖÇ OLGUSUNUN
GENEL PARAMETRELERİ
Toplumsal değişimlerin en güçlü
unsuru göç olgusu, farklı fiziksel yapıya,
dine, kültüre ve dile sahip toplulukları karşı
karşıya getirmiş ve meydana gelen sinerji
ile bu toplulukların bir arada yaşamalarına
ve böylelikle etkileşim içinde olmalarına
neden olmuştur. Göçenler kendi kültürlerini
beraberinde getirdikleri gibi, geldikleri
bölgedeki kültürel olgularla etkileşime
geçerek evrimsel boyutta yeni ve olumlu
bir gelişme evreninin kapısını aralamak
zorunda kalmışlardır. Gelişmiş ülkelerde
temel politika, kent kültürünün kırsal kesim
de dâhil olmak üzere ülke düzeyinde yaygın
bir kültür haline gelmesi yönünde olmasına
karşın, Balkanların genç cumhuriyeti
Kosova’da böyle bir ilkesel politikanın
yaygınlaşmış olduğunu söylenilmesiolası
görülmemektedir. Hal böyle olunca da,
artan ve arkası kesilmeyen kırdan ve küçük
yerleşim yerlerinden başta Priştine olmak
üzere kasabalara doğru göçler karşısında

göç eden kişilerin kentlileşmesi değil,
yerleştikleri kentlerin köyleşmesi sorunu
ile karşı karşıya kalınmıştır. Üzülerek
ifade etmek gerekir ki, dominant kent
kültürü, kırsal alt kültürü evrimsel yolda
iyileştirmesi gerekirken, maalesef alt
kültür dominant kent kültürünü baskı altına
alarak kentler köylüleşmiştir. İşte tam da
bu aşamada, terör nedeniyle,gerçekleşen
zorunlu göç nedeniyle kırsal kesimlerde
yerleşik halkın büyük kısmı kendi
iradeleri dışında yaşadıkları yerlerden
ayrılmak zorunda kalmışlar sorunlarını
da birlikte getirmişlerdir. Devletin ve
yerel yönetimlerin çözüm üretemediği
ortamda,şehirlerin varoşlarına yerleşen göç
eden kişiler kendi çözüm yollarını da aramak
durumunda kalmışlardır. İşsizlik, yalnızlık,
çaresizlik içinde ve dışlanmışlık çemberinde
bulunan bu kesimlerde, zamanla cemaatler,
tarikatlar, ön plana çıkmaya başlamıştır.
Kosova’da, özellikle son yıllarda
basın yayın organlarında çıkan cinayet, gasp,
cinnet, adam kaçırma, intihar, töre suçları,
uyuşturucu kullanımı, kapkaççılık ve daha
pek çok suça yönelik haberlerin temelinde
bu hızlı göç olgusu ve yöneticilerin
çözüm bulmadaki yetersizlikleri olduğu
değerlendirilmektedir.
Ayrıca,Yugoslavya’nın dağılma ve
sivil savaş döneminde sürecinde Boşnak,
Hırvat ve Kosovalı kıyımı yapan, Uluslararası
Savaş Suçları Mahkemesi’nde yargılanan
Slobodan
Milosevic
yönetimindeki
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Milliyetçi Sırpların, Müslüman - Arnavut
toplumu tamamen ortadan kaldırmaya
yönelik yaygın bir biçimde kimyasal silah
ve biyolojik ajan kullanmaları Kosova’yı
neredeyse yaşanacak yer durumundan
çıkarmış, daha sonraki yıllarda etkileri
sakat ve ölü doğumlar ile genç ölümlerde
görülmüştür.
Bağımsızlıklarının henüz yedinci
yılını kutlayan bu süre içerisinde nüfusu
iki milyonadüşen Kosova’da, ekonomik
problemler ve işsizlik vatandaşları göçe
zorlayan en büyük etkenlerden biri olduğu
görülmektedir. Kosova İstatistik Ajansı’nın
2013 yılı verilerine göre ülkedeki kayıtlı
işsizlik oranı yüzde 40,5’tur.Kosova’da
işsizlik oranı yüzde 30 iken, gençler
arasındaki işsizlik oranı ise yüzde 60’larda
olduğu görülmektedir.Kosova’da yapılan
anketlerin doğruluk dereceleri saptanılmağa
çalışıldığında ise, devlete bağlı kurumların
yaptığı anketler ile sivil toplum örgütlerinin
yaptığı anketlerde büyük farklar olduğu
hemen ilk bakışta göze çarpmaktadır. Söz
konusu verilerde ilginç ve ilginç olduğu
kadar görülen en büyük paradoks ise
devlet kurumlarının bile içinde farklılıklar
olmasındadır. Kosova İstatistik Ajansına
göre, 508.000 kişi çalışabilecek durumda
olduğu bir veri olarak verilirken, verilen
bu
rakamın
sadece
yarısınınçalışır
durumda olduğu tespit edilebilmektedir.
Kosova Merkez Bankası (BQK) verilerine
bakıldığında ise Kosova’daki işsizliğin %
35,1 olduğu görülmektedir.
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Cinsiyete bağlı işsizliğe bakıldığında
ise, erkek çalışanlar ve kadın çalışanlar
arasında büyük bir orantısızlık olduğu
hemen ilk bakışta göze çarpmaktadır. Büyük
çoğunluğu kamu ve hizmet sektöründe olan
kadın çalışanlar 66.719 (%23.4) kişi iken,
erkek çalışanlar 213.735 (%76.6)’dır.
Dünya Bankası’nın verilerine göre
1,9 milyon nüfusu olan Kosova’nın, yüzde
45’i resmi olarak yoksulluk sınırının altında
yaşamaktadır.Kosova
halkının
yüzde
18’inin günde sadece 1 Euro’yla geçiniyor
olması bu halkı göçe zorlayan en önemli
sebeplerin başında gelmektedir.
Almanya’nın Priştine Büyükelçisi,
her ay Kosova’dan 30 bin dolayında
mültecinin kaçak yollardan AB ülkelerine
fakat özellikle Almanya’ya doğru yola
çıktığını açıklamıştır. 2014 yılında
Macaristan’a 21 bin Kosovalı iltica
başvurusunda bulunurken, 2015 yılının Ocak
ayının son bir haftasında ise 23 bin Kosovalı
iltica başvurusunda bulunmuştur. Kosova
İstihbarat Ajansı’nın Meclis Komitesi’ne
sunduğu verilere göre 2015’in ilk ayında,
50 bin insan Kosova’dan göç etmiştir.Genel
olarak 2014 yılı içerisinde Kosova’dan göç
eden insan sayısının 150-200 bin civarında
olduğu tahmin edilmektedir.
Kosova’nın
sosyolog
ve
siyasetçilerini endişelendiren göç olgusunun
hayati bir mesele haline dönüştüğü ve göç
eden insanların büyük bölümünün genç
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nüfus olması, Kosova’nın geleceği açısından
büyük bir sorun olarak görülmektedir.
Bu göç dalgasında Kosova halkı arasında
sadece işsiz fakir insanlar değil, aynı
zamanda maddi durumu yerinde olan zengin
insanlar da aileleriyle Batı’ya göç etmesi,
endişe ve kaygıyı daha da arttırmaktadır.
Çünkü göçün altında yatan bir başka önemli
neden de sadece ekonomik sıkıntı değil,
daha güvenli ve daha iyi bir hayat arayışıdır.
Kosova halkının fakiri ve zengini ile
Kosova’yı terk etmesi, bağımsızlığını yeni
ilan etmiş 7 yaşındaki gencecik bir ülke için
korkutucu olduğu kadar, üzücü bir durumu
da dikte ettirmektedir.
Bu göç dalgasının diğer ayırıcı
özelliklerinden bir başkası ise, Kosova
halkının
devletine
olan
güveninin
kaybolmuş olması, neredeyse tamamen
yitirilmesidir.
Kamu
kurumlarında
yolsuzlukların yaşanması sebebiyle halk
umutlarını kaybetmiş ve göçe doğru zorunlu
olarak yönelmiştir.Kosova devletinin,
ekonomik ve siyasi olarak büyük bir kriz
içinde olduğu gerçeği de hemen herkes
tarafından kabul görmektedir. Kosovalı
Sosyolog Artan Muhaxhiri de, Kosova
vatandaşlarının ülkelerini bırakmalarının
temel nedenini, Kosova devletine olan
güvenin kaybolmasına bağlamaktadır.
Siyasi partilerin, yoksulluk ve
işsizlik sorununu çözememesi, hükümetin
büyük göçü durdurmasının asla mümkün
olmadığını da göstermektedir.Sosyal refahın

arttırılmasına yönelik projelerin hayata
geçirilememesi, işsizliğin önlenememesi,
uluslararası yabancı yatırımcıların ülkeye
getirilememesi, Kosova’da siyasi sistemin
tıkanışına vesile teşkil etmiştir.
Kuşkusuz “Doğduğun yer değil,
doyduğun yer memleketindir.” atasözü
sadece ülkemizde değil, hemen tüm dünyada
tartışılan veciz sözlerden biridir. İnsanın
memleket olarak kabul etmesi gereken
yerin doğduğu yer değil de, büyüyüp para
kazanmaya başladığı, aile kurduğu ve
yarınaait ne kendisine ne de yakın çevresine
ait endişelerin en az seviyede olduğu bir
yer olarak karşımıza çıkmaktadır. Daha
çok subjektif değer yargılarından yarına ait
yaşam endişelerinin minimalize edilmesi
insanın bölgede kalıcılığına dair kuşkuları
da gerileteceği bilinmektedir. Ancak kuşku
duyulmayan bir gerçektir ki, bu özdeyiş
mertebesindeki söz sadece ekonomik
parametrelerin egemen olduğu bir çevre
için duyarlılığını korumaktadır.
5. SONUÇ
Yadsınamaz bir gerçektir ki, ABD,
insan hakları, özgürlük, liberalizm ve
demokrasi havarisi kesilerek her girmiş
olduğu coğrafyada çok kısa bir süre
içerisinde mevcut hukuk sistemi askıya
alınarak,yolsuzluklar ve belirsizliklerin
egemen olduğu bir evreye girmekte olduğu
görülmektedir. Bu bağlamda, ABD ve AB
ürünü, daha çok yapay bir statüde uydu
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devletçik olan ve henüz bağımsızlığının
yedinci yılını idrak eden Kosova, üretim
sektöründe bir varlık gösteremediğinden bu
geçen süre içerisinde nüfusu iki milyonabazı kaynaklar bir milyon yediyüzbin
olduğunu iddia etmektedirler- düştüğü gibi,
gerçekçi bir şekilde söylemek gerekirse
Balkanların en yoksul bölgelerinden biri
haline geldiği görülmüştür.Kosova’nın
gayrı safi yurt içi hasılasını arttırmada
bir varlık gösterememesinin en önemli
sebeplerinden biri, öncelikleülkeyi terk eden
ülkeye yatırım yapan kişisel girişimcilerini
yitirmesi, arkasından da üretim sektörünün
dinamik unsuru olan nitelikli insan
gücünün Avrupa Birliğine olan göç
dalgasını engelleyememiş olmasından
kaynaklanmaktadır. Bu süreçteki birinci
dip göçdalgası öncelikle kırsal kesimden
Priştine’ye doğru olurken, bu göç dalgasının
getirmiş olduğu umutsuzluk ve geleceğin
bir şekilde tıkanmışlık görüntüsü doğrudan
ikinci dip göç dalgasının egemen olduğu bir
sürece doğru gidişatı hızlandırmıştır.İkinci
dip göç dalgası ise, kırsal kesimden kent
ve kasabalara olan göçün doğal sonucunun
görülmüş olması,geri coğrafyadan gelişmiş
ülke coğrafyasına doğru veAB ülkelerine
doğru müthiş bir hareketliliği desteklemiştir.
Kosova’da
kalan
yerleşik
bireyler
ise,yakın geçmişte yaşamış oldukları iç
savaş nedeniylekorku, endişe ve kaygı
duygularıyla içe kapanmaya, radikalizmefanatizme-şovenizme doğru savrulmakta
oldukları da yerinde test edilmiştir. Daha
34

hafifinden ise,farklı görülen gruplara karşı
bireysel yatkınlık, ifade, niyet, önyargı,
vs.’de değil de, kurum-içi ve kurumlararası dinamiklerin yarattığı alanda toplum
içerisinde oluşan bir tabakalaşma, bir ayrışma
ile modüler yapıların çıkışını hızlandırmış
olmasıdır. İşte bu ayrımcı çıktılardaki
kategorileştirme,Balkan
coğrafyasında
ve özelde Kosova’da yeni bir ırkçılık türü
olan seviyesiz ve sefil bir lümpenleşmeyi
beslemektedir. Müslüman Kosova’da inanç
farklılıklarından ziyade, etnik aidiyet,
lümpenekonomik baskı ile siyasal ideoloji
farklılıkları aynı süreçlerden geçerek, aynı
duygu haline kapılarak lümpenleştiğinden,
birliktelikleri desteklemekten ziyade, her an
alevlenebilecek toplumlararası çatışmaları
yol açacağından kaygı duyulmaktadır.
Her şeyin bir anlamda pamuk
ipliğine bağlı olduğu varsayılan Kosova
coğrafyasında
Arnavut
milliyetçiliği
başlangıçta ve Kosova’nın bağımsızlık
kararı çerçevesinde prim yaparken,
şimdilerde ise Makedonya’daki Arnavut
milliyetçileri tetiklediği ve bunun da
bir nevi yayılmacılığı tırmandıracağı
düşünülmektedir. Ayrıca nitelikli iş
gücünden yoksun büyük ölçüde homojen
bir yapıdaki Kosova ulusunun inşasındaki
slogan bazdaki Arnavut milliyetçiliği
ile Arnavut yönetiminin “yerinde kal”
ilkesi ile bütünleştirilen baskıcı genç göç
politikalarının -üzülerek ifade etmek gerekir
ki- iflas ettiği görülmüştür.
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Bütün bunların ötesindeKosova
ulus-devletinin,
hemen
her
şeyinPriştine’denyönetildiği
bir
ülke
olmaktan süratle çıkarılması, tüm Kosova
coğrafyasındaki kent ve kasabaların
ekonomik olarak dinamik bir hale
getirilmesiyle günümüzde yaşanan terör
ihracı da dâhil tüm olumsuzlukların ve
bu göç dalgalarının engellenebileceği
değerlendirilmektedir.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına
beyan etmektedir.
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ÖZET

Bu çalışmada edebiyat teorisinde “Gençlik Edebiyatı” olarak bilinen edebiyatın önemli bir unsuru ele alınmaktadır. Olsun ki bununla ilgili daha başka bir çok
terimin mevcut olduğu rahatlıkla söylenebilir. Terimle ilgili birkaç tanım verildikten
sonra gençlerin karşılaştıkları kilit sorunlar arasında yalnızlık duygusu, izole edilirlik
ve başkaları tarafından anlaşılamamak olduğu belirtilecektir. Ergenlerdeki bu duygu
özgüven eksikliği, çekingenlik ve hiç kimseye duyguların anlatılamaması hissini doğurmaktadır. Çoğu kez ergenlik çağındaki gençler çevrelerinden suçlanmamak için hiç
kimseye anlatamadıkları şiddete kurban olabilirler. Bu sebeplerden dolayı onlar sıkça
kendilerine kapanıyor en yakınlarıyla bile iletişimi en az seviyeye düşürüyor, tüm bunlar ise yaşanan olumsuz tecrübelerden oluşan negative enerjinin uzaklaştırılması yada
onlara ulaşılmakta bir yol bulunmazsa çok daha büyük psiholojik sorunlar doğurabilir.

Anahtar kelimeler: ergenlik, yalnızlık, şiddet, makedon edebiyatı.
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LONELINESS AS A KEY ELEMENT IN ADOLESCENCE

Prof. Jovanka DENKOVA Ph.D.

Macedonia, Stip, “Goce Delchev” University
E-mail: jovanka.denkova@ugd.edu.mk

ABSTRACT

This paper considers a segment of the literature that the theory of literature
known as “Youth Literature” (YAL), although you can freely say that there are
many other terms for it. Once you give a few definitions of the term, it will point
out that one of the key problems that are facing all adolescents is the feeling of
loneliness, misunderstanding of others. This feeling of adolescents born and sense
of lack of confidence, isolation, inability to express emotions to anyone. Often
these young people can be victims of violence, they cannot speak openly for fear
of being convicted of the environment. For these reasons, they usually withdraw
themselves, minimize communication with loved ones, and all this can lead to major
psychological problems, if not find a way to approach or to remove negative energy
from the experienced negative experience.

Keywords: adolescence, loneliness, violence, Macedonian literature.
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1.GİRİŞ
Son yarım asırda uzmanlar gençlik edebiyatını tanımlamaya çalışıyorlar, bu edebiyata çoğu kez: ergenlik edebiyatı, ergenlik
çağındakilere kitaplar, adolescentler vs gibi
terimler de tabi olunur (pinkwater, 1982).
Görünürlüğüne göre ergenlik soru sormalar, konfuzyon ve güçlü emosyonlar
zamanıdır. Bu dönemde gençler çocukluğun naivliğini yavaşça yitirerek yetişkinler dünyasına giriyorlar.
(kart,2013)
Çocuklar çocukluklarından yetişkinlik
dönemine geçerlerken davranışlarındaki
değişiklikler gibi birçok fiziki ve emosyonel
değişiklikler yaşamaktadırlar.Bu seneler
daha fazla sıkıntı ve sorunlar yanısıra birçok
zorluklar ve heycanları da yaşıyorlar: bu
dönemde erginler okulda başarılı olma
baskısı altındadırlar, başkalarına beğenilmek
isterler, arkadaşları ve ailesi ile iyi ilşkilerde
olmak isterler, ayrılıkları atlatabilmek ve
kendi hayatlarıyla ilgili önemli kararlar
almak isterler. Saydığımız bu durumların
bir çoğu streslidir ve kimi kez erginlere ve
onların ebeveyinlerine üzüntüye sebebiyet
verebilir. Bundan dolayı bu dönem hem
çocuktan hemde ebeveyinden büyük bir
uyumsallık gerektirmektedir. Kanımca bu
acı konuyu ele almaya başlamazdan evvel
kısaca ergenlik edebiyatını özelliklerine
değinmemiz gerekir.
40

Edebiyat teorisi böyle bir yapıtın sahip
olması gereken özellikler hakkında ayan
bir tablo çizmektedir. Örnek olarak bu teori
gençlik edebiyatını tanımlayan genel özellikleri şöyle sıralamaktadır:
1. Ana karakter ergendir.
2. Olaylar ana karakter ve onun
çatışmaları çözüme bağlama mücadelesi etrafında dönüyor.
3. Hikaye genç yetişkinin sesi
aracılığıyla ve onun balış açısından
anlatılır.
4. Edebi metin ya genç kişi tarafından
yada gençler için yazılmıştır.
5. Edebi metin gençlere sunulur.
6. Çocuk kitaplarındaki gibi hikayenin
“mutlu sonu” yoktur.
7. Ebeveyinler genelde ya yokturlar
yada gençlerle çelişki içindedirler.
8. Bu edebiyatın konusu en sık
olarak olgunluk, aşk, bağlar-ilişkiler,uyuşturucu.
9. Kitapların sayfaları 300ün altındadır, genelde 200tür.
Mine Sota üniversitesi gençlik araştırma merkezinden Gizela Konopka 1973
yılında erginliği tanımlayan bir konsept
geliştirmiştir. Onun araştırmalarında 5
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temel konsept ve ergenliğin 6 özelliği
çıkartılmıştır.Ergenliğin 5 konsepti şunlardır: “fiziksel cinsel ilişki olgunluğunu
yaşamak”, “ yetişkinlerin korumasından
vazgeçme ihtiyacı ”,” diğerlerine kıyasla kendisi hakkında bilincin çoğalması
,” değerleri notlandırabilmek”, ”deneyim yapabilmek”. Gizelaya göre erginliğin
özellikleri şunlardır: “güvensizlik”,” derin
yalnızlık duygusu”, ” büyük derecede psikolojik duyarlılık”, ”keyifi değişiklikler”,”
güçlü guruba ait olma duygusu ” ve ”tartışmak için emotiv ve keyifli olma ihtiyacı”
(konopka,1973)
Ergenler çocukluk döneminkinden
kendilerini farkli hissediyorlar ve bu fark onları şaşırtır( etrafındakileri de şaşırttığı gibi).
Dahası vucutlarının genelde onların istemedikleri şekilde değiştiğini de biliyorlar.Daha
çok hisli olduklarının farkındalar fakat bu
hissin nereden geldiğini anlayamıyorlar.
Ebeveyinlerine karşi olan duygularının
değiştiğini anlayabilirler ve çoğu kez bu
onları heycanlandırır. Onlar başkalarından
açıklamalar da aramak istemezler çünkü
kendi davranışlarını kendileri yaratabilir
ve denetleyebilirler ve gelecekleri ile ilgili
düşünebilirler. Çocuklara kıyasen erginler
ikilemeleri ve anlatılmıyanları tanıyabilir ve
Kabul ederler. Doğal bir şekilde aşk ilişkileri başlatırlar. Ergenliğin geç döneminde ise
daha fazla yakınlık ihtiyaçları vardır. Burada kendisini ve diğer kişiyi daha derin bir
şekilde tanımak için emosyonel yakınlık

söz konusu olur. Stres kaynağı olarak ise
okuldaki başarı büyük beklentiler yada sosyal ağlardaki sorunlar, kendisi hakkındaki
olumsuz düşğnceler kendi görünüşü, kendi
kalitesi yada güvenli olmayan teşvik edici
olmayan ve eleştirisel yaşam ortamı olabilir.
Ergenliğin ödevlerinden biri de
aşabilmeleri için kendi eksikliklerini kabul etmeleri ve potansiyellerini aşırı
olarak önemselerini değerlendirmelerini
öğrenmeleridir. Düşük özsaygı özgüveni
azaltıyor, şaşkınlık başkaları tarafından sevgi eksikliği ile aşağılık duygusuna sebebiyet
verebilir.

2. GORYAN PETREVSKİ’NİN “SAMA”
ADLI ROMANINDA YALNIZ ERGEN
Bizim Makedon yazarların romanlarında da ergenlik konusu bayağı belirgindir. Onlar ergenlerin kalplerine dokunabilmek için yazmışlar, bugün bile
yazmaktadırlar.
Bunu yapmalarının amacı genç okuyucuları kazanabilmek ve onların bilinçsiz olarak hergün yaşadıkları yalnışları
işaret etmektir. Gençlere ait Makedon romanyazarlarından en tanınmışlarından biri
Goryan Petrevskidir. O pek nadir vergiye
sahip bir yazardır. Onun kitapaları (romanları ve hikayeleri) okuyucuların büyük igisini çekerek büyük ilgi uyandırmaktadır.
En sık bu başarısı kendisinin içtenliğinden
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eserlerindeki lirik niyanslar ve gençlerde
oluşan duygular, ilk aşklara dayanır. Onun
en iyi romanları şunlardır: “Yalnız ”,”Spomenka”, ”Marta”,”Aynı Gözler”, ”Daimi
Rüzgar”, ”Uzak Aşk” vb. Goryan Petrevskinin en güzel eserlerinden biri “Yalnız”
(Sama) adlı romanıdır.
O bu romanında genç kişinin
hergünlük hayatını yakalamaktadır. Kim ki
hergün yalanla, iki yüzlülikle, kötülükle,aldatmalarla ve uyuşturucuyla karşılaşmaktadır. Kişi bu baskıya dayanabilmeli ki
hergün yaşadığı geçmişini unudabilsin, kendi beklentilerini gerçekleştirsin ve gelecek
için gerçek kişiliği oluşturusun.
Baş kişiler bir sınama içindedirler. Hergünkü
sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Yollarında
birçok engel beliriverir ve tüm bu olaylar
arasında baş kişiler olgunlaşırlar. Gerçek
karakterlere dönüşürler ve yetişkinler gibi
düşünmeye başlarlar ve sonunda nihayet ilk
başta kendi kendileri ile daha sonra karşılıklı
bir biçimde kendi duygularıyla karşılaşmayı
başarırlar. Tüm bunlara da çok uzun bir süre
herşeyin yolunda olacağı vaadini eklerler.
Bu roman bizim büyük piyanistimiz
Simon Trpçevskiye adanmıştır. Yazarın belirttiği gibi Simon, annesi Netka ve babası
Gyorgiyaya Allahın üçüncü lütfüdür. O kendi ülkesinde yükseklik bularak oradan tüm
dünyayı görmüş ve keşfetmiştir.Yazarın
kendisi Simon Trpçevskiyi onun en erken
başlantılarından takip etmektedir. Böyle42

likle bu romanı yazarken genç bir piyanistin kişiliği yerleşmiştir ve Simon Trpçevskinin karakterinden kaçamamıştır. Bundan
dolayıdır ki Simeon Gjeorgievin romanından genç piyanist karakteri ikinci plandan taşıyıcı karaktere kaldırmayı denemiş.
“Elçi” hayat hakkında mevcut düşüncelerle
karşı cinsten olan çok güçlü karaktere Teodora Milanova karakterine karşı gelmesini
istemiştir.
Taşıyıcı baş kişi olarak yazar 17 yaşındaki
kız Teodora Malinovanın hikayesini göstermektedir.Teodora çok güzel, ince, mavi
gözlü, kısa saçlı, sevimli, kendi yaşıtlarına
göre aşırı bir ortalamaya sahip sadece kendi
sokağında değil, tüm şehir güzeli, karatede
tüm uluslar arası ve Avrupa yarışmalarında
şampiyon, spor yanısıra müziği de seven,
serbes zamanlarında keman çalmaktadır. O
kendi yaşındaki erkekelr için ulaşılamaz bir
kız olarak gözükür “sama ” (yalnız) kendisinin de söylediği gibi.
İkinci taşıyıcı karakter genç piyanist
Simeon Georgievin karakteridir. Kendisi sarışın, uzun boylu, gözleri kapalı yeşil,
ellerinde uzun becerikli parmakaları, doğrusu kızların nefeslerini kesen tiplerden biri
ve sanat müziğinde çok önemli bir isim.
Eserde Teodoranın geç ergenlik döneminde
bulunduğu yıllar gösterilmiştir. Büyükler
gibi düşünmektedir,hiçkimseden yardım
istemez fakat kendi içinde kendisini daha
genç ergenlik döneminden takip eden bir
nefret eziyet vermektedir. Kendisinin 14cü
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yılında çok kötü bir olay yaşar ve bu olay
onun pisikolojik durumuna olumsuz olarak
etkide bulunur. Bu dönem ergenlerin aşkla
ve cinsel tecrübelerle hatırladıkları dönemdir.
Teodora çok çirkin bir şekilde aldatılmıştır. Onun iyi arkadaşı Emil, cinsellik
açısından istifa etmek istemektedir. Bundan
doalyı kendisi büyük bir rahatsızlık içindedir ve intikam almak ister. Karatede yarışmalarında
karşılaştığı bütün rakiplerinde
kendi düşmanını ve onun arkadaşlarını
görmektedir ve ne pahasına olursa olsun
intikam almak ister. Bütün bu olanlar onu
genç kalbinde derin izler brakmaktadır.
Şiddete bağlı geçmişe ait kimi araştırmalar ergen çocukalrın gelişmesinde şiddet
sahnelerinin olumsuz efektleri olduğunu
göstermektedir. Bu çalışmanın müellifleri
ergin kişinin şiddete tanık yada şiddet kurbanı oluşunda fark olduğunu söylüyorlar.
Aynı bu doğrultuda müellifler bu durumlarda efektlerin değişik ve farklı olduklarını , bu farklılıkların da şiddetin sokakta,evde,okulda veya başka yerde oluşuyla
ilişkili olduğunu vurguluyorlar.
Bu durumda büyük rol oynadığı
düşünülen ikinci faktör cinsiyettir. Yapılan
araştırmalar kız ve erkek çocuklarının şiddete karşı olan tepkilerinin farklı olduğunu
göstermektedir. Bu doğrultuda yapılabilecek
mantıklı açıklama ise erkek çocukların daha
erken saldırgan olmaları doğrultusunda sosyalleşıyorlar, diğer yandan ise kız çocuklarından hisli ve genelde diğer kişilerle iyi

ilişkilerde bulunmaları beklenmektedir (
Baccini. Affuso, Aquilar, 2014: 3) .
Athanases ’e göre kurbanların
çoğu erkek çocuklardır. Şiddetin en sık
gerçekleştiği yer rise sokak,okul ve en
sonunda ailedir.
Şiddetin hergünlük hayatta var olduğu
kaçınılmaz gerçektir.Ergen okuyuculara
sunulan bu tip romanlarla bizler öğretmenler olarak da birçok olumlu efekt elde edebiliriz. Bu tür romanlar yardımıyla ergenler kişisel dertlerini aileye karşı olan nostalji
kayıplarını ve ergenlik dönemindeki diğer
sıkıntıları giderebilirler.
Bu sıkıntılar arasında kültür, cinsiyet ve
cinsellik kimliğinin oluşması da yer alır (
Athanases ,1998; 273) .
Burada
incelediğimiz
romanda ana karakter şiddet kurbanıdır. Bütün
yarışmalarda en iyidir, okulda öne
çıkmaktadır, kendisine herkes hayrandır,
fakat o içinde bulunduğu
ergenlik
döneminde hiç kimse ile yakınlık kurmak
ve hiç kimseye inanmak istemez. Bundan
dolayı da kendi kuşağından erkekler için o
ulaşılamazdır.
Nasıl olur da erkek çocuklardan nefret ettiğine kendisi de çoğu kez şaşırmaktadır.
Buna rağmen kendi kendini beğenmeye
özen gösteriyormuş.
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Annesi onunla erkek arkadaşları, hatta sempatisi bile olması gerektiği konusunda sık
sık konuşmaktadır.
Teodora ise her defasında çekinerek
o konuda konuşmak istemez. Velileri sınıf
öğretmeninden onun sorununu öğrenince
kendisine bildirmelerine rağmen sürekli kızlarını destekler ve onun yalnız ve üzgün
hissetmesini istemezler. Veliler çocukların
bu dönemlerinde önemli röl oynamaktadırlar. Onlar ilk başta çocuklarına destek olmalıdırlar. Doğru yola iletmelidirler.Tüm
zorluklarda yardımcı olmak ve onların
kararlarına eğer kendileri için ve kendi gelecekleri için iyi iseler desteklemelidirler.
Teodoranın velileri onun tüm kararlarında kızlarına yardımcı olmakta gayret
ediyorlar. Çünkü kızlarını kendilerini hiçbir
zaman mahçup etmeyeceğini bilmektedirler.
Kendi kızlarını iyi tanıyorlarve onu en
büyük sorunuyla karşı karşıya kaldığında
hemen anlayabiliyorlar.
Aslında küçükken yaşadığı travma onda
bütün erkeklere ve dış dünyadan gelen
herkese karşı şüphe uyandırmaktadır.
Bu şekilde o bir bariyer, bir duvar
oluşturur. Uğraştığı spor ve bu sporda en
iyi olduğu karate onun kendisinin izole ettiği gerçeğini ortaya koymaktadır. Fakat
Teodora’yı farklı kılan ve onu sıradanlık
çerçevesi dışına iten kendisinin yazışmalarda kendi elektronik adresinde o “Elçi” la
44

yazışmaktadır. Aralarında seçilmiş alıntılarla anlaşıyorlardı. O kitaptan alıntılar kullanır. “Elçi” Kalil Cibrandan o da kendisine
Og Mandıno’nun “ Dünyanın En Büyük
Satıcısı” kitabından alıntılarla cevap vermektedir. Demek oluyor ki burada elektronik
mesajlaşma, mektuplaşma söz konusudur
ve gönderenin ile kabul edenin kimlikleri
bilinmiyor. Bu durum romanın sonuna kadar böyle devam eder. ( Denkova, 2014;
90-91). İletişimde bulunanların birbirlerini
tanımadıkları bir karşılaşmada deyimler ve
başkalarının akıllı düşünceleri arkasında gizlenirler. Bu da Teodora’ ya mesafeden kendi durumunu gözden geçirmesini, düşüncelerini toparlayabilmesini ve dünyanın
gözüne bakabilmesi için cesaret toplamasında yardımcı oluyordu. Dahası şiddetle yüzleşmesi ve şiddetin kendisini yenmesine
izin vermemesi ama böyle durumlardan
daha güçlü çıkması tek sözde olgunlaşması.
Ergenlerin sorunlarla karşılaştıkları dönemde en sık kendi içlerine kapanıp ve kendi
sırlarını ve sorunlarını hiç kimseyle paylaşmayı istemezler fakat her genç insanın teselli istediği biri veya bir şeyler vardır.
Olsun ki Teodora’nın okulundan sık sık bilgisayar başında oturup gizli mesajlar gönderenlere inanılması gerektiği konuşuluyordu.
Buna rağmen Teodora gizemli şahısla yazışıyordu. “Sama (Yalnız) ” mahlasını kullanarak Teodora “Elçi” ile hayat hakkında,
yalnızlık, aşk, nefret, şans, başarı, başarısızlık, sevinç ve üzüntü, arkadaşlık, hayatın
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geçiciliği, din v.b meseleleri konuşuyordu.
Kendisi kabul etse de etmese de bu tür iletişim onu azıcık eğlendiriyordu. “Prorokot”
tan gönderilen mesajları beğeniyordu. (34)
Hernekadar ilk başta “Elçi” ile olan
karşılaşması eğlence niteliğinde olmasına
rağmen o yavaş yavaş kendisinin konuşmacısının kim olduğunu soruşturmaya başlar
çünkü onun gönderdiği mesajlardan etkilenmektedir.: “Gönderilen mesajlar seçilmiş ve kendisine akıllıca yönlendirilmişti…
Bu defasında da mesajı beğendi. Bilgisayar
başındayken gözlerini kapayarak mesajları
gönderen kişiyi düşünmeye çalıştı”.(71-72)
Hatta hayranlık duymaya başlar ve eğer herhangi bir zaman tanışırlarsa hayal kırıklığına uğramaktan korkar: “ Bu da onu kendi iç
dünyasında ruhen yüceltilmiş biri ile ilk yazışmasıydı. O bir şekilde canlandırmaya ve
gerçekleştirmeye başladı : “ Arkasında kimin saklı olduğunu bilmeden bile cevaplandıran bilgelik ve bunu keşfettiğinde hayal
kırıklığına mı uğrayacak? Hayran mı olacak? Her şekilde kendisini arayanın belki
de ona benzer biridir!? “ (72). Hergün bilgelik dolu mesajlar gönderiyorlarmış. Herkesin hayran kalabileceği türden mesajlar. O “
Dünyanın en büyük satıcısı” olarak adlandırılmış diğeri de “Elçi” olarak adlandırılmış.
Bu kişi ile yazışmak onu sakinleştiriyor ve
bir an için sundukları nasihatlerle hayatta
bir şeyler başarabilen büyük ve bilge kişilerin dünyasında kendisini buluyordu. Bu
kişiler sonuna kadar bilgelik düşünceler dı-

şında gizemli kalmayı ve kendileri hakkına
hiçbirşey belirtmemeyi başarmıştır. Gençler
o yllarında günümüzün en büyük önderleri ile karşılaşıyorlar. Uyuşturucu en kötü
önderdir. Çünkü gençleri aldatarak kötü
alışkanlıklara götürmektedir. Teodora’ nın
hergünlük hayatında kendi elçisi ile karşılaşan yaşıtlarından çok sayıda genç belirivermektedir.
Bununla onun en büyük düşmanları bile
karşılaşmaktadırlar. Emil ve iki arkadaşı
kendisini sadece istifade edenler değil de
aynı zamanda uyuşturucu satıcılarıdırlar.
Alkol gibi uyuşturucunun kullanılması gençler arasında en belirgin sorunlardan biridir. Araştırmalar,kenetsel topluluklarda yaşayan geçlerin uyuşturucu
sorunuyla karşılaşma açısından daha büyül
bir risk içindedirler.
Bunun dışında cinsiyete bağlı farklılıklar da
vardı, bu durumlarda da ergenlerin arkadaş
çevrelerinde uyşturucu kullananların bulunması büyük etki etmektedir ( Bu romandaki
olayda olduğu gibi) . Bundan başka ergenin
tek velili aileye mensup olması gerçeği de
bu doğrultuda önemlidir. Bu araştırmalar
ebeveyinler ve onların ergenlik çağındaki
çocukları arasındaki iletişimin büyük önemden olduğunu ileri sürmektedir. ( Kuther ,
1995). Romanda Teodora’nın neslinden aşırı uyuşturucu kullanmaktan hayatını kaybeden bir olaya da rastlanmaktadır. Teodora bir
akşam dışarıya çıktığında bu düşmanlardan
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intikam almayı başarır. Teodora ergenlik
çağına girmekte olan kızcağızı uyuşturucu
ağına çekmeye çalışan Emir ve onun arkadaşlarından kurtarır. O , o anda ( her genç
insan gibi hayatının bu döneminde) neticeleri hiç düşünmeden kızcağıza zarar vermek
isteyen çocukları döverek cezalandırılır ve
artık karate yapamaz. Bu davranışlar kendi
çevresindeki insanlar tarafından olumsuz
görüşler kazanır, fakat sonraları gerçek ortaya çıkar o da tekrar spora karşı olan sevgisine geriye dönebilir.
Simeon ergenlik dönemini geçirmiş
bir çocuktur. Herkesin saygı duyduğu bir
çocuk. Teodora’ nın neslinden tüm kızlar
hatta daha büyükleri bile onun ardından delidirler. Oysa onlar için ulaşılmazdır. Tesadüfen karşılaştıklarında sık sık teodorayla
konuşur. Biri diğeri hakkında kendi içinde
düşünen iki gizemli şahıs gibi kendş duygularını dışarıya vurmuyorlar. Bu duygular
sempatiye dönüşür fakat onlar bu duyguları
ilk başta kendilerine ve daha azından başkalarına kabullenmek istemiyorlar. Simeon kendi piyanosuna odaklanmıştır. Tüm
yarışmalarda birincidir. Hem yaşlılar hem
gençler tarafından övülür. Başkasıa kolay
teslim olmayacak bir kişiliktir. Teodora’yla
da etrafındaki tüm geri kalan kişilere gibi
davranır, hiç kimseyi özel olarak ayırmak
istemez. Teodora tüm sorunları aştığı andan
itibaren onun geçmişinde kalan karanlık izlerden kurtulur ve o tekrar gizemli yazışmacıya döner. Birbirlerine yazdıkları tüm me46

saj ve tavsiyelerden sonra göz göze gelmeye
karar verirler. Bu anlaşmaya rağmen onların
isimleri sonuna kadar gizli kalır. Göz göze
karşılaştıklarında aslında tanıştıklarını anlarlar. Onlar şaşkın, fakat bu karşılaşmadan
dolayı da mutludurlar. Onlarda o ergenlik
aşkı uyanmaya başlar, birbirlerine kendi
duygularını göstermeyi başarırlar ve kucaklaşarak birbirlerine uzun zaman beraber
ve mutlu olacakları vaatlerinde bulunurlar.

3. SONUÇLAR VE MÜNAKAŞA

Bu eseri ile yazar Gorian Petrevski
geç ergenlik çağındaki genç karakterlerde
çok güzel bir biçimde kendi hayatlarındaki
tüm engel ve olumsuzluklara rağmen gerçek
yola ulaşabilmeyi ve kendileri için en iyisinin ne olduğuna karar vermeyi başardıklarını anlatır. Gorian Petreski bu romanında
hikayeyi erken olgunlaşan ve kötülüklerle
dolu hayata dalan bu iki genç karakter üzerinden geliştirmektedir. Onlar orada tüm kötülük, kaza ve uyuşturucu gibi olumsuzluklarla karşılaşırlar. Ondan sonra da kendileri
kendi savaşımları, çalışmaları ve emekleri
ile bir onur değeri olarak hayatı kazanmalıdırlar.Bu romanda geçmişe dayalı bilgelik
ışık tutar. Bundan dolayı hem genç hem de
daha yaşlı kitle okuyucuları tarafından benimsenmektedir ( Denkova 2015).
Burada yazar gayet çağdaş/güncel bir şekil-
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de sosyal ağlardaki elektronik iletişim vasıtası ile açık bir şekilde birçok elçiler ve günümüz sorunları hakkında konuşur. Gençler
hergün bu sorunlarla karşılaşırlar. Onlardan
birçoğu zorluklardan gerçek çıkışı bulamıyorlar. Yazar ve diğer yazarların kabarık
sayıda konuyla ilgili yazıları gibi bazıları
burada da aktarılmıştır. Genç kişinin doğru
bir şekilde gelişmesi için temel unsurların
var olduğundan bahsederler. Böylelikle ilk
başta burada aile ve evebeyinler gelmektedirler. Kendi velilerinin yardımlarıyla
ergenler kendi hayatlarında güzel bir nasihatten faydalanarak ve en çok lüzum olduğu
zamanlarda gerekli desteği bulabilmeleridir. Kendi yaşıtları ve arkadaşları ve onların yanlışlarından çok şeyler öğrenebilirler.
Aralarında yardımlaşarak çok faydalı dersler çıkarabilirler. Romanda kimi ergenlerin
karşılaştığı şiddet konusu da ele alınmaktadır ,özellikle cinsel şiddet. Anlaşılan böyle
durumlarda da ailenin rölü baştadır. Fakat
baş kahraman (Teodora)daha önce de belirtildiği gibi kendi etrafında engel oluşturur.
Geçilmez bir kale inşa eder. Ve bu kaleye
sadece “ Elçi” kendi elektronik mesajları
ve bilge düşünceleri ile ulaşabilir. Büyük
bir ihtimalle Teodora daha baştan “Elçi”
nin cinsiyetinin erkek olduğunu bildiyse
kendi hayatına girmesine izin vermezdi.
Bu yüzden belirsizlik içini kemirmektedir.
Özellikle onun sözlerinde teselli ve barışı
bulduğundan dolayı. Diğer bilmeceli konu
uyuşturucudur ve uyuşturucu tehlikesine
aşırı uyuşturucu alan ortaokullu olayıyla

doğrudan hitap etmektedir. O olay aynı zamanda Teodora’yı da etkileyecek. Sadece
genç bir kişinin ölümünden dolayı değil de
kendisine karşı geçmişte şiddet uygulayan
aynı kişiler doğrudan suçlu oldukları için.
Onlar Emir ve onun arkadaşlarıdırlar. Bundan dolayı o, onlarla da doğrudan hesaplaşacak. Spor ona faydalı ve sağlıklı bir şeye
doğru dönebilmesi için yeni ufuklar ve olanaklar açacaktır. Elçinin bilgeli bir şekilde
çekilmiş mesajları ise “Nefes aldığın sürece
dayanacağım çünkü şimdi başarının önemli
prensiplerinden birini öğrendim: Yeterlice
uzun dayanabilirsen kazanacağım” inancını
güçlendirmiştir. (127)
Sonunda ,velilerinin yardımıyla, spordaki
başarılarıyla, Simeonun müziği ile ve her
şeyden önce Elçi’ nin bilge mesajları ile Teodora’ nın hayatında uyum hakim olacaktır.
( Simeon) Tüm bunlar kendilerinde gençleri
bu dönemde yaşadıkları gerçek aşkın
doğmasını ve onların kalplerinde sonsuza
dek kalmasını sağlayacaktır. Gençlere ait
bu romanlarda genç okuyucular belirli
karakterler vasıtasıyla kendilerini bulabilir,
kendileri hakkına birçok şeyler öğrenebilir
ve yazarlarımızın romanları vasıtasıya
kendi hayatlarında gerçek yolu bulabilirler.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir.
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ÖZET
Bu makale Türk şairi Cahit Külebi nin lirik şiirlerinde “kadınsı”varlık kategorisinin
nitelik ve semantik sınıflandırma sayımını yapmaktadır.
İlgi odağı ,makedon dilinde yayınlanmış toplam yedi öyle denilen “kadınsı”şiir üzerinde
yönlendirilmiştir.(Bunlar“kadınsı”başlıklı şiirlerdir), bunun yanısıra gözetime çeşitli morfolojik yapıya sahip olan ifadeler konulmaktadır.(en sık isim ve ekten,sadece isim,sadece
ek,fiil ve zamir eşliğinde )yada kadını ve kadınsal özellikli mecazlara,karşIlaştırmalara ve
genişletirilmiş karşılaştırmalara yer verilerek halk şiirine yakın ve deneyimsiz okuyuculara
resepsiyonu kolay bir biçimde sunulur.
İlhamı halk şiirine yakın bu şiirde en güçlü unsur ifade sadeliğidir.Onda kadın ve
“kadınsı”konusu doğal bir biçimde yerleştirilmiştir.bu işlem okadar güzel yapılmış ki
doğu ile batı arasındaki anlayış boşluğunu ortadan kaldırmaktadır. Bu anlayış kadın ve
“kadınsı”konusu kadar genel hayat için de geçerlidir.
Böyle sade fakat basitleştirilmemiş şiir anlatımında en kışkırtıcı olanı “kadınsı”varlıkların semantik sınıflandırılmalarıdır.Çünkü mısradaki sadelik onların öyle sade bir
biçimde anlaşılmalarını sağlamaktadır.Bir yandan bu,diğer yandan ise “deşifre”sürecinde
onlara terminal nokta olarak aşılanan aşıklık onların algılanmasında zengin ifadeler kazandırmaktadır.
Anahtar kelimeler: kadın, “kadınsı”, “kadınsal” varlıklar, “kadın” şiir, “kadın” mecazlar, “kadın” karşılaştırması, ifadede sadelik, mısrada semantik potensiyal, semantik resepsiyon.
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THE SEMANTICS OF THE “FEMININENESS”
IN THE LYRICS OF CAHIT KÜLEBI OR:
APOTHEOSIS OF THE SIMPLE POETICS

Prof. Lusi KARANIKOLOVA-CHOCHOROVSKA Ph. D.
Macedonia - Stip, “Goce Delcev” University
e-mail: lusi.karanikolova@ugd.edu.mk

ABSTRACT

This article makes inventory, quantification and semantic qualification of the category
“female” entity in the lyrics of the Turkish poet Cahit Külebi.
The focus of attention is towards a total of seven poems, the so called “female” (the poems
with “feminine” title) in the edition in Macedonian, by focusing on those syntagms with diverse
morphological structure (mostly of a noun and an adjective, only a noun, only an adjective, with
the presence of verb and pronoun) or even metaphors, similes and extended similes that include
attributes in terms of women and feminineness, in a manner close to folk poetry and easy for
reception even to the inexperienced reader.
This poetry being inspiring and close to the statement of the folk poem, with general
qualification in the simplicity of expression, the topic of a woman and “feminineness” is naturally
rooted in it, to the extent that it neutralizes the incessant gap between the eastern and the western
conceptualization not only towards woman and “feminineness”, but also towards life in general.
The semantic qualification of the so called “feminine” entities is the most provocative in its
simple, but yet not simplified poetic expression. Because namely, just the simplicity of the verse
allows them to be experienced as simple, on the one hand, but on the other, the coquetry implied in
them, as terminal point in the process of “decoding” the meaning contributes to the rich meanings
in the process of their reception.

Key words: woman, “feminineness”, “female” entities, “female” poetry, female metaphor,
female simile, simplicity of expression, semantic potential of the verse, semantic reception...
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1.GİRİŞ
Cahit Külebinim “kadınsı”şiirleri basit bir biçimde –“hazmedilmiyecek sade “
dirler.
Sade sınıflandırmasınını ek epitetle
,Kunderanın “ dayanılmaz“ tavrına yoğunlaştırıyorum.Bunu da sadece çok katmerli ve
derin semantiğin tanınması için değil ,divan
şiirindeki aksiyomlu anlamların olmayışıyla alakası da yok,ne de halk edebiyatıyla
olan bağlılık nede göze çarpan ilham ,ne
kendisinin lirik özelliğini ,sıradan okuyucu
ve insanlar için ulaşılabilir yapma eğilimi.
Külebinin şiirlerinde sadelik
işaret olarak, onun şahıs olarak kadınla yoğun bir biçimde ilgilenmesiyledir.
Kadın şahıs olarak,şairin hayran kalmasına
,yüceltmesine ve sevgisine ulaşilabilir
olmasında yeterderecede iyi ve haysiyetlidir.
Bu adyapmış türk şairinden yedi
dogrusu dokuz şiiri görünüme sunuyorum.(Cahit Külebi,1917-1997 ), bunları da
“kadınsı”olarak adlandırma hakını kendime
veriyorum.Onu da herşeyden önce “kadınsı
başlıklardan” ve kadın konularından dolayı.
Kimki zamanla kendini aşarak evrensele
dönüşüyor.Şiirlerde en azından kadının
canlı olarak yüceltilmesi yanısıra hayatın
kendisi ve yaşayış kutlanmaktadır.
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Şiirlerin uygulamalarını, Cahit Külebiden,
Marija Leontiçin çevirisiyle makedonca
yayınlanan “lirika”adlı kitabına göre yapıyorum.Burada “kadın varlıkları”olarak adlandırdığım çeşit çeşit dilbilgisi birleşimleri
incelenecektir.
Onların tümünün ortak adlandırılması bir
yada iki mısra olduklarında bile manzumda
(doğrusu, rus büyüleyici hikayesine) olarak,
bilinen kategoriye indirgenebilir.20-ci asrın
ilk yarısında rus formalist Vladimir Yakovleviç Prop “karakterin atributu”olarak adlandırdı. Aslında, “atribut yada özelliklerden
karakterlerin diş özellikleri anlaşılıyor: Onların yaşı, cinsiyeti, durumu, dış görünümü,
bu görünümün özellikleri v.s. Bu özellikler
büyüleyici hikayeye canlılık,güzellik ve
çekimlilik vermektedir” (Prop,1982:95),
Propa göre ,kişilerin özellikleri estetik etkilere katkıda bulunurlar, (şarkiyat açısından)
da büyüleyici hikayede fonksiyonlardan
daha az önemlidir. Tanınmış Türk şairi mensurunda öyle denilen “kadınsı özelliler”e
göre Prop un bu tanınmış kaidesini hareket noktası olarak kullanarak, mensurun
dişinda başka bir alanda manzumda uyguluyorum.Bununla ,cinsiyet bakiş açısından
ciddi bir“suç”işlenmemesinden mada kaide
misra halinde malzemeye dönüştürülecek.
Böylelikle bunun şiirde de geçerli olabilme
fleksibillik v eve olanağını tazdıklayacaktır!
Cahit Külebinin şiirinde sadece bir çeşit
manzum birimlere göre bu şekilde“kümelendirilmiş”yaklaşim ,onun şiir sanatına
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göre genel sınıflandırmayı tazdıklamaktadır.
Burada sade bir ifade ve anlatım sözkonusudur.Bu şekliyle de semantic inceleme için
gayet uygundur. “kadınsı”lıktan neyin anlaşılacağı bakış açısından ,yada atrıbutluk.
özellik ,hususiyet ve bunların tümü sadece
kadına ve kadın için!...

isim yada sadece sıfat olabilirler:
”Basit-sade “- sıfat
(”Kadinlar “ ) (37) *.
“Kız”-isim (”Kadınlar,II şiir)(73):
“Sevimli” – isim (”Genç Kadın”) (103):
“Gururlu” – sıfat (”Genç Kadın”) (103):

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMİ
2.1.
KVANTİFİKASYON-MİKTAR.
MORFOLOJİ.
KALİFİKASYONNİTELİKLİLİK,
YETERLİLİK.
Cahit Külebinin”lirika “ şiir kitabında”kadın“ başlıklı tam 7,doğrusu 9 şiir
vardır: ”gelincik“,”kadınlar “,”İstanbuldaki
“,”Kadınlar“,”Genç Kadın“,”Elma Yiyen
Kadın “ ve ”Küçük Kız“.İki şiirin aynı
başlıkları vardır”Kadınlar“.İkincisinin üç
haykırışı vardır,bundan hareketle bu kitapta”kadınlar“ şiirlerinin toplam bilançosu 9
şiirdir.
Bunların çerçevesinde öyle denilen
48 ”kadın“varliği vardır,bunları devamında
ilk önce onların dilbilgisi yapısı(morfoloji
),ondan sonra da iceriliklerine göre değerlendireceğim.
48 ”kadın “biriminin morfolojisi
değişiktir.Farkli kompozisyonlarda teküye
li,ikiüyeli,üçüyeli,dörtüyeli,beşüyeli ve altıüyeli ifadeler karşılaşıyorlar.
Teküyeli”kadın “bileşimleri ya sadece

“Donanımlı” - sıfat (”Genç Kadın”) (103):
Külebinin “kadın” liriğinde iki üyeli
“kadın” ifadeleri en sık sıfat ve isim yada
isim ve zamirden oluşmuşlardır.
“Senin Ellerin”: “Senin Yüzün” – isim sıfat
(“Glincik”)(27):
“Bu Kadınlar” – sıfat ve isim (“Kadınlar”),(73):
“Hanımefendi”- sıfat ve isim (“Genç
Kadın”,(103):
“Keçi Yavrusu”-sıfat ve isim (“İstanbuldaki”) (63).
İki üyeli “kadınlar” ifadeleri topluluğunda
sayı ve sıfat fiil birleşimlerine de
rastlanabilir:
“Bir Sevgili” – sayı, doğrusu sayı zamiri ve
sıfat fiil (“İstanbuldaki”)(63).
Üç sayılı “kadınlar” ifadelerinin morfolojisi
fiil +sıfat+isim birleşiminden oluşmaktadır
- “kızarıyorsun genç gelin” (Gelincik “)
(27). Sıfat+isim+fiil- “sabırsız çocuk idi
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”(İstanbuldaki)(63): isim+zamir+sıfat, yada
makedon dil bilgisinde isim fiil - “kadınlar
güzeldir”( “kadınlar”).
*Metinin devamında parantezler sayısı alıntının alındığı sayfa sayısını işaret eder (mısranın), Cahit Külebi şiirlerinin Makedonca
yayınına göre. Bakınız: Cahit Külebi: “Lirika”, “Bata pres “,Üsküp,2007 yılı, uygulama: Mariya Leontiç.
(71): isim+zamir+sıfat beyaz ellerin”( “kızcağız “)(123).

“senin

Cahit Külebinin “kadınlar” liriğinde dört
üyelik “kadın” birleşimlerinin de farklı
farklı yapılanmaları vardır: isim+zamir+zarf
+sıfat – “kadınlar böyle sıcaktırlar”…/
“kadınlar böyle kırılgandırlar”(kadınlar “)
(37): isim+zaman zarfi+dönüşlü zamir+fiil)
- “saçları kıvırcıklaşıyordu “ (istanbuldaki)
(63)
sıfat+isim+sıfat+isim “beyaz topuklar”,karlı gerdanlar “ (“kadınlar” I) (71):
bundan sonra isim +tümleç+zamir+isim
- “kendi gençliğinin renkleri ” (“kadınlar” III) (75): miktar zarfı +sıfat+miktar zarfı- “o kadar sabırlı o kadar sakin”
(Kadınlar III) (75):isim+isim+isim fiil+zamir- “gülücüğü,düşünceleri,senin sevme
“ (“Kızcağız”)(123).
Beklemedik şekilde az sayıda da olmayan
beş üyelik “kadınsı” verilerin şöyle bir yapısı
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vardır:
isim+sıfat+isim+zamanzarfı+fiil“gözleri orman bakışları emiyordu”( “İstanbuldaki”) (63): sıfatfiil+sıfat+isim+zamir+dönüşlü zamir- “tomurcuklanmış
narin ağaçlardır onlar” (“kadınlar” I) (71):
isim+zaman zarfı+miktar zarfı+sıfat – “sesi
öyle sıcaktı ki” (“kadınlar” II):zamir +sıfat+zarf+isim- “senin dudakların elmadan
da yelkendir”( “elma yiyen kadın” (107):
isim+zamir+şekil zarfı+isim+isim-“senin
porselen gibi gözlerin”(kızcağız)(123).
Alti üyeli “kadınsı”ifadelerin de
farklı farklı oluşumları vardır. Zarf+isim+sıfat+isim+zaman zarfı+fiil-“senin gözlerinde sakin rüzgar esiyordu”( “İstanbuldaki”)(63): isim+zarf+tümleç+isim+zaman
zamiri +fiil- “yanakları sonbahar elmasına
benziyordu”( “istanbuldaki”) (63): şekil
tümleci+bağlaç+ isim+tümleç+isim+fiil“kadınların yürekleri de o şekilde kaynar” (“kadınlar” I)(71): isim+zamir+tümleç+dönüşümlü zamir+zarf+isim - “senin
ellerin beyazdır kutularda” (“kızcağız”)
(123): isim+zamir+dönüşümlü zamir+isim+
tümleç+isim- “senin saçların ırmakalrdır
kutularda”( “kızcağız”)(123)…
Külebinin liriğindeki kadınlar varlıklarıyla
ilgili morfolojinin tanıtımı makedoncadaki uygulamasında tek üyelik ve iki üyelik
ifadelerin kesinlikle süpstansiyal oldukları doğrusu sadece isim kelimelerinden
oluşmuşlardır. Üç üyeliklerde çok seyrek (biz sadecve bir örnek belirledik) çok
seyrek öngörülebirliğe rastlanabilir, daha
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doğrusu ifadede fiilin yer alması, çok üyeli kadın varlıklarında (dört üyelilerde, beş
üyelilerde ve altı üyelilerde) öngörülebirik
çok daha sıktır. Bu doğrultuda özellikle en
geniş altı üyeli ifadelerde önemli ölçüde
narativlik vardır ve tam tecizadlı çümleler
olarak da yaşanmaktadırlar.
Morfolojik gösterge çoğu kez teknik
olmasına rağmen Külebi’ nin lirik şiirinde
“kadınsal” varlıkların semantiğine gerekli
bağlanmayı sağlamaktadır. Yeterlilik yaklaşımını ise belirli “kadın” ifadelerinin yer
aldığı şiir içeriliğinde yaparız. Bu ise kendi
tarafından bizleri şairin sade ifadesine göndermedir. Belki de bu, bu şiirin zirvesinin
temsilidir. Öyle denilen “ kadın ifadeleri”
yeterliliğinden söz edilince onları ne daha
az ne de daha çok (Popov’un deyimiyle)
“kadın özelliklerine” indirgiyoruz ve dahası
bunları anlamsal bir uygulamaya tabi tutarız. Aslında farklı uzunluk ve yapıda ayrılan
ifadeler çoğu kez kadının özelliklerine ( yeterliliğine ) indirgenebilir.Genelde tamamen
kadına adanmış olan Külebi’ de “kadınlar”
başlıklı iki şiirden mada diğer beş şiirden
konkre olarak kadın anlaşılır. O kadın ya
genç gelin, ya İstanbul’daki sevgili, ya genç
hanımefendi yada elma yiyen kadın yada
kızcağız…
“Gelincik”
şiirinde
(Külebi
2007:37), “senin ellerin” ve “senin yüzün”
kadın ifadeleri özelliliğe çağrışım yapmaktadırlar. Bununla birlikte genç gelinin mükemmeliğini bunun üzerine de onun güzelli-

ğini vurgulamaktadır. “ Kırmızı genç gelin”
mısrasındaki yapı neden sorulu kelimesiyle
de güçlendirilerek onun utanganlığını öne
çıkarmaktadır. Bundandır ki lirik subjenin
hayranlığına, çıkara ve tasfire neden olan
genç gelin bu lirikte intenziv bir şekilde
mevcudtur: özel, gizemli, utangaç ve elbette
güzel…
Külebi “kadınlar” şiirinde ( Külebi, 2007:
37), genelde kadına ait olan “kadın” varlıkları, genelde kadına aittirler.
“ Neden kadınlar böyle sıcaktırlar?/
Neden kadınlar böyle narindirler?” Ard arda
gelen iki mısrada iki ifade, ikisi de retorik
soruyla gösterilerek kadındaki inceliği ve
güzelliği ifade etmektedirler. Devamında tek üyeli ifade “ Sıradan” kim ki kendiliğinden ayrı bir özelliktir. Aslında tam
bu özellikler bu “kadın” şiirinin kalitesini
oluşturmaktadırlar. “ İstanbul’daki sevgili”
(Külebi, 2007:63). Çok sayıda kadın varlığının mevcudiyeti karşılaştırmalar ve mecazlara teşekkür ederek zengin bir anlatım
semantiği sunmaktadır. “ Bir sevgili” ifadesi sevgilinin tek oluşunu vurgulamaktadır. “
Keçi yavrusuna benziyordu”- karşılaştırma,
bu da semantik olarak narin özelliğine indirgenebilir. “ Gözlerinde hafif rüzgar esiyordu” bu mısrada zengin bir mecaz vardır.
Özellik olarak sevgilinin gözlerinde huzur
vardır şeklinde sınıflandırabiliriz, güzellik,
doğrusu- sevgili güzeldir, sevgili huzurludur… Aynı özellikler “ yanakları sonbahar
elmalarına benziyordu” ve “ gözleri orman
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bakışlarını emiyordu” mısralarında da görülebilir. İfadeler ise “ sabırsız bir çocuktu”
şımarık,sabırsız, çocuksu gibi özellikleri
içermektedir.Bu özellikler erkek açısından
kadında olmazsa olmazlardandır ki o, erkek
kadın tarafından beğenilebilsin . Bu şiirde
bir tane daha kadın varlık- ifade vardır “saçları kıvırcıklaşıyordu” kim ki kendi mısralarında fiili bulundurması öngörülebilirlik
dozu taşımaktadır. Biz ise semantik olarak
güzel, çekici özellikleriyle algılıyoruz.
“ Kadınlar” adlı daha uzun şiiri(Külebi
2007:71,73,75)üç bölümden oluşmaktadır.
İlk ikinde genel olarak kadın yüceltiliyor,üçüncü bölümde ise şair Anadoluda doğumyeri Niksar kadınlarına karşı kendi şairsel
bakışını vermektedir.
Birinci bölümdeki mısraların semantiği birçok kadın özelliğine ulaşabilmeyi
sunmaktadır.”Kadınlar güzeldir”-bu üç üyeli “kadın “ifade açık bir biçimde –güzeller
nıtelendirilmesini sunuyor.İki mısraya
yayılmış karşılaştırma ise: “Semaverin kaynadığı gibi /Aynı şekilde kadınların yürekleride kaynar “heycanlı,yerinde durmayan
…ifadelerini sunmaktadır.Ondan sonra,
“Tomurcuklanmış narin ağaçlardır onlar“mecazı kadındaki görkemliliği ve nazikliği
çağırıştırmaktadır,ondan sonraki karşilaştırmada ise, “beyaz topuklar,kardan gerdanlar
/tüylü yataklar gibi yumuşak“ Külebinin
şiirsel görüşü ,bizlere kadına güzelliği, yumuşaklığı, nazikliği… yüklememize hak
kazandırmaktadır.
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İkinci bölümün kendine has narativ
tabanı vardır-burada şair mısrada daha çok
kadından bahsediyor,: “Nasıl yaratıklardır
ki bu kadınlar /Benim etrafıma sarılarak,beni sarhoş edıyorlar /Ard arda içilen kadehler
gibi “Aslında beyitin tamamı şairin kadına
karşi olan hayranliğini dile getiren geniş ve
zengin bir karşilaştırmadır.
Dolaylı olarak,buradaki tek semantik güzellik özelliğine indirgenlinmiştir…
Külebinin bu en uzun “kadın “şiirinin
üçüncü bölümündedeğişik bir sosyal
karakter vardır-Niksar kadınlarının güzellikleri ve gençliiği ağır işlerde hapsedilmiş üzüntülü kaderlerini göstermektedir. Bu
“kadınsı” mısraların sebantiği de o şekildedir – üzücü ve acıklı:
“Nemli bir biçimde alevleniyor
ve sönüyorlardı/ tütün rengi yeşil gözleri
“. Yada “Kadınları görmedin mi ? /Yırtık
mendillere benziyorlardı”. Bizim kadın unsurlarını özellik kategorisinde yerleştirme
girişimimiz burada şöyle gözükür: Şairin doğum yerinin kadınları hüzünlüdürler, üzüntülü, onlar hala değerlidirler,sakin
ve sabırlı. Nihayet, onlar da güzeldir fakat
mutlu değiller…
“Genç Kadın ” şiirinde “kadınsı” varlıklar
(kulebi,2007:103) kabarık sayıda değiller ve
kendiliğinden bile özelliktirler: genç,dinç,sevimli,gururlu. Külebiye göre belkide
“genç kadın” böyle olmalı.

HİKMET 27 - Mayıs 2016

“Elma yiyen kadın ” şiirinin semantic bilançosunu (külebi,2007:103) bir mecaz bir karşılaştırma ve üç özellik oluşturmaktadır. “Dudakların senin elmadan da
tatlı” mecazı bizleri doğrudan – güzel,çekici
özelliiğine götürür. “gözleri siyah böcekler
gibidir” mecazında aynı şekilde güzellik.
“Kadın” varlıkları yine “tatlı”, “güzel”, “iki
misli daha güzel” gibileri bakarak tanınması
gereken temiz özelliklerdir. Bu şiirde özel
olarak dikkat çeken elma sembolüdür. İncilin dışında elma “öğrenmenin ürünüdür”,
dünya halklarının kolektif bilincinde
elma”(…) gençliği perçinleştiren , yenileşmenin sembolü ve daimi tazeliğin ürünüdür” Ve dahası, “ (…) elma kendi yuvarlak
şeklinden dolayı genel olarak dünya zevklerinin tümünü simgeliyor yada bu isteklerin
zevklerini” (Şevalye/ Gerbran, 2005:121).
Olsun ki Külebi’ nin kadınsı şiirlerinin hemende hiçbirinde kolay ve belirgin
bir ertotizme rastalanmamaktadır. Erotizmi şiirin resmi şairsel yapısı olarak burada “Elma yiyen kadın” şiirinde mevcuttur.
Fakat nazik bir şekilde vardı dahası sanki
bir flört gibi: “Senin dudakların elmadan
da tatlı” yada “Senin gözlerin siyah böcekler gibi”. Bu şiirde elma sembolü aracılığıyla erotizm özel bir geçerlilik kazanır. Çünkü şairin anlatımında kadın sadece
gençliğin ve tazeliğin yankılanması değil
gizli bile olsa o erkeğin bu dünyalık aracı
ve isteğidir. Külebi’ nin Makedon dilindeki
liriğinde son “kadınsı” şiirin sembolik çağ-

rışımı taşımaktadır. “Küçücük” (Şevaliye /
Gerbran 2005:123) Burada kadınsı varlıklar yanısıra en hareketli olan ve bunlarla
sıkı ilişkide olan kutu anlamıdır. Doğrusu
şair tüm “kadınsı” ifadeleri ve onunla yakın ilişkide olanları kutuya “yerleştiriyor”.
Bundan daha semptomatik olanı ise sözkonusu kadın, doğrusu adsız küçücük şiirin hemen başlangıcında kendisini kutuyla
eş değere indirgiyor: “Sen kutuların içinde
ufacık bir kutusun”, daha sonrası için onun
özelliğine indirgenebilecek her şey kutuya
“yerleştirilebilmesi” içindir. Böylelikle
işaret edilen kadın oluşumları: “Senin
beyaz elerin”devamında “Gülümsemesi,
düşünceleri, senin öpmelerin/ senin kadınlığın sıcak kutulardadır”. Yada: “Senin saçların”, “Senin tazeliğin”, “Senin kokun” ve “
Porselen gibi senin gözlerin/ Türk maviliği
dalgalandıracaklar kutularda” ortak semantik isimlendirici olarak güzellik yada güzel
ve beraber bununla birlikte kadınlık, taze
özellikler de eklenebilir. Bu güzellik sonunda “ Tül porselen” le kıyaslandığında azıcık
olsun vatanseverlik niteliği kazanacaktır. –
Kızcağızın gözlerindeki mavilik başka yerde değil de kutulardan dalgalanacak Türk
maviliğiyle karşılaştırılır.
En tecrübesiz okuyucu bile hatta alakası olmayan birey de kutuda her zaman değerli şeylerin saklandığını hatırlayacaktır.
Doğrusu kutu sinoniminin mecazı- dünya, kültür ve edebiyat mirasında çekmece
noel dedeyi çağrıştırır ve onun gemisini “
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(…) Noel dede gemisiyle sellerde yüzerek
yenilenme özelliğini taşımaktadır. Bundan
başka çekmeceden kendini bilme ve dini
bilgiyi de çağrıştırır. Ve kendine has bir tarihi kazanımı temsil etmektedir çünkü Noel
selden önceki tecrübeyi korumuştur. Hatta
kendisinin çoğu defa İsa ile karşılaştırıldığındandır. Gemi ise haçla karşılaştırılır. Eni
sonunda, çekmece zenginliğin saklanıldığı
simboldur, fakat hertürlü zenginliğin değil,
bilgeliğin ve hayatın ve canlıların korunması ve yeniden doğuşunun temel ilkesini
temsil etmektedir” (Kruz. LKÇ) (Chevalier/
Cheerbrant , 1983:295).
Çekmecenin doğrusu kutunun
evrensel
sembolliğini
göz
önünde
bulundurarak tesadüf değil ki Külebinin
makedonca liriğindeki son
“kadınsı”
şiirinde kutuda o şair yada lirik subje
güzelliği yerleştirmektedir. Çünkü kendisine
göre güzellik kadın için kaçınılmazdır. En
sonunda da o güzelliği kendiliğinden “türk
maviliği ile” bağlayacaktır. Böylelikle
kendi “kadınsı” şiirine vazgeçilmez milli
özellliği eklemektedir.
Eni sonunda güzellik özelliği tanımı tekrarlanmaktadır. Aslında külebinin bütün
“kadınsı” şiirlerinde mevcuttur. Külebinin
“kadınsı” şiirleri için güzellik ortak özelliklerin adlandırılmasıdır.
Her nasılsa Cahit Külebinin “kadınsı” liriği bu şair için yeter derecede ön plandadır,
Külebide sade meseleler yine de sadece ilk
bakışta sade kalabiliyorlar.
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3. YORUM YADA SADE ŞİİRE DAİR
Kendimize “ifade” ve “deyim” anlamları arasında subjektiv ayrım yapmayı
müsade edeceğiz. İfade konkre bir açıklamayı temsil eder belli bir metin yada belli
bir şiir. Deyim ise herhangi birinin şahısın
kendisine has olan subjektiv sözel ekspresiyonu anlaşılmaktadır.
Biz başrölü GÜZELLİĞİN üstlendiği özellik olan Cahit Külebiden
“kadınsı” ifadesini inceledik. Bu güzellik
son şiirle evrenselleşerek bir şekilde kendine
has milli dimenziyon kazandı. Eni sonunda
herzaman için zenginliğin saklandığı yer
olarak tanınan KUTUDA yerleştirildi…
Güzellik Külebinin “kadınsı” liriğinde sadece kendine has bir özellik değil.
O sadece kadının güzelliği de değil. Kaının
güzelliği aracılığıyla Klülebi hayatın yaşanmasını kutlamaktadır. Çünkü hemende tüm
“kadınsı” şiirlerinde (“kadınlar” adlı en uzun
şiirini üçüncü bölümü hariç) hepsi mutlu
şiirlerdir. Onlar kadın şiirleridirler, fakat
aynı zamanda da hayata dair şiirler,aşka
dair, mutluluğa dair…
Öyle denilen
“kadınsı” şiirleri söz
konusu olunca Külebinin liriğine kıyasla
izlenimlerde, (oku: Külebinin şiirsel ifadesi!
), sadelik öncelikli anlam kazanmaktadır. Bu
durumda “kadınlıktan” bile daha önemli.
Aslında bu türk şairinin mısralarıyla ilk defa “çarpıştığınızda” deneyimli

HİKMET 27 - Mayıs 2016

makedon okuyucusu olarak onların azıcık
bizim miladinovlaradn gencinin şiirlerine
benzediklerini düşüneceksiniz. Halk şiirini ise çok daha yakındırlar ve gerçekten
de uzak kalmayacaksınız. Çünkü Külebi
şiirine ait edebiyat taraması bunu tazdıklayacaktır. Onun şiirinin en önemli özelliği
ve türk şairleri arasında bu özelliği ile ön
plana çıkmasını onun dili ve üslübü sağlamaktadır. “onun dili temiz ve sadedir(…)
kısa mısralarla serbes vezinle yazmaktadır,
şiirin sade başlangıcı ve yapısı,şiirde sade,
güçlü ve konuya hakim düşünce donanımı
şiire ayrı bir güzellik katmaktadır. Ünlü
uyumu, mısraların tekrarlanması, istiareler, yarım istiareler, sadece Cahit Külebiye özgün bir şiir dili oluşturmuşlardır(…)
Batı şiir estetiği ve tekniği ile donanmış,
(…) sadelikleri ile ön plana çıkan ayan,temiz,doğal,yakın, sıcak ve cana yakın şiirler yazmıştır.
(http://www.yenimakale.
com/cahit-kulebinin-sanati.html türkçeden
çeviren,prof.d-r. Mahmut Çelik).

şair kadına öyle kolay, öyle açık, öyle doğal
ve öyle basit ve yinede sade bir biçimde
okuyucuya hitap ederek kadın hakkında
konuşur. Bu demek oluyor ki sadeliğe en
zor ulaşılabilir çünkü sadeliğin “kazanılması” için uzun bir yolun geçilmesi gerekir.
Bundan olacak ki sadelik güzelleştirilmiş
ve değerlidir ve bundan dolayıdır ki Külebinin sade “kadınsı ” şiirlerindeki sunumu ne
daha az ne de daha çok – sadedir…

BEYAN
Yazar çıkar
etmektedir.

çatışması

olmadığına

beyan

Külebinin
“kadınsı”
lirik şiirlerinde
kadının güzelliği süreklidir. “kadının”
şiirde anlatılması ise sadedir.Külebide
Ona karşı olan heyecan öyle bir biçimde
gerçekleşmiştir ki ilk başta bunun sıradan
olduğunu düşüneceksiniz. Bu “kadınsı”
mısralarda gezinirken aslında tam olarak bu
sadeliğin çok sempatik ve semantic açıdan
çok güçlü ve hayran brakıcak şekilde sade
olduğunu göreceksiniz. (olsun ki özünde bir
temel tanımlamayı açıklamaktadır) çünkü
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ÖZET
Sanat, aşkın terennümünden başka bir şey değildir. Hele edebiyat, bir bakıma
dile hükmetmek demek olduğuna göre insan ruhunun en ince duygularını, en çalkantılı
devinimlerini yansıtmaya müsait bir sanattır. Klasik Türk edebiyatı / Osmanlı edebiyatı
(15-18. Yy) metinleri, olağanüstü bir aşkın yüksek sesli nağmeleri ile doludur. Özellikle
şiir metinlerinde, son derece yüksek karakterli, ulvî ve saygıdeğer bir aşk anlatımı ile
karşılaşılmaktadır. Eski zamanların en önemli iletişim araçlarından olan mektup, aslında
edebî bir türdür ve Osmanlı edebiyatında bunun önemli bir yeri bulunmaktadır. Daha 15.
Yüzyıldan itibaren mektup yazımının kuralları kayıt altına alınmış ve üst düzey mektup
yazımında bunlara uyulmuştur. Aşk mektupları söz konusu olduğunda da klasik dönemlerde
bunun en yaygın yolunun manzum mektuplar olduğu görülmektedir. Yani baştan aşağı duygu
yoğunluğu ve ruh çalkantısı demek olan aşk, en iyi ifadesini şiirde bulmuştur. Osmanlı
döneminde sayıları binlerle ifade edilen şairler, çoğu zaman şiiri, muhayyel sevgilisine bir
mektup olarak görmüşlerdir. Mektupların en önemli unsuru hitap(lar)dır.
Hitabı oluşturan kelime veya kelime gruplarının yerinde, etkili ve can alıcı kullanılmış
olması muhatap üzerinde hedeflenen etkiyi artıracağı gibi heyecan ve merak duygularını
da körükler. Hele bir şairin, sevdiğine yazdığı gazelde kullandığı hitaplar, aşkın şiddet ve
mahiyetini anlamada önemlidir. Kendisi de Muhibbî mahlası ile şiir yazan bir şair olan Kanuni
Sultan I. Süleyman, çok sevdiği eşi Hürrem Sultan’a pek çok şiir yazmış, özellikle saraydan
uzak olduğu zamanlarda eşine daima mektuplar göndermiştir. Böyle zamanlarda Hürrem
Sultan’ın da onu karşılıksız bıraktığı söylenemez. Bu bildiride, Sultan I. Süleyman’ın, eşi
Hürrem’e yazdığı ve başından sonuna kadar aşk hitaplarından oluşan 7 beyit uzunluğundaki
gazeli, şairin sevgilisine yazdığı ve her biri uzun birer aşk yorumu olabilecek manzum bir
mektup olması yönünden ele alınacaktır. Böylece sevgiliye nasıl hitap etmesi gerektiği,
bu şiirsel mektup örneğinden hareketle değerlendirilecektir. Bir başka deyişle, gazele aşk
mektubu gözüyle bakılacaktır.
Anahtar Kelimeler: Mektup, şiir, Osmanlı Şiiri, hitap, Kanuni Sultan Süleyman,
Hürrem Sultan, şiirsel tema, şerh
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APPEALS TO THE LOVER IN THE ODE WITH THE FORM OF A
POETIC LETTER SULEYMAN THE MAGNIFICENT
WROTE TO HURREM SULTAN
Assoc. Prof. Dr. Murat A. KARAVELIOGLU
Turkey - “İstanbul” University, Faculty of Letters,
Turkish Language and Literature Department.
E-mail: mkveli@istanbul.edu.tr

ABSTRACT
Art is nothing other than the singing of love. Especially literature, since it means ruling the
language, is an art available to express the finest emotions and the most turbulent moves of human
soul. Texts of Classical Turkish Literature / Ottoman Literature (15-18th c.) are full of loud tunes of
an extraordinary love. Particularly in poetic texts, a highly solid, divine, and venerable expression
of love is encountered. Letter, which was one of the most significant tools of communication in old
times, is in fact a literary genre and had an important place in Ottoman literature. Ever since 15th
century, rules of letter writing were recorded and these rules were obeyed in senior level letter writing. When love letters come into question, it is seen that the most widespread way of them in classical periods is poetic letters. That is to say, love which means intensity of emotions and confusion in
soul finds its best expression in poetry. Poets whose numbers are stated with thousands in Ottoman
period mostly saw poetry as a letter to an imaginary lover. The most significant aspects of letters
are appeals, which are terms of affection. Using words and word groups forming the appeal in a
proper, efficient, and crucial way increases the effect targeted on the collocutor and it also blows the
feelings of excitement and curiosity. Above all, appeals a poet uses in an ode he wrote to his lover
are prominent in understanding the severity and nature of the love. Suleyman the Magnificent who
is also a poet writing poems with the appellation Muhibbî wrote a great number of poems to his beloved wife Hürrem Sultan, he always sent letters to his wife particularly in times he was away from
the palace. In these times, Hürrem Sultan cannot be told to have left him unanswered. In this paper,
the seven couplets long ode Suleyman the Magnificent wrote to his wife Hürrem Sultan consisting
love appeals from the beginning to the end will be discussed in terms of its being a long poetic letter
which the poet wrote to his lover and each of which can be a long remark of love. Thus, how the
lover should be addressed will be analyzed with reference to this poetic letter. In other words, the
ode will be interpreted as a love letter.
Key Words: Letter, poetry, Ottoman poetry, appeal, Suleyman the Magnificent, Hurrem,
poetic theme, interpretation.
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1. GİRİŞ
Mektup, “yazılan şey” demektir. Arapça
bir kelime olup Araplar bunun yerine daha
çok “kitap, risale, ahd, vasıyye, sahife”
gibi kelimeleri kullanırlar. Tarihte en eski
mektuplar M.Ö. 2000 yılı başlarında çivi
yazısı ile kil tabletlere yazılmış olup Kültepe
ile Asur şehirleri arasında gönderilmişlerdir
(Bozkurt, s. 13). Mektuplar tarihî, içtimaî,
askerî, siyasî, dinî-tasavvufî, fikrî-felsefî
ve edebî konularda dönemlerine, kişilere,
kişiler arasındaki ilişkilere, sanat eserlerinin
arka safhalarına ışık tutan, dolayısıyla
monografik/biyografik
araştırmalarda
önemli kaynaklardan birini teşkil etmektedir
(Okay, s. 17). Bir de “münşeat” vardır
ki “mektûbât” kelimesinin karşılığıdır.
Bunlar çeşitli konularda inşa (=süslü
nesir) tarzında kaleme alınmış mektuplar
olup mecmualarda toplanmışlardır. Türk
edebiyatında 14. yüzyıldan 19. yüzyıla kadar
münşeat mecmuaları görülmüştür (Geniş
bilgi için bkz. Mustafa Uzun; “Münşeat”,
DİA, 32, İstanbul 2006, 18-20).
Türk edebiyatında manzum mektup
bahsine gelindiğinde Türk yazı dilinde tespit
edilebilen ilk mektuplar Uygurlar’a aittir.
Karahanlılar dönemi eserlerinden Kutadgu
Bilig’de dört manzum mektup örneği vardır.
Bunlar Küntogdı, Aytoldı ve Odgurmış’a
aittir (Berbercan, s. 74-75). Eski Türkçede
mektubun karşılığı “bitig” kelimesidir.
Manzum mektup türünde mesnevi nazım
şeklinin öne çıktığı görülmektedir.
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Çünkü genellikle mesnevilerde
kahramanlar olur ve bunların birbirleriyle
mektuplaşmaları söz konusudur. Şeyhî’nin
Hüsrev ü Şirin’inde, Fuzulî’nin Leylâ vü
Mecnûn’unda, Taşlıcalı Yahya’nın Yûsuf
ü Züleyhâ’sında ve Şeyh Galib’in Hüsn
ü Aşk’ında bu türden manzum mektup
parçalarına rastlanır (Eroğlu, s. 5). Bir de
şiir şeklinde yazılmış müstakil manzum
mektuplar vardır. Fuzulî’de bunun birkaç
örneğine rastlayabiliriz. Bunların en
meşhurlarından biri Gazalî Deli Birader’in
Mekke’den İstanbul’daki arkadaşlarına
gönderdiği manzum mektubu ve başta
Zatî olmak üzere bazı şair arkadaşlarının
buna manzum cevaplarıdır. Diğeri ise
Şehzade Bayezid’in, babası Kanuni Sultan
Süleyman’a hitaben yazdığı manzum
mektubu ve babasının ona cevabıdır. Bu
örnekleri çoğaltmak elbette mümkündür. Bu
konuda yapılan bir yüksek lisans tezi Sarıca
Kemal’den Cinanî’ye, Nefʻî’den Seyyid
Vehbî ve Şeref Hanım’a kadar farklı asırlarda
çok sayıda şairin manzum mektuplarını
tespit eden bir çalışma olmuştur (Elif
Aydın; Divanlardaki Manzum Mektuplar,
Çukurova University, Institute of Social
Sciences Turkish Language and Literature
Department, Master’s thesis, -advisor: Prof.
Dr. İ. Çetin Derdiyok-, Adana 2007). Yine
de klasik dönem Türk şairlerinin manzum
mektup yazmaya diğer türlere nazaran pek
rağbet etmediklerini söylemek gerekir.
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Divan edebiyatında resmi ve özel
mektuplar,
münşeat mecmualarında
derlenmiş ve inşa sanatı içinde kabul
edilmiştir.
Bunlar yazılırken dil ve
üsluba önem verilmiştir. Mektubun kime,
nasıl yazılması gerektiğini ele alan eserler
dahi yazılmıştır. Özel mektupların bir
kişiye özel olarak basılması ise Batılılaşma
döneminde başlamıştır (Okay, s. 17).
Tanzimat dönemi ile birlikte klasik
Türk şiir dilinde ve mazmun (=sembol)
dünyasında köklü değişiklikler olmuş,
Batı kültürünün ve edebiyatının etkisiyle
bunlar eski önemlerini kaybetmiştir. Bu
devirde şair/yazar İsmail Safa’nın kardeşi
Vefa ile olan mektuplaşmaları çok ünlüdür
ve manzum mektup türünün son devirdeki
en bilinen örneklerindendir. Milli edebiyat
dönemine gelindiğinde ise manzum
mektupların sayıca arttığı söylenebilir. Bu
bilgiler ışığında Muhibbî’nin ilginç bir
mektup olan ünlü gazeline geçebiliriz.
2. ARAŞTIRMA
2.1.

GAZEL

Kanuni
Sultan
Süleyman
(=Muhibbî)’ın, eşi Hurrem Sultan’a yazdığı
dokuz beyitlik bir musammat (=iç kafiyeli)
gazel olan şiiri (Şiir, yayımlandığı kitaptaki
bazı yanlışlar düzeltilerek ele alınmıştır),
üslup ve içerik bakımından manzum bir
mektup formatındadır. Teknolojinin henüz
gelişmediği eski toplumlarda edebiyat

ve bilhassa şiir, insanlar için hem bir
ifade aracı, hem eğlence çeşidi, hem de
adeta bir yaşam biçimi idi. Bu durumun
Ortaçağ’da gerek Doğu, gerekse Batı için
benzer olduğunu söylemek mümkündür.
Şiir, ezberlemesi daha kolay, daha akılda
kalıcı olduğu için nesir formlarına göre
daha çok tercih edilmiştir. Bunda elbette
sözlü kültürün etkisi yadsınamaz. Öyle ki
eski devirlerin mektubu, e-maili, telefonu,
telgrafı, radyosu, televizyonu, hatta interneti
edebiyattı ve özellikle şiirdi desek mübalağa
etmiş olmayız. İşte Türk edebiyatının
en üretken şairlerinden olan ve Muhibbî
Mahlasıyla şiirler yazan, Batılı tarihçilerin
“Muhteşem Türk” dedikleri Kanuni Sultan
Süleyman (salt. 1520-1566), burada kısaca
ele aldığımız ve eşi Hurrem Sultan’a (ö.
1558) hitaben yazdığı şiirinde ona karşı
hissettiği tüm duyguları manzum bir mektup
şeklinde kaleme almıştır. Aslen Ukraynalı
veya Lehistanlı bir Ortodoks olan Hurrem
Sultan ise mükemmel bir şekilde öğrendiği
Türkçesi ile eşine pek çok şiiriyle karşılık
vermiştir. Bilindiği gibi bir mektubun
en can alıcı ve etkileyici yerlerinden biri
hitaplardır. Aşağıdaki gazel, baştan sona
sevgiliye hitaplardan oluşan, ancak bu
hitapların içeriği değerlendirildiğinde aynı
zamanda tüm hislerin anlatıldığı bir mektup
özelliği gösterir. Bizim yaptığımız, metne
bu gözle bakmaktan ibarettir.
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Abîrüm anberüm yârüm habîbüm mâh-ı
tâbânum
Enîsüm mahremüm vârum güzeller şâhı
sultânum
[“Yârüm” kelimesi eserin bilimsel yayınında
“varum” şeklindedir. Bkz. Ak, s. 551. Ancak
usta bir şair aynı beyitte aynı kelimeyi tekrar
etmez. Ediyorsa, mutlaka birini başka bir
anlamda kullanıyor demektir. Oysa burada
böyle bir farklılık görünmemektedir. “Habîbüm
(=sevdiğim)” hitabından hareketle biz bu
kelimenin “yârüm (=sevdiğim)” olması
gerektiği kanaatini taşımaktayız.]

Gazelin bu matla (=ilk, birinci)
beytinde üzerinde düşünülmesi gereken
kavramlardan biri “güzel koku”dur. İslâm
toplumlarında güzel koku sürmek sünnettir.
Bir hadis-i şerifte “Bana dünyadan üç şey
sevdirildi: Namaz, güzel koku ve kadın”
buyurulduğu rivayet edilmektedir. Güzel
koku elde etmenin çeşitli yolları olmakla
beraber en kıymetli misk, bugün Doğu
Türkistan bölgesinde yer alan Hıtâ ve Hoten
şehirleri civarında yaşayan ceylanların
kanından üretilmekteydi (Geniş bilgi için
bkz. Onay, s. 30-31). Özel yöntemlerle
toplanan kan pıhtısı yine özel yöntemlerle
damıtılarak fevkalade misk elde edildiği
bilinmektedir. Muhibbî’nin bu mektup
türündeki gazelinin ilk beytinin farklı
yazılışları da karşımıza çıkmaktadır. “Abîrüm
anberüm” hitapları kimi yerlerde “celîs-i
halvetüm” şeklinde görülmektedir. Doğrusu
böyle bir hitap, zannımızca sevgiliye daha
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içten ve daha özel bir seslenişi içermektedir.
Çünkü yukarıdaki haliyle şair sevgilisi/eşi
için güzel kokulu iltifatını yaparken “celîs-i
halvetüm” seslenişinde onu kendisine daha
yakın ve sırdaş bulduğunu, eşi olmakla
da hayat arkadaşı olarak gördüğünü ifade
etmektedir. Metnin bu kısmını böyle ele
alacak olursak “halvet”, tek başına veya
biriyle yalnız kalma, gözden uzak olma,
tefekkür ve tezekkür için yalnız kalma, ilim
öğretmek veya öğrenmek için tek başına
yahut biriyle bir arada olma, sırdaş olma, sır
paylaşmak için yalnız kalma gibi anlamlara
gelir. “Halvet, uzlet, inziva, yalnızlık, tek
başına yaşamak, topluma karışmamak,
ihtilat halinde olmamak demektir” (Uludağ,
s. 206). Süleyman Uludağ, halveti tasavvufî
bir terim olarak İbnü’l-Arabî ve Kâşânî
gibi büyük mutasavvıflardan naklen “ne bir
meleğin ne de diğer herhangi bir kimsenin
bulunmadığı bir halde ve yerde Hak ile sırren
(manen) konuşmak, ruhen sohbet etmek;
mâsivâdan ilgiyi kesip tamamen Allah’a
yönelmek ve kendini ibadete vermek”
(Uludağ, s. 206) şeklinde tanımlamaktadır.
Halvet olmak, bir kimseyle sırları ve her
türlü bilgiyi paylaşmak için başka kimse
olmaksızın bir arada olmak demektir.
Halvete girmek ise tek başına veya biriyle
birlikte bir odaya kapanmak, çile doldurmak,
nefsi ezmek ve benliği öldürmek için alınan
tedbirlerden, geçilen merhalelerden biridir.
İslâmî veya gayr-i İslâmî pek çok tarikatta
bu uygulama görülmektedir. Halvet ile
ilgili olarak tasavvuf terimlerinden birisi
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de “halvet der encümen” olup tam olarak
halktan ayrı olmak demektir. Bu ayrı
kalış, bedenen değil ruhen ve manendir.
Yani bedenin halk ile kalbin ise Hak ile
birlikte olası halidir. Halvet olunan yere
“halvethane” adı verilir. Şairin, sevgilisine/
eşine “halvette birlikte oturduğum kişi” diye
hitap etmesi, onu tüm aşk sırlarının yegâne
ortağı olarak görmesindendir. Çünkü Hz.
Muhammet’in bir sözüne göre aşk sırrını
saklamak ve bu şekilde ölmek insanı şehit
mertebesine yükseltir. Bizim yukarıdaki
şekli tercih etmemizin sebebi, eserin bilimsel
yayınındaki tercihten kaynaklanmaktadır
(Ak, s. 551).
Habîb, sevilen kişi, sevgili demektir.
Âşıklar sevdiklerine “habîbim” diye
seslenirler. Çünkü onların gözünde daha
değerli ve ona daha sevimle gelen kimse
yoktur. Nitekim bazı kudsi hadislerde
Allah, Hz. Muhammet’e “habîbim” diye
seslenmiştir. Bu yüzden onun bir lakabı da
“Habîbullah (=Allah’ın sevgilisi)”tır.
“Mâh-ı tâbânım” hitabı, klasik
Doğu edebiyatlarında sıkça karşımıza
çıkmaktadır. Bu ifade, “parlak ay, dolunay,
ayın on dördü” anlamlarına gelir. Dolunay,
edebiyatta sevgilinin yanağı, yüzü, hatta
bizzat kendisidir. Ay, diğer yıldızlara göre
daha büyük ve daha parlak olduğundan
yıldızların padişahı gibi algılanır. Güneş
de böyledir. Ayın üzerindeki kara lekeler,
sevgilinin yanaklarını çevreleyen ve “ayva
tüyü” tabir edilen ince tüycükler veya

yüzü iki yanından kuşatan siyah saçlardır.
Dolunay, ayın on dördüncü günde aldığı
yuvarlak şeklin adıdır. Çünkü ay takvimine
göre ilk dördün devresi bittikten sonra,
yani ayın ortasında ay, dolunay halini alır.
Akabinde ise son dördün devresi başlar.
Türkçede parlak yüzlü, genç biri için
“ayın on dördü gibi güzel” tabiri yaygın
olarak kullanılmaktadır. Dolunay aynı
zamanda sevgilinin bağrı ve göğsü için de
benzetilendir. Edebiyatta ve özellikle şiirde
sevgilinin gümüş/parlak teni ile dolunay
ve Hz. Musa’nın yed-i beyzâ (=parlak
el) mucizesi arasında benzerlik ilişkisi
bulunmaktadır.
Hayâtum hâsılum ömrüm şarâb-ı
kevserüm adnüm
Bahârum behçetüm rûzum nigârum verd-i
handânum
[“nigârum verd-i handânum”: Muhibbî
Dîvânı yayınında (bkz. Ak, s. 551) “gülüm
ey verd-i handânum” şeklinde ise de şairin
iki kez “gülüm” demesini uzak bir ihtimal
olarak görmekteyiz. Nitekim divanın bazı
yazmalarında yukarıda tercih ettiğimiz
şekle rastlanmaktadır.]
Sevdiğini hayatı ve ömrünün
semeresi olarak gören şair, onu aynı
zamanda cennet ırmaklarından biri olan
Kevser Irmağı’na ve cennet makamlarının
en üstün derecelerinden olan Adn cennetine
benzetmekte ve eşine öyle hitap etmektedir.
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Kevser, cennette akan ırmaklardan veya
havuzlardan birinin yahut da ikisinin birden
adı olup cennette içilecek en saf ve temiz
içeceklerdendir. Kevser, Kur’an-ı Kerim’de
müstakil bir surenin adı olup (bkz. Kur’an-ı
Kerim, Kevser/108, 1-3). Allah, Hz.
Peygamber ve dolayısıyla ümmetini, bu
tatlı su ile müjdelemiştir. Şarap, mutlak içki
olmayıp içecek nevinden her şeyi karşılar ve
su da buna dâhildir. Alkollü içecek anlamına
gelen ve klasik Türk şiirinde de sık sık
teşbih ve istiarelere konu olan şarap, aslında
aşk demektir. Burada geçen ve sevgili için
bir övgü unsuru olarak kullanılan Kevser
ise içene sarhoşluk vermez, fakat içen
kansa da bir süre sonra tekrar içmek ister.
Kaynakların naklettiği bilgilere göre nasıl
cehenneme düşen biri o kaynar, pis ve irinli
sudan içtikçe kanmayıp içesi gelecekse
cennete giren kişi de Kevser’den içecek,
içtikçe içesi gelecek, ama o su içene asla bir
rahatsızlık vermeyecek imiş. Şair, sevdiğine
“sen, benim için içtikçe kanmayacağım,
doymayacağım ve daima içeceğim bir tatlı
susun, bir cennet ırmağısın” demektedir.
Şairin, Adn cennetini anması da bu
mananın devamıdır. Cennet de cehennem
de derece derece, kat kattır. İnsanın dünya
hayatında yaptığı iyilik ve kötülüklerin
miktarınca cennetin bir katında yahut
cehennemin bir derekesinde bulunacağı
bildirilmektedir. Zilzal Suresinin son
ayetleri, bir bakıma bunu anlatmaktadır
(ez-Zilzâl/99, 7-8). İyilikleri de kötülükleri
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de çeşit çeşit ve kademe kademe olan
insanoğlunun mükâfatı da mücazatı da bu
nispette farklı olacaktır. Şair, sevdiğine
cennetin en üst makamlarından olan Adn
diye seslenmekte ve sevdiğinin yanını
cennet bahçeleriyle eşdeğer görmektedir.
Sözlüklerde “adn”, ikamet yeri ve ebedi
yurt anlamlarına gelir. Bazı rivayetlerde
cennetin yedi, sekiz veya yüz kat olduğu
bildirilmektedir. Cennetin yedi katının
isimleri Firdevs, Adn, Naim, Dârü’l-Huld,
Me’vâ, Dârü’s-Selâm ve İlliyyûn’dur. Adn
cenneti hakkında bazı ayetlerin anlamını
hatırlamakta yarar vardır: “(Böylece
O) sizin günahlarınızı bağışlar ve sizi,
altından ırmaklar akan cennetlere ve Adn
cennetlerindeki güzel meskenlere koyar.
İşte en büyük kurtuluş budur” (es-Saf/61,
12). “Allah, mümin erkeklere ve mümin
kadınlara içinde ebedi olarak kalacakları,
altlarından ırmaklar akan cennetler ve Adn
cennetlerinde güzel köşkler vaadetmiştir.
Allah’ın rızası ise daha büyüktür. İşte
büyük kurtuluş budur” (et-Tevbe/9, 72). Bu
iki ayet-i kerimeden de anlaşılacağı üzere
cennet ile ondaki ırmaklar hemen daima
birlikte anılmaktadır. Şiirde ise iki değerli
mükâfat, sevgiliyle eşdeğer görülmektedir.
Beyitte yer alan hitaplardan biri
de “gülüm” seslenişidir. Klasik Türk
şiirinde gül, sevgilinin yanağına ve yüzüne
benzetilmektedir. Benzetme yönü de hemen
daima kırmızı renkli oluşundandır. Nitekim
efsaneye/inanışa göre gülün aslı beyaz imiş.
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Binlerce yıl boyunca yine efsaneye/inanışa
göre kendisine âşık olan bülbülün kanını
içe içe rengi kızarmış ve kırmızıya dönmüş.
Bu sebeple bugün gül denilince akla daima
kırmızı gül gelir. Edebiyatta sevgili de
âşıklarını aşk ve ayrılık belalarına müptela
ederek adeta onların kanını içer. Öte yandan
gül, çiçeklerin şahı olduğu gibi sevgili de
yeryüzündeki tüm güzellerin padişahıdır.
Gül, baharın geç vakitlerinde açan bir
çiçektir ve ömrü çok kısadır. Bu nedenle
de çok kıymetlidir. Çünkü az olanın, az
bulunanın ya da çabuk geçenin değeri yüksek
olur. Sevgili ile gül arasındaki benzerlik
ilişkisinin bir yönü de “kesret (=çokluk)”tir.
Gül tasavvufta, Doğu kültüründe ve
edebiyatlarında yaprakları çok ve iç içe
geçmiş haliyle kesretin sembolüdür. Yüz de
böyledir. İnsanın/sevgilinin yüzü kaşıyla,
kirpiğiyle, ayva tüyleriyle, hatta yüzünün
iki yanına dökülen saçlarıyla kesreti
sembolize eder. “Verd-i handân, gül-i
handân” gibi ifadeler, gülün aslında açılmış
(=gülmüş) bir gonca olmasıyla ilgilidir. Bu
yönüyle düşünüldüğünde gül, sevgilinin az
da olsa güldüğünde açılan ağzı, aralanan
dudakları şeklinde hayal edilir. Hatta gül
yapraklarının arasında seher vakitlerinde
görülen çiğ taneleri, sevgilinin inci gibi
olan dişlerine benzetilmektedir. Bütün bu
benzerlik ilişkileri birlikte düşünüldüğünde
âşığın sevgilisine “gülüm” diye hitap etmesi
son derece doğal ve olumlu çağrışımları
olan bir yaklaşımı sergilemektedir. Kanuni
Sultan Süleyman İngilizce biliyor muydu?

Buna dair bir bilgiye sahip değiliz. “Rûzum
(=günüm, güneşim, ışığım)” hitabı ile gül
kelimesinin İngilizcede “rose” karşılığını
alması arasında şairin bir ilişki kurup
kurmadığını eldeki verilerden hareketle ne
yazık ki kesin olarak bilemiyoruz.
Çenârum seyr ü seyrânum gülistân ile
bûstânum
Merâmum dürr-i şehvârum sabâhum
sohbetüm şâmum
Beytin birinci mısraında şair,
sevgilisine bir bahçe manzarasına bakarak
hitap etmektedir. Bilindiği gibi klasik
Türk şiirinde bağ, bahçe ve orada bulunan
bitkiler geniş yer tutar ve çeşitlilik gösterir.
Her birinin ise sevgiliyle özdeşleştirilen
bir yanı ve benzerlik yönü bulunur. Çınar,
Türk kültüründe daima olumlu çağrışımları
olan bir ağaçtır. Büyüklüğü, yüksekliği,
uzun ömrü, yapraklarının genişliği, gövde
ve dallarının iriliğiyle heybetli, olgun ve
bazen güngörmüş bir insanı sembolize eder.
Tasavvufta ise mürşid-i kâmildir. Göğe
yükselen uzun dalları ve geniş yapraklarıyla,
Tanrı’ya yakaran bir kula benzetilir.
Beyitte sevgiliye doğrudan “gül bahçem
ve bostanım” diye hitap edilmesi, bahçede
bulunan tüm çiçekleri kapsayıcı nitelikte
bir söylemdir. Gül, nergis, yasemin, lâle,
menekşe vb. çiçekler ile servi, çınar gibi
ağaçlar bu kapsama dâhildir. Bahçe, iç açıcı
bir yer olarak işret meclislerinin ve zevk u
safa âlemlerinin merkezi konumundadır.
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Bahçedeki bülbülün âşığın sembolü
olması, sevgilinin gül gibi ancak bahçede
görülebileceği anlamına gelir. Nitekim
ikinci mısrada yer alan “sabâhım, sohbetim,
şâmım (=akşamım)” hitapları bahçe
metaforunu tamamlamakta, aynı zamanda
âşığın her anının sevgiliyle olduğunu ifade
etmektedir. Şaire göre sevgili, her arzusunun
bizzat kendisidir. Çünkü her hacet onda
karşılık bulur.
Sevgiliye “dürr-i şehvâr (=biricik
iri inci tanesi)” diye hitap edilmesi onun
hem emsalsizliğini, hem de değerini
vurgulamaktadır. Bilindiği gibi inci,
son derece kıymetli bir mücevherdir ve
denizlerin derinliklerinden bin bir zahmet
çekilerek çıkarılır. En değerli inci ise
Aden Denizi’nde olurmuş (Onay, s. 135).
Bu durum, edebiyatta çeşitli benzetme ve
çağrışımlarla geniş yer bulmuştur.
Neşâtum işretüm bezmüm çerâğum
neyyirüm şemʻüm
Turunc u nâr u nârencüm benüm şeb-i
şebistânum
Oturulacak yer, iki veya daha fazla
kişinin konuşmak, görüşmek, eğlenmek
veya ders vb. amaçlarla bir araya gelerek
oluşturdukları toplantı ya da toplantı yeri gibi
anlamlara gelen meclis, Amerikalı edebiyat
araştırmacısı Walter G. Andrews’e göre “bir
grubun eğlenmek amacıyla yazılı olmayan
belirli kurallara uygun olarak bir araya
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gelmesidir” (Andrews, s. 178). Meclisin
kökenleri bir hayli gerilere gitmektedir.
Burada bu hususu uzun uzadıya tartışmak
yerine konu üzerine yazılmış bir makale
ve onun referanslarına havale etmek doğru
olacaktır (Andrews-Kalpaklı, s. 323 vd.).
Şu kadar ki meclisin tarihi M.Ö. 1400lü
yıllara kadar gitmekte ve Türkler, İranlılar,
Araplar, eski Yunanlılar ve Romalılarda
başta eğlence amaçlı olmak üzere çeşitli
meclisler kurulmaktaydı. Babür’ün TürkHint
İmparatorluğu’ndan
Kıpçaklara,
Emevi ve Abbasilerden Küçük Asya
(Anadolu)’ya kadar bütün bir Asya ve Ön
Asya coğrafyasında, Ortadoğu’da, bilahare
Yunan ve Roma kültürünün de alıntılayacağı
meclislerin varlığından haberdarız.
Meclis denildiğinde ilk akla gelen,
işret ve eğlence meclisleridir. Şiir ve
müzik bu meclislerin en önemli sürükleyici
enstrümanlarıdır. İçki, saki, sofra, pîr-i
mugân gibi mecliste başat rol üstlenen
unsurlarla birlikte eğlence meclisleri, salt
eğlence ve zevk verici olmanın ötesinde
yetiştirici, öğretici ve ufuk açıcı toplantılar
olarak kabul edilebilir. Böyle toplantılara
herkesin katılması mümkün olmadığı
gibi, kendiliğinden oluşmuş kural ve
usulleri, erbabınca malum adab ü erkânı
bulunmaktadır. Beyitte şairin, sevgilisine/
eşine “neşâtım”, “işretim”, “bezmim”
diye hitap etmesi; hayatının neşe ve
mutluluğunun sevdiği sayesinde olduğunu
vurgulamak içindir. Meclislerin eğlence
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dışında çeşitleri de vardır. Bunlar ilim
meclisleri, devlet yönetimine ilişkin divan
toplantıları veya eğlence amacı gütmeyen
edebiyat/kültür/sanat meclisleri şeklinde
olabilir. Hatta yukarıda bahsi geçen halvet
bile bir tür meclis sayılabilir. Hangi türden
olursa olsun meclis, birlikte olmayı ve çok
yönlü faydayı beraberinde getirdiğinden
değerlidir ve sevgili için söylenmesi
yerindedir. Bu söylemle şair (=âşık),
sevdiğiyle daima beraber olma isteğini de
dile getirmiş olmaktadır.
Çerağ (=Tr. Çıra), kandil demektir.
Yukarıda bahsedilen meclisler genellikle
geceleri kurulurdu ve kandil, bu toplantıların
vazgeçilmez bir unsuru idi. “Şemʻ (=mum)”
de böyleydi. Gündüzün ışığının güneş,
gecenin ışığının ay ve yıldızlar olması
gibi meclisin ışığı da çerağ ve mumdu.
Böyle olunca çerağın ve mumun, meclisin
vazgeçilmezi oldukları anlaşılır. Öte yandan
meclisin asıl ışık kaynağı ise kandil ve muma
benzetilen sevgilidir. Çünkü zarif bedeni,
ince beli, uzun boyu ve parlak teni ile sevgili,
sadece âşıklar meclisinin nuru değil aynı
zamanda âşıkların bizatihi gözü nurudur.
Meclislerin, bahar ve yaz mevsimlerinde
mesirelerde veya kayık safalarında gündüz
de kurulduğu bilinmekle beraber, asıl ve
daha yaygın olarak geceleri kurulduğu
söylemimizi, beytin ikinci mısraında geçen
“şeb-i şebistân” ifadesi de desteklemektedir.
Hatta 16. yüzyıl şairlerinden Prizrenli
Şemʻî’den bahseden edebiyat kronikleri/

şuara tezkireleri, onun ölümünü anlatırken
şairin dostlarını evine çağırdığını ve “bu
gece Şemʻî’nin şebistanı vardır” diye
onları davet ettiğini yazarlar (Karavelioğlu,
“Klasik Türk Edebiyatında Şemʻi Mahlaslı
Şairler ve Prizrenli Şemʻi”, s. 75. Ayrıca bkz.
Prizrenli Şemʻî, Şemʻî Dîvânı, (hazırlayan:
Murat A. Karavelioğlu), Türkiye Yazma
Eserler Kurumu Yayınları, İstanbul 2014).
Zira bu ifade, “gece eğlenceleri, geceleyin
yapılan işret âlemleri ya da her türlü
gece toplantısı” demek olup, Osmanlı
tarihindeki meşhur Lale Devri çeraganlarını
ve şebistanlarını hatırlatmaktadır. Beyitte
geçen turunç, nar ve narenci ise sonbahar
ve kış meyvelerinden olup eğlence ve işret
meclislerinde sıkça tüketilen meyvelerdir.
Hıred-mendüm hudâvendüm nihân ü
zâhirüm bendüm
Kubâdum hüsrevüm mîrüm cihân iklîmine
cânum
[Yayımlanmış Muhibbî Dîvânı’nda bu kelime
“pendüm (=öğütüm, nasihatim)” şeklinde
yazılmıştır. Oysa bu şekliyle bir anlam ifade
etmemektedir. Kelimenin doğru okunuşu
“bendüm (=bağım, beni kendine bağlayanım)”
şeklinde olmalıdır. Söz konusu kitapta “nihânum
zâhir ü pendüm” okunuşunun, anlam gereği
doğru şekli de bizim yazdığımız biçimdir.]

“Hıred-mend”,
“akıllı,
zeki,
kavrayışı yüksek” demektir. Hurrem
Sultan’dan bahseden kaynakların kendisi
hakkında ittifakla belirttikleri husus, onun
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son derece akıllı ve zeki bir kadın olduğudur.
Hatta zekâsı sayesinde padişahı avuçlarının
içinde tuttuğundan, İbrahim Paşa ve eşinin
kendisini sevmedikleri için padişahı
kendisinden uzaklaştırma çabalarını bu
sayede boşa çıkardığından söz edilmektedir.
“Hudâvend”, “Tanrı” anlamının dışında
“sahip, malik” manalarına gelir. Devrinde
dünyanın tartışmasız en güçlü hükümdarı
olan Kanuni Sultan Süleyman’ın, bu
manzum mektubunda eşine “sahibim”
diye hitap etmesi yadırganacak bir durum
değildir. Zira şiirde âşığın rolü, sevgilisine
kul köle olmak, benliğini ona vermek ve
ömrünü ona vakfetmektir. Aşk, İlâhî boyuta
yükseldiğinde bu, daha anlamlı bir hale gelir.
Şairin hayatında gizli ya da açık, bilinen
veya bilinmeyen, sır yahut aşikâr ne varsa
sevgili onu bilir. Âşığın sırrı da açık ettiği
de bizatihi sevdiğidir. Edebiyatta âşıklar,
sevgilinin aşk bendi ile bağlanmışlardır.
Sevgili biriciktir, ama âşıklar sayısızdır.
Hiç biri ondan kaçıp veya vazgeçip başka
birini sevemez. Tanrı da birdir ve ona âşık
kullarını nimet ve ihsanıyla yahut korku
ve endişeye sevk etmesiyle kendisine
bağlamıştır. Nitekim bazı kalender (=rind)
âşıkların nefislerini ezmek, benliklerini
yok etmek ve gerçek sevgili olan Allah’a
kul olduklarını göstermek için boyunlarına,
kulaklarına halkalar taktıkları bilinmektedir.
Beytin ikinci mısraında şair
sevgilisine
“hükümdarım”
diye
seslenmektedir. Kubâd, M.S. 520li yıllarda
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hüküm sürmüş Sasani hükümdarlarından
biridir. Sapık fikirleri olan Mejdek’in
mezhebine uymuş ve ahlâksızlık onun
zamanında yayılmıştır. Oğlu Nuşinrevân
(salt. 531-579) ise adaletiyle meşhurdur.
Kubâd ismi daha sonraları tıpkı Kisrâ adı
gibi cins ismi olarak “hükümdar” anlamında
kullanılmıştır. Msl. Alâeddin Keykubâd.
Yukarıda adı geçen Nuşinrevan’ın bir
lakabı da “Hüsrev” idi. Hüsrev aynı
zamanda Doğu’nun ünlü aşk hikâyelerinden
“Hüsrev ü Şirin”in erkek kahramanı kabul
edilir. Hikâyenin Ferhat varyantları da
bulunmaktadır. Kerem, Mecnûn, Yûsuf
gibi maceraları tüm dünyada bilinen
âşıklardan biridir. Kanuni Sultan Süleyman,
sevgilisini/Hurrem Sultan’ı bu türden ünlü
aşk kahramanlarına benzeterek ona karşı
duyduğu aşkın yüceliğini dile getirmektedir.
Aynı zamanda şair, kendisini bütün cihanın
padişahı olarak görmekte ve sevdiğini de bu
cihan padişahının canı, hatta cihanın canı
olarak övmektedir.
Nebâtum sükkerüm gencüm bu âlem içre
bî-rencüm
Azîzüm Yûsufum varum gönül Mısrındaki
hânum
Bu beyitte şair, sevgilisine çeşitli
yönleriyle bir Mısır mazmunu etrafında
seslenmektedir. Mısır, edebi metinlerde
bazen ülke, bazen de şehir anlamında
geçmektedir. Bilindiği gibi Mısır, tarihi
binlerce yıl geriye giden, üzerinde pek
çok medeniyetin kurulup hâkim olduğu,
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insanlığın ilerlemesine önemli katkılar
yapmış, geçmişi derin ve köklü bir yerdir.
Mısır denildiğinde akla gelen ilk şey, bu
uzun mazisi ve medeniyetler beşiği olma
özelliği sayesinde elde ettiği zenginliktir.
Tarihte Mısır, hazineleri ve maddi anlamdaki
büyük serveti ile meşhur bir yerdir. Nitekim
1518 yılında Osmanlı orduları tarafından
fethedildiğinde
Osmanlı
Devleti’nin
hazinesi Mısır’ın zenginliği sayesinde
ağzına kadar dolmuştur. Kur’an-ı Kerim’de
de anılan bazı eski Mısır firavunlarının ve
Karun gibi aşırı zenginliğe kavuşmuş, fakat
Allah’a karşı nankörlük edip böbürlenen
tarihi şahsiyetlerin hikâyesine değinilir.
Ekonomi ve kültür tarihinde Mısır’ın
bir yönü de Nil nehrinden dolayı şeker
kamışı üretimiyle ilgilidir. Nil’in beslediği
verimli deltalarda zengin bir bitki çeşitliliği
görülür. Bunlardan biri de şeker kamışıdır.
Şeker pancarının henüz bilinmediği veya
yaygın olarak ekilmediği devirlerde şeker
üretilen başlıca bitki şeker kamışıdır. Hatta
kaynakların, hayatında olan her şeyden
şikâyetçi bir tavrı bulunduğunu kaydettiği
16. yüzyıl Türk şairlerinden Saatî’nin bir
beytinde Mısır ve şeker kamışı bitkisi
arasındaki ilişkiye değinilerek talihsizlikten
dem vurulur:
Mısra varsam şeker murâd idinüp
Kanda kim var nebât olur kamu semm
(Karavelioğlu, “Sâatî ve Şikâyet-nâmesi”, s.
147)

Şekerin tatlı oluşu ve eski devirlerde
az bulunan ve zor elde edilen bir madde
olması, sevgili için yapılan benzetmelerden
birine yol açmış görünmektedir. Çünkü
âşık için sevgili de tatlı, her zaman
ulaşılamayan, kıymetli biridir. Beytin
ikinci mısraında şair, Hz. Yusuf kıssasına
göndermede bulunmakta ve Hz. Yusuf
ile onun Mısır hayatını hatırlatmaktadır.
Bilindiği gibi Hz. Yusuf’un başından geçen
ilginç olaylar Kur’an-ı Kerim’in “Yûsuf”
adı verilen 12. suresinde 111 ayette uzun
uzun anlatılmaktadır (Bkz. Kur’ân-ı Kerim,
Yûsuf/12). Bu kıssaya, ilginç olayları
içermesi ve sürükleyiciliği sebebiyle
“ahsenü’l-kasas (=kıssaların en güzeli)”
adı verilmiştir. Hz. Yusuf’un, babası Hz.
Yakub’un evinde onun en sevdiği evladı
olarak küçük bir çocukken gördüğü bir rüya
ve ağabeyleri tarafından kuyuya atılmasıyla
başlayan hikâyesi, Mısır ülkesine “aziz”,
yani vezir olması ile sonuçlanır. Bu
arada kölelik hayatı, hapiste geçirdiği
yıllar, rüya yorumlaması ve Züleyha ile
yaşadıkları hikâyenin önemli bölümlerini
oluşturur. “Azizim”, “Yûsufum” ve “gönül
Mısrındaki hânım” hitapları işte bu hikâyeye
dayanmaktadır. Klasik Türk edebiyatında
gönül, şehre veya ülkeye benzetilir. Fakat
aşk derdinden dolayı bu şehir harap
olmuştur. Onu düzeltecek olan da iyi bir
hükümdardır ki işte bu sevgilidir, tıpkı
Hz. Yusuf’un Mısır’a vezir olunca oradaki
kıtlığın gitmesi ve yeniden zenginleşmesi
gibi... Şairin “Yûsufum” hitabında dikkati
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çeken bir husus daha vardır ki o da Hz.
Yusuf’un, yaratılmış insanların en güzeli
olması gerçeğidir. Bu sebeple âşıklar,
sevdiklerini sık sık Hz. Yusuf’a teşbih
ederler. Şairin, sevdiği sayesinde sıkıntı
çekmediğini söylemesi, klasik Türk şiiri
için pek alışık olunan bir durum değildir.
Bunu, sevgilinin aynı zamanda âşığın eşi
olmasına bağlayabiliriz. Sadece bu ifade
bile mektubun gerçekçiliğini ve hayalî bir
güzele yazılmadığını, doğrudan Hurrem
Sultan için kaleme alındığını ispata kâfidir.
Sitanbûlum Karamanum diyâr-ı milket-i
Rûmum
Bedahşânum u Kıpçağum u Bağdâdum
Horâsânum
Kanuni
Sultan
Süleyman
(=Muhibbî), mektup gazelinin bu beytinde
sahip olduğu ülke ve şehirlerin birkaçını
anmakta ve sevdiğine, çok değer verdiği
bu yerlerin isimleriyle hitap etmektedir.
Buna benzer bir hitabı ancak padişah olan
bir şairden işitmek mümkündür. Osmanlı
tarihinin şüphesiz en görkemli asrı 16.
yüzyıl, bu asrın her bakımdan zirvesi de
Sultan 1. Süleyman devridir. Bu dönemde
imparatorluğun sınırları en geniş haline
ulaşmış; Ön Asya, Ortadoğu, Kuzey Afrika,
Karadeniz’in kuzeyi, Balkanlar ve Doğu
Avrupa’nın tamamı Osmanlı sınırları içinde
yer almıştı. Karadeniz ve Akdeniz ise birer
Türk gölü haline gelmişti. Şairin yukarıdaki
beyitte saydığı yerlerden İstanbul, zaten
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imparatorluğun başkenti ve en görkemli, en
kalabalık ve en mamur şehri idi. Ülkenin
her yerinden bu şehre gelen tüccarlar,
sanatkârlar, zanaat erbabı, bilginler, şeyhler
ile yerli ve yabancı seyyahlar ve daha nice
insan İstanbul’un sınırsız imkânlarından
alabildiğince faydalanmakta idi. Bu sebeple
imparatorluğun kalbi sayılan bu şehir,
elbette bir sevgili için güzel bir benzetmedir.
Karaman diyarı, Fatih Sultan
Mehmet zamanında (salt. 1444-1446 ve
1451-1481), padişahın ikinci saltanatında
fethedilmişti. Anadolu Selçuklu hanedanının
merkezi olan Konya ve Ladik (=Karaman)
havalisi, bu bakımdan önemli sayılmaktadır.
Öte yandan Karaman’ın, sevgili için bir
benzetme ve hitap unsuru olmasında,
kelimedeki “kara, siyah” çağrışımının
payı büyüktür. Çünkü klasik Türk şiirinde
sevgilinin saçı hemen daima siyahtır ve
bu yönüyle sayısız benzetmeye konu olur.
Böyle söylemekle şair, sevgilisinin/Hurrem
Sultan’ın saçlarına göndermede bulunmakta
ve onu övmektedir.
Şairin Rum ülkesinden kastı
Anadolu’dur.
Eski
Doğu
Roma
İmparatorluğu toprakları olan Anadolu,
Türklerin fethinden sonra da uzun asırlar
Rum diyarı olarak anılagelmiştir. Osmanlı
hanedanının bir beylik olarak ortaya
çıkışı ve devletleşme süreci Anadolu’da
meydana gelmiş ve her ne kadar protokolde
Rumeli öncelikli olmuşsa da Anadolu
önemini hiç yitirmemiştir. Şairin, Bizans
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mirası toprakları sevgiliyle eş değerde
görmesi, hatta uğruna feda etmeye hazır bir
görüntü vermesi, mektup gazelin etkileyici
bölümlerinden biridir.
Bugün Tacikistan bölgesinde kalan
Bedahşan, eski bir Türk şehri olup laʻl
(=kırmızı renkli yakut) taşı ile meşhurdur.
Edebiyatta renginden ve kıymetinden dolayı
sevgilinin dudağına benzetilen olan yakut,
Bedahşan dağlarından çıkmaktadır. Şu halde
şairin, sevdiğini çok değerli bir mücevherden,
hatta mücevherin kaynağından bile üstün
tuttuğu anlaşılmaktadır.
Kıpçak bölgesi, Kafkasları ve
bütün bir kuzey Karadeniz havalisini içine
alır. Tarihî kavimler göçü ile bu bölgeye
gelen Kıpçak Türkleri zamanla asimile
olmuşlar ve benliklerini unutmuşlardır.
Geniş bozkırların, ormanların ve mümbit
ovaların yer aldığı bu topraklar bir padişah
için elbette değerlidir. Bağdat, bilindiği
gibi insanlık tarihinin doğup geliştiği
Mezopotamya’da bulunmaktadır. Özellikle
Abbasiler
devrinde
imparatorluğun
başkenti olmasıyla tarihinin en mamur
dönemini yaşadığı söylenebilir. “Yanlış
hesap Bağdat’tan döner” atasözü bugün
Türkçede hala kullanılmaktadır. Horasan
ise Orta Asya’daki eski Türk yurdunun bir
kısmını da içine alan coğrafî bölgenin adı
olup günümüzde İran şehirlerinden biridir.
Muhibbî’nin, bir padişah olarak tarih
bilgisini de gözler önüne seren bu ifadeler,
âşığın sevgilisine canını değil, sahip olduğu

her şeyi vermeye hazır olduğunun da
anlatımıdır.
Saçı mârum kaşı yâyum gözü pür-fitne
bîmârum
Ölürsem boynuna kanum meded hey nâmüselmânum
Bu beyitte şair, sevgilisinin fiziki
özelliklerine döner ve bunlar üzerinden
iltifat dolu hitaplarına devam eder.
Edebiyatta sevgilinin saçları yılana
benzetilir. Çünkü siyahtır ve çok uzundur.
Üstelik âşıklar için son derece tehlikelidir.
Öte yandan bu benzetmeyle eski bir
inanışa da göndermede bulunulmaktadır.
Efsaneye/inanışa göre hazineler harabelerde
saklanırdı ve bunları yılanlar beklerdi.
Oysa gerçekte böyle bir şey yoktur elbette.
Ancak kimsenin aklına gelmeyecek olan
bu türden yıkık ve terk edilmiş yerlerde
hazine saklanması akla uygun gelmektedir.
Ayak basılmayan böyle yerlerde yılan gibi
hayvanların yuva yapması da son derece
olağandır. Böyle düşünüldüğünde ortaya
nefis bir kompozisyon çıkmaktadır. Zira
yılana benzeyen saçların beklediği hazine,
sevgilinin eşsiz güzellikteki yüzüdür.
Klasik Türk şiirinde, sevgilinin güzellik
unsurlarından biri olan kaş sıkça yer
alır ve çok çeşitli benzetmelerle anılır.
Mesela kaş mihraba, yay’a, hilâle, binanın
revaklarındaki kemerlere vb. benzetilir.
Kaşın yaygın benzetilenlerinden olan yay,
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bir silahtır ve sevgili bu silahıyla kirpik
oklarını âşıklarına atar. Aynı zamanda
bu, âşığı yaralayan yan bakış okudur.
Sevgilinin güzel gözleri fitne (=kargaşa)
yayar. Sevgili aslında âşıklarına bakmaz,
onlara yüz vermez. Bir göz atışı ise âşıklar
arasında kavgaya, fitneye ve kargaşaya
sebep olur. Bu durum ilk etapta âşıklar için
bir belâ gibi görünse de aslında arzulanan
bir şeydir. “Bîmâr” kelimesi “hasta, mest”
anlamına gelmektedir. Kelime sevgili için
kullanılırsa “baygın göz” kastedilir, âşık
için kullanıldığında ise onun aşk hastası
olduğu anlamı çıkar. Şair, arzuhalinde
sevdiğine “baygın gözlerine meftunum,
aşkının hastasıyım, senin aşkın beni hasta
etti” demektedir.
Şairler sevgiliyi daima acımasız,
insafsız, gaddar ve vuslata izin vermediği
için zalim olarak nitelerler. İnanmayan,
yani kâfir olarak görmeleri onların
işte bu acımasızlıkları sebebiyledir.
Sevgili, ulaşılmazlığıyla âşıkların katili
sayılmaktadır. Zavallı bir insanı öldürmek
ise tüm dinlerde yasaklanmıştır. Hele
Allah’a inanan birinin böyle bir şey yapması
düşünülemez. Eğer sevgili, âşığını ayrılık
acısıyla öldürürse bunun vebali, yani âşığın
kanı onun üzerinde kalacak demektir. Her ne
kadar sevgili hiçbir zaman bunu umursamaz
ise de âşık çaresizce hatırlatmakta ve
kendisine acımasını istemektedir.
Kapında çün ki meddâhum seni medh
iderüm dâim
76

Yürek pür-gam gözüm pür-nem
Muhibbîyem hoş elhânum
Bir mektup özelliği gösteren ve son
beyte kadar sevgiliye hitaplardan oluşan
gazelin bu son beytinde şair kendisinden
söz etmekte ve sevdiği kadın karşısındaki
durumunu özetlemektedir. Beyte göre şairin
asıl amacı, sevgilisini/Hurrem Sultan’ı
övmektir. Padişah da olsa bir âşık olarak
onun tek amacı, sevdiği kadını durup
dinlenmeksizin yüceltmektir. Klasik Türk
şiirinde şair, âşık rolündedir ve bu rolü
kimin oynadığı hiç önemli değildir. Bu
bazen toplumun en alt kademesinde bulunan
bir küçük esnaf ya da okuma yazma dahi
bilmeyen ama şiir söyleyebilen bir insan
olabileceği gibi imparatorluğun sahibi bir
padişah da olabilir. İkisi de aynı rolü, âşık
rolünü üstlenir ve geleneğin dışına hiç
çıkmaksızın, tüm klişe ve mazmunlarla
kendisinin ve âşıkların duygularına tercüman
olur. Âşıkların sevgili karşısındaki durumu,
zerrenin güneş karşısındaki durumu gibidir.
Gönülleri gamlı, gözleri ise nemlidir. Esasen
keder, tasa, sıkıntı vb. anlamlara gelen gam
aşk demektir. Çünkü aşkın özünde gam
vardır. Doğu’nun tüm edebiyatlarında ve
hatta bir zamanlar yaşam biçiminde vuslat
yoktur, ayrılık ve gam bulunur. Ayrılık âşığı
olgunlaştırır, gözyaşı bu mistik aşkı İlâhî
boyuta taşır. Böyle bir aşkta gam vardır,
firkat vardır; ama asla şikâyet yoktur.
Nitekim İslâmiyet ve diğer semavî dinler, az
gülmeyi çok ağlamayı; dertli olanın ise bunu
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Allah’tan bilip şikâyet etmemesi gerektiğini
öğütler. Şairin en son olarak “hoş elhânüm”,
yani “sözlerim, şiirim, anlattıklarım ancak
benim gibi sesi/sözü güzel bir bülbül (=şair)
tarafından dile getirilebilirdi” demesi klasik
Türk şiirinin klişe sembollerine ve mazmun
tercihine uygunluk arz eder. Şaire göre ne
kadar gamlı ve ağlıyor olsa da aşkını ifadeye
muktedir olan yine kendisidir.
3. SONUÇ
Türk edebiyatında pek yaygın olmasa
da uzun asırlar kullanılan manzum mektup
türü bazen mesnevilerin içinde yer alırken
bazen gazel vb. nazım şekilleriyle müstakil
olarak yazılırlar. Burada söz konusu edilen
şiir, ikinci gruba girmektedir. Ele aldığımız
mektup türünde ve hitaplardan oluşan
gazelde zamanın en güçlü hükümdarından
birinin, sıradan bir âşık olarak eşi Hurrem
Sultan’a seslenişi ve aşkını anlatışını
görmekteyiz.
Şiir/mektup
boyunca
kullanılan kelimeler ve seçilen hitaplar, şiiri
yazan kim olursa olsun geleneğin çizgisini
aşamayacağını, aşkın dilinin herkes için
aynı olduğunu göstermektedir. Sevgilisini/
eşini istediği zaman görmeye muktedir
iken padişahın bir şiirle ve kendi benliğini
yok sayarak ona seslenmesi, eski çağlarda
mektup dilinin yaygınlığını, etkisini ve
şiirin toplumun her kademesinde edindiği
sağlam yeri ortaya koyması bakımından
da önemlidir. Ayrıca manzum mektup, iki
edebî tür olan şiir ve mektubun birlikte
kullanılması demek olduğuna göre Kanuni

Sultan Süleyman’ın eşi Hurrem Sultan’a
yazdığı bu şiir mektubunun ilginç bir örnek
teşkil ettiğini belirtmek gerekir. Bütün
bunlara ilâve olarak şiirin “musammat” adı
verilen iç kafiye ahengiyle yazılmış olması,
kuşkusuz edebi değerini yükseltmektedir.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına beyan
etmektedir.
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ÖZET
Her toplulukta olduğu gibi Makedonya Türklerinde de yeni doğan bebekler hem ana
baba için, hem de yakın akrabalar için büyük bir mutluluk kaynağıdır. Bebek ailenin baş
tacı, neşe kaynağı ve en önemlisi de neslin devamı sayılır. Anneye benlik, babaya güven,
akrabaya ve soya kuvvet kazandıran ve hayatın başlangıcını teşkil eden doğum olayına,
halk arasında büyük önem verilmiştir.
Ana için çocuk sahibi olmak, kısırlık imajının verdiği psikolojik baskıdan kurtulup
toplum içinde yerini sağlamlaştırmak demektir. Baba için çocuk sahibi olmak ise, erkek yerine konmama ve çocuk yapamayacak bir hastalık taşımanın verdiği aşağılanma duygusundan kurtulup kendine güven duyma vesilesidir. Çünkü çocuk sahibi olamamak genellikle
eşlerde mevcut olan hastalıklara, hatta uğursuzluklara bağlanır.
Makedonya Türklerinde yeni doğmuş çocuk ile ilgili eşlerin değişik inançlara ve
uygulamalara sahip oldukları dikkat çekmiştir. Bu durum Türkiye ve bazı Türk topluluklarında da görülmüştür. Uygulama ve inanışların bazıları, Makedonya Türklerinde olduğu
gibi, anavatanımız Türkiye’nin bazı bölgelerinde, Romanyanın Dobruca Türklerinde, Kırgız Türklerinde de benzerlikler arzettiği tespit edilmiştir. Bu çalışmamızda, Makedonya
Türklerinde yeni doğumuş çocuk ile ilgili bazı inançlar ve uygulamaları diğer Türk toplulklarında benzer inanışlar ve uygulamaları tespit edilerek ve karşılaştırarak ele alınmıştır.
Anahtar kelimeler: Makedonya, doğum, inançlar, ritüeller.
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MACEDONIA TURKS AND TURKISH COMMUNITIES
IN SOME AREAS BELIEF AND SIMILAR
APPLICATIONS RELATING TO PRENATAL
Assoc. Prof. Dr. Mensur NUREDİN,
Macedonia – Gostivar, “Internatonal VISION University”
e-mail: mensur@vizyon.edu.mk

ABSTRACT

In Macedonia, as in every community in Turkey for newborn babies and their parents
, as well as close relatives is a great source of happiness . Baby crown of the head of the
family , joy and most importantly, more generations are counted. Mother self , confidence
father , relatives and soy -saving and life force which marks the beginning of the birth event
, is given great importance among the people.
For the main, to have children , infertility, psychological pressure that gave the image
solidified its place in the community is to get rid of . For the father to have children , the
children can not and will not be made instead of men carrying a disease to get rid of the
feeling of humiliation his self-confidence of the occasion. Unable to have children because
often in co- existing diseases , and even connects to jinx .
Childless spouses have different faiths and from different places to visit and so is the
person you want mpg. This situation has been observed in Turkey and some Turkish communities. Practices and beliefs, some of the Turks in Macedonia , as well as some areas of
our motherland Turkey, Romania in Dobrogea Turkish , Kyrgyz have been found to exhibit
similarities in Turkey. In this study, some beliefs about prenatal In Macedonia, Turkey Turkish Group in other similar beliefs and practices are identified and discussed.
Key words: Macedonia, birthday, beliefs, rituals.
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1.

GİRİŞ
Anneanne bu akıtmalardan birini güz

1.1. YENİ DOĞMUŞ ÇOCUKLA yumurtası ile hazırlar ve yemesi için kızıİLGİLİ İNANIŞ VE UYGU- na, yani loğusa olan anne adayına verir.
LAMALAR
Doğumdan sonra çocuğun yüzü mendil ile
Makedonya’da yaşayan Türkler çocuk sahibi olduklarında, kendi kültürel ve
geleneksel farklılıklarına göre değişik şekillerde kutlamaktadırlar. Bu uygulamalar bazı
bölgelerde daha sakin ve sade iken, diğer
bazı bölgelerde ise daha coşkulu ve kalabalık bir şekilde gerçekleştirilir. Doğmuş olan
çocuğun erkek veya kız olması bakımından
kutlamalar daha coşkulu veya daha sakin ve
sade bir merasimle icra edilir. Mesela, çocuk olmadan önce bile eğer erkek olursa şu
kadar kişiyi, kız olursa şu kadar kişiyi davet
edeceğim diye adakta bulunmak, Makedonya’daki Müslümanlarda var olan adetlerdendir. Makedonya’nın Gostivar, Kalkandelen ve civarında yaşayan Müslümanlarda
bu farklılıklar ve kalabalık kutlamalar daha
belirgindir. Aynı zamanda bu kutlamalar
daha uzun yapılmaktadır.
Gostivar ve çevresindeki Müslümanlarda doğumdan sonra, hastaneden çıktıktan sonraki birkaç gün içerisinde çocuk
için merasim gerçekleştirilir. Bu merasimin geneline “ülelık” denir. Tatar Türklerinde “Loksa Toy”, Dobruca Türklerinde
ise “Cümbüş” adı verilir. (ÖNAL, Mehmet
Naci, Romanya Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum, Evlenme ve Ölüm
Adetleri, s. 59). Merasim üç gün sürer. İlk
gününe “akıtma günü” denir. Akıtma (yağ
içinde hazırlanan un, yağ, yumurta ve sütle
yapılan bir yiyecektir) anneanne tarafından
hazırlanılır. Meşakkatli olan bu yiyecek hazır edildiğinde çocuğun evine getirilir ve
misafirlere ikram edilir.
82

örtülür. Anneanne ilk gelişi olduğu için, çocuğu merak eder ve onu görmek için yüz
örtüsünü açmak ister. Bunun için anneanne
yüz örtüsünü altın ile açmalı ve çocuğa altın
vermelidir. Bu güne genelde yakın akrabalar davet edilir. Bu güne has olan akıtma da
davetlilere çay ile ikram edilir.
Çocuk için yapılan bu tören, doğumdan
sonraki bir hafta içerisinde yapılmalıdır.
Kadınlardan davet edilenler toplanır. Töreni
düzenleyen ailenin ekonomik durumuna
göre 100–500 kişi arasında kadınlardan
davet edilenler bir araya gelir. Anne yatakta
bebekle birlikte oturur. En güzel kıyafetlerini
giyer. Yataklar da en iyi şekilde süslenir.
Bazı bölgelerde bebeğin başı ucuna nazar
boncuğu takılır. Bebeğin yüzü de kapalı
olur. Misafirler geldiğinde annenin ve bebeğin bulunduğu odaya girerler. Anneye “geçmiş olsun”, “hayırlı olsun”, bebek için ise
“Allah analı babalı büyütsün”, “Allah uzun
ömürler versin” gibi dileklerde bulunurlar.
Bazıları dilekte bulunduktan sonra, bazıları da çocuğun yüzünü açıp maşallah dedikten sonra hediyesini verir ve odadan ayrılır.
Daha sonra evin büyükleri de davetliler tarafından tebrik edilir. Buna benzer uygulamalar Tatar Türklerinde de gözlemlenmiştir.
(ÖNAL, Mehmet Naci, Romanya Dobruca
Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum,
Evlenme ve Ölüm Adetleri, s.60).
Merasimin ikinci gününde ülelık (öğlelik) denilen bir davet gerçekleştirilir. Bu
davet de sadece kadınlara mahsustur. Bu
davete hem baba tarafından, hem de anne
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tarafından akrabalar davet edilir. Kalabalık
bir merasim gerçekleştirilir. Bu merasimde
bütün harcamalar baba tarafından karşılanır.
Bu davette bütün misafirlere yemek ikram
edilir. Her davetliye ayrı ayrı servis yapılır.
Tatlılar ise davete iştirak edenler tarafından
getirilerek misafirlere sunulur. Bu merasimde tatlı getirmek adettir. Gelenler çocuk
ve anneye de hediyeler getirir. Hediyelerin
değeri akrabaların yakınlığına göre değişir.
Daha uzak akrabalar ise bonbonyera denilen çikolata getirirler. Anneanne ve babaannenin çocuk ve anne için almış oldukları
bütün eşya ve hediyeler ülelıge iştirak edenlerin görmesi için sergilenir. Yakın akrabaların getirmiş oldukları eşyalar da bu sergiye dahil edilir. Törende kadınlar tarafından
mevlid ve ilahiler okunur. Bu uygulama
Makedonya’nın batı bölgesinde, özellikle
de Üsküp, Kalkandelen, Gostivar kasabaları
ve civarlarında daha yaygındır.
Merasimin üçüncü gününde ise petuliça (un, tuz ve suyla yapılan bir çeşit yufka)
günüdür. Bu güne de ilk güne iştirak eden
yakın akrabalar gelirler. Petuliça denilen
bu yiyecek içine ceviz ve tereyağı koyulur
ve gelen misafirlere öğle yemeği olarak bal
ve ayran ile birlikte ikram edilir. Merasim
öğleden sonra başlayıp akşam ezanı okunduktan sonraya kadar devam eder. Davete
iştirak edenler, törenden ayrılırken ev halkı
tarafından uğurlanır. Bu esnada misafirler
yeni doğan erkek ise “yetişelim, evlendirelim”, “sünnetine de ulaşalım”, “sağlıklı
büyüsün” gibi sözler söylerler. Kız çocuk
ise “analı babalı büyüsün”, “Allah sağlık
versin”, “hayırlı bir evlat olsun” gibi dileklerde bulunurlar. Bu uygulama bilhassa
Makedonya’nın kuzey-batı bölgesi ve civarında göze çarpar.

Merasimin üçüncü gününün akşamında yakın akrabaların erkekleri davet edilir.
Bu davette hocalar tarafından mevlid okunur. Bebeğe isim verme genelde mevlid
okuduktan sonra gerçekleştirilir. Hocalar
tarafından mevlid okunduktan sonra, hoca
bebeği alıp kulağına ezan ve kamet okur.
Sonra da istenilen ismi bebeğe vererek hayırlı evlat olması için dua eder ve böylece
uygulama sona ermiş olur. Mevlitten sonra
misafirlere yemek verilir. Yemekten sonra
da çay-kahve ikram edilir ve dağılınır.
Ustrumca ve yöresinde bebek altı ay
olunca isteyen kına gecesi şeklinde, isteyen
de davul zurna ile şenlik yapar.
Resne ve civarında, bebeğin doğmasının ertesi günü yakın akrabalar davet edilerek sade bir merasim gerçekleştirilir. Ayrıca,
bu merasime katılan yakın akrabalar ikram
edilmesi için, haşlama denilen bir yemek
türü getirir. Bu yemek hem tuzlu, hem de
tatlı olarak yenilebilir. Süt, un ve yağ ile
yapılan bir yiyecektir. Bu esnada bazı aileler hocalara mevlid de okuturlar. Mevlid
okutma ailelerin istek ve dindarlığına göre
değişir. Bazıları okutur, bazıları ise okutmadan ilk gün merasimini gerçekleştirirler.
İlk gün merasimden sonra, üçüncü gün de
daha kalabalık bir şekilde yemekli bir kutlama daha gerçekleştirilir. Bu kutlamaya
yakın akrabaların yanı sıra uzak akrabalar
da davet edilir. Bu merasimi, isteyen aileler
kadın erkek beraber, isteyenler ayrı olarak,
bazıları evlerinde, bazıları ise düğün salonlarında gerçekleştirirler. Ailelerden bazıları
ise, sadece kadınları davet ederek yemek
ikram ederler. Eskiden bu büyük merasimin
mutlaka üçüncü gün gerçekleştirilmesi gerektiğine inanılırdı. Fakat son zamanlarda
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ailelerin müsait olduğu bir zamanda gerçekleştirilmesi yaygınlık kazanmıştır. Hatta altı
hafta sonra bile bu davet yapılmaktadır.
Tatar Türkleri Loksa Toy denilen töreni doğumdan iki üç gün, en geç bir hafta
sonra yaparlar. Törene sadece evli ve çocuğu olan kadınlar katılır. Yani kadınlara has
bir törendir. Dobruca Türkleri ise kırk günden sonraki ilk üç gün içinde, genellikle de
kırk üçüncü günü bu töreni, yani cümbüşü
gerçekleştirirler. Cümbüşe kızlar ve kadınlar katılır. Dobruca Türklerindeki cümbüş
ise, kırkından sonra ailenin müsait olduğu
bir günde yapılır. Bebek kız da olsa, erkek
de olsa cümbüş gerçekleşir. Anne ve bebek
en güzel şekilde giydirilir. Yatakları süslenir. Bebeği herkesin görmesini sağlanır.
Büyük kazanlarda yemekler pişirilir. Akraba ve komşulardan tüm kadınlar cümbüşe
davet edilir. Gelenlere yemek ikram edilir.
Yemekler çorba, et, sarma, kuru fasulye,
kuskuslu pilav, baklava ve şerbetten oluşur. Yemekten sonra kadınlar kendilerine
göre eğlenirler, maniler söylerler, oyunlar
oynarlar. Davete iştirak edenler bebeğe hediyelerini verdikten sonra evden ayrılırlar.
(ÖNAL, Mehmet Naci, Romanya Dobruca
Türkleri ve Mukayeseleriyle Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri, s.60-61).

1.1.1.

Çocuğa İsim Verilmesi

Hangi toplumda olursa olsun çocuklara gelişigüzel ad konmaz. Çocuğa konulacak
adın içerdiği anlamın onun karakter, kişilik,
toplum içindeki yerini ve geleceğini belirleyecek işaretler veya simgeler taşımasına
dikkat edilir. Dolayısıyla ad koyma geleneği bütün toplumlarda canlılığını korumakta,
her toplum kendi kültürel değerleri içerisin84

de çocuklarına en güzel isimleri vermeye
çalışmaktadır. Bazıları ise rastladıkları güzel huylu ve karakterli kişilerden etkilenerek, çocuklarının da onlara benzemesi isteğiyle bu kimselerin isimlerini çocuklarına
verirler. Ünlü veya meşhur kişilerin isimlerinin de çocuklara verildiği görülmüştür.
Makedonya Müslümanları arasında bu gibi
nedenlerle isimler takıldığı görülmektedir.
Bazı aileler yeni ve enteresan isimler bulmaya çalışıp, pek bilinmeyen isimleri tercih
etme eğilimindedirler. Bazıları ise çocuklarına geçmişlerinin isimlerini vererek onları
bir nevi yaşatmaya çalışırlar.
Bebeğin adı genelde büyükler tarafından seçilir veya onların istekleri dikkate alınarak belirlenir. Bazen çocuğa ölmüş olan
dedelerinin veya -kız ise-babaannelerinin
isimleri verilir. Bu uygulamada, ailenin devamlılığı düşüncesi etkindir.
Makedonya’da çocuğun doğduğu
zamanı hatırlatan isimler de takılır. Buna
göre Ramazan günlerinde doğmuş çocuğa
Ramazan, Bayram gününde doğmuş olana Bayram, Kadir gecesinde doğmuş olana Kadir isimleri verilir. Yine peygamber
ve Türk-İslam büyüklerinin adlarını verme
geleneği de halk arasında yaygın olan bir
uygulamadır. Böylece çocukların aldığı ismin davranış, ahlak ve tutumuna yansıyacağı düşünülür. Yine İslam’a göre güzel isim
verme gerekliliğini bilen ve dini duyguları
yüksek olan Makedonya Müslümanları, çocuklarına verdikleri isimlere dikkat ederler.
Genelde Kur’an-ı Kerim’de geçen isimleri
vermeye çalışırlar. Milli duyguları yüksek
olanlar ise çocuklarına milli önem taşıyan
veya milli kahramanların isimlerini takmayı
tercih ederler.
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Resne’de yaşayan Müslümanlarda bebek adına yapılan merasimden sonra bebeğe ismi verilir. Adlar genelde ev halkı veya
evin büyükleri tarafından seçilir. Makedonya Müslümanları genelinde olduğu gibi, bu
bölgede de isimler, İslam geleneğine uygun
olarak ezan ve kamet ile verilir.
Gostivarın Banisa köyünde Hz. Peygamberìn sünneti üzerine doğumdan yedi
gün sonra çocuğun adı konulur. Bazı aileler
tarafından çocuk için o gün adak kurbanı
kesilir. Günün akşamında köyün hocaları
davet edilir. Bu merasime yakın akrabalar
ve komşulardan erkekler de katılır. Mevlid
ya da hatim okunur. Hatim indirilip mevlid
okunduktan sonra dua yapılır. Daha sonra
kurulmuş masa veya sofralarda yemekler
yenilir. Yemekten sonra köyün imamı çocuğu kucağına alır, kıbleye dönerek çocuğun kulağına ezan okur, kamet getirir ve üç
İhlâsın ardından çocuğun ismini kulağına
söyler, çocuk için dua eder. İsim takıldıktan
sonra, çocuk misafirlerin ellerinde gezdirilir
ve bu esnada misafirler çocuğa para takarlar. Misafirler kahve veya çaylarını içtikten
sonra, çocuğa sağlık ve uzun ömürler dileyerek evden ayrılırlar. Böylece çocuğa isim
verme merasimi son bulmuş olur.
Romanya’nın Dobruca Türklerinde
bebeklere ad vermek için bir hoca davet
edilir. Doğumdan sonraki ilk üç gün içinde
bebeğe ad verilir. Hoca bebeğin sağ kulağına ezanı, sol kulağına kameti üç defa okur.
Daha sonra belirtilen isim dua ile birlikte
verilir. Makedonya’da olduğu gibi Romanya Türklerinde de genellikle dede veya nine
isimleri tercih edilir. İsim hoca tarafından
çocuğun kulağına söylenir. Bazı bölgelerde

çocuğa yedi gün içerisinde isim verilmesi gerekir. Hoca bebeğe ezan ve kametle
isim verdikten sonra dört duvara dönerek
çocuğun ismini söyler. Hoca yoksa, dini
eğitimi olan kişiler tarafından da isim takma
merasimi gerçekleştirilebilir. Bazı bölgelerde tespit edilen birkaç isim kura çekilerek
belirlenir. Çıkan isim “kısmet buymuş” diyerek hocalar tarafından takılır. Bazı bölgelerde ise, ad verme merasimi kırkıncı gün
gerçekleşir. (Önal, Romanya Dobruca
Türkleri…, s.55-57).
Türkiye’de Doğu Anadolu’da çocuğa
isim verme merasimine ve geleneğine ayrı
bir önem verilir. Çocuğun sağlam ve uzun
ömürlü olması için Demir, Özdemir, Kandemir, Çelik, Özçelik, Gökdemir, Demiral
gibi isimler verilir. Kız çocuğuna da Anakız,
Anakadın, erkek çocuğa ise Baba, Ata, Dede
gibi isimler de takılır. Bu isimler çocuğun
ikinci ismi olur ve bunların çocuğun hayatı
üzerine etkisi olacağına inanılır. (Kalafat,
Doğu Anadolu’da…, s. 87).
Türkiye’nin çeşitli yerlerinde çocukları yaşamayanlar Dursun, Durmuş,
Durak, Yaşar, Kaya, Satılmış, Hüseyin
veya Arap ve Ermeni gibi isimler takarlar. (ÖNAL, Mehmet Naci, Romanya
Dobruca Türkleri ve Mukayeseleriyle
Doğum, Evlenme ve Ölüm Adetleri, s. 5557).
Kırgız Türklerinde çocuğa isim verilirken anne babanın ümidi ve gelecekten
beklentileri ile çocuğun ismi arasında bir
bağ bulunur, isme belli bir mana yüklenir. Verilen ismin çocuğun kaderine tesir
edebileceğine, onun kaderini yönlendirebileceğine, geleceğini hazırlayacağına in85
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anılır. Kırgızlarda ad verme geleneğinin
bir diğer önemi de çocuğa kazandırdığı
özellikle ilgilidir. Aile çocuğa isim vererek,
onu adam olmaya namzet kılmakta, ona insanlar arasında bir yer bahşetmektedir. Bu
nedenle Kırgızlarda isim verme uygulaması
bir hayli önem taşımaktadır. Kırgızlarda,
çocuğa konacak isim doğumdan önce tespit
edildiği gibi, doğum sonrası veya ad koyma
töreni sırasında bile karar verilebilmektedir.
Kırgızlarda çocuğun ismi ezan ve kamet
getirmeyi bilenler tarafından takılır. ( Polat,
Beşikten Mezara Kırgız Türklerinde…,
s. 85, 86).
2.

YÖNTEM

2.1. Nazar Önlemleri
Makedonya Müslümanlarında nazara karşı bölgelere göre değişik önlemlerin
alındığına ve farklı uygulamaların tatbik
edildiğine dikkat çekilmiştir. Fakat en yaygın uygulamanın göz boncuğu ve hocalar
tarafından okunmuş haymalıları (muskaları) çocukların omuzlarına takmak olduğu
görülmüştür. Tespit edilebilen nazar önlemlerinden bazıları şunlardır:
1- Makedonya genelinde yeni doğmuş bebek herkese gösterilmeyerek nazardan korunmaya çalışılır.
2- Genelde çocuğa göz boncuğu takılır. Bazıları bunun omuz veya göğüs kısmına takılmasına dikkat eder.
3- Bazı bölgelerde çocukların üzerine
cevşenler asılır.
4- Nazardan koruması için hocalar tarafından okunmuş veya yazılmış olan haymalılar, bir deri parçasıyla üçgen şeklinde
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sarılarak çocuğun omuzuna takılır. Bu uygulama ile çocuğun nazardan korunacağına
inanılır. Bu uygulama daha ziyade Makedonya’nın Kuzey-Batı bölgesindeki Müslümanlar arasında daha yaygın olarak görülür.
5- Hocalar tarafından üflenmiş olan
susam taneleri, bebeklerin üzerine asılır.
6- Gostivar ve çevresindeki Müslümanlarda misafirin bol olduğu evlerde, ev
halkından biri, genelde babaanne, ağız dolusu su alıp evin içerisinde en çok basılan
yerlere (genelde Praglara, yani eşiklere) döker. Daha sonra da ıslanmış olan bu yerlere
elini sürüp çocuğun yüzüne üç defa sürer.
7- Nazardan korunmak için uygulanan ilginç bir inanç da kadınların elleri ile
mahram yerlerine dokunarak çocukların
yüzlerine sürmeleridir. Bu uygulama ile çocuğun güzelliğini örttüklerine ve onu koruma altına aldıklarına inanılır.
8- Bebeğin iç çamaşırından birini ters
giydirmekle de nazardan korunacağına inanılır.
9- Tespihler üç kapı kolundan geçirilerek suyla dolu bir bardak içine konulur.
Daha sonra bu su çocuğun yüzüne üç defa
sürülür. Bu nazar değmiş olan çocuklar için
yapılan bir uygulamadır.
10- Yine nazar değmiş çocukların, nazar değdirdiği inanılan misafirin gitmesiyle
oturduğu yere üç defa oturtulması da, nazarın etkisinin silinmesine matuf uygulamalardandır.
11- Önceleri anneler çocuklarını kötü
ruhlardan ve nazardan korumak için, genelde parmaklarını bebeğin dışkısına sürüp çocuğun ağzına koyarlarmış. Bu uygulamayı
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üç yaşına kadar bizzat çocuğun kendisi yaptığı takdirde, korunmanın etkisinin daha da
artacağına inanılırmış.
12- Nazar değmiş çocukları bundan
kurtarmak için, tuvaletlerde temizlenmek
için kullanılan kabın içerisinde kalan su alınır, çocuğun yüzüne üç defa sürülür ve bu
su üç defa içirilir.
13- Yine nazar değen bebekler için
hacdan getirilen üzerinde Kur’an ayetleri
yazılı bakır taslarda su doldurulur ve bu su
çocuğun yüzüne üç defa sürülerek içirilir.
14- Kadınlar, Kurban bayramlarının
ilk günü Cuma gününe denk gelen senelerde, o gün kesilen kurbanların beş veya
yedisinin sağ gözünü alırlar ve bunları bir
ipe dizerek ve kuruturlar. Kuruyan bu gözler nazar değmiş çocuklar için şu şekilde
kullanılır: Bir kabın içine su koyulur, kurumuş gözler o suyun içine üç defa daldırılır.
Daha sonra nazar değmiş çocukların yüzüne
bu sudan sürülüp içirilir. Böylece kutsal bir
günde kesilen ve kutsal kabul edilen kurbanın gözleri vasıtasıyla nazarın giderileceğine inanılır. Yukarıdaki suların içirilmesi uygulamasının, kayın valide tanımamış yani
evlenmemiş kızlar tarafından yapılmasının
daha yararlı olduğuna inanılır.
Gostivar ve yöresinde yaygın olan bir
inanış da nazarın, çocukta kemik erimesine
neden olacağıdır. Buna engel olmak için kurban bayramlarında kesilen kurbanların kemiklerinden birkaç parça toplanır. Kemikler
iyice temizlendikten sonra suyla dolu kabın
içine koyulur. Daha sonra o suyla çocuğun
bütün vücudu üç defa mest edilir. Bu uygulama ile çocuğun nazardan korunacağına ve
kemiklerinin sağlam olacağına inanılır.

Ustrumca’daki Müslümanlarda bebek
nazar değmemesi için herkese gösterilmez.
Nazara uğramış bebekler ise, hocalara götürülerek üfletilir veya haymalı (muska) yazdırılır.
Resne ve çevre köylerde yaşayan
Müslümanlarda ise, nazara engel olmak
için, genelde mavi boncuk veya üzerinde
Allah yazan süsler bebeğin omuzuna takılır.
Yine bebeğin hastaneden çıktığı ilk
gün, kırk bir tane süpürge teli toplanır, küçük parçacıklara bölünür. Yine ilk gün yemeklerin yapıldığı etlerin kemiklerinden
küçük parçacıklar alınır, bunlar bir lokma
ekmek ile birlikte bir mendile sarılır. Bu
mendil bebeğin yastığı altına koyulur. Böylece bebeğin nazardan korunacağına ve evin
bereketleneceğine inanılır.
Görüldüğü üzere nazardan korunmak
ve nazar değmiş çocuklardan bunun etkisini
kaldırmak için ilginç uygulamalar yapıldığı ve bunların hâlâ günümüzde geçerliğini
koruduğu bir vakıadır. Uygulamaların ilginç olması kadar, inanışların da güçlü olduğu dikkat çekmektedir. Bu uygulamalar
bir nevi mecburiyet kazanmış, yani olmazsa
olmaz durumuna kadar yükselmiştir. Hiçbir
şeyi olmadığı halde sebepsiz yere ağlayan
çocuklara hemen nazar değdiğinin düşünülmesi, nazara olan inançların ne kadar güçlü olduğuna işarettir. Bu gibi durumlarda,
ilk önce kişiler kendi bildiği yöntemlere
başvurmakta, bu yöntem başarısız olduğu
ve çocuğun ağlaması kesilmediği takdirde
doktor tercihi gündeme gelmektedir.
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2.2. Çocuğun Saçının ve Tırnağının
İlk Olarak Kesilmesi
Makedonya Müslümanlarında bebeğin
ilk saçını ve tırnağını kesme hadisesi de bir
gelenek halinde icra edilir. Kırkından sonra
çocuğun saçları bir miktar uzadığında ilk
saç kesimi gerçekleştirilir. Saçlar genelde
kadının veya erkeğin yakın arkadaşlarından,
eve pek gelmeyen yabancı biri tarafından
kesilir. İlk saç kesimini yapan kişi, artık o
evin bir aile ferdi olarak kabul edilir. Özel
günlerde o kişiye hediyeler gönderilir. İlk
tırnaklar ise aile fertlerinden biri tarafından
kesilir. Tırnaklar, çocuğun dindar biri veya
din adamı olması için caminin avlusuna
gömülür. Çocuğun ilk tırnağı ise kırkı
çıktıktan sonra kesilir. Tırnaklar makasla
kesilmez. Tırnakların sağlıklı ve iyi
çıkması için bu kesilen tırnaklar yerlere
sürtülür. Çocuğun ilim sahibi olması için
ise kitapların üzerine sürtülür. Çocukların
nasıl olması isteniyorsa o özelliklere sahip
kişilere kestirilir. Çocuğun terzi olması
isteniyorsa terziye, usta olması isteniyorsa
ustaya, zengin olması isteniyorsa zengine
kestirilir.
Kırgız Türklerinde de ilk saç ve ilk
tırnak kesme geleneğinin varlığına dikkat
çekilmiştir. Çocuğun ilk saç kesimi kırkından sonra gerçekleşir. Saçın tamamı ya
da bir kısmı kesilir ve bu saç saklanır. Bu
uygulama yapılmadığı takdirde çocuğun
gözlerinin şaşı olacağına inanılır. Saçın kesilip saklanması kadar saçı kesen kişi de çok
önemlidir. Bu yüzden, toplumun sevip saygı duyduğu, çok yaşayan, hastası, öleni olmayanı yaşlılar – kız çocuk ise yaşlı kadın,
erkek çocuk ise yaşlı adam – tarafından
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kesilir. Bu uygulama yapıldığında ana-baba
yakın akrabaları davet ederek bir merasim
tertip eder. (Polat, Beşikten Mezara Kırgız
Türklerinde…, s. 97-99).
3. BULGULAR VE YORUM
Türkiye genelinde dikkat çeken bir
uygulamaya göre çocuğun eli, tırnakları
kesildikten sonra, içinde altın paraları bulunan bir keseye sokturulur. Oradan aldığı
paralar, erkekse büyüdüğü zaman tutacağı
işin sermayesine, kız ise çeyizine ilk maya
olarak saklanır. Adana ve civarında küçük
çocuğun tırnağı fakir olur inancıyla uzun
zaman kesilmez. Ayrıca çocuğun kırkı
çıktığı gün, süzgeçten su geçirerek çocuk
kırklanır. (Kalafat, İslamiyet ve Türk Halk
İnançları, s. 9).
İlk dişin çıkmasını kutlamak için,
çocuk yere serilen beyaz bir yaygı üzerine oturtulur. Daha önce hazırlanmış olan
toz şekerle karıştırılmış pişmiş buğdaydan
bir avuç çocuğun başından serpilir. Önüne
de makas, Kur’an ve altın konulur. Çocuk
bu üç nesneden hangisini seçerse, geleceği
hakkında ona göre yorum yapılır. Kur’an’ı
alanın okunmuş olacağı, makası alanın (kız
ise) ev hanımı, işinde hünerli, becerikli olacağı, (erkek ise) terzi olacağı, altını seçen
kız ise zengin bir kocaya varacağı, erkek ise
ilerde zengin olacağı kabul edilir. (Boratav,
100 Soruda Türk Folkloru, s.155, 156).

HİKMET 27 - Mayıs 2016

4. SONUÇ
Sonuç olarak, Makedonya Türklerinde
yeni doğmuş çocuk ile ilgili eşlerin değişik
inançlara ve uygulamalara sahip oldukları
dikkat çekmiştir. Bu durum Türkiye ve bazı
Türk topluluklarında da görülmüştür. Uygulama ve inanışların bazıları, Makedonya
Türklerinde olduğu gibi, anavatanımız Türkiye’nin bazı bölgelerinde, Romanya’nın
Dobruca Türklerinde, Kırgız Türklerinde
de benzerlikler arz ettiği tespit edilmiştir.
Bu çalışmamızda, Makedonya Türklerinde
yeni doğmuş çocuk ile ilgili bazı inançlar
ve uygulamaları diğer Türk topluluklarında
benzer inanışlar ve uygulamaları tespit edilerek ve karşılaştırarak ele alınmıştır
BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına
beyan etmektedir.
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ÖZET
1980 yıllarında yeni disiplin olarak beliriveren Korpus dilbilimi daha öncelere kıyasla dillerin daha iyi bir biçimde açıklanması ve incelenmesi için kaynaklar ve araçlar
sağladı. Korpus dilbilimin gelişmesi İngilizceyi öğretenler tarafından yazılmış metinleri
oluşturan İngilizceyi öğretenler korpusun sağlanmasını oluşturdu. Bütün bu çalışmaların
amacı öğretmenlerin dilinin açıklanması ve İngilizceyi öğreten farklı öğretici gruplar, hem
öğretenler hem de kaynak konuşmacılar arasında farklılıkların tanımlanmasıdır. Bu korpuslar ikinci yabancı dil kabullenme alanında araştırmacılara ve öğretmenlere dilin öğrenmesinde eklenen süreçler hakkında yeni bilgiler edinmelerini sağladı. Aynı zamanda dilin
öğrenilmesi ve derslerde iyileşme sağlandı. Bu çalışmada İngilizce öğreten türk ve Arnavut
öğretmenleri tarafından en sık kelimeleri kullanma modelleri hakkında araştırma sunulmaktadır. Sonuçlar sıralamada ilk en sık 10 kelimenin daha az kullanıldığını ve sıralamanın
30 ila 100. kelimeler arasında aşırı öşçüde kullanılma gösterdiler. Yapılan araştırma sonucu
elde edilen ikinci bir görüş de araştırmacılar genel anlamda daha fazla kullandıkları ve kendi yazılarında daha subdil bir kelime hazinesi kullanmaktan kaçındıklarıdır.

Anahtar kelimeler: Dil öğretenler kolordusu, dil arası, kontrastik analız, frekfrensiyon, kelime daracığı profili.
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PATTERNS OF WORD FREQUENCY USED BY ALBАNIAN
AND TURKISH LEARNERS OF ENGLISH

		

Assoc. Prof. Dr. Nina DASKALOVSKA
Macedonia - Stip, “Goce Delcev” University
E-mail: nina.daskalovska@ugd.edu.mk

ABSTRACT
Corpus linguistics, which appeared as a new discipline in the 1980s, has provided
sources and tools for a better description and analysis of languages than before. The
development of corpus linguistics has led to the creation of non-native English corpora
which contain texts produced by English learners with the aim of describing learner
language and identifying the differences between different groups of English learners as
well as between learners and native speakers. Learner corpora have enabled researchers in
the fields of second/foreign language acquisition and second/foreign language teaching to
gain new insights into the processes involved in language learning and to improve language
learning and teaching. This paper presents a corpus-based study on the use of the most
frequent words in the English language by Albanian and Turkish learners of English. The
results demonstrate that Albanian and Turkish learners tend to underuse the first 10 most
frequent words, but overuse many of the words from the 30 to the 100 band. Another
insight from the study is that learners use more general content words and avoid using more
nuanced vocabulary in their writing.

Keywords: learner corpora, interlanguage, contrastive analysis, frequency,
vocabulary profile
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1.

GİRİŞ

1980 li yıllarda Korpus dilbiliminin
belirivermesiyle dille ilgili araştırmalarda
yeni bir döneme imza attı. Bu oluşum eskiye kıyasla dillerin daha iyi açıklanması ve
incelenmesi için kaynak ve araçlar sağladı.

Farklı amaçlar için farklı korpus çeşitleri oluşturulur. Özelleştirilmiş, karşılaştırmalı, paralel, pedagojik, tarihi, diyakronik ve dil araştırmacıları korpusları gibi.
(Honston, 2002, sayfa 14-16)

Korpus şu şekilde de açıklanabilir “dilin
örnekleri olarak kullanılmak amacıyla dil
kriterlerinin açık sıralamasına göre yerleştirilmiş ve seçilmiş dilin kısımlarının temelidir”, (Sinclair, 1996) uygun bir yazılım
ile bu baz farklı açılardan araştırılabilir ve
incelenebilir. Tüm bunlar dilin kullanımı
ve dil hakkında belirli sonuçlara varılmak
için yapılmaktadır. Honston’un ileri sürdüğüne göre ( Honston , 2002), “Korpus dille ilgili yeni bilgiler içermez fakat yazılım
daha önceden bilinene yeni bir perspektif
sunmaktadır” (sayfa 3). Elektronik süreçleme, otantiklik ile tanıtımlık içeren kendi
özelliklerine dayanan araştırmaların, korpusa dayalı araştırmalara kıyasla birkaç önceliği vardır ( McEnery ,Xiao & Tono, 2006,
sayfa 5-7). Araştırmacının dil analizi için
örnekleri uydurduğu ve sezgi ile içgözleme
dayandırdığı sezgiye dayalı araştırmalara
kıyasla korpusa dayalı araştırmalar güveni
ve gerçekçiliği arttırmaktadırlar çünkü “
orijinal verileri gözlemlemeye” dayanırlar.
( Adolphs, 2006 , sayfa 6) Korpusların sunduğu büyük olanaklardan dolayı onlar dilbiliminin hemende tüm alanlarında kullanılır.
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2. İNGİLİZCEYİ
ARAŞTIRANLAR KORPUSU:
İngilizceyi anadili gibi konuşanların
korpusları yanısıra 1990’ lı yıllarda İngilizce
öğreticileri tarafından yazılmış metinleri
barındıran öğreticiler korpusunun oluşumu
başladı. Bunun amacı öğreticiler dilinin
açılanması ve İngilizce öğreticilerden
farklı gruplar arasındaki farklılıkların
tanımlanmalarıdır. Aynı zamanda öğreticiler
ve ana diliolarak konuşmacılar arasındakı
farkı saptamak u amaçta yer alır. Öğretici korpusların gelişmesi araştırmacılara 2.
Yabancı dilin kabullenmesinde dili öğrenme süreçlerinde öğretmenlerin yeni bilgiler
edinmelerinde yardımcı olmak ve dilin öğrenilmesi ile dersleri iyileştirmek .
Mekenerri ve Ksiaonun ileri dürdükleri gibi (McEnery and Xiao 2011)”dil pedagojisinde öğreticiler korkusunun oluşması ve kullanılması ile dil arası araştırmalar
korpuslara dayalı dil araştırmalarında mevcut en heycanlı olaylar olarak selamlanmıştı”. Öğreticiler korpüslerinden daha önemli
olanlaran birkaçı şunlardır: İnternational
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Corpus of Learner Englısh (ICLE), Longman Learnes, Corpus (LLC) ve Hong Kong
University of Science and Technology
(HKUST) learner corpus (Granger, 1998).
Grencere göre) Grenger, 1998, 2002),
korpus eğreticileri genelde iki metodolojik yaklaşımla istifade edilmektedirler: dil
arasının kontrastiv analizi (Contrastive Interlanguage Analysıs – CIA), bu ”anadili
gibi konuşanlar öğreticileri ile farkl diller
öğreticileri arasındaki kvantitativ ve kvalitativ karşılaştırmalardan oluşmaktadır”
buna bilgisayar yardımıyla yalnışların analizine de ekleyebiliriz (Computer-Aided Error Analysis) bununla öğreticilerin dil arası
yalnışları araştırılmaktadır. Dil arasının
tezatlı incelenmesi iki tür karşılaştırma içermektedir( Granger,2002 yılı,sayfa 12):

öğreticiler için aynı oldukları hangileri ise
de kendi ana dillerinin etkisi sonucudurlar.
(Altenberg ,2002) uzun bir zamandan sonra ikinci dilin kabul edilmesindeki transferin rolü ara dilin en önemli faktörleri
gibi tekrardan dikkatı çekebiliyorlar çünkü
ikinci yabancı dilin benimsenmesi alanında yapılan araştırmalar ikinci yabancı dilin benimsenmesinde ana dilinin etkisinin
sorusuna hala kesin cevaplar veremiyorlar.
Öğreticiler korpüsleri araştırmaları büyük
ölçüde iyleştirecek ikinci yabancı dilin benimsenmesindeki araştırmaları büyük ölçüde
iyileşitrebilir aynı şekilde yabancı dil derslerini de etkileyebilir. (Leech,1998). Korpusler vasıtasıyla araştırılabilecek bakış
açılardan biri öğreticiler tarafından kullanılan kelimelerin yoğunluğudur.

• Anadili ve aradili karşılaştırılması:
• Farklı aradillerin karşılaştırılması

Dilbilimciler Anadili ve aradilin
karşılaştırılmasıyla öğreticilerin konuşma ve yazı dili özelliklerini belirleyebilirler. Bunlar bu şekliyle anadili gibi
konuşmacılardan ayrılmaktadırlar çünkü
bazı kelimelerin kullanılabilmeleri için yalnışlar ve eğilimler de eklenmektedir. Anadili gibi konuşanlardan kelimeler,deyimler
ve yapıların kullanabilmesi, diğer yandan
ise farklı anadili olan öğreticilerin verilerinine dayalı karşılaştırmayla dil arasındaki
hangi yalnış ve özelliklerin gelişmeli ve tüm

3. KELİMELERİN YOĞUNLUĞU

Dili doğru bir biçimde kullanabilmek
için öorenciler çok sayıda kelimeler öğrenmeli. Kimi değerlendirmelere göre tahsilli
İngilizler konuşmalarında 20 bine yakın İngilizce kelime ailesi bilmektedirler ( Nation,2001, sayfa 9).
Fakat yerli konuşmacılar tarafından
kullanılan kelimeler doğrultusundaki araştırma çalışmaları 20 bin kelimeden 80% ‘ini
sözlü ve yazılı metinlerdeki kelimeler oluşturmaktadır. “20 bin kelimelik her sonraki
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grup korpustaki metinlerde tüm kelimeleri daha az bir yüzdeliğini içermektedir (O’
Keffe, McCarthy / Carter , 2007: sayfa 32).
Akademik metinlerde kullanılan en
sık kelimelerden ilk bini 70%’ ini, kalan bin
kelime ise tüm kelimelerden %5’ini kapsamaktadır (Nation,2001 sayfa 16).
Bundan da görüldüğüne göre öğrencilerin en önemli görevi ilk 2 bin kelimeyi
benimsemek ve farklı durumlarda uygun
bir şekilde nasıl kullanacaklarını öğrenmek. Öğreticilerin dili genelde “karmaşık”
ve “stereotip” olarak açıklanır. Bu da yerli
konuşmacılara kıyasla onların sözlüğünün
kısıtlı olmasından kynaklanabilir (Ringbon, 1998, sayfa 49). Korpuslar yardımıyla
yapılan araştırmaların avantajlarından biri
o dur ki yabancı dil öğreticilerin ve yerli
konuşmacılar tarafından kullanılan kelimelerin yoğunluğu hakkında bilgi sağlayabilmesidir. Bu bilgilerin karşılaştırılmalarıyla her
iki grup tarafından kelimelerin kullanılma
modelleri tanımlanabilir farklılıklar tespit
edilir ve öğreticiler tarafından belirli kelimelerin daha fazla yada daha az kullanılmaları hakkında belirlemeler yapılabilir. Yerli
konuşmacıların ve yabancı dil öğreticilerinin arasındaki ayrım hakkında daha fazla
bilgi edinmebilmek için Ringbon ilk bin en
sık kullanılan kelimeyi yerli konuşmacılar
korpusu ile öğreticiler korpusuna yerleştirmiş. Bu araştırmada 7 farklı ana dilinden ileri seviyede öğrencilerin metinlerini yerleştirmiştir. O ilk yirmi kelimenin
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benzerliğini bulabilmiş, bunlar da her iki
korpusta en kullanımlı kelimelerdir ( the,
of ,to ,and ,a) fakat 30 ila 100. dereceden
kelimeler arasında farklılıklar mevcutmuş.
Örneğin: İleri seviyede öğrenciler kimi
fonksiyonel kelimeleri ve lehçeleri yerli
konuşmacılardan çok daha sık kullanıyorlar.
Bu gruba yardımcı fiiller ( are, have, con,
do), kişi zamirleri ( I, you, we) , negasyonlar (not) ve bağlaçlar ( or, but, if ). Daha az
kullanılan kelimelerden bazıları ise işaret
zamirleridir (this, these) ve tümleçler (by,
from). Diğer bir bulgu da öğreticilerin bazı
isimleri aşırı kullandıklarıdır ( pople, time,
way, things) ve kimi fiiler ( thnink , get).
Think fiilinin kullanımı özel olarak ilginçtir.
Yerli konuşmacılar korpusuna kıyasla ki onlarda bu fiilin kullanma yoğunluğu 10 bine
6 dır. Öğreticiler ise 16 ila 30 defa arası kullanıyorlar. Kanaata göre alternatif kelimelerin kullanılabildiği durumlarda bile bu fiili
kullanırlar. Believe, consider yada judge
durumlarındaki gibi. Bunu da güvensizlikten yapıyorlar ( Cobb, 2003).
Yinde de Ringborn farklı ana dilleri
olan öğreticiler arasında kimi farklılıkların
olduğunu işaret etmektedir. Çünkü bazı
öğreticiler belirli kelimelerei daha sık kullanırken diğerleri daha seyrek kullanırlar bu
da belirli kelimelerin kullanılması, onların
ana dillerinin etkisi altındadır (Ringborn,
1998: sayfa 48).
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Kob (Cobb,2003) bu araştırmayı Kvebek’ ten öğrencilerle tekrarlamış ve sonuçları
Avrupa’dan öğrencilerle karşılaştırmış ve
ilk 100 en sık kullanılan kelime modellerinin hemende benzer olduklarını görmüş.
O aynı şekilde ilk 750 en sık kullanılan kelimeyi Kvebek katılımcılarıyla ve İngilizce
öğrenmek için malzemelerdeki kelimelerle karşılaştırma da yapmış. O öğreticilerin kabarık sayıda diyalektik kelimeleri
kullanmaya devam ettikleri kanaatina varmıştır. Örneğin Strong kelimesini alternatif kelimeler yerine powerful, solid yada
dynamic gibi. Sonunda kelime darağacını
profilleme yazılımını kullanmış bunu da
korpusta tüm kelimelerin profillerinin yerli
konuşmacılarınkorpusuyla birlikte oluşması
için yapmış. VocabProfiler ( Laufer & Nations , 1995).
Araştırma sonuçları ileri seviyede
öğrencilerin ödev yazılarında kullanılan kelimelerin 90%’ ı en sık kullanılan ilk 1000
kelimeye aittirler. Bu da ileri seviyedeki
öğrencilerin konuşmanın sınırını sözlüğünden faydalandıklarını göstermektedir. Bu da
bir kez daha aşırı kullanım hipotezini tasdıklamaktadır. Daha sonraları öğreticilerin
dil hakimiyetlerine göre korpus birkaç daha
küçük korpusa ayrıldığında yapılan analiz
dil hakimiyetinin büyümesi ile genel diyalektik kelimelerin kullanımı yavaş yavaş
azalmaktadır ve öğrenciler daha subdil alternative ifadeler kullanmaya başlarlar.

4. METODOLOJİ
Bu çalışmanın amacı Makedonya
Cumhuriyetinde ingilizce öğreten türk ve arnavut öğreticilerini ilk yüz en sık kelimenin
kullanma modellerini belirlemektir. İncelemeye ait verileringilizce üreticiler Makedonya korpusundan alınmıştır (MELC), ve
bundan sadece türk ve arnavut öğreticiler
tarafından yazılmış olan
metinlerin yer aldığı iki alt korpus
genellenmiştir. Bundan önceki iki çalışma sonuçlarının karşılaştırılabilmeleri için
araştırmaya sadece B1,B2 ve C1 seviyeleri dahil edildiler.Türk öğreticilerin korpus altısı daha küçüktür ve 3238 kelimeyi
ve 8 öğrenciyi kapsamaktadır. Arnavut
öğreticilerden oluşan ikinci alt korpusta 38
öğrenci ve 19,408 kelime yer almaktadır.
4.1. Kelimelerin toplam yoğunluğu
Kendi yoğunluklarıyla birlikte alt korpusa tüm kelimeler listesinin oluşturulması
amacıyla her iki alt korpus kelime darağacı
profilize yazılımına eklendiler. Ant-Conc
3.2.1 (Anthony,2007). Birinci tabela yerli
konuşmacılar korpusunda en sık ilk yüz kelimenin yoğunluğunu göstermektedir LOCNESS ve iki alt korpusta.
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Tabela 1. İlk 100 kelimenin yoğunluğu (%)
Kelimeler

Yerli
konuşma cılar

Аrnavut
öğretici

Türk
öğretici

1 - the
1-10
1-30
1-50
1-70
1-100

6.6
25.6
37.2
42.8
46.8
51.3

3.7
19.1
30.4
41.1
44.8
52.4

2.7
16.7
26.6
38.7
42.5
49.9

‘the’ üyesi ayrı bir biçimde verilmiştir çünkü yerli konuşmacıların tüm
korpuslarında en sık kullanılan kelimeyi
oluşturmaktadır. Ringbornun çalışmalarında (Ringbom,1998), bu kelimenin yoğunluğu öğreticiler korpuslarında 5.0 dan 6.1 e
kadar hareket etmektedir. Bu da öğreticilerin bu kelimeyi yerli konuşmacılardan daha
seyrek kullandıklarını göstermektedir.
Bu araştırma sonuçları arnavut ve
türk öğreticilerinin the’ üyesini
yerli
konuşmacılar ve diğer ingilizce öğreticilerden çok daha seyrek kullandıklarını göstermektedir. Bundan başka yerli konuşmacılar
korpusundaki kelimelrein 25% oluşturan
ilk 10 en sık kelime yoğunluğu ve 25.5%
ile 26.3% arasında ve Ringbornun araştırmalarında 7 öğreticiler korpusunda türk
ve arnavut öğreticilerini bu kelimeleri çok
daha seyrek kullandıklarını göstermektedir.
Diğer yandan yerli konuşmacılar korpusunde 30den 100 dereceye kadar kelimelerin
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14.1% ni kapsamaktadır, türk ve arnavut
öğreticilerin korpusunda ise bu %lik 22%ile
23.3% arasında değişmektedir. Bu da türk
ve arnavut öğreticilerin ilk en sık kelimeyi
daha seyrek kullandıklarını göstermektedir.
Çünkü 30 ila 100derece arasındaki kelimelerin aşırı kullanıldıkları görüşü mevcuttur. İlk 10 kelime ( the,a) üyeleri, (of,to,in)
sıfatlar,yardımcı fiiler (is,be), bağlaç ‘and’
işaret zamiri ‘that’ ve zamir ‘it’ bu kelimelerden bazılarının daha seyrek kullanılma
sebebinin anlaşılması amacıyla o kelimelerin öğreticilerin ana dillerindeki kullanımına
bakmak gerekir.

Tabela 2. İlk 10 en sık kelime ( 10,000
kelimede)
Kelimeler

Yerli
konuşmacı

Аrnavut
öğretici

Türk
öğretici

1. the
2. of
3. to
4. and
5. a
6. is
7. in
8. that
9. be
10. it

662
357
323
227
211
203
197
179
102
97

373
113
304
258
184
163
148
163
84
117

303
81
273
273
189
177
162
84
39
90
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4.1.1 Belirtili ve belirtisiz nesne
Lindita Kaçani tarafından yapılan
araştırmalar (2014), ve 40 arnavut talebesinin yazılı metinlerinin incelendiği araştırmada öğrencilerin nesneyi yalnış kullandıkları
yada atladıkları öğrenildi. Anlaşılan bunun
biricik sebebi ingiliz ve arnavut dillerindeki
nesne farklılığıdır. İngilizceye kıyasla arnavutçada belirlilik isime eklemekle oluşur.
Belirtisiz nesnenin nje (one) kullanımı ise
mecburi değildir.
Bunun benzeri olraka türk dilinde belirtili dile getirmek için özel kelime yoktur.
Belirti bildiren ekler cümlede doğrudan eylem olan isime ekleniyorlar. Tüm diğer durumlarda nesne muhtevadan anlaşılır. Belirtisiz nesne durumunda türkçede sadece bir
belirtisiz nesne vardır bir(one). Türk araştırmacılar tarafından nesnenin kullanımı
doğrultusunda yapılan incelemeler de
türklerin belirtili nesneyi daha seyrek kullandıkları görülmüştür. Abuşihab tarafından
yapılan araştırmada ( Abushhihab,2014)
en sık rastlanan dil bilgisi yalnışı nesnenin
kullanımı olmuştur (tüm yalnışların 29%u),
bunların 80%ini nesnenin düşmesi oluştururken 20%sini yalnış kullanım oluşturmaktadır. Başka bir makalede ( Erkaya,2012),
nesnenin kullanımındaki yalnışlar oranı toplam yalnışların %15.4ünü oluşturmaktadır.
İkinci tabelanın gösterdiğine göre
arnavut ve türk öğreticiler tarafından belirli
nesnenin kullanılması yerli konuşmacılara

kıyasla 50% daha azdır. Belirtisiz nesne “a”
aynı şekilde yerli konuşmacılar tarafından
daha az kullanılır amma fark bu kadar
büyük değildir. Belirtisiz nesne “an” yerli
konuşmacılar korpusunde 45 defa karşımıza
çıkarken arnavut öğreticiler tarafından
sade 14 ve türk öğreticiler tarafından 24
defa kullanılmıştır. Araştırma sonuçları
bu öğerticiler tarafından daha seyrek
kullanılmasını onların ana dillerinin etkisine
bağlamaktadır.
4.2.2 Zarflar
İngiliz dilindeki en sık zarfların yerli
konuşmacılar ile arnavut ve türk öğreticiler
tarafından kullanılmaları doğrultusunda
yapılan karşılaştırma öğreticilerin tüm
zarfları (of,to,in) daha seyrek kullandıkları
bu da özel olarak “of” zarfın kullanımında
göze çarpmaktadır, daha seyrek kullanılan
diğer zarflar ise “by” ve “into” durlar.
Diğer yandan her iki gruptan öğreticiler “with”, “on” ve “at” zarflarını aşırı
ölçüde kullanmaktadırlar. Arnavut öğreticileri tarafından yapılan yalnışlıkların incelendiği araştırmalar onların zamirlerin
kurallı bir biçimde kullanmalarını öğrenmelerinde zorlukların mevcut olduğunu
göstermektedir. Çünkü ingiliz ve arnavut
zafrları arasında yazışma yoktur. Aslında birkaç ingiliz zarfının kullanımda
aranvut dilindeki bir zarf gibi aynı kullanımı ve fonksiyonu vardır. (İseni,2013:
Kaçani,2014). Bunun yanısıra “ zarfların
97

Doç. Dr. Nina DASKALOVSKA

rolü eklerin kullanımı vasıtasıyla da yapılır”
(Delija &Koruti 2013,sayfa 125). Örneğin,
arnavut zarfı “ne” genelde “to” ve “at” iki
ingiliz zarfı yerine kullanılır (Kaçani,2014).
Aynı şekilde arnavut öğretiicler için “in”,
“at”, ve “on” zarfları arasında ayırım yapabilmeleri zordur.Bu öğreticiler için diğer sorun “by” ve “with” zarfları arasındaki farkı
yakalamaktır. (İseni,2013) Heralde onların
aşırı ölçüde “with” zarfını kullanma sebebi budur. “by” zarfını ise daha seyrek kullanıyorlar.
Türk araştırmacılarle yapılan incelemelerde (Abushihab,2014) zarflara bağlı
yalnışlıklar nesne kullanımından sonra ikinci en sık dil bilgisi yalnışlığını oluşturmaktadır.
Bu yalnışlıklar Abushihab araştırmalarında tüm yalnışların 28%ni (Abushihab,2014) Erkayanın araştırmalarında ise bu
oran 10%dur. (Erkaya,2012), Mazangija ve
Lozadanın araştırmalarında ise (Masangya
ve Lozada, Erkayada alıntı,2012), zarfların
kullanım yalnışları tüm yalnışların 45%ni
oluşturmaktaymış. Müellifler yaptıkları
araştırmalar sonucu bunun böyle olmasının
birinci sebebi olarak türk dilindeki nesne
sistemini ingilizcedeki sistemden tamamen
farkli olduğuna bağlamaktadırlar. Çünkü
türk dilinde zarflar son ekler olarak kullanılmaktadır. “in”, “on” ve “at” kimi zarflarda
sadece bir son ek (-da) farklı olarak yazılır,
o da bir önceki sese kıyasla ses uyumuna
göre gerçekleştirilir.
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4.2 Fiillerin yoğunluğu

En sık 100 kelimeden çoğunluğu
fonksiyonel kelimeler olmalarına rağmen
aynı şekilde birtakım diyalektik kelimeler
de vardır ki isimler ve zamirler gibi fiiller
kategorisine girerler. Bu bölümde fiillerin
yoğunluğunu gözden geçireceğiz tabela 3
‘be’, ‘have’, ‘do’, ‘can’ , gibi en sık yardımcı fiil olarak kullanılan fiillerin yoğunluğunu göstermektedir.
Tabela 3. 10,000 kelimede en sık fiillerin yoğunluğu

Fiiller

Yerli
konuşmacılar
be
467
have
110
do
50
can
55
Toplam 682

Arnavut
öğreticiler
530
137
86
82
835

Türk
öğreticiler
501
144
75
51
771

Sayıların gösterdiği gibi her iki grup
öğreticileri bu fiilleri yerli konuşmacılar
daha sık kullanmaktadırlar. Durum Ringborn’un araştırmalarına katılan gruplarla da
benzerlik göstermektedir (Ringbom, 1998).
Buradaki tek fark Türk öğreticiler tarafından “can” modal fiilinin kullanılmasıdır.
Eğer en sık kullanılan ana fiillere bakarsak
bazı fiillerin aşırı kullanıldıklarını görebiliriz. Kimileri de daha az kullanılmaktadır.
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(Tabela 4)
Tabela 4. 10,000 kelimede en sık baş
fiillerin yoğunluğu.
Fiiller

Yerli
konuşmacılar

Arnavut
öğreticiler

Türk
öğreticiler

think
get
make
bеcome

6
6
14
28

19
11
10
7

12
6
9
/

want

7

19

30

take

9

14

3

find

3

12

/

know

4

30

15

use

13

3

3

go

5

29

63

live

3

9

6

believe

10

5

6

feel

10

12

3

Yerli konuşmacılara kıyasla öğreticiler tarafından çok daha sık ullanılan fiiller
şunlardır: ‘think’ , ‘want’, ‘know’ ve ‘go’.
Bu özellik başka anadili olan öğreticiler için
de geçerlidir (Ringbom, 1998). Diğer yandan ‘ become’ , ‘use’ ve ‘ believe’ gibi fiiller
Arnavut ve Türk öğreticileri tarafından daha
seyrek kullanılıyor. Bunun böyle olması sebeplerinden biri de yazılı ödevlerde verilen
farklı konularda olabilir.
Fakat yine de bu verilerRingbom’ un
öğreticilerinin dilini anlaşılmaz ve stereotip
yapan aşırı derecede genel kelimelerin old-

uğu hipotezini tasdıklamaktadır (Örneğin:
think), alternative kelimelerin yerine
(örneğin: believe).

4.3. Kelime darağacı ( vokabular)
profile

Cümlelerle örnekler ve metinde yer
alan kelimeler listesi yada onların yoğunluğuyla ki korpus listesinin genelleştirilmesinden mada yazılım proğramları aynı
şekilde verilen metinde kullanılan darağacı
profilini yaratmakta yardımcı olabilirler.
Böyle bir yazılım VocabProfiler ‘dir.
(www.lexutor.ca/vp/eng/) bu yazılım
ingilizcede ilk ve ikinci bin en sık kullanılan
kelime sayısını göstermektedir. Akademik
listeye ait olan kelimeler (AWL) ve geriye
kalan kelimeler. Son kategori diğer dalga
derecelerinden kelimeler içermektedir. Arnavut ve Türk öğreticiler tarafından yazılan
metinlerde diyalektik profilin gösterdiğine
göre metinlerin %85’ i İngiliz dilindeki en
sık bin kelimeyi içerirler. Geri kalan bin kelimeden ise sadece 6-7% ‘ si kullanılmıştır.
Akademik listede kullanılan kelimelerin
durumu da aynı düşüktür. Geri kalan kelimelerin analizi kelimelerin çoğu ( 5-6% ) yanlış yazılan kelimelerin olduklarını gösterir.
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Tabela 5. Diyalektik Profil
K e l i m e Y a z ı Konuşma Yazı dili Y a z ı
hacmi
dili ИГ dili ИГ
АИ
d i l i
ТИ
1-1,000
70%
80%
85.4%
84%
1,001 – 10%
5%
5.9%
7.4%
2,000
A W L 10%
5%
1.1%
0.9%
words
O f f - l i s t 10%
10%
7.6%
7.8%
words

*Yerli öğreticilere ait veriler Cobb’
dan alınmıştır, 2003
** ИГ (yerli öğreticiler) , АИ ( arnavut öğreticileri) , ТИ ( türk öğreticileri)

Yerli oğreticilere kıyasla öğreticiler tarafından yazılı metinlerde kelimelerin
kullanımı yerli öğreticilerin yazılı metinlerinden çok sözlü konuşmalarına daha fazla benzemektedir.
Sözlü ifadenin “ kelimelerde nüans
farklılığı gerektirmez çünkü nüanslar anlam bakımından, muhtevadan, durumdan
ve yüz ifadesinden anlaşılabilir”olduğu göz
önünde bulundurulur. ( Cobb, 2003), neticeler arnavut ve türk öğreticilerinin seyrek alternative kelimeler yerine daha genel
kelimeler kullanma eğiliminde olduklarını
göstermektedir.
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5.

SONUÇ

İngilizce öğreticilerin korpusları
öğreticilerin ara dili hakkında değerli
bilgiler
verebilirler.
Öğreticiler
korpuslerinin
incelenmesiyle
öğrenci
grupların dil gelişmelerindeki farklı
dönemlere karakteristik olan eğilimleri ve
belirli özellikleri tanımlanabilir. Bunun
yanısıra belirli öğreticiler korpusunu diğer
öğreticiler korpuslarıyla karşılaştırma
yaparken yapılan yalnışların öğrrenme
sürecinin ayrılmaz bir bölümü olup olmadığı
saptanabilir yada yalnışlar onların kendi ana
dilleri etkisinden ortaya çıkar ve sonunda
öğreticiler korpuslarını anadili konuşmacı
korpuslarıyla yapılan karşılaştırmalarla
öğreticiler tarafından dilin kullanımındaki
özelliklerin yerli konuşmacılarınkinden
farklı olan durumlar gözetlenebilir. Korpuslardan faydalanma şekillerinden biri
de öğrencilerin yazılarında veya konuşmalarında kullandıkları kelime yoğunluğunun
genelleştirme vasıtasıdır.
Bu çalışma türk ve arnavut ingiliz
dili öğreticilerinin ilk 10 en sık kelimeleri
daha seyrek kullanma eğiliminde olduklarını göstermektedir.Fakat aynıları 30 ila
100derece arasındaki kelimeleri aşırı bir
şekilde kullanmaktadırlar. Bu fenomenin
sebeplerinden biri de onların anadillerinin
etkisidir. Bundan hareketle ingilizce dili
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derslerine ait amprikasyonlardan biri dilin bu bakış açılarına özel dikkat edilmesi
gerektiğidir ve alıştırmalar için daha fazla
olanakların sağlanamsıdır. Böylelikle öğreticiler kendi anadilleri ve ingilizce arasındaki farklılıkları daha iyi bir şekilde farkedebilecek ve anlayabilecekler.
Bu çalışmayla ilgili elde edilen diğer
önemli görüş öğreticilerin daha genel diyalektik kelimeleri kullanmayı terich ettikleri ve ayrıntılı kelimeleri kullanamktan
kaçındıklarıdır. Herhalde onların bu kelimeler hakkında pasif bilgisi vardır fakat daha
verimli amaçlar doğrultusunda nasıl kullanacaklarından emin değiller. Bundan dolayı
kelimelerin verimli bir şekilde kullanılma
olanaklarının sağlanması öğreticilere daha
farklı kelimeler kullanmalarını sağlayacak böylelikle onların metinleri de yerli
konuşmacılar tarafından yazılan metinlere
daha benzerli olacaktır.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına
beyan etmektedir.
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ÖZET
Çocuk en saf ve temiz haliyle dünyaya gelir. Gazali, çocuğun kalbini saf bir cevhere
benzetir. Bu cevherin doğru biçimde işlenmesi önemli olup bu da verilecek eğitimle
mümkün olur. Bu eğitim ise çocuğun dünyasına nakış işlemektir.
Çocuk edebiyatı ise bu nakış işleme görevini görür. Çocuğa hem ait olduğu toplumun
hem de evrensel değerlerin verilmesinde çocuk edebiyatı önemli bir rolle karşımıza
çıkar. Çocuklar için yazılan eserler çocuğun his dünyasını zenginleştirecek, zengin
bir hayal dünyasını sağlamaya yönelik olması son derece önem arz eder. Derin bir ruh
çözümlemelerine girilmeden çocuksu bir anlatım karşımıza çıkar. Böylece çocuğun algısal,
zihinsel, dilsel, sosyal, duygusal gelişimine katkı sunar.
Ancak bununla birlikte hem dünyada hem de Türk ve Bosna Edebiyatında çocuk
edebiyatına yeteri kadar önem verilmemiş edebiyatın bu alanı ihmal edilmiştir. Dünya
Edebiyatında ilk çocuk ürünleri sözlü olarak başlamıştır. Ninniler, masallar önce sözlü
anlatım yoluyla aktarılmış daha sonra yazılı anlatıma geçilmiştir. Ancak günümüzde artık
çocuklar için eserler verilen edebiyatın bağımsız bir alanı haline gelmiştir.
Bu çalışmamızla farklı edebiyatlara mensup ancak hikâyelerinde çocuk kahramanların
çok olduğu her birisinin kendi edebiyatlarında önemli bir yere sahip olan İvo Andriç ve
Füruzan’ın hikâyelerindeki çocuk kahramanlarına bakışını irdeledik. Farklı edebiyatların
aynı konulardaki bakış açısını görmenin bize yeni ufuklar açacağı inancındayız.
Anahtar Kelimeler: Çocuk, yabancılaşma, çatışma, yalnızlık.
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FROM THE SAME LAND TO DIFFERENT LITERATURES
HOW TO BE A CHILD IN
FIRUZAN’S AND IVO ANDRIÇ’S TALES
Assist. Prof. Dr. Si̇be BAYRAM
Turkey, University of “Düzce”, Faculty of Philology
e-mail: sibelbayram02@hotmail.com

ABSTRACT
Children are born with puricy and innocence. Gazali, believed that a child’s heart
was like a pure gem. It is important to process this gem correctly and this is posibble
through education. This education is to embroid the childs world.
Chilren’s literature sees the role of embroidery. Children’s literature has a very
important role in both societies’ values children are a part of and universal values. The
written pieces enrich children’s emotional World. There comes with a child narration
without psychological analysis. Hence it adds a lot to the children’s perceptual mental
linguistic social and emotional development.
But both in the world and Turkish, Bosnian literature, We see that it hasn’t been
given enough attention and this part of literature was often neglected. In world children
literature the first piece of works appeared verbally. Lullabies, tales were transfered from
one generation to another verbally at the beginning, after that they were written. But today
the piece of works for children are a seperate branch of literature.
We examined two well-known author Ivo Andric and Firuzan who belong to two
different literature world but similarly used a lot of children characters in their stories. We
believe that seeing point of view of authors from different literature world on the same
subjects can create a new dimension and horizon.
Key words: Child, alienation, conflict, loneliness
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1. GİRİŞ
Mustafa Şirin, çocuk edebiyatı için:
‘çocukların büyüme ve gelişmelerine,
hayal, duygu, düşünce ve duyarlılıklarına,
zevklerine, eğitilirken eğlenmelerine katkıda
bulunmak amacı ile gerçekleştirilen çocuksu
bir edebiyattır.’ der. (Bilkan, 2005:7)
İbrahim Kıbrıs: ‘Malzemesi dile dayanan,
insanların duygu düşünce ve hayallerini
dile getiren, edebî ve estetik değeri olan,
bayağılık ve çirkinliği kabul etmeyen sözlü
ve yazılı verimlerin tamamı gibi ifâdelerle
tanımlamaktadır.’ (Akt. Uludağ,2009:775)
Cumhuriyet devrine baktığımızda
eserlerinde çok fazla çocuk kahramanlarının
olduğu Füruzan1 karşımıza çıkmakatadır.
Füruzan bireyi, toplumsal değişimi anlatır.
Toplumsal değişimin kadınlar ve çocuklar
üzerindeki etkilerini ayrıntılı anlatır.
Topluma bireye karşı sorumlu bir yazar
olarak hareket eder. Özellikle çocuklar
onun için önemlidir. Füruzan: ‹Çocuklar
üzerinde çok durduğum bir şey ve toplumun
korumadan alıkoyduğu yani korunmaya
gerek duyan kesimler neyse ben onların
yanındayım.’ (Şen,2006:39) Çocukları
gerçek hayattan koparmadan okuyucuya
sunar. Bununla birlikte bireyin ruh halini
en ince ayrıntısına kadar nakış gibi işler. O
durum yazarıdır her şeyden önce. Füruzan:
‘Durum yazarı olmak baştan seçtiğim bir
şeydi. Bu anlatım türü Çehov’da eşsiz bir
başarıyla görülür. Açıkça söylenenlerin
ardındaki üstü örtülenler bize hemen ulaşır.
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Sözcükler açıkladıklarından daha çok şeyi
duyurmayı başardığı ölçüde edebiyatı
güçlendirir.” (Andaç, 2002: 204) akt.
Şen,2006:41)

Aynı topraklardan olmakla beraber
farklı edebiyatlara mensup olan Füruzan
ve İvo Andriç2 kendi edebiyatlarında hikaye alanında önemli bir yere sahip olup
özellikle çocuk kahramanlarının gözünde
hayat felsefelerini yansıtmışlardır. İki yazar
arasında dil, üslup olayları ele alış bakımından benzerlikler olduğu görülür. İki yazarın
hikayelerinde hayatı küçük fotoğraflar
halinde seyretmemiz mümkündür.

1 Füruzan, 1935 yılında İstanbul’da
doğar. Babası Yugoslav bir babadan ve Arnavurt
bir aileden gelmektedir. Füruzan’ın annesi ise
İstanbulludur. Babasının ailesi Balkanlardan
İstanbul’a göç etmişlerdir. Küçük yaşta babasını
kayberder. Kasımpaşa’da yoksul insanların
olduğu bir mahallede ninesiyle birlikte büyür.
‘Nenemin Türkçesi de iyi değildi. Nenem doksan
küsur yaşındaydı ve benim hayatımda gördüğüm
inanılmaz hoş bir kişilikti.’ (Şen,2006:18)
Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra
eğitim hayatına devam edemez. Bu yoksulluk
döneminde ninesiyle birlikte vakit geçirirken
aynı zamanda mücadeleyi ve sevginin temel
alınması gerektiğini öğrenir. Bu arada
resim ve müzikle ilgilenir. Özellikle müzikle
ilgilenmesi ona hikayelerindeki tasvirleri bir
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resam hüneriyle vermesini sağlar. Bir süre
tiyatro oyunculuğunu da yaptıktan sonra yazın
hayatında karar kılar. İlk öyküsü 1956 yılında
yayımlanır. Parasız Yatılı adlı hikayesi ile 1972
yılında Sait Faik hikaye ödülünü alır.
Füruzan samimi bir dille göç, yoksul
insanlar, düşmüş kadınlar, yalnız çocukları
konu edinir. Küçük insanın dünyasını ele alır.
Füruzan, ‘Benim yazında en önemsediğim
şey alçak gönüllü yaklaşımlardır’. der.
(Şen,2006:32) Roman, hikaye, tiyatro eseri,
gezi, deneme, şiir gibi pek çok türde eser verir.
Hem Türk edebiyatı hem de dünya edebiyatında
pek çok yazardan etkilenmekle birlikte özellikle
Nazım Hikmet’in Memleketimden İnsan
Manzaraları adlı eserinden çok etkilenir. Çok
okuduğu diğer bir kişi ise Marx’tır. 1972 yılında
Kuşatma, 2973 yılında Benim Sinemalarım,
1974 yılında da ilk romanı olan 47’lileri
yayımlar. Frau Ohne Schleier adlı eseri Münih,
Zürih ve Viyana’da yayımlanır.
2 Yugoslavyalı diğer bir yazar da İvo
Andriç’tir. İvo Andriç, 1892 yılında Bosna’nın
Travnik yakınlarında Dolac kasabasında
doğdu. Ailesi Katolik’ti. İki yaşındayken
babasını kaybeder. Annesi kız kardeşinin
yanına Vişegrad’a taşınır. İlkokulu bu şehirde
tammaladıktan sonra eğitimine Saraybosna’da
devam etti. Travnik,

2. ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Hi̇kayelere Temati̇k Bakış Aile
Aile, toplumun en küçük birimidir.
Aileyi oluşturan fertler, kan ya da evlatlık
bağıyla birbirine bağlı olup aynı sosyal
mekânı ve geliri paylaşır. Burgess, Locke
ve Thomes’e göre “Aile, ‘evlilik, kan veya
benimseme yoluyla birbirine bağlı kişilerin
bir ev halkı oluşturduğu; karı ve koca,
anne ve baba, birader ve hemşeri rolleriyle
birbiriyle etkileşen ve iletişen; ortak bir
kültür yaratan bir gruptur.” (Akt. Gümüş,
2008:2)
Sheila Rowbotham, “Kadın Bilinci
Erkek Dünyası” adlı kitabında aile
konusunda şu tespitleri yapar: “Aile
insanların kısıtlı da olsa tanıdıkları sevgiyi,
güvenliği ve rahatlığı bulabildikleri tek
yerdir. İnsanlar, çekirdek aile biriminin
yoğunluğundan kaynaklanan kısıtlayıcı
ve zorlayıcı özelliklere başkaldırsalar bile
ailenin bu yönüne değer verirler. Sevgisiz,
güvensiz ve huzursuz bir toplumda bu
da şaşırtıcı olmasa gerek.” (Akt. Şafak,
2007:86)
Olumlu bir aile ortamında yetişen
çocuk kendine güvenen, kendisiyle ve
toplumla barışık bir birey olurken sağlıksız,
sevgisiz, şiddetin olduğu bir aile ortamında
büyüyen çocuk silik, güvensiz, kendine
ve topluma yabancılaşan biri haline
dönüşmektedir. İvo Andriç’in ‘Sirkte’ adlı
hikayesinde kasabaya gelen sirk gösterisine
107

Yrd. Doç. Dr. Sibel BAYRAM,

gitmek için sabırsızlanan ve sonunda
sirke gittikten sonra aslında her şeyin bir
düzmeceden ibaret olduğunu görüp hayal
kırıklığına uğrayan bir çocuğu anlatır.
Hikâyede kasabalının merakla beklediği
sirke ailesinin kendisinin götüreceğine
inanmamaktadır.

Vişegrad ve Saraybosna şehirleri onun
romanlarında sık sık adları geçer. 1878 yılında
Bosna topraklarının Avusturya İmparatorluğuna
katılmasından sonra Bosna’nın ihtilalci gençleri
Avusturya’ya karşı ayaklanmışlardır. İvo Andriç
de Ulusal Devrim Gençlik Örgütü’ne katıldı ancak
daha sonra 1914 yılında Avusturyalılar tarafından
tevkif edilmiş Chibenik ve Maribor cezaevlerinde bir
yıl geçirmiştir. Bu arada yazılarına devam etti, daha
sonra genel af sayesinde özgürlüğüne kavuşmuştur.
Savaş sonrasında Ex Ponto, Nemiri, Put Alje
Dijerdjeleza adlı ilk kitaplarını yayımladı. İvo Andriç,
Roma, Madrid, Trieste ve Bükreş’te konsolosluk ve
elçilik görevlerinde bulundu. 1941 yılında Nazilerin
işgali üzerine inzivaya çekildi. İkinci Dünya savaşı
sırasında zamanını yazarak geçirdi. Bu dönemde
Travnik Günlüğü, Drina Köprüsü, Gospodica
kitaplarını yazdı. Savaştan sonra ise Yeni Hikayeler
ve Uğursuz Avlu’yu yayımladı. Yugoslav Yazarlar
Birliği’nin başkanlığının yürüttü. 1975 yılında
Belgrad›da vefat ett

Ailedeki
büyüklerin
dünyasına
yabancıdır.
‘Büyüklerimin
bütün
konuştuklarını pek iyi anlamıyor, fakat
böyle fırsatı kaçırmayacaklarını da
seziyordum. Ama beni de beraberinde
götüreceklerine inanmıyordum. Böyle
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bir kararı hoş karşılıyordum. Buna
şaşırmıyordum.’ (Andriç,1978:29) Çocukla
aile fertleri arasında iletişimsizlik olduğu
görülmektedir. Protagonist ise bu durumu
kabullenmiştir. Çünkü sık sık karşılaştığı
bir vakadır. Çocuk ailede bir birey olarak
görülmemektedir. Füruzan’ın ‘Yaz Geldi’
adlı hikâyesinde çocuk kahramanın
annesi evden kaçmış babası ise babalık
sorumluluğunu yerine getirmemektedir.
Annesi tarafından terk edilen çocuğun
dünyası, yaşadıkları kimsenin ilgilendiği bir
konu değildir. Çocuk, tüm gününü sokakta
geçiren babasına yabancı birisidir. ‘Seyyit’
adlı hikayesinde yine Seyyit kendi ruh
dünyasında yalnız yaşar.

“Christine Delphy, “Baş Düşman”
başlıklı makalesinde aile kavramında baba
otoritesini şu şekilde ifade eder: Tarihsel ve
etimolojik olarak aile bir üretim birimidir.
Latince’de Familia [vurgu yazara ait],
aile babasının iktidarına (o zamanlar
mülkiyetle eş anlamlıydı) tâbi kılınmış
toprak, köle, kadın ve çocuklar toplamı
anlamına gelir. Bu üretim biriminde aileye
baba egemendir: Otoritesi altında bulunan
bireylerin emeği ona aittir veya başka bir
ifadeyle aile, emeklerini bir reise borçlu
olan bireyler toplamıdır.” (Akt. Şafak,
2007:90 Ailedeki baba karakteri hem
çocuklar hem de kadın üzerinde önemli bir
etkiye sahiptir. Memnuniyet, huzur ya da
huzursuzluk babanın davranışlarına bağlıdır.
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İvo Andriç’in ‘Pencere’ adlı hikâyesinde
protagonist için her akşam babasıyla yemek
yemek bir işkence gibidir. Babasının varlığı
bile kendisine kasvet vermeye yeterlidir. Bu
babasının kendisini evdeki tek hakimiyet
olarak görmesi, evin geçimini sağladığı
için üretim mekanizması olarak görüp aile
üzerindeki baskınlığını doğal hakkı olarak
değerlendirmesinden kaynaklanmaktadır.
Sadece kendisi söz sahibidir, olumsuz her
şeyden ailenin diğer fertleri sorumludur.
‘Babamın aramızda oluşu bize ağır bir
yük oluyor ve her yediğimiz lokmanın
hesabını çok pahalı ödüyorduk. Gün
bugün onun susarak, bize bakmayarak
bizi cezalandırmaktan ne zevk duyduğunu
anlamış değilim. Bu haliyle kimden neyin
öcünü alıyordu acaba?’ (Andriç, 1978:84)
Çocuklar
duygularını
nasıl
göstereceklerini, ne türlü davranacaklarını,
düşüneceklerini aile içerisinde gördükleri
davranışları gözlemleyerek öğrenirler.
Kahramanın
çocukluğundaki
babası
hakkındaki gözlemleri onun daha sonraki
yıllardaki
duygusal
davranışlarını
etkileyecektir. Wilson’a göre kendini
“Sürekli tehdit altında hissetmenin getirdiği
güvensizlik, umutsuzluk, güvensizlik sonucu
en kestirme ve görece kolay çözüm yolunu
seçer. Kendini hiç kimsenin saldırmasına,
tehdit etmesine gereksinim duymayacağı
alanlara kadar geri çeker; kisiliğini
siliklestirir! Hiçbir orijinal yanını açıkta
bırakmaz. Ancak gene de içinde yoğun

bir korku, güvensizlik, itimatsızlık taşır.›
(Numanoğlu, 2009:128)
Baba motifi, Andriç için sevgiyi
çağrıştıran değil şiddeti, daralmayı,
çaresizliği sembolize eden bir motiftir.
‘Odanın her yanını dolaşır, böylece bize
serbest soluk almak ve dolaşmak olanakları
daralırdı.’ (Andriç, 1978:86) Protagonistin
annesi ise silik, pasiftir. Baba karşısında
güç dengesi değildir. Kahramanın babası
tarafından şiddet görmesi neticesinde
etkin olup karşı koyamaz. Annesinin bu
durumu kahramanda annesine karşı acıma
duygusu uyandırır. ‘Çocuk inlemelerine
dayanamayıp yardıma koşmak isteyen
annem ikide bir görünüye katılıyordu ya
da onu görmem imkânsızdı. Görsem ne
olacaktı! Daha sonraları, beni yumuşatmak,
okşamak isteyen ellerinin mosmor olduğunu
görecektim.’ (Andriç, 1978:84) Babasının
şiddeti kanıksanmış rutin hale gelmiştir.
Füruzan’ın hikâyelerinde ise baba motifi
yoktur. Çocuk karakter baba şefkatinden
mahrumdur. Yaz Geldi adlı hikâyesinde
çocuk her gün babasından dayak yer. Bu
anlamda iki hikâyecide de çocukta sağlıklı
bir baba imajı bulunmamaktadır. İvo
Andriç’te var olan baba olumsuz, Füruzan’da
ise yok veya varsa da olumsuzdur. Bu da iki
hikâyecinin kahramanlarını hayata karşı
güvensiz tipler olarak karşımıza çıkmasına
yok açar.
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Aile, çocuğun kendini güvende
hissettiği ve psikolojik, fiziksel, ruhsal
gelişimini tamamladığı ortamdır. Onun daha
sonraki davranışları üzerinde belirleyici rol
oynar. Ancak iki hikayecinin eserlerinde
sağlıklı bir aile ortamı bulunmamaktadır.
Yoksulluk
“Güç”, insanoğlu için her zaman önemli
olmuştur. Türk Dil Kurumu sözlüğüne göre
güç, “Fizik, düşünce ve ahlak yönünden bir

etki yapabilme veya bir etkiye direnebilme
yeteneği; bir olaya yol açan her türlü
hareket, kuvvet; büyük etkinliği veya önemi
olan nitelik.” şeklinde tarif edilmiştir. Gücü
belirleyen en önemli etkenlerden biri ise
paradır. Paranın olmaması aynı zamanda
bireyde güvensizlik yaratır. İvo Andriç’in
Kitap adlı hikayesinde protagonist yoksul bir
öğrencidir. Sarajevo’da okula gitmektedir
ve maddi imkânsızlıklar içerisindedir.
İstediklerini alamaması çocuk ruhunda
derin yaralar açar. ‘Dükkândaki bol mallar
karşısında cebindeki gümüş para daha
da değerinden olmakladır. (Ona sunulan
ve onun dilekleri karşısında bu parayla
hiçbir şey alamazdı. Bu yüzden de duyduğu
acı çok daha büyüktü.’ (Andriç, 1978:49)
Füruzan’ın Temizlik Kolu adlı hikayede
paraları olmadığı için çocuk kahramanın
giyecek paltosu yoktur. Bu yüzden okulda
arkadaşları arasında utanır. Sıcak tutmasa da
ninesinden bir palto almasını ister. Böylece
onun da diğer çocuklar gibi paltosu olacak
ve aralarındaki eşitsiz görünümü, duyduğu
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acıyı bir nebze de olsa azaltacaktır: ‘Bugün
paramızın yettiğince palto gibi bir şey alalım
.Giydiğimde ısıtmasa da herkes paltom
var sansın. Bu kış paltom var sansınlar
istiyorum.’ (Füruzan, 2007:67)
Parasızlık, güvensizliği beraberinde
getirir. Protagonist, imkânsızlık karşısında
içine kapanık birisi olur. Okuldaki
satıcılardan istediğini alamaması diğer
çocuklar arasında öteki olur. ‘Satıcıların
etrafını çocuklar sarmış, kapış kapış
alıyorlar, aralarında bölüşüyorlar, daha
açgözlü olanları da çekişe çekişe pazarlık
yapıyorlardı. Sözünü ettiğimiz çocuk
onların arasına karışmak için bir gruptan
öteki gruba yanaşıyor, itiliyor, ancak
seyirci olarak yerinde kalakalıyordu.’
(Andriç,1978:50) Parası olmadığı için
okuldan kendisine kullanılmış kitapların
verilmesi de kitaplardaki daha önceki
çocuklar tarafından yapılan karalamalar onda
tiksinti uyandırır. Füruzan’ın Temizlik Kolu
adlı hikâyede çocuk kahraman öğretmeni
tarafından tüm yıl temizlik kolu seçilir.
Yoksul bir aileden gelişi öz güven eksikliğini
de beraberinde getirir. Öğretmenine tüm yıl
temizlik kolu olmak istemediği söyleyemez.
Her teneffüs sınıfı temizler arkadaşları
bahçede oynarken o sınıfta nöbet tutar.
Babası öldüğü halde öğretmeni babasını
sorduğunda öldüğünü söyleyemez. Her
şeyi kabullenen öğretmenleri arkadaşları
tarafından yönlendirilen küçük bir varlıktır.
Füruzan’ın

Parasız

Yatılı

adlı
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hikayesinde yoksul olan anne-kız istedikleri
hiçbir şeyi alamazlar. Annesi işe girince
‘İlk parayla bir çeki kömür alacağım.
Sana da bir lastik çizme.’ demesi çocukta
sevinç yaratır. İki yazarın hikâyelerinde de
parasızlıktan dolayı çocuklar her zaman
ihtiyaç içerisinde olup bu durum onların
dünyalarında eksiklikler bırakır, pasif, silik
karakterler yapar.
Andriç’in çocuk kahramanları zaman
zaman yoksulluğunu kabullenmekte güçlük
çekse de yoksul olduğunun farkındadır.
İvo Andriç’in İlk adlı hikâyesinde: ‘Sayısız
çocuklar gibi arkadaşlarımdan farksız ben
de yoksulluğun var ve yokun ne olduğunu
seziyor, birçok insanların isteklerle
yoksulluk arasındaki duvarı anlıyordum.
Bu farkları anladığım halde, vitrindeki
kitaplar arasındaki duvarı bir türlü
kabullenemiyordum.’ (Andriç, 1978:26)
Çocuk erken yaştaki bu haksızlıkla tanışır. Bu
eşitsizliği algılamakta zorlanır. Füruzan’ın
Parasız Yatılı adlı hikâyede çocuk kahraman
çok yoksul olmakla birlikte çok çalışkandır.
Devlet tarafından parasız yatılı sınavlarına
başvurur.
Çocuk
olmasına
rağmen
yoksulluğunun farkındadır. Annesine: ‘Bu
okulu kazanacakların hepsi de benim gibi
yoksul çocuklar mı?’(Füruzan,2007:106)
diyerek yoksulluğu bilir ve kendisinin diğer
çocuklardan farklı bir kategoride olduğunun
bilincindedir.

Yoksulluk hem Füruzan’ın hem de İvo
Andriç’in hikâyelerinde adeta her şeyi saran
bir atmosferdir. Kahramanlarla birlikte
hareket eder. Öyle ki çocuk kahramanlarını
kuşatır onları güçsüz, pasif karakterler
olmasına yol açar. Ezer, çaresizleştirir.
Füruzan’ın Piyano Çalabilmek”, “Parasız
Yatılı”,
“Çocuk”
“Gecenin
Öteki
Yüzü”, “Edirne’nin Köprüleri”, “İskele
Parklarında” mekânların yoksulluğu aynı
zamanda çocuklarında ezikliğini yansıtır.
İvo Andriç’in İlk, Kitap adlı hikayeleirndeki
çocuk kahramanlarının pasif, güvensiz
olmalarındaki en büyük etken yoksul
olmalarıdır. Çocuklar yetişkin gibidirler.
Çocuk gibi davranmazlar. Füruzan’ın
Seyyid adlı hikayesindeki on yaşındaki
Seyyid olgun bir erkek gibi karşımıza çıkar.

Geçmi̇şin İzleri
“Yaşamınız yaşadığınız yerlerin ve
yaşadıklarınızın bir resmidir.”
Buket Uzuner
Bireyin
davranışlarını
sadece
yaşadığı zaman belirlemez. Geçmişi onun
olaylar karşısındaki tutumunu, kişiliğini,
gelecekten beklentilerini şekillendirir.
Birey, zihinsel örüntülere sahiptir. Bu
zihinsel örüntüler duyusal kayıtta bulunur.
Birey karşılaştığı yeni durumlarda duyusal
kayıtta bulunan önceki yaşanmışlıklarıyla
yenilerini karşılaştırıp buna göre bir tutum
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izler. Bu duyusal kayıt çocukluk döneminde
başlar: “Çocuk, bir ilişkiler ağı içine doğar.
Her bir ilişkinin çocuktan beklentileri
vardır ve her bir ilişki, içinde bulunulan
duruma göre, çocuğu değişik derecelerde
etkileme potansiyeline sahiptir... Tüm bu
etkileşimlerin sonunda çocuk, kendiyle
ilgili bir imge, bir imaj geliştirir. Kişinin
geliştirmiş olduğu bu öz benlik imgesi,
o kişinin yaşamına yön veren en önemli
etkendir... Kişinin hangi öz benlik bilinci
içinde olayları algıladığı, o kişinin
yaşamında yer alan en önemli değişkeni ifade
eder.” (Akt. Altan, 2012:7) İvo Andriç’in
Pencere adlı hikâyesinde küçükken babası
tarafından sürekli şiddete maruz kalır. Ruhu
babasının şiddete dayalı davranışlarından
yara almıştır. Bütün hayatı boyunca bu yara
izleri iyileşmez. ‘Sonra bütün hayatımız
boyunca çocukluğumuzun bu yaralarını
tedavi ederiz. Ama o sabah dayaktan
duyduğum acıyı hiçbir zaman unutmadım.
Evdekiler uyurken kırılan camdan dünyaya
açılan ışıklarla anlaşılmayan birçok kötülük
ve bilinmeyen sorumsuzluklarla duyduğum
ağrılarla dolu dünyayı seyrededurdum.’
(Andriç,1978:92) Füruzan’ın Yaz Geldi
adlı hikayede çocuğun annesi onu bırakıp
gitmiştir. Babası ise şiddete başvuran
birisidir. ‘Babam gece iyice dövdü beni’
(Füruzan,2006:112) Füruzan’ın Seyyit adlı
hikâyede ise çocuk küçük yaşta babasını
kaybetmiştir. İki yazarın da hikâyelerinde
babaların olumsuz ya da olmayışı onların
geçmişlerine ait zayıflıklarının sebebidir.
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İvo Andriç’in İlk adlı hikayesinde
protagonist çocukken çok istediği kitapları
maddi sıkıntılardan dolayı alamaz.
Büyüdükten sonra imkâna kavuştuğu
halde kendisinde kökleşen eksikliği
gideremez. ‘Kitaba karşı o özlem hiç
eksilmemiştir bende. İnsan istediği şeyleri
elde edemeyince, kolay unutamaz. Sonra
yaşamı boyunca onları içinde taşır hep.’
(Andriç,1978:27)
Geçmişinde eksiklik olan bireyler hayatlarının daha sonraki yıllarında da bu eksikliği

tamamlayamazlar: “Freud, her insanı kendi
travmalarının yapılandırdığını, tanımladığını ve denetlediğini savunmaktaydı; ona
göre, erken dönemlere ait travmalar o kadar derine yerleşmiş durumdaydı ki, insanlar psikanalizin şeytan çıkarma ayinine katılmadıkları sürece geçmişleri onları rahat
bırakmıyordu.” (Yücesoy, 2007:21)
Çocukluk
yıllarında
yaşananlar
büyüyünce de izlerini devam ettirirler. Yaşananlar, kaybolmazlar, bireyin
yanıbaşındadırlar. İvo Andriç’in ‘Çocuklar’ adlı hikayesinde kahraman mahallelerindeki yahudi çocukları dövmediği için
oyun arkadaşları tarafından dışlanır. ‘Oyun
arkadaşları tarafından kabul edilmek, sevilmek gereksinimini duyan ergen bu isteğini birtakım yollarla ifade etmeye çalışır.
İstek ve gereksinmeleri olumlu olarak
karşılanmadığında mutlu olur. Aksi halde endişelenir.’ (Yavuzer,1994:285) Uzun
süre çevresindekilere uygun hareket et-
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memesi ve endişe duyması onu çevresine
karşı yabancılaştırır. Büyüdüğünde de
bu olay belleğinde hep taze kalır: ‘Çocuk
diye adlandırdığımız küçük insanların da
büyük acıları, çekileri vardır. Büyüyüp
akıllandıkları zaman genellikle bunları unuturlar. Daha doğrusu bunları belleklerinden silerler. Ama çocukluğumuza dönebilsek, yetiştiğimiz ilkokul sıralarında
tekrar oturabilsek bunları yeniden görmek
de mümkündür. Ötekilerde köşebaşılarında o acılar o çekiler bütün gerçekler gibi
bugün de vardır çünkü.’ (Andriç,1978:104)
Füruzan ise Balkan kökenli bir aileden
gelmektedir. Ninesi Türkçe bilmemektedir.
Bu durum diğer çocuklar arasında alay konusu olup kendisine ‘gavur nine’ denmesine
yol açar. İstanbul’a yerleşirler ve geldikleri
bu yeni ülkede hem yoksulluk hem de dışlanma yaşarlar. Hatta eserlerinde uzun süre
soyadını kullanmaz. Herhangi bir millete ait
olmak istemediğinden dolayı kullanmadığını belirtir. Aslında çocukken yaşadığı ötekileşmenin bunda payı büyüktür. Çocukluk
yıllarında yaşadığı dışlanmayı, ötekileşmeyi
hikâyelerinde çok yansıtır. Temizlik Kolu
adlı eserinde çocuk kahraman yabancı olduğu için hiçbir konuda kendisini savunamaz.

Yalnızlık
“Yanımda kimse olmadığından
değil yalnızlığım, yalnız olduğumu
söyleyebileceğim kimse olmadığı için
yalnızım ben. “ Ahmet Altan
Yalnızlık duygusu birçok kişi tarafından farklı yorumlanmıştır: “Peplau ve
Perlman yalnızlığı insan ilişkileri bazında algılamakta ve kişinin gerçekte var olan ilişkilerinin bu konudaki
beklentilerini
karşılayamadığından
kaynaklanan bir duygu olarak tanımlamaktadırlar. Buna göre insan nesnel
bir nedeni olmaksızın bir sürü insanla
beraberken kendini yalnız hissedebilir.
Diğer taraftan Mijuskovic her insanın
varoluşsal olarak yalnız olduğunu teslim ederek yalnızlıktan kaçınma güdüsünün insan davranışlarını güdüleyen
birincil güç olduğunu ileri sürmektedir.” (Akt. Eskin, 2001:5)
Yalnızlık; özgüven eksikliği, kendisini çekici bulmama, depresyon, sosyal çekingenlik vb. ile doğrudan bağlantılıdır. Yalom, “Herkes bu dünyaya
yalnız gelir ve yalnız yaşayıp yalnız
ayrılmak zorundadır.” der (Akt. Eskin,
2001:6) İvo Andriç’in Çocuklar adlı
hikayede protagonist mahallerindeki
Yahudi çocukları dövmediği için arkadaşları tarafından dışlanır. Uzun süre
ötekileştirilir bu duruma çok üzülmesine rağmen kimseye sorununu anlatamaz. Kendi yalnızlığı içerisinde yaşar:
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‘Evde de kimseden yardım almaya cesaret edemiyordum. Oysa birinin beni
yatıştırmasına beni savunmasına gereksinim duyuyordum. Galiba daha o
zaman ileride başıma gelecekleri anlamıştım. Bunalım geçirdiğim anlarda
bize çok az yardım edebilirler.’ (Andriç,1978:106) daha sonra çocuk kahramanımız ‘yalnızdım, yapayalnızdım’ der.
‘Karamsarlık, gerçekle ilgili iç çatışmalar, kişisel üzüntü ve şüphelerin sonucunda meydana gelir.’ (Yavuzer,1994:285)
Karamsarlık yalnızlığı, yalnızlık ise çocukta güvensizlik tedirginlik yaratır. İvo Andriç’in Kitap adlı eserinde çocuk okuldan aldığı kitabı kazara düşürür ve kitap yırtılır.
Aylarca bunun hesabını nasıl vereceğini düşünerek kendisini sorgular. Yalnızdır ve sorununu kimseye açamaz, çözüleceğine dair
de karamsardır: ‘Her an dünyada kötü şeylerin yaşadığını düşünüyor, başına gelen bu
olayı kimseye anlatamayacağını, bu yanlışı
düzeltemeyeceğini ve günü geldiğinde bu
suçundan ötürü hesap vermek zorunda kalacağını biliyordu.’ (Andriç,1978:62) Protagonist aylarca kafasında sadece bu kitabı
düşünür, ölmek ister. Ölümünün daha önce
olması için yalvarır. Basit bir durumdur
ancak kahramanın kendisine güvensizliği
olayı büyütmesine yol açar. Füruzan’ın Seyyit adlı hikâyede Seyyit yalnızdır. Çaycılık
yaptığı handa sürekli azarlanıp, aşağılanmakla beraber kimseye anlatamaz. Temizlik
Kolu adlı hikâyede çocuk kahraman okulda
haksızlığa uğradığı halde yine kimseye söy114

leyemez.
İvo Andriç’in hem de Füruzan’ın birçok hikâyesinde çocuk kahraman yabancılaşma içerisindedir. Toplumla yabancılaşan
çocuk sadece kitapların dünyasında kendisine yer bulur. Kötümserlik, güvensizlik gibi
duygular alinetion durumunun başlangıcı
olur. Yabancılaşmadaki
Güçsüzlük-anlamsızlık-soyutlama-yabancılaşma
evrelerini hem Andriç’in hem de Füruzan’ın çocuk kahramanlarının çocuk dünyalarında karşılaşırız. Bütün satır aralarına
sinmiştir.
Mekân Ve Mekândaki Unsurlar
Mekan edebi eserlerde de öenmli
bir fonksiyona sahiptir. Mehmet Tekin:
‘Destandan romana pek çok aşamadan
geçen mekan anlayışı, önceleri fon
elde etmek amacıyla “tasviri” olarak
kullanılmıştır. Gerçeği yansıtmak, gerçeği
değiştirmek işlevlerinin ardından nihayet
realistlerin, natüralistlerin ve natüralist
gerçekçilerin katkılarıyla gerçeği sezdirmek
amacıyla
kullanılmaya
başlanmıştır.’
(Numanoğlu,2009:151) Mekan artık sadece
hikayelerde bir fon değildir. Aynı zamanda
kahramanı tasvir eden çevresel etmenlerdir.
Bu yüzden daha gerçekçi bir role sahip
olmuşlardır. Görüldüğü gibi mekân
öykünün önemli bir unsurudur. Çünkü
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hikayenin geçtiği sosyo-kültürel yapıyı da
yansıtır. ‘’Bu unsurun varlığı metinleri öykü
olmaya bir adım daha yaklaştırır. Mekân
insanın konumunu belirtmesi açısından
önemlidir. Ayrıca anlatıcıya farklı bakış
açıları sağlar. Kahramanın mekana bakışı
oradaki nesnelerle ilgili görüşleri ve
tasvirleri kişilerin maddi kültürel ve ruhsal
durumlarıyla ilgili ipuçları verir.’’ (Aydın,
2011:104)
Yazarlar, hikâyelerde farklı karakterler
yaratarak mekânlara, eşyalara okuyucunun
farklı bakmasını sağlarlar. Özellikle realistler
için eşya mekan çok önemlidir. Gerçekçi
anlatılan eşyaların okuyucu üzerinde çok
fazla etki bıraktığı düşünülür. Bu yüzden
uzun uzun tasvirler yapılır. Natüralistler bu
konuda realistlerden daha da ileriye giderek
çevreyi insan hayatındaki en önemli unsur
haline getirirler. Çünkü çevrenin insanın
kişiliğini belirlediği düşünülür. Böylece
çevresel etmenler kullanılarak dış dünyadan
kahramanın iç dünyasına seyahat edilir.
Empresyonistler ise eşyaları kullanarak
kahramanın psikolojik durumunu yansıtır.
Hem dış hem de iç tabloyu yansıtma
görevi görür. Sadece vaka aktarılmaz
vakayla birlikte pek çok durum da aktarılır.
Mekanlardaki unsurlar birer imge olarak
kullanıldığında ve düşünüldüğünde zengin
bir anlatım ortaya çıkar. Dar ve geniş
mekanlar eşyalarla anlam yüklenirler.
Füruzan ve İvoAndriç’in hikayelerinde
mekandaki eşyalar hikayedeki durumu

ve geçmişi anlatması bakımından zengin
imgeler taşır. İkisinde de eşyalar kahramanla
bütünleşir, onu yansıtan birer ayna görevini
görür. Bachelard’a göre: “Dolap ve dolap
rafları, masa ve masa çekmeceleri, kasa
ve kasanı çifte duvarı, gizli ruhsal yaşamın
gerçek organlarıdır. Bu ‘nesneler’ ve
bunlar ölçüsünde değerlendirilmiş bazı
başka nesneler olmasaydı, iç yaşamımızda
içtenlik örneklerinden yoksun kalırdık.
Bunlar karmaşık nesnelerdir, nesne –
özne’lerdir. Bizim gibi, bizimle, bizim için
içtenlikleri vardır.’ (Numanoğlu, 2009:158)
İvo Andriç›in Kitap adlı hikayede Çocuk
kahraman okulun kütüphanesinden bir
kitap ödünç alır ve kitabı düşürür. Düşen
kitap zarar görür. Okulun kitabına zarar
verdiği için kendisini suçlu hisseder.
Ancak kimseye söylemeye cesaret edemez.
Kitabı bir sandıkta saklar. Hikaye boyunca
sandık önemli bir imge olur. Çünkü sandık
protagonistin sırrının saklı olduğu, kimseyle
paylaşamadığı aynı zamanda baktığında
kendisini suçlu hissettiği, korkularının
saklı olduğu bir sandığa dönüşür. Sandığı
her baktığında hayatına karabasan gibi
çöken kitabı ve okuldaki sert öğretmenini
hatırlar. Kitap onu gölge gibi izler. ‘Gün
doğmadan önce kalkıyor, içinde yeni bir
umutla sandığa koşuyor, kapağını açıyor,
kitabı yine eski durumunda ikiye bölünmüş
biçimde buluyor ve yatağına tekrar yenilmiş
ve ezik duygularla giriyor, bütün söylediği
duaların Tanrı ile peygamberlere yaptığı
yakarmaların faydasız olduğunu anlıyordu.’
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(Andriç,1978:66)

İvo Andriç’in İlk adlı hikâyesinde
çocuk kahraman kitaplara düşkündür ancak
kitap alacak parası olmadığından şehirdeki
kitapçıya gider ve kitapçının vitrinindeki
kitapları uzun süre seyreder. Vitrindeki
kitapların sırasını ezberler, adlarını öğrenir.
Vitrin onun için sadece bir camdan ibaret
değildir. Vitrin onun dünyaya, sonsuzluğa
açılan penceresidir. Vitrin onun geniş
ufkunun imgesidir. Daha sonraki yıllarda
da çocuk kahraman kendisiyle dış dünyayı
bağlayan bu imgeyi unutmaz. ‘Bu dükkânın
vitrini önünde öğrenci yıllarında birçok
saatler harcardım. Benim ilk ve çok uzun
süren dünyaya açılan bağlantım orasıydı.
O zamanlarda böyle
düşünüyordum.’
(Andriç,1978:23)
İvo Andriç’in Kitap adlı hikayesinde
çocuk kahraman tüm lise hayatı boyunca
okulun kütüphanesinden kitap almayı ister.
Kitaplık, onun için sadece bir okuma aracı
değildir. Onun dünyayı keşfetme yeridir.
‘Kitaplıklar dünyanın dört bucağında
dağılmıştır. Dirsekleriyle dayanacağı ikiüç elinde de okumak istediği bir kitap olsa
ya da okumasa da her iki kitaba bakmak
fırsatına kavuşsa... Nedenini bilmediği
halde, bundan büyük mutluluk duyacağına
inanıyordu.’ (Andriç,1978:55)
Yine Sirk adlı hikayede kahramanımız ilk defa sirke gider. Sirkte ipteki kızın
hareketleri karşısında protagonist bambaşka
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dünyalara dalar: ‘Bu artık sirk değildi. Bu
tel bana göre dağdan karşıki dağa, ilkyazda
baharları açan bir tepeden başka bir tepeye
gerilmişti ve kız üsütnde uçan bir kuştan bir
kelebekten daha özgürdü.’ (Andriç,1978:35)
İvo Andriç’in birçok kitabında kitap geçer.
Kitap onun hikâyelerinde önemli bir imgedir. Kitap onun hayatında çok önemli bir
unsurdur. İlk adlı hikâyede çocuk kahraman
şehirdeki kitapçıların vitrinindeki kitapları
seyreder. Bu kitaplar onun için gökyüzündeki yıldızlar gibidirler. Kitap adlı hikayede
ise okuldaki kütüphaneden aldığı kitabı yırtınca onun kabusu olur. Artık kitap yıldızları
değil karanlığı imgeler. Karabasan gibi hayatına çökmüştür.
Füruzan’ın Özgürlük Atları adlı
hikayede de dolap eski günlerin temsilcisidir.
Dolabın eskimişliği aynı zaman da geçmiş
dönemdeki hayatın da geride kaldığı yeni
bir dönemin başladığının habercisidir.
Füruzan’ın Parasız Yatılı adlı hikayede ise
muşamba önemli bir imgedir. Annesiyle
birlikte yalnız yaşayan ve babasını
çok erken kaybeden çocuk kahraman
mutlu olduklarında, paraları olduğunda
muşambayı masaya sererler. Muşamba
mutlu günlerin temsilcisidir. Babası hayatta
olduğu zamanki günleri hatırlatır.
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Zaman

‘Aristoteles’in
“Zaman,
içinde
olayların geçtiği şeydir.” tanımı Einştein
tarafından yinelenirken “Zaman hiçbir
şey değildir. Yalnızca içinde geçen olaylar
sonucu vardır.”denir. Milton, zamanı
düşüncenin yarattığı soyut bir kavram
olarak görür.› (Numanoğlu, 2009:139)
Füruzan da Andriç de zaman
değiştirme (time shift) metodunu kullanır. Bu
onların otobiyografik anlatım tarzlarından
kaynaklanmaktadır. Olayın üzerinden
zaman geçmiştir. Daha sonra anlatıcı
olayları anlatmaktadır. Geriye dönüş tekniği
ile olaylar verilir. Olay geçmişten alınıp
günümüze getirilir. Bunun için de hatıralar,
o anki kahramanın duyguları ayrıntılı olarak
verilir. Andriç ve Füruzan hikâyelerinde
akronik karakterli hikayelerden oluşur. Yani
olaylar kronolojik sıraya göre anlatılmaz.
Geriye dönüş tekniği içerisinde anlatılır.
Anlatma zamanı ile vaka zamanı birbirinden
farklı zamanlardır. Kahraman olay olduktan
yıllar sonra olay okuyucuya aktarır. Ayrıca
zaman kavramı saat, gün, yıl ile ifade
edilmez. Zaman olarak bütünlüklü bir
yöntem kullanılarak kahramanların ruhsal
durumları tasvir edilir. ‘An’ anlatılır.
Andriç’in İlk adlı hikâyede
‘Aradan yıllar geçti.’ cümlesiyle daha
sonra olgunlaşmış anlatıcıyı anlatmaktadır.

Geçmişi içinde bulunan durumu ve geleceği
anlatarak üç boyutlu bir anlatım olmuştur.
Füruzan da Parasız Yatılı adlı hikâyesinde
‘Çocuk o zamanlar üçüncü sınıftaydı.’
diyerek vaka zamanı ile anlatım zamanı
arasındaki farkı gösterir.

Üslup
İvo Andriç ve Füruzan’ın öyküleri
melodramik
bir
yapıya
sahiptir.
Günümüzde kahraman-anlatıcı tekniği daha
ön plana çıkmıştır. İvo Andriç ve Füruzan
kahramanla bütünleşen kahraman-anlatıcı
tekniğini kullanmışlardır. İki hikâyecide
de daha çok iç monolog kullanarak çocuk
kahramanın iç dünyasını aktarır. Bununla
birlikte diyaloglar çok azdır. Monolojik
bir anlatım tarzın ağır basan iç sesin yoğun
kullanılması iki yazarın hikâyelerinin
karakteristik özellikleridir. İç monolog
tekniği, öykü karakterinin kendi iç sesi ile
baş başa kaldığı bir bakıma hesaplaştığı
tekniktir.’ (Kolcu,2006:44) Andriç, Kitap
adlı hikayede çocuk okuldan aldığı kitabı
düşürdüğünde nasıl çözeceği konusunda
iç monolog tekniğini kullanır. Bu bilinçli
bir iç sayıklamadır. ‘Acaba kırtasiyeci,
kitabı eski durumuna getirmeye razı olacak
mı? Ödemek için parası yetecek mi?
Kitabın yenilendiği anlaşılmayacak mı?’
(Andriç,1978:60)
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İki yazar da samimi ifadeler kullanarak
okuyucu ile anlatıcı arasında sıcak bir ilişki
kurarlar. Andriç’in Sahnede İlk ve Son adlı
hikâyesinde anlatıcının ‘Ama itiraf etmek
zorundayım’ cümlesiyle okuyucuyla sohbet
havası kurulurken, Füruzan’ın ‘Haraç’
adlı hikâyede ‘Bende de değişen ne var?’
diye kahraman okuyucuya sorar. Şiirsellik
ön plandadır. Füruzan da Andriç de şiirin
derinliği ve uyumunda insanın ruhunu dile
getirir. Modern hikâye, anlam zenginliği,
anlatım derinliği imgelerle okuyucunun
karşısına çıkar. Bu anlamda iki yazar
modern hikâyenin anlatım tekniğini başarılı
olarak yansıtmışlardır. Evrensel izlekleri
işleyerek kahramanların ‘ben’ini anlatırlar.
Sadece
şiir
sanatından
faydalanmamışlardır. Resim sanatını da
kullanmışlardır. Tasvir tekniği ön plandadır.
Andriç’in Sirk’te adlı hikâyede Sirk’e ilk
defa giden çocuğun gözünden sirkteki kadın
resmedilir. ‘Ufak tefek, ince, at üstündeki
kadından daha cılız görünüyordu, ama
vücudu ölçülü biçili ve yerli yerindeydi.
Üstünde kara ipek bir triko vardı. Eteği
yeşil ve çok kısaydı, kalçaları dolgundu,
sarı bir mayosu beline ve göğsüne iyice
yapışmıştı.’ (Andriç,1978:34) . Füruzan’ın
İskele Parklarında adlı hikâyede çocuk
kahraman: ‘Altı yedi yaşlarında oldukça
zayıf bir kızdı. Ayağında lastik çizmeler
vardı. Giysisi oldukça kısa ve soluktu. Sıska
bacaklarını örtmüyordu. Elleriyle dizlerini
örtmüştü.’ (Füruzan,2006:68) Andriç de
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hikayelerinde tasvir tekniğine çok başvurur.
Hikayede birinci anlatım kullanılır. ‘Kendi
kaygıları yüzünden hiç görmedikleri ya da hiç
önem vermedikleri korku ile ilgili bir hikayeyi
anlatmaya
çalışıyoruz.’ (Andriç,1978:48)
Füruzan: ‘ İlk günkü gördüğüm ılıklık.’ Diyerek
birinci anlatım kişi tekniğini kullanmıştır.

3. SONUÇ
Türk Edebiyatında,
Füruzan ve
Bosna Edebiyatında İvo Andriç, pek çok
eser vermiş olmakla birlikte hikayeleriyle
de okuyucularının beğenisini kazanmış
iki yazardır. Olay örgüsünü çağrışımlarla,
anılarla ören iki yazarın hikâyelerindeki
çocuk kahramanların hayatlarından kesitler
sunarak lirik bir dil yaratırlar.
İkisinin öykülerinde ‘ben’ unsuru ön
planda olsa da ‘ben’ unsurunun arkasında
toplumsal hayatı aile düzenini görmek
mümkündür. Özellikle yoksulluk önemli
bir tema olarak karşımıza çıkar. Çocuk
kahramanlar yoksulluğun altında ezilen,
pasif hayatı buruk yaşayan karakterlerdir.
Bazen bir palto bazen istedikleri küçük
bir kitabı alamayıp özlemini duyan
büyüdüklerinde dahi bu özlemlerini bir
türlü gideremeyen nerde olurlarsa olsunlar
çocukluklarındaki bu ulaşamadıklarının
eksikliğini ruhlarında duyan hassas, içli
çocuklardır.
Çocuk
yetişkindirler.

kahramanları
birer
Yaşları ile davranışları
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arasında uyumsuzluk göze çarpar. Baba
figürünün olumlu olmayışı, yoksulluk
yalnızlık,
yabancılaşma
duygularını
beraberinde getirmiş yaşlarından daha
büyük bir olgunlukla hayat karşısında
davranmaya mecbur olmuşlardır. Öteki
hissi kendilerinin peşini bırakmaz.
Bu bazen parasızlıktan bazen yabancı
oluşlarından bazen de köyden şehre gelmiş
olmalarından kaynaklanır. Ancak hepsinin
kendi içinde büyüklerinin anlamadığı
derin bir dünyaları vardır. Etrafındakilere
kendilerini anlatamazlar. Bu yüzden de bir
süre sonra anlatmaktan vazgeçmişler ve
mevcut durumu kabullenmişlerdir. Çünkü
zihinlerinde böyle olması gerektiği ve
değiştiremeyecekleri konusunda yargıya
varmışlardır. Andriç’in İlk Füruzan’ın
Parasız Yatılı hikâyelerindeki çocuk
kahramanlarının yaptığı gibi... Oyuncaklarla
oyun oynayan, kaygısız, sorumsuz tipler
değillerdir. Gözlerini açtıkları büyüklerin
dünyasında en az onlar kadar kaygı duyarlar.

BEYAN
Yazar çıkar çatışması olmadığına
beyan etmektedir.

Füruzan ve İvo Andriç çocuk
kahramanlarının dünyalarını samimi, lirik
bir dille ifade etmişlerdir. Birinci kişi
anlatımın kullanıldığı hikâyelerde geriye
dönüş tekniğinin çok kullanılması dikkat
çekicidir. Farklı coğrafyalarda yetişmiş
ve farklı edebiyatlara ait olmakla birlikte
iki hikâyecide de işlenen temalar, çocuk
kahramana
yaklaşımları
bakımından
benzerlikler olduğu görülür.
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ÖZET

Okullara ulaşabilirilk sorunu okulların uzağında bulunan öğrencilerde belirivermektedir. Bu açıdan kentsel ortamlardaki ilk okullar, ahali yoğunluğu ve kabarık sayıda
öğrenci yüzünden, bu sorunla ilgili dah iyi şartlar sunmaktadır. Orta okulların ulaşabilirliğine gelince bu sorundaha belirgindir. Çünkü kırsal kesimde yer alan okul sayısı azlığı
ve birçok köy bölgelerinin orta okul ihtiyaçlarını karşılayamaz.
Makedonya Cumhuriyeti nde Türk halkına mensup vatandaşların büyük bir
çoğunluğu kentsel merkezlerden uzakta olan belediyelerde yaşamaktadır. Bundan dolayı
okullara ulaşabilirilik sorunu da meydana gelmektedir. Bu sebeplerden dolayı Türk halkına
mensup öğrencileden önemli bir sayı ilk okulu tamamladıktan sonra eğitimlerine devam
etmiyor. Fakat mecburi orta öğrenimin yürürlüğe girmesiyle bu durum yavaş yavaş değişiyor. Ama bu sorunla ilgili durum hala olumsuzdur. Kırsal kesimlerden öğrencilere okullara
ulaşabilme durumu ağırlaştırılmıştır. Mvcud sorunu çözümüne ise kentsel ortamlarda var
olan orta okullarda ek sınıfların açılmasıyla yaklaşılıyor. Diğer yandan kırsal kesimde orta
okulların açılması doğrultusunda girişimler görünürlerde yok.
Anahtar kelimeler: Okulların ulaşabilirliği, orta okullar, Türk halkına mensup
öğrenciler, kırsal okullar.
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ACCESSIBILITY OF THE SCHOOLS FOR THE STUDENTS OF
TURKISH NATIONALITY IN THE REPUBLIC MACEDONIA
PhD. Elvira KALACH
Macedonia – Gostivar, “Internatonal VISION University”
e-mail: kalitae@yahoo.com

ABSTRACT

Accessibility of the schools becomes a problem when students live far away
from the school. Therefore, the conditions as far as accessibility is concerned, are better
in urban settings, because there is a larger concentration of population and a larger
number of students. Regarding the accessibility of secondary schools, the problem
is more complex, because there are few secondary schools located in rural sections,
which have to meet the needs for secondary education of a large group of villages. A
major part of the Turkish population in Macedonia lives in municipalities far enough
from the urban centers and has problems with school access. Therefore, a significant
number of students of Turkish nationality do not continue their education after the
primary education, but due to the change of the secondary education from optional to
obligatory, this situation changes, too. However, the conditions are still inconvenient,
the students from the rural areas find it difficult to reach the school, while the problem
is being solved with new additional classes in the existing urban schools, conditions
or certain indications for opening secondary schools in the rural parts are not evident.
Key Words: Accessibility of the schools, secondary schools, students of Turkish
nationality, rural schools.
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1. GİRİŞ
Eğitim enstitülerinin Makedonya
Cumhuriyetindeki halkların okuyan kitlelerine ulaşabilirliği daha iyi bir eğitim için temel unsurlardan biridir. Genelde bu açıdan
ağırlaştırılmış şartlar mevcuttur. Hususiyetle bu durum kırsal kesimdeki ahali için daha
belirgindir.
Okulların ve fakültelerin kentsel kesimlerde yoğunlaşmış olması özellikle orta
okullar ve az gelişmiş yol durumu ile öğrencilerin okullara taşınması etrafındaki sorular bu sorunu daha da belirginleştiriyor.İlk
okullar genel olarak yaşam ortamlarına yakın bulunurlar ve etraf köylerin ihtiyaçlarını
giderirler. Buna rağmen kırsal ve dağlık kesimlerde ahalinin az olmasından dolayı ya
ilkokulları yoktur yada sadece ilk dört yıllığına kadar okullar bulunur. Bundan dolayı
öğrenciler böyle küçük yaşta okullara kadar
yürüyerek yada taşıtlar vasıtasıyla gitmek
zorunda kalıyorlar.
Mevcut olan durumun düzelmesi doğrultusunda belirli önlemler almalarına rağmen alınan bu önlemler kaliteli eğitim ve
öğrencilerin okullara daha iyi ulaşabilirliği
açısından temel ihtiyaçları karşılamazlar.
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2.
YÖNTEM

MALZEMELER

VE

Yazılı metin ve dokumentasyonun incelenmesi, tanımlayıcı ve yorumsal araştırmada kaliteli yöntem olarak uygulanmıştır.
Yayılanmış uzamansal ve bilimsel
edebiyat malzemelerinde, CİKP nin ampirik araştırmaları ve UNİCEF in bildirileri
okulların öğrencilere ulaşabilirlik durumunun düzeltilmesi doğrultusunda kısa inceleme ve önerilerle olası faktörlere stratejik bir
araştırmayı temsil etmektedirler.
Araştırmanın amacı öğrencilerde pedagojik-psikolojik bakış açıları ve onların
bu toplumsal sorunla başa çıkabilmeleri.

3.
SONUÇLAR VE MÜNAKAŞA 3.1 MAKEDONYA CUMHURİYETİNDE OKULLARIN ULAŞILABİLİRLİK DURUMU
2008-2009 öğretim yılında yapılan
yasal değişikliklerle Makedonya Cumhuriyetinde milli mensubiyet, din ve cinsiyet
ayrılıklarına bakmadan orta öğrenim tüm
öğrenciler için zorunlu oldu. Bu oluşum
hızlı bir biçimde öğrenci sayısının çoğalmasına sebep olduç Bununla beraber mevcut
olan orta okullarda sınıf sayısı da çoğaldı.
Orta okullar genellikle kentsel kesimlerde
bulunurlarç Bu okullara öğrenciler yaşadık-
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ları yere bağımsız kendi seçim ve olanakları
doğrultusunda kayıtlarını yaptırırlar. Birçok
köy kesimlerinde kamu,otobüs ulaşımı için
şartlar yoktu,hatta deamlı otobüs hatları bile
yok,okullar bayağı uzaktırlar ve yolculuk iki
saat bile sürebilirç Böylelikle öğrencilerin
zamanlarının büyük bir bölümü okula gidip
gelme yolculuğunda geçer. Bu sorunla ilgili
yapılan kabarık sayıda araştırmalar sonucu
Makedonya Cumhuriyetinde kırsal ortamlarda bulunan ahalinin büyük bir bölümü ve
daha uzaklarda ki dağlık ve kırsal kesimlerde mevcut yaşam yerlerinde orta okul yoktur. Makedonya Cumhuriyeti anayasasının
44.cü maddesine göre herkesin eğitim hakkı
vardır ve eğitim herkese eşit şartlar altında
ulaşabilir durumda olmalıdır. 2000 yılında
yüksek öğrenim kanununda özel bir madde
2 ile Makedonya Cumhuriyeti vatandaşlarının yüksek öğrenim kurumlarında eşit haklar altında eğitim hakkı düzenlenmiştir. Bununla tüm milli mensubiyetlere ve erkek ile
dişi ahaliye eşit yaklaşım anlaşılmaktadır.
Bu gösterilerden hareketle eğitimde şartlar
ve olanaklar açısından eşit yaklaşımın var
olduğu kanaatine varılabilir. (eğitim, http: //
www.mon.gov.mk/ alınmıştır)
Fakat pratikte bu sorunla ilgili değişik sonuç ve kuralsızlıklar göze çarpar,böylelikle öğrencilerin büyük bir bölümü
okullarda derslerini zamanında ve devamlı
bir şekilde izlemede çeşitli zorluklarla karşı
karşıya kalırlar.

3.2
TÜRK HALKINA MENSUP ÖĞRENCİLER
Makedonya Cumhuriyetinde 2002
yılında yapılan son ahali sayımına göre
ahalinin 78.000, yada %35 türk halkına
mensupturlar.
Sadece basit bir karşilaştırma
yapabilmemiz için şunu belirtelim ki 1953
yılında bu sayı ahalinin 200.400 yada
%15,63 oluştururmuş. Bu da son 50 yıl
içerisindeki büyük azalmayı göstermektedir.
3
Türk halkına mesup vatandaşların
en büyük bölümü ahalinin yaklaşık 8.595
başkent
Üsküpte
bulunur,Gostivarda
7,991, Merkez Jupa 5,226, Kvasnica 4446,
Radoviş 4,061, Strumisa 3,754,Studeniçani
3,285 v.s Bunlar genelde kırsal yada
kırsal dağlık alanlardaki belediyelerdir.
(Makedonya Cumhuriyetinde türk ahalisi,
http://mk.wikipedia.org).
57 belediyenin 38 merkez ilk okulunda
yaklaşık 9500 türk halkına mensup öğrenci
öğrenim görmektedir. Bundan mada 7 orta
okul ve birkaç mesleki okulda 1711 öğrenci
için Türkçe eğitim veren sınıflar mevcuttur.
Türk halkına mensup vatandaşların
çoğunlukta olduğu belediyelerin çoğunda
orta okullar yoktu. Bu belediyelerin
herhangi birinin yakın çevresinde orta
okul varsa o da liselerdir. Böylelikle
öğrenciler ilk okullarını bitirdikten sonra
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herhangi bir mesleki okula kayıtlarını
yaptırmak isterlerse
başka şehirlere
kendi masraflarıyla yolculuk yapmak
mecburiyetindedirler. Bunun örneği Debre
Belediyesidir. (orta okullara %100 kayıda
nasıl ulaşılmalı, sayfa 15, www.crpm.org.
mk) Merkez Jupa belediyesinde de kabarık
sayıda türk halkına mensup öğrenciler vardı
fakat sadece lise eğitimi sunulmaktadır.
Bu belediyelerden öğrenciler kendi
masraflarıyla Ustruga,Ohrid,Gostivar ve
Üskübe yolculuk yapmak ve orada öğrenci
yurtlarında yerleşmek zorundadırlar.Fakat
birçok nedenden dolayı öğrenci yurdunda
kalabilecek öğrenci sayısı çok azdı, küçük
yaşta aileden uzak kalma, değişik geleneksel,
dini,kültürel ve aile kuralları ve prensipleri
kız öğrencilerinde ağırlıklı olarak onların
bu olanaklarını kısıtlamaktadır.
3.3
MEVCUT
DURUMUN
İYİLEŞME GEREKSİNİMİ
Eğitim ve bilim bakanlığının temel
amacı olarak eğitim sürecinde göze
çarpan kız öğrencilerindeki belirli bir
bölümü dağılması ve kırsal kesimlerde
kız öğrencilerin hissedilebilir bir şekilde
sayısının azalması o da ağarlıklı olarak
Makedon halkına mensup öğrencilerde
fakat kız öğrencilerinin dağılması ve
öğrenimlerine devam etmemeleri en
belirgin bir şekilde türk ve rom halkına
mensup öğrencilerdedir. Bu amacın
gerçekleşmesi için en önemli etkinliklerden
biri kırsal kesimde tüm eğitim seviyelerinde
126

çoğunlukta olmayan topluluklara ait kız
öğrencilerin dağılımıyla ilgili incelemenin
hazırlanmasıdır. Bu doğrultuda gösterge
olarak kırsal kesimler ve çoğunluk olmayan
milli topluluklarla ilgili belirlenen sorun ve
sebeplerle ilgili hazırlanan açıklamadır.
(Bak: Çalışma ve Sosyal Bakanlığı
cinsiyet eşitliğine dair) 4eylemle ilgili
milli plan 2007-2012, Üsküp,Mayıs 2007.
Sayfa 37, www.mtsp.gov.mk) Tüm milli
mensubiyetlerden ve her iki cinsiyete ait
öğrencilerin eşit bir biçimde kapsanmalarına
dair kanun düzenlemeleri bulunmasına
ramen kırsal ahaliye ait okullarda eşit
yaklaşım ve ulaşılabilirlik doğrultusunda
türk halkına mensup öğrencilerden bir
grup için değişik zorluklar bulunmaktadır.
Böylelikle belirli araştırmalar sonucu türk
halkına mensup öğrencileri iki saate kadar
bile yolculuk yaptıkları otobüs hatları
arasındaki mesafeler de iki saatten fazladır.
Bazı yerlerde iseokula ulaşabilmek için
iki otobüs yada başka bir ulaşım aracı
kullanmak gereklidir. Böyle sorunlarla
Studeniçani Belediyesinden öğernciler
karşılaşmaktadırlar. Aynı zamanda bura
ahalisinin büyük bir çoğunluğu türktür.
İlk okullara ulaşılabilirlik de aynı biçimde
köylerin bulundukları konumlara bağlıdır,
dağlık köylere ağırlıklı bir ulaşılabilirlik
vardır. Böylece o yaşta öğrencilerin
okullarına kadar birkaç kilometre yürüme
durumları mevcuttur. Bu kesimlere ait
öğrencilerin orta okullara ulaşılabilirlik
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durumu da aynı şekilde olumsuzdur, bu
okulların uzak olmalarından mada eğitim
enstitülerine ulaşabilirliği zorlaştıran diğer
durumlarda mevcuttur.Örnek olarak köy
kesimlerindeki köyü altyapı ve az gelişmiş
yol ağı kısıtlı kamusal ulaşım ve başka. Yol ağı
ve öğrencilerin taşınamsına yönelik şartların
iyileşmesine dair kimi araştırmalarda bu
kesimlerdeki ahali için öncelikli gerksinim
olarak vurgulanmaktadır. Bu tür sorunlarla
Ustrumica , Radoviş, Pehçevo v.s belediye
köylerindeki
türk
halkına
mensup
vatandaşlar
karşılaşmaktadır.
Bundan
dolayı bu yerlerdeki okullara ulaşılabilirlik
şartlarının iyileşmesi gereksimi ortaya
çıkmaktadır. Okulların uzak olmalarından
dolayı öğrencilerin bir bölümünü devamlı
olarak derslerine gidemedikleri için eğitim
sisteminde tüm öğrencilerin kapsanması
doğrultusunda
şartların
iyileşmesi
mecburidir.

durumdadır.Böylelikle

Türk

halkına

mensup öğrencilerin büyük bir bölümü
okullara ulaşılabilirlik açısından zorluklar
yaşamaktadırlarç Böylece derslerini devamlı
olarak izleyemezler. Baknz: Risteska,M.
Lazareski,

G.(2012),

kırsal

kesimde

kadınların istikballeri, politikalar üretmek
vearaştırmalar merkezi: Üsküp, sayfa 23.
Okulların kentsel merkezlerden uzaklığı
ne kadar daha fazla ise eğiyim enstitülerin
ulaşılabilirliği de o kadar ağırdır.
Böylelikle okullara kadar yolculuğun
süresi de daha uzundur. Eğer dağlık
kesimdeki durumu ve kamu ulaşımına
yetişmek

için

yürümeyi

göz

önünde

bulundurursak durumun gayet olumsuz
olduğu kanaatine varabiliriz. Uzaklık ve
kötü yol ağından mada bu yerlere dahil
kamu ulaşımının yetersizliği okulların
ziyaretini olumsuz şekilde etkilemektedir.

Kırsal ahali ile 2011 yılında yapılan

Bu nedenlerden dolayı öğrencilerin büyük

CİKP araştırma ve anketine göre kırsal

bir bölümünün derslerini devamlı olarak

kesimde yol ağının iyileşmesi gereksinimi

izleyemedikleri kanaatine varılmaktadır.

en yüksek öncelik olarak vurgulanmaktadır.

2000 yılında UNICEF tarafından yapılan

Kırsaldaki gibi dağlık köylerde de hizmet ve

araştırmalarda kırsal kesimlerden çocukların

olanaklar açısından buna eğitimi de ekleyerek

derslerine devamlı olarak gitmedikleri ileri

kırsal kesimler için elverişli değiller. Buna

sürülmektedir.Bunların büyük bir çoğunluğu

göre bu tür hizmetlere ulaşabilmek için

doğu bölgesinden ve Türk yada Rom

taşıt araçlarının kullanılması temel unsuru

etnik topluluklarındandırlar. Lazarevski.G

temsil etmektedir. Anketlerden elde edilen

(2012). Makedonya Cumhuriyeti nde Türk

verilere göre kamu ulaşımı dağ köylerine

halkına mensup vatandaşların çoğunlukta

kıyasen düzlük köylerde daha ulaşılabilir

olduğu

belediyelerinin

hemen

hemen
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tümünde öğrencilerin okula taşınmasında

mesi için stratejinin hazılanması ile bu so-

kabarık sayıda eksiklikler gözetlenebilir. Az

runla ilgili bilimsel araştırmaların yapılması

gelişmiş altyapı yol ağı ve taşıt araçlarının

şartlarının sağlanması da gereklidir. Tüm

kısıtlı olması belirgin sebepler arasında

bu çalışmaların amacı eğitimdeki kalitenin

yer alır. Fakat bu sorunlar Makedonya

iyileşmesi ve okullara ulaşılabilirlikle ilgili

Cumhuriyeti nde ki diğer ulus ve halklara

tüm sorunların hafifletilmesi olmalıdır.

mensup öğrenciler de karsılaşmaktadırlar.
BEYAN
4.

SONUÇ

Genel olarak bakıldığında Makedonya Cumhuriyeti nde Türk halkına mensup
öğrenciler için okulların ulaşılabilirliği relatif olarak memnun edici değil. Makedonya Cumhuriyetinde eğitimin gelişmesine ait
milli proğram 2005-2015 yılı eğitimde kalitenin iyileşmesi için gerekli olan tüm amaç,
önlem, strateji ve gerekli araçları detaylı
bir şekilde ele almaktadır. Fakat okulların
öğrencilere ulaşılabilirlik sorunu bu milli
proğramda hemen hemen hiç yer almamaktadır. Öğrencilerin okullara devamlı olarak
taşınması ve ulaşım ağının iyileşmesi doğrultusunda eğitim ve bilim bakanlığı önemli
önlemler yer almamaktadır. Aynı zamanda
Türk ahalinin yaşadığı kesimlerde eğitimin
ana dili Türkçe yapılması için okulların
açılması şartları da oluşturulmuyor. Bundan
sonraki dönemde mevcud gereksinimlerin
iyileşmesi doğrultusunda tüm relevan faktörlerin angaje edilmesi yol ağının iyileş-
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Yazar çıkar çatışması olmadığına
beyan etmektedir.
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ÖZET
Bu eserde bilim metodolojisini kullanarak müelifler çağdaş batı-balkan sosyal
ilişkiler fenomeni hakkında araştırma ve münakaşa ediyorlar. Milliyetçi – şoven davranışlar
ile mevcut bölücü sosyal harita ideolojileri kimler belirli bölgelere karşı yapılan saldırı
etnik temizleme sonucu olarak ortaya çıkmaktadırlar.
Tüm bunlar “milli dil ve yazıyı birleştirerek” ve “ ikinci dereceden…etnik grupların
insan haklarına azaltılması üzerinden öyle denilen Büyük Sırbistan’ ı yaratmak içindir”.
Bu sendrom en belirgin bir şekilde yazılı ve sözlü olarak kin içeren ifadelerde mevcuttur.
Özel olarak da kimi milliyet.i- şoven nazım metinlerinde daha belirgindir. Bu şekilde kültür
ve eğitim alanında Sırp olmayan topluluklar milliyetçi şoven ve saldırgan konuları içeren
derslere girmek zorunda kalıyorlar.
Anahtar kelimeler: Bat-balkan, soykırım, eğitim sistemi, azınlıklar toplulukları,
kin konuşmaları, milliyetçi-şoven şiir, retorik- hiperbolanın bilimsel kreasyonu ve subjektif
epiklez.
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ABSTRACT
By applying scientific methodologies, in this paper the authors analize and discuss
some phenomena in contemporary social relations of the Western Balkans as a result of the
nationalist-chauvinist attitudes and ideologies of current disintegrating sociological maps
after the aggression on particular territories and ethnical cleansing and the old ambition
of creating a so called Greater Serbia, by unifying the ‘’national language and script’’ and
narrowing the human rights of ‘’second best’’ ethnical communities.
This syndrome is evident in the expression of hate speeches, verbally and in literature,
especially in some national-chauvinist poetical writings. Thus, in the field of culture as in
the field of education, where non-Serb communities are forced to subsume curricula with
nationalist, chauvinist and offensive topics.
Keywords: Western Balkans, genocide, educational system, minority communities,
hate speech, national-chauvinist poetics, scientific correction of rhetorical hyperbola and
subjective epiclesis.
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1. GİRİŞ
Tarihi gelişme üzerinde farklı
soykırım şekilleri hakkında yazıyoruz. İncil
zamanlarından başlayarak Srebrenitsa, Vukovar ve Raçak’ takilere kadar. Bu yeni eserlerin amacı edebiyatta soykırım şekillerini
göstermekti- sözlü ve yazılı epik şiir (kısa
hikayeler, romanlar, makaleler…).
Bu eserin yazılmasının motivasyonu
yardımcı ders kitaplarındaki metinlerde
mevcut olan tüm şair yalanlarıdır. Eğitimde şiir yapılarının tüm türleri yer almaktadır
hatta sanatsal değeri olmayanların bile. Malzemeler, emosiyonel ,rasyonel ve kültürel
motivlerle büyük milliyetçi eser tarafından
toplanmıştır. Aslında öğrencileri kendileri
gibi olmayanları aynı din ve dile ait olmaları insanları kinlemeleri ve öldürmelerini
öğreten birşeyleri ezbere öğrenmeye mecbur ediyorlar.
Bazı ders kitapları öyle denilen “kara
edebiyatla”dopdoludurar. Açıklamalarda
kullanılan sözlük de en yüksek seviyede
tolerassız davranış ve diğer milletleri yok
etmekle meşguldür. Bu korkunç sözlük sadece eğitim sisteminde mevcut değil , tüm
haberleşme araçlarında da stratejik olarak
kullanılmaktadır. Hatta hergünkü iletişimin
bir parçası olarak sokaklarda bile. Bu mesele
arkadaşlar ve aileler arasında diyalog için
seçilmiş bir şekil olurken siyasette de özel
yer buldu.
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Oyuncak imalat endüstrisi bile
gençlerin öldüren, yok eden “bizim” olmayan herşeyden nefret eden oyuncaklara mecburen temin edilmeleri gerektiğini düşünmektedir. Bu şekilde çocuklar
klisenin etkisi tarafından da istismar ediliyorlar. Öyle denilen “ ayasava” inanç şeklini
gençlerin bilinç altına yerleştireek eskiden
mevcut olan “kardeşlik ve birlik” konseptine uzaklaştırmaktır.
Bu konsepti yalan olarak ilan ederek
alternatif olarak Aziz Sava kişiliğine dayalı Sırp, Slav, Hristiyan üslübünü sunmaktadır. Malesef bu gibi olaylarda başrolü
eski “ kadrolar” sekreterler, generaller
ve özellikle eski polis çocukları, köy şefleri ve gece yarısı zenginleşen endüstriyeller üstlenmektedirler. Kin ve nefret
siyasetçilerin ve onların müritlerinin en karlı
işi oldu. Bunlar kendi askeri davullarıyla
ve beyinsizlerin hayranlığıyla milliyetçi
kitleyi baş lider ve onun disiplinsiz
askeri formasyonlarına hayran kalmasını
kışkırtıyorlar.
Paranoik
bir
şekilde
savaşa çağırıyor, kızgın savaş tarlalarına
yönlenmeleri için tankların altlarına çiçekler
brakıyorlar. Buralarda “kardeşlik ve birliği”
basacak , ocakları södürecek ve her yaştan
insanları oldürecektir.
Bu şekilde öldürmek, yakmak ve çalmak devlet büyük şehirleri etrafında villaların inşa edilmesi için en uygun tutku ve
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araç oldu. Bunun etrafında ise suçun değişik
şekilleri gelişiyordu. Bundan dolayı çocukların hobi olarak bile sokaklarda ve okullarda öldürülmeleri abez bile değil. Bütün
bu olaylar eufori ve yalanlarla dolu tarih ve metinlerde yer alan “milliyetçi” şiir
ve sloganlar aracılığıyla sunulan eğitim
sonucudur. Savaş esnasında ise bütün bu
unsurlar kendine has bir monstrum şekli
aldı çünkü en yüksek seviyede ve şekilde
milliyetçiliğin hazırlığını temsil ediyorlardı.
Bu gibi görüş ve düşüncelerin yazılı ve
sözlü şekilleri savaşa ve kötülüklere itmeye
devam ettiler.

2.
SIRP OLMAYAN TOPLULUK- LARDA EĞİTİM PROGRAMLARINDA SOYKIRIM MISRALARI
VE KAFİYELER
Milliyetçi şiirlerin eğitici sonucu
olarak giderek büyüyen sözlü sokak nazim
ve nesri “yüce halk, Kosova kahramanları,
koruyucular,geriye
kalan
türkleri
öldürenler,
yüceltilmiş
kahramanlar,
kahramanlar tabakası, guslacılar, kentlerin
bombardıman edilmesinden evvel ekmek
kıranlar, savaşları kutsallaştıran türlü türlü
dini ve ruhani liderler,haçlı olmayanları
haçlandıranlar…”(Plav ve Gusinyenin
haçlandırılması, 1912/13)
Bu şekilde
oluştu,soykırım

o savaş
mısraları

incileri
ve

kafiyeler,dekadan orduların destanları,
yasadışı ordular ve sivilleri öldürmeler…
“Türk kanını içmekte ben ilkiyim,
ikincisi kim”
“Noel ve ağaç yerine al sana Boşnyak
kafası”
“Kaçamayacaksınız, anadoluda bile
size yetişeceğiz”
“Herkes kendi türk’ünü öldürsün ”
“Nekadar da
türkleştirilenler”

kötü

kokuyor

bu

“Türk düz tarladan kaçıyor bende
kesmek için kovalıyorum”
“Lovçenden
melek
Dubrovnik beni affet”

bağırıyor,

2 İnternet sayfalarında bundan
böyle de general Ratko Mladiçin resimleri
dönmektedir. Onun birkaç subayı feslerindeki
kokartlarıyla ve ruhani lider Pavle kimki
“azizliğe “döüştürülmüştür. O kendisi
Sarayovayı saldıranları ve yağmayanları
kutsayarak “kardeşler,erkekler olunuz “
sözleri ile kahraman şehrin etrafında kutsal
suyla ıslattı.
Sözel savaş teknolojisi ad yapmış
yazarlar tarafından da yönlendiriliyordu:
Matija Beçkoviç (“Hala kovalaşacağız”),
Milan Koneniç (“Sürgün”), Miodrag
Bulatoviç Bule (“Priştineye tankla
gireceğim” demeci), Radoslav Zlatanoviç
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(“Hayvanlara bağırmak”), Momir Voyvodiç
(“Ponoşevats üzerindeki lament”), Brana
Crnçeviç, Slobodan Rakitiç, M. Saviç,
Dobritsk Kyosiç, hatta Yanko Veselinoviç
ve Branko Radiçeviç, Jovan Jovanoviç
Zmaj, Cura Ykşiç, M. Rakiç ve J. Duçiç.

(İbidem). Komşularına karşı kin ve neferet
duyguların anlatıldığı tasfirlerde kendisi
sözde çoğu şekillerde toleranslı olduğu o da
bunları kendi cahilliğine ve kendi kendini
acıma duygusu içinde olan bir basit dağcının
uslubuyla anlatır.

Malesef bölgede sırp olmayan
toplulukların proğramları, kin ve nefreti
körükleyen bu tür örneklerle ve “ Kosavanın
İntikamı” gibi bağırışmalarla temsil
ediliyordu.

“Dağ çelengi” hakkında çok sayıda
kitap ve metinler yazılmıştır. Filozoflar için
önceden düşünülmüşlük mesajlar ve diğer
zayıflıklar fakat çok az “aklın bulunduğu
durumdan”
ve
bunun
gerçeğinden
bahsedilmektedir. Aslında bu durum bu
eserin içeriliğinde işlenmiş mesajın da ta
kendisidir. Bu mısraların tümünün anlamları
aslında bu büyük destanın epik içeriliğine
eklenmiştir. Nyegoş hakikaten epik
pozisyondan hareket eder. Bu köyü ve dağ
kültürünün adapte edilmiş epik durumuyla
ilgilenen lirik ifade ölçüsü olmayan bir
durumdur. Nyegoş toplumun dieği olarak
kendi şahsi saçmalıklarına dikkat etmeden
biyolojik ve kültür ayrılıklar içerisinde
boğulmaktadır. Fakat yinede çok sayıda öyle
denilen bilim adamları bunu mükemmler
bir şiirsel anlatım olarak yorumladılar. Bu
durumda herguslar kendini homer olarak
adlandırabilir. Ama yinede o o şekilde
değildir, o yinede oturup düşünürken
aklına herne geldiyseyi yazan bir insandır.
Nyegoş yinede iyi bir iş yaptı, insanlardan
kendisine lazım olanı aldı, o da “çelenkle”
taçlandırılmasına yeterli oldu. Fakat bu
eser kelimelerden, silahlardan, bıçakalrdan
ve kolayca etkilenenler ve çalmaya ve

Nyegoş tarafından yazılan “Dağ
Çelengi” üzerine yapılan tarihi ve edebiyat
incelemeleri son 150 sene süresince kin
ve nefreti kışkırtan bu destansı soykırım
sadece karadağdaki katliyamlar ve etnik
temizlemeleri değil bütün balkan bölgesini
de zehirlemeketedir.
“Nyegoşun destanı içerisinde dini
motivler üzere dokunmuş “ihanet” hikayesi
anlatılmaktadır,
burada
müslümanlar
türk diye adlandırılırken türkler ise ana
düşmanlardır”. Geçen iki asır içerisinde bu
tür kin ve aşağılamaya dayalı konuşmalar
büyük sırp ideolojisinde tanınan bir folklore
unsuru olmuştur” (Laviç,2012). Eğer
mantıklı bir şekilde duruma bakarsak bu
söz konusu kontekst içerisinde anılmaması
gereken unsurlardan biridir. Bu destandan
“kin,şiddet ve kötülük ve “ihanet edenlere”
karşı intikam akmaktadır”. Bu destan,çirkin
savaş suçları vasıtasıyla müslümanları
yokeden perverz bir dağcının hikayesidir
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yağmalamaya yatkın olanlar için bir zehir
oldu. Kimileri bunu bir ayaklanma olarak
bir kahramanlık unsuru olarak insanlığın
özgürlüğüne bir kutlama olarak göstermeye
çalışıyorlar – fakat aslında bu eser aynı
insan kaderi ve aynı kandan olan bizim
komşularımıza karşı yürümek için bir
çağrıdır.
“Dağ Çelengini” inceleyen birçok
“araştırmacılar”bu
edebiyat
eserinin
konusu olarak islam dinine dönüşmenin
köklerini incelemeye dayalı olduğu büyük
bir tezattır. Böyle bir “araştırmaya” karşı
hayran duymak en büyük apsürtlere kadar
hiperbolize edilmiş gurur ve benzetmelerle
savaş çağırışımlarıyla,kin ve nefret
uçurumunu andırıyor – bu da avrupanın
kalbinde yerli bir ahalinin yok edilmesine
kadar gitmektedir. Kin ve tehdit dolu
her mısra “düşünür mesajları” içeren ve
sözde büyük şair ve düşünür tarafından
kaynakalanıyor diye nitelendiriliyordu.
“Dağ Çelengi”tüm içeriliğini ezbere
öğrenirken bu” felsefi ve tarihi destanın”
misra ve kelimelerdeki bilgeliği bulmaya
çalışıyoruz.
İnsanlık
tarihinin
en
büyük
epik,lirik,nazım tarihi sanatsal ve lingvistik
eserleri ile karşılaştırırz. İlyada,Küdüsün
kurtuluşu, osman ve diğerleri gibilerinden
daha fazla öğreniriz. Her mısranın
söyleyisinde farklı bir heyecan hissederiz,
sanki içinde gizli bilgeler tarafından

işlenmiş bir üslüp vardır. Aslında işlenişi
peoratif kelime oyunları ve mesajlardan
ibarettir.
Daha geniş bilgilerimiz adım adım
eserin elementlerini anlamamızı sağlayınca
ve yapılan araştırmaların aslında sadece
soykırımın bir parçası olduğu ve millet ile
insanlığı kurtarma eğilimi sadece bir maske
olduğunu anlayınca islam dinine dönüşün
ana sebeplerini araştırma tezini herzaman
bir yalandan ibaret olduğu kararına vardı.
Böylelikle Petar Petroviç Nyeguşun sözde
ramantizm üstlübü onun mısralarındaki
kin ve yok etme isteğinin örtülmesine
dair bir ilüzyondur. Bütün bu eleştirilere
ramen “dağ çelengi” öğrenciler için
zorunluydu ve onlar bunu ezbere öğrenmek
mecburiyetindeydiler.
3.
EĞİTİM MALZEMELERİNİN ANAKRONİZMİ
Eğer meseleleri bu şekilde oturtursak
birileri diğer romantikleri kendi eserlerinde
öldürme ve etnik temizleme fikirleri için
gayret sarfedenler düşman çocuklarını
ve ailelerini bıçaktan geçirmek ve
tecavüz ve suçsuz insanları soymak gibi
anlayabilirler. İyilik yolunda sıkıntı çekmek
idealleri yanısıra romantikler savaşları
teşvik etme öldürme idealleri övmeye
yatkındılar. Her nasılsa bu materiyaller
anahronizmler
olduklarından
dolayı
bizim eğitim sistemimizde verilen anlam
doğrultusunda yorumlanamazlar. Onlar en
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azındantoplumun tüm kesimleri tarafından
taküp edilmesi mecburi olan bir devlet
ideolojisinin bundan sonraki gelişmesi için
hizmet etmelidirler. Milliyetçi duygular
bugün radikal romantizm dönemdekilere
kıyasla çok daha farklı olmalıdırlar.
Çocuklar global çapta kabul edilen estetik
ve sanatsal değerler üzerinde öğretilmeli ve
eğitim görmeli “herkes kendi komşusunu
öldürmelidir” türden ağıntılarla değil.
Günümüzde milletlerin karışık oldukları bir
dönemde böyle bir yaklaşım kaçınılmazdır.
Çünkü hiçkimse Almanyaya çalışmayı ve
almanları kinlemeyi hatta onları soymayı
ve öldürmeyi isteğiyle gitmiyor. Bu kural
bütün insanlık için genel kuraldır. Artık
Brankonun “etrafta heryerde horon”nunu
farklı anlamalıyız, “kılıçla vurusun,kılıçla
kesersin,kılıçla kendine zenginlik akıtırsın”
mısraları artık kültür ve tolerans ruhunda
değiller.Onlar bundan böyle de farklı farklı
arkanlar,şariçiler ve benzer haydutlar içi
bir hamdır. Hatta terörist ve kriminaller
için. Devamındaki mısrada benzer doğadan
ve eğitim seviyesinden bahsedilir: “
ne mutlu kurumuş türk kafasına, onun
içinden dağ rüzgarı eser”. Aynı hükümler
birleşmiş milletler meclisinde oylar
vasıtasıyla donasyonlar,krediler ve torpiller
isteğe türkler ve siyahi araplar ve “diğer
tanrısalların “takipçileri” gibi. Onlara
göre herhangi bir şekilde türklerle işbirliği
yapmak iyi iş değildir. Bu görüş “herkes
kendi türkünü öldürsün” yada “sadece
oraya, o taşa kadar” ve “lanetli bacak”
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mısralarında da mevcuttur. Olsun ki aynı
kişiler kendi tatillerini Antalyanın kumsal
plajlarında geçiriyorlar. Çocukların “Aydut
Stanko”örnekelri ile eğiltilmesi vatan
severlik ve iyibirşey değildir. Veselinoviçin
bu eseri her okulda temel yardımcı ders
kitabıdır. Aynı zamand bu kitap genç
nesiller arasında kin ve nefret tohumları
eker – özgür düşünme hakkına özgür inanca
ve farklılık düşünebilme hakkına sahip olan
bir millete karşı kin ve hakaret ekemktedir.
Aynı böyle “İsmail ağa çengiç” siyah şiir
“Hala kovalaşacağız” ve “sırbistan ülkesi
ortasında o deliyi oynamaktadır” gibi
metinlerle çocukların eğitim görmeleri
de korekt değildir. Çünkü o kişiler bugün
sosyalleşiyor, birlikte futbol, tenis, basketbol
oynuyor ve Almanya, Avusturya ile İsveç
kahvelerinde birlikte şarkı söylüyorlar.
Bunları yaparken de lazareviçin yaptığı
gibi onları ebeveyinleri ve anavatanları
suçlamayacaklar.
“Şiftarlar” üzerine de neferet
kusulması iyi değil, herbir önemsiz acemi
“Arnavut anısı” alırken (Arnavutları kırf
adasına göderdiler, mesbahanelere mısır,
koyunlar ve domuzlar hediye ediyorlardı…
olsun ki bu bundan sonra hiçbir yerde
anılmadı. Büyük bir olasılıkla zorba, Çar
Duşandan dolayı kim “kıskardeşimi de
alacaktır”). Bu şekilde hırvat “yabancı” da
Majuraniç kendi mükemmel epik destanını
yaratmak için tüm bu tarihi yalanları
kullanmıştır.
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Doğrusu yazar yaratırken kendi
hayalini kullanabilir fakat bu anlayış ve
toleransa da dayanmalı. Çünkü yaratıcılık
adına yalanları kullanıp okuyucuya tarihi
gerçekler olarak sunmak hiçbir şekilde
yaradıcılık değildir. Epik destanların ve
haçlı seferlerinin zamanları geçti. Halklar
beraber yaşamak istiyorlar, voyvodinada
çinliler bağlar satın alıyordu, araplar dunaf
boyu toprağı ve tarlaları satın alıyorlar,
japonlar yatırım yapıyor ve fabrikalar inşa
ediyorlar… Boşnyaklar ve arnavutlar batılı
ülkelere eğlence aramak için gitmediler,
onlar iş aramaya gittiler, ve büyük ölçüde
en olumsuz iş yerlerini dolduruyorlardı.
Ondan dolayı edebiyat içerilikleri estetik
normleriyle uyum içinde olmalılar ve
aynı zamanda “ komşuna karşı saygı
duy” deyiminin hükü içerisinde. Böyle
bir yaklaşım hem incilde hemde kuranda
destek bulmaktadır. Bu tüm insanlar için
Allahın bir emridir,buna edebiyat eserlerini
yaratanlar da dahildirler.

3.1
Sırp etnosentrizmin sonucu olarak tarihi ve edebi saçmalıklar
Kendi eserlerinde en büyük karmaşayı
ve yanlış bilgileri İvo Andriç getirmektedir. Karanlık Bir beyin hayaller ve belirsiz
geçmişi olan bir karakter, öyle denilen “kan
vergisi” nden bir bölüm. (bakınız: Andriç,1945)

Bütün bunlar bazı tarihçilerin ve folklor destanlarının zoraki oluşturdukları gerçeğin bir kopyasıdır ve kin ile ilkelliğin sonucu olarak görülür.
Andriç 1938 yılında Boşnakların,
Arnavutların ve Türklerin krallıktan barışçıl bir şekilde göç ettikleri deklerasyonunu
ortaya koyan kontraverz bir kültür kulübü
formüle etmiştir.
“Aliya Gerzelez’ in yolu” eserinde
Boşnaklara ve Bosna’ya karşı olan nefretinin özünü ortaya koymaktaydı. Aynı böyle
Boşnaklara karşı olan nefreti Sırp nobelcinin “Mustafa Macar” hikayelerinde de
mevcuttur (Mustafa’nın ölümü Pir’in ölümü olarak gösterilmiştir. Karşılaştır: Pir’
in galibiyeti). “Lanetli Avlu” ile “Aska ve
Kurt” aligorik şiirde ve “Hanımefendi” romanında, bütün bu hesaplaşmalarda ve otobiografik açıklamalarda ve bunların kadın
kişiliğiyle yazılmasında 1941 yılında Viyana’da General Yankoviç’ in ekibi tarafından
üçlü paktın imzalanmasıyla eşdeğer kılmaktadır. Bazı yazarlar ( Dragiça Vasiç, Yovan
Duçiç) açık bir şekilde çentiklerin tarafında
yada ( Mile Budak) ustaşların tarafında durdular. O dönemde İvo Andriç’ in sakin bir
biçimde Belgrad’da oturduğu bilinmektedir.
Skender Kulenoviç, Meşa Selimoviç, Branko Çopiç, İvan Goran Kovaçiç, Fladimir
Nazor, Kayuh Destovnik, Tale Drplyanin
(onun “Günlüğüyle” ), M.Kukaly ve diğer
yazarlar gibi halk kurtuluş harekerinin bir
parçası olmadı.
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4.
Bağımsız ülke Bosna-Hersek’in birliğine dair açık işgalin devam
etmesi
Yakınlarda Vişegrad’ ta yapılan Nyegoş sesiyonu bozuk beyinli milliyetçilerin
kirli işgalinin tipik örneğidir. Büyük bir olasılıkla Nyegoş’ un hayatında böyle fikirler
yoktu. Belgrad ve Banya Luka milliyetçileri
intikam almak doğrultusunda onun eserini
Bosna’ya itiverdiler.
Tıpkı Priştine’ de ki fililoji fakültesine getirmeyi başardıkları gibi. Sert bakışı ve
onun toprağa doğru gösteren o parmağıyla
“bu burada bizimdir” demektedir. Aynı şekilde bu fakülte önünde gelenksel Hersek
fesi yerine kendi bıyıkları ve hristiyan Monah’ ı fesi ile Vuk Karaciç de yerleştirilmiştir. Kendi zamanında Vuk , hiçbir zaman ne
Kosova’ ya , ne Sancak’a ayak basmış. O,
sahsen, bu bölge için ilgilenmiyormuş. Sadece Knezlik’ teki “Sırp” ülkeleri için özen
gösterir ve burada takipçilerini Slav, Sırp
dilinde konuşmaya başlamaları için inandırmaya çalışır aynı zamanda şahane Sırp
folklor dilinde yaratarak daha geniş halk
kitlelerinin eğitilmesini istemektedir.
Bunun yanı sıra bugün Sancak’ ta çok
sayıda okul Vuk Karaciç, Aziz Sava, Dositey… isimleriyle adlandırılmaktadır. Aynı
kaderi Priepolye’ de sadece 12 Boşnak öğrencisi bulunan bir okul da yaşamaktadır.
Bu ise gerçekten insan hakları çerçevesinde
absürttür.
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Bosna-Hersek ülkesinin bütünlüğüne
karşı yapılan açık işgalin devamı konteksi
içerisinde sıkça yapılan Sırbistan hükümeti
ile öyle denilen Sırp Cumhuriyeti hükümetlerinin ortak toplantılarıdır. Bu ise aynı zamanda Deyton Barış Anlaşması kurallarının
çiğnenmesi doğrultusunda en belirgin ve somut meseleyi oluşturmaktadır. Bu bu siyasi
ve diplomasi skandalın klasik bir örneğidir.
Diplomasi absürt ve bağımsız bir ülkeye karşı
uzatılmış işgaldir. Bu doğrultuda eğer Rus
hükümeti Birleşmiş Amerikan Devletleri
topraklarına oturum yapsaydı, yada Arnavut
hükümeti Belgrad’ ta toplantıda bulunsaydı,
Sırp hükümeti Pekink’ te ,Budapeşte’
de, Temişvar’ da toplantı yapsaydı yada
Sırbistan cumhuriyeti hükümeti Zagreb’
te oturum düzenleseydi!?... Hiçbir akıllı
kişi Posavina’lı “Dodik” dışında böyle
bir şey düşünemezdi (Gogol’ daki gibi)
pardesüsünde Slobodan Mıloşeviç, Radova
Karaciç, Ratko Mladiç ve onbaşı Jelyko
Rajnadoviç Arkan (aslında Şeşely, Bilyana
ve Mira demir gençlik lideri hakkında “Limon ağacı altında” hatırat yazıları yazıyorlar).
Tecrübe, srp milliyetçilerinin
Voyislav Şeşely in dizayn ettiği Büyük Sırbistan projesi üzerine çalışmaya devam ettiklerini göstermektedir.Bu projeye göre
Büyük Sırbistan sınırları derin olarak Yunan,Bulgar,Romen ve Macar topraklarına
girmesinden mada adrijatık denizi ile arnavutluğn bir bölümü yanısıra Bosna Hersek

HİKMET 27 - Mayıs 2016

ve Kara Dağın tamamını kapsamaktadır.
Onlar ısrarlı bir biçimde Karadağlılara ve
Boşnyaklara Yosip Broz Tito kabinesinin
uydurması olarak bakıyorlar.Boşnyaklarsa
“Türkler zamanından kalmadırlar”ve eğer
özlerine dönmezlerse yaşadıkları topraklardan güç etmek mecburiyetindedirler.
Onlara göre, Boşnyaklar geleneği, yazısı,
kitapları olmayan, zayıf eğtım görmüş ve
yeterli akıllı değillerken, onların dini terorizm,”kılıç ve ateşle işgal”ve hristiyan karşıtı
prensiplere dayanmaktadır.Bundan dolayı
tüm dini binalarin yıkılması ve “akillarinin
ba;larina gelmesi”gerekir.(Nyegoşa göre).
Bu çizgide (Prizren ve Üsküpte)
Çar Duşan anısına zoraki bir biçimde “heykeller” konuldu. Sancak bölgesinin bütün
toprakları üzerinde kocaman beton haçlar
kaldırıldı (Berane ve Yeni Pazarda,Üsküp
yakınları Vodnoda ve Mostar girişi yakınında Velejde), bir yandan bunlar yapılırken
diğer yandan en eski ve en güzel camiler
Ferhadiye (Banyalukada) ve Ahmediye
(Foçada) yok edildi. Kütüphaneler bombardıman edildi, Sarayevoda kütüphanenin
bombardımanı sonucu kabarık sayıda tarihi
şarkiyat belgeleri ve orjinel el yazıları yok
edildi. Bu şeilkde soykırımı Boşnyak gelenk
ve kültürünün birçok şeklini yok ediyordu.
Hernasılsa soykırımın silahları sadece öldürmeler katliyamlar,soygunlar değil bunun
yanısıra acımasız tecavüzler ile Boşnyak ve
Arnavut milletinin varlığını tamamen ortadan kaldırmaktı. Bugün milliyetçi oluşum

Andriçkente vucut bulmuştur(Bunlar Emir
Nemanja Kustica millet vekili önderliğindesi siyasi yer altısının bir grup milliyetçi
ve çıkarcılardır). Bu oluşum , tüm diğer
eserleri gibi Alp dağlarına doğru Drina
nehrinin geçilmesi,onun eski aspirasyonunu desteklemektedir. Bu ise Balkanlardaki
barışa büyük bir tehdittir. Bu milliyetçiler
Bora Stankoviç, Stevan Sremats,Aleksa
Şantiç v.s gibi deneyimli yazarların sanat
eserlerindeki idealleri tanınıyorlar bile. Bu
eserler sırp gelenek ve kültürünün bir parçasıdır hatta Mostarlı Emina ve “Hasanaginitsa” ve “Omer ve Merima” mesnevileri
de sırptırlar, hiç değilse tüm diğerlerinden
daha sırptırlar. Bundan dolayı “Kukulele”
ve “hala kavuşacağız” şiirler türünden edebi
yaratıcılık ile “oraya,buraya” söylentilerini
içeren mesajlar taklitçiliğin diğer şekilleri
ile birlikte tarihin pisliğine fırlatılmalıdırlar.
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5. SONUÇ
BEYAN
Sonuç olarak bu çalışmamızın amacının eğitim sistemindeki formal içerilikleri
etkilemek değil fakat belli bir uygun bilim
alt yapısını objektiv ve her şeyden önce bilime öncelik tanımalarında motive etmektir.
Bu sebebple ileri sürülen belirtiler ve münakaşalarla bölgede eğitim yapılanmaları konteksti içerisinde eğitimin her seviyesinde
çok dikkatlı bir biçimde eski alışkanlıkların tekrardan irdelenmesi gerekir ki bundan
sonrasında bilimsel deliller ve gerçeklere
dayanan yeni bir oluşumun tanıtımı yapılabilsin.
Bunu göz önünde bulundurarak eğitimin bütün safhalarında yeni bilimsel içerilikler doğrultusunda yeni ders kitapların
gereksinimi doğmaktadır. Hususiyetle genel
ve milli tarih alanında, dil ve edebiyatta ve
eğitimin sanat, coğrafya, etik, felsefe, sosyoloji… vs alanlarında.
Dini ve milli mensubiyete bakmadan
batı balkandaki milletlerin çelişkili projelre ihtiyaçları yoktur çünkü bu tür projelerle
Avrupa milletlerinin topluluklarına yaklaşamazlar. Onların ihtiyaç duydukları ilerici
amaçlar içeren saygıya dayalı ortak bir kültürdür.
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Yazar çıkar çatışması olmadığına
beyan etmektedir.
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uplo ads/2012/07/Od-Njego %C5%A1a-do%C4%86osi%C4%87a-mitsko-mi%C5%
A1ljenje.pdf
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DERGİNİN YAYIN
İLKE KURALLARI VE
YÖNERGELERİ
BAŞLAMADAN ÖNCE
Çalışma müellifi (makale sahibi)

1. Yazarın eklenmesi veya silinmesinin
nedenini bildirmek
2. (tarayıp e-posta ile gönderilmiş) Listeden
bir yazarın eklenmesi veya silinmesi ile
ilgili tüm yazarların rızasının olduğunu
ispatlayan yazılı teyit.

Yazarlar, taslağa, tasarıya, icrasına
veya etüdün
açıklanmasında önemli
ölçüde katkıda bulunanlara sınırlı olması
gerekir. Önemli ölçüde katkıda bulunanlar
ortak yazar olarak sayılmaları gerekir.
Araştırma projesinin muhtelif konularında
katkısı olanlar, katkıda bulunanlar olarak
geçecektir.

3. Editör, yazarın listeye eklenmesi veya
silinmesi gerektiğini bildirecek ve onun
rızasını isteyecektir.

Müellif, listeye geçen ortak
yazarların, hazırlanan çalışmanın son
şeklini görüp yayınlamak için sunulması
konusunda razı olduklarını sağlamalıdır.

Çalışmanın
gün
yüzü
görmesinde
katkısı olanların tümü listeye geçerek,
ortak yazarlar olarak adlandırılmalıdır.
Çalışmanın hazırlığında yer alan ve katkıda
bulunan diğerleri iştirakçı olarak kabul
edilmelidir. Yayınlamak için kabul edilecek
çalışmanın son şeklini kabul etmeden önce,
müellifin ve ortak yazarlar, çalışmanın son
şeklini teyit etmesi gerekmektedir.

Müelliflerden makalenin orijinel
yazılı şeklini sunmaları istenmektedir.
Diğer müelliflerden fikirler kullanmak
istenildiğinde, onların yazılı rızaları
gerekmektedir. Sahteciliğin her türü, ahlaka
aykırıdır ve kesinlikle cezalandırılacak
ve
kabul
edilmeyecektir.
Müellif
veya yazarlardan, çalışmanın dergiye
yayınlanmasından
önce,
çalışmasını
sahteliğe karşı yoklayacak proğramlar
kullanması gerekmektedir. Yazı İşleri
Kurulu sunulacak olan çalışmayı sahteliğe
karşı yoklama hakkına sahiptir ve sahte
olduğu tespit edilirse, müellife bildirmekle
yükümlüdür.

Müelliflerde değişmeler

Açıklama ve çıkar anlaşmazlıkları

Müelliflerde
değişme
olarak,
çalışmanın kabul edilen şeklinde ilave, silme,
müelliflerin adlarında yeniden düzenleme
anlamına gelmektedir. Versiyonun onlayn
şekilde kabul edilmesinden sonra, yazarlar
veya ortak yazarlar tarafınca düzeltme kabul
etmek mümkün değildir.

Çok sayıda açıklama ve çıkar
anlaşmazlıkları ortaya çıkabilir. Çalışmanın,
maddi olarak desteklendiği kurumda
yayınlanması, çıkar anlaşmazlıkların ortaya
çıkmasından korunmanın en iyi yoludur.

Çalışma müellifi

Yazar hakkında düzeltme yapmak
ihtiyacı duyulduğunda, aşağıda verilen
hususlara riayet etmek gerekmektedir:

Yazar tarafından gereksinimler
gönderilmediği durumunda, göz önünde
bulundurulmayacaktır.
Orijinellik ve sahtelik

Metnin
sonunda,
“Çıkar
anlaşmazlıkları” alt başlığı altında,
tüm yazarlar, herhangi bir çalışmanın
başından üç yıl boyunca mali (dolaylı
veya dolaysız), kişisel veya diğer kişiler
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veya kurumlarla olan ilişkiler konusunda
var olan ve olagelmesi beklenebilen çıkar
anlaşmazlıklarını beyan etmelidirler.
Yayınlanan çalışmalarda temel hatalar
Yazar, yayınlanan yazıda herhangi bir
hatayı tespit ettiği durumda, anında dergi
editörünü veya yayınevini bildirmelidir.
Hata durumunda yazar, hatayı bertaraf
etmek için Yazı İşleri Kurulu ile işbirliği
yapmalıdır.
Müellifin Hakkı
Dergiye orijinel el yazısının sunulduğunda,
çalışmanın orijinel olduğu ve önceden
başka
bir
yerde
yayınlanmadığı
olarak
düşünülecektir;
çalışmanın
yayınlanmasından önce imzalaması için
müellifine gönderilecek, çıktısı alınacak
ve online yüklenecek ve yayınevinin
rızası olmadan, ticaret amaçlı, başka
bir yerde aynı şekilde ve farklı bir dilde
yayınlanmayacaktır.
Yazarlar, sunum öncesi ve sunum süreci
esnasında çalışmalarını internete yükleme
hakkına sahiptir ve hatta teşvik edilmektedir
(örnek olarak: kurumların bilgi havuzlarına
veya kendi veb sitelerine)
Müellif olarak, kendi çalışmanızı yeniden
kullanma konusunda muhtelif haklara
sahipsiniz.
Ortak Yaratıcılık Katkısı (CC BY)
Bu, diğer şahıslara; yazarın onurunu
ve şöhretini zedelemeyecek şekilde
makaleye değişiklikler yapmadıkları sürece,
makalenin dağıtımını ve kopyalanmasını,
alıntılar, özetler ve buna benzer versiyonlar
yaratmasını, makale ile ilgili ve makaleden
uyarlamalar ve benzer çalışmalar yapmasını
(tercüme gibi), ortak çalışmaya ilave
etmesini (antoloji gibi), hatta ticari amaçlı
çalışmalar da yapmasını sağlar.
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Ticari amaç gütmeyen Ortak Yaratıcılık
Katkısı (CC BY-NC-ND)
Ticari amaç gütmemek şartıyla ve makaleyi
değiştirmeyeceği
sağlandığı
sürece,
diğer şahıslara makalenin dağıtımını ve
kopyalanmasını, ortak çalışmaya ilave
edilmesini (antoloji gibi) sağlar.

YENİ SUNUMLAR
El yazılarının sunumu sadece onlayn
olmalıdır, işlemler tamamen onlayn ve
siz, kılavuz eşliğinde adım adım dosyaları
yaratacak ve yüklemiş olacaksınız.
Elektronik sunumlar ana işlemleri azaltır ve
de birkaç kez gözden geçirilimesi ve yayına
sunulması süresini azaltır.
Makalenizi hazırlamak için HİKMET
kullanmalısınız ve bu versiyonu
http://hıikmet.mk sitesinden yüklemelisiniz.
Biçimlendirme gereksinimleri
Hazırlanan makale IJCRSEE kalıbıyla
biçimlendirlimelidir. Yazarlar için bazı
parametreler vardır. Makaleniz vidyo ve/
veya ek malzemeler içerirse, bunlar da
gözden geçirilme amaçlı birincil sunumda
dahil edilmelidir. Makaleyi net olarak
belirlenmiş bölümlere bölünüz.
El yazısının yapısı
Baş sayfa
Baş sayfa aşağıda verilenleri içermelidir:
Yazar(lar)ın ad(lar)ı
Öz ve aydınlatıcı başlık
Yazar(lar)ın adres(ler)i ve aidiyet(ler)i
Yazarın e-posta adresi
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Özet
Özetin 150 - 250 kelime içermesi gerekir.
Özette kısaltmalardan ve matematik
formüllerinden kaçınılması gerekir.
Anahtar kelimeler 4-6 kelime içermelidir.
Metnin Biçimlendirilmesi
El yazıları Word’da A4, Times New
Roman, 10-punto ile, özet ve anahtar
kelimeler ve metin de 12-punto ile olmalıdır.
El yazısının tamamı referanslar, tablolar
ve şekiller hariç en çok 8,000 kelime
içermelidir.
Çalışmanın amaçlarına ve araştırmalara
bağlı kalarak, editör daha fazla sayfalı
çalışmayı da kabul etmeye karar verebilir.
Sayfaların numaralndırılması için otomatik
sayfa numaralandırılma fonksiyonlarını
kullanınız.
Metinde vurgulamalar için italik harfleri
kullanınız.
Kısaltmalar kullanmaktan kaçınılmalıdır.
Kısaltma ilk kez kullanıldığı gibi metin
boyunca da aynı şekilde kullanılmalıdır.
Başlıklarda
kullanınız.

en

çok

üç

düzey

Dipnotlardan
kaçınılmalıdır.
Kullanıldığında da, sadece ek metin
içermelidir
(yorum),
bu
demektir
ki kullanılan kaynak hakkında bilgi
içermemelidir.
Teşekkürler, referans listesinden
önce olmak üzere özel bir bölümde
yerleştirilmelidir.
1.
Giriş – Detaylı edebi inceleme veya
sonuçlar özetinden kaçınarak, çalışmanın
hedeflerini belirtiniz ve uygun arka zemini
(background) sağlayınız.

2.
Araştırmada
Kullanılan
(Malzemeler) Yöntemler – Çalışmanın
yeniden kullanımı için yeterince detaylar
sağlayınız. Yayınlanan yöntemler referansla
belirtilmelidir: sadece ilgili değişmeler
tasfir edilmelidir.
3.
Bulgular ve Yorum – Bu, çalışmanın
sonuçlarının anlamını incelemelidir, onları
tekrarlamak değil. Sonuçlar ve Tartışmalar
bölümü sıkça isabetlidir. Yayınlanan literatür
hakkındaki geniş alıntılar (citations) ve
tartışmalardan kaçınınız.
4.
Sonuç – Sonuçlar net ve öz olmalıdır.
Etüdün temel sonuçları, tek başına veya
Tartışmalar veya Sonuçlar ve Tartışmalar alt
bölümü olarak durabilecek, kısa Sonuçlar
bölümünde sunulabilmektedir.
5.

Kaynaklar -

Teşekkürler
–
Teşekkürleri
makalenin son kısmında ve referanslardan
önce bulunan özel bir bölümde sıralayınız
ve o yüzden, onları baş sayfaya dahil ediniz,
başlığa dipnot veya aksi. Buraya araştırma
boyunca yardım sağlayan bireyleri
sıralayınız (örnek : dil yardımı, yazı yardımı
sağlayan ve saire)
Referans stili – Tüm el yazıları, öncelikle
toplumsal bilimlerde kullanılan American
Psychological Association (APA) alıntı stili
kullanılmalıdır. Ek örnekler için, American
Psycho-logical Association’ın yakında
yayınladığı Yayın El kitabını danışınız.
http://books.apa.org/books.
cfm?id=4200067 or APA Order Dept.,
P.O.B. 2710, Hyattsville, MD 20784,
USA or APA, 3 Henrietta Street, London,
WC3E 8LU, UK.’ Dan sipariş vereceğiniz
American Psychological Association’ın
Yayın El kitabının 6-cı baskısını gözden
geçiriniz,
ISBN
978-1-4338-0561-5.
DOI’nin kullanımı teşvik edilmektedir.
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Örnekler:
Kitap referansı:
Child, D. (2004). Psychology and the
Teacher (7th ed.). New York: Continuum.
Metin alıntıları
Metinde adı geçen her referansın referans
listesinde olduğundan emin olunuz (ve
tersi). Özette anılan her referansın tam adı
verilmelidir.
Referansı yönetme yazılımı
Dergilerin standart biçimi vardır - HİKMET
biçimi. Referansı anmanın en kolay
yolu, aşağıda verilen yönetme yazılımını
kullanmaktır:
Mendeley
(http://www.mendeley.com/
features/reference-manager)

- Bu dergide yayınlanan makale ve yazılar
kaynak gösterilmek şartıyla iktibas ve atıf
şeklinde kullanılabilir.
- Bu dergideki makaleler, Ulusal ve
Uluslararası Bilim ve Hakem Kurulu
tarafından değerlendirilir.
- Derginin dili Türkçe, İngilizce ve
Makedonca dır.
DERGİNİN TİRAJI: 1000 adet.
İSTEME VE YAZIŞMA ADRESİ:
ADEKSAM, YNA Sokağı no:
1230 GOSTİVAR - MAKEDONYA.
e-posta:
iletisim@hikmetdergisi.org,
hikmetdergisi@hotmail.com
editor: e-posta: hocafadil@hotmail.com

EndNote (http://www.endnote.com/support/
enstyles.asp) and

web:
www.hikmetdergisi.org,
adeksam.org

Reference Manager (http://refman.com/
support/rmstyles.asp).

Tel:+389 42 214319

Aşağıda sözü edilen yönetme yazılımın
word programındaki eklentileri aracılığıyla
yazarlar makalelerini hazırlama aşamasında
iken dergiye uygun biçimi seçmeleri
ile, referans listeleri ve alıntılar, iş bu
Kılavuzda açıklandığı gibi dergi stiline
göre biçimlenecektir. Uygun biçim
bulamadığınız durumunda, dergi stiline göre
biçim yaratmak amacıyla iş bu Kılavuzda
verilen referans ve alıntılar örneklerine bir
göz atınız.
- Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp
yayınlanmaması
konusu
ve
hakkı
HİKMET’e aittir.
- Bu dergide ifade edilen görüş ve fikirler
yalnız yazarlarına aittir. Bu görüşler, her
zaman ADEKSAM’ın genel düşünce ve
görüşlerini yansıtan metinler olarak mütalaa
edilemezler.
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