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TAKDİM  

 

Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü 

Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak,  bölgemizde çok  sayıda Balkan kökenli 

vatandaşımızın yaşaması ve Balkan ülkeleriyle ilişkilerinin güçlü bir şekilde 

devam etmesinden dolayı, uluslararası mahiyette, Balkanlarda Türk Varlığı 

Sempozyumları düzenlemekteyiz. Birincisi 20-22 Haziran 2002; ikincisi 13-15 

Mayıs 2010 tarihlerinde düzenlenen sempozyumun üçüncüsünü Balkan Harbi'nin 

100. yılı hâtırâsına 10-12 Mayıs 2012 tarihlerinde gerçekleştirmiş bulunuyoruz. 

Balkan coğrafyası dil, kültür ve inanç yönüyle dünyanın en karmaşık 

bölgelerinden biri konumundadır. Bütün bu farklılıkların barış içinde ve dengeli 

bir şekilde birarada tutulduğu dönemler, tarih boyunca sık görülmemiştir. 

Balkanlardaki birlik, kısmen Roma ve Bizans dönemlerinde sağlanabilmiş 

olmasına rağmen, Osmanlı devrinde dünya literatürüne “Osmanlı Barışı” adıyla 

geçen bir dönemin yaşanmasıyla büyük ölçüde sağlanmıştır.  

Balkanların barış ve huzuru, Avrupa'nın ve dünyanın barış ve huzuru 

demektir. Bu yüzden Balkan coğrafyasında farklılıkların dengeli ve âdil bir 

şekilde birarada yaşayabilmesi, insanlığın geleceği bakımından da büyük değer 

taşımaktadır. Bizim bu sempozyumları yaparak, Balkan araştırmacılarını bir araya 

getirmemiz, bu idealin gerçekleşmesine katkı sağlamaya yöneliktir.  

Balkanlarda sürdürülebilir bir barış ortamının sağlanabilmesi, ancak bu 

coğrafyada yaşayan milletlerin ve toplulukların dil, tarih, kültür ve birbirleriyle 

münasebetlerinin bilimsel metotlarla araştırılarak ortaya çıkarılmasına ve bu 

bilgilere dayalı uygulamalar yapılmasına bağlıdır. Bununla birlikte, Balkan 

coğrafyasında barışın ve huzurun hâkim olabilmesi; "farklılıklardaki birliği" 

görebilen ve insanı “yaratılmışların en şereflisi" kabul eden bilgece bir anlayışın, 

bölgedeki yöneticilere, aydınlara ve geniş kitlelere hâkim olmasıyla mümkündür. 

Bu mânâda, Balkanlardaki Türk varlığının araştırılması ve tarih boyunca ortaya 

konulan insânî değerlerin gün ışığına çıkarılması, Balkanların geleceği 

bakımından da büyük değer taşımaktadır.  

Üçüncüsünü gerçekleştirdiğimiz sempozyumun gelecek yıllarda da 

yapılarak süreklilik arz etmesini; Balkanlar konusunda bir bilgi bankası 

oluşturulmasını;  zaman içerisinde kurumsal bir yapıya kavuşularak Balkan 

ülkeleriyle bilimsel, kültürel, ekonomik ve siyasî ilişkilerimizin geliştirilmesini 

arzu ediyoruz. 

Sempozyumun gerçekleşmesine onay veren sayın rektörümüz Prof.Dr. 

Mehmet PAKDEMİRLİ’ye, yurt içinden ve yurt dışından  gelerek bilgilerini 

paylaşan değerli araştırmacılara, sempozyum  kitabının basılmasında katkı 

sağlayan İl Genel Meclisi Başkanı sayın Hayrullah SOLMAZ’a ve bildirilerin 

yayına hazırlanmasında destek olan Arş.Gör. Gonca KUZAY ve öğrencilerimize 

teşekkür ediyorum.  

                                                                Yrd. Doç. Dr. Ünal ŞENEL  

                                                               Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü  

Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü   



AÇILIŞ KONUŞMASI 

 

Prof. Dr. Ali ÇELİK 
Rektör Yardımcısı 

 

 Sayın Vali Yardımcım, 

 Saygıdeğer Bilim İnsanları, 

 Değerli Konuklar, Sevgili Gençler, 

Balkanlar, Türk ve dünya tarihinin şekillenmesinde en önemli bölgeler 

arasında yer alır. Bu coğrafyada birbirinden çok farklı insan toplulukları, diller, 

inançlar ve kültürler karşılaşmıştır. Osmanlı da bu coğrafyaya Türk-İslam  

medeniyetini taşımıştır. Osmanlının kurucusu Osman Bey'e Şeyh Edebali'nin 

söylediği  Serlevha olan sözlerini hepinizin çok iyi bildiğine inanıyorum. 

Bunlardan en önemlisi ve hâlâ bütün milletlere ışık tutacak olan 'İnsanı yaşat ki 

devlet yaşasın' özlü sözüdür. Bu coğrafyaya gidenler, Osmanlının bu felsefeyi ne 

kadar yerinde uygulamış olduğunu çok iyi anlayacaktır. Osmanlı bu coğrafyada 

çok sayıda eser bırakmıştır.  

Örneğin Saraybosna'ya gidin, oradaki Boşnaklarla konuşun, onların 

Osmanlıya karşı sevgisinin eksilmeden devam ettiğini görürsünüz. Bosnahersek'in 

başkenti Saraybosna'nın merkezinde yer alan ve 16. yüzyılda kurulmuş olan 

meşhur Osmanlı çarşısı, bugün hâlâ kullanımda olup Saraybosna'nın kalbi 

niteliğindedir. Bosna savaşı sırasında Sırp ordusunun imha etmeye çalıştığı 

başlıca hedefler arasında yer almıştır. Dört tarafı İstanbul camilerinin mimarî 

tarzında inşa edilmiş Osmanlı camileriyle çevrili olan Başçarşı'da Bosna 

Beylerbeyi Gazi Hüsrev Bey tarafından yaptırılmış bir han, medrese ve çok 

sayıda imaret bulunmaktadır. Meydanında Saraybosna'nın da simgesi haline 

gelmiş çok güzel bir sebilin yer aldığı ve Türk bölgesi olarak anılan Başçarşı'daki 

pek çok eser, Gazi Hüsrev Bey Vakfı'nın mülküdür.  Aynı zamanda Balkan 

coğrafyasında zaman zaman büyük sanat ve düşünce değerleri doğduğu gibi, 

trajediler ve insan hakları ihlallerinin yaşandığı karanlık devirler de ortaya 

çıkmıştır. Tarih sayfaları bu acı hatıralarla doludur.   

Üniversitelerin misyonlarından biri de ulusal ve uluslararası değerler 

arasında köprü kurarak artı değerlere ulaşmaktır. Bölgemizde yaşayan insanların 

önemli bir bölümü de Balkanlardan göç etmiştir ve akrabalarının önemli bir 

bölümü Balkan ülkelerinde bulunmaktadır. Bu durum bizlerin Balkan ülkeleri ve 

insanlarıyla iletişim kurmamız için önemli bir zemin oluşturmaktadır. 

Üniversitemiz de bu ilişkiler ve işbirliğine katkı sağlamak amacıyla, bu tür 

faaliyetleri içtenlikle desteklemektedir. İşte bu sempozyumlar da bu amaca katkı 

sağlamak için düzenlenmektedir. 

Balkan Harbi’nin 100. Yılı vesilesiyle sempozyumu düzenleyen 

Merkezimizin değerli yöneticilerine ve katkı sağlayan bilim dünyası mensuplarına 

teşekkür ediyor, sempozyumun başarılı geçmesini diliyorum. 

  



 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
Makedonya’dan Doç.Dr. Fadıl Hoca, Bulgaristan'dan Sabri İbrahim Alagöz, 

 Kosova'dan  Osman Baymak, Romanya'dan Gülten Abdulla, 

Makedonya'dan Eyüp Salih’e Türk kültürüne hizmetlerinden dolayı 

Merkezimiz tarafından şilt takdim edildi. 
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MAKEDONYA, ALİKOÇ KÖYÜNDE ÇOCUK OLMAK 

 

Selda ADİLLER
*
 

Giriş 

Alikoç Köyü Yörüklerinin geleneksel yapıya olan vurguları ve 

yaşamlarını geleneksel değerlere iliştirmeleri, soy itibariyle dayandıkları Anadolu 

kültürüne olan bağlılıklarından kaynaklanmaktadır. Yörükler, Osmanlı’nın 

Balkanlar’a yayılma politikası gereği Türklerle birlikte Anadolu’nun muhtelif 

bölgelerinden Rumeli’ye I. Beyazıt döneminde yerleştirilmiş (Gökbilgin, 2008: 

13-14-15); bölgenin iskânı ve Türkleştirilmesinde görev almışlardır (Halaçoğlu, 

1997: 4).  

Farklı isimlerle anılan Rumeli Yörükleri, genel hatlarıyla, Istıranca 

Dağları ile Rodop Dağları’nın tümüne, Tuna Nehri boylarından Şar Dağı’na ve 

Makedonya’ya kadar geniş bir alana yayılmışlar (Şerifgil, 1981: 64-65); 

Makedonya’da kalanlar, Plaçkoviça Balkanı Vadisi ile Ofçebol Ovası arasında 

kalan bölgelerde iskân edilmişlerdir (Zaim, 2005: 60). Doyran-Valandova ve 

Radoviş-İştip yörelerini içine alan bu bölgelere zaman içerisinde çok sayıda 

Yörük köyü kurulmuştur (Koneska, 2004: 79). Alikoç Köyü, bu Yörük 

köylerinden birisi olup, Radoviş Kasabası’na bağlı bulunmaktadır. 

I. Alikoç Köyü  

Köyün kuruluşuna dair resmi bir bilgi olmamakla birlikte birden fazla 

kuruluş mitine rastlanmaktadır. Plaçkovica -Ağlardağı- Dağı eteklerine kurulan 

köyün (Nasteva, 1986: 127), toplam nüfusu 362 kişidir. Toplam olarak 84-85 hale 

bulunmaktadır. Dağınık bir yerleşim yapısıyla Alikoç Köyü, Aşağı Mahalle, Orta 

Mahalle ve Yukarı Mahalle diye üç mahalleye ayrılır. Köyde bir cami, bir sağlık 

ocağı, iki dükkân, bir köy mezarlığı ve Kocalı Köyü ile ortaklaşa kullandıkları 

köy okulu

 bulunmaktadır.  

                                                           
* Ankara Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Doktora Öğrencisi, sadiller@ankara.edu.tr 
 Köy okulu, birinci sınıf ile beşinci sınıf öğrencilerine hizmet verirken, beşinci sınıftan sonraki 

eğitim, kasabadaki okullarda açılan Türkçe sınıflarda devam etmektedir.  

mailto:sadiller@ankara.edu.tr


          

 
Çizim 1: Alikoç Köyü krokisi. (InDesign, Selda Adiller)  

 

Köyün bulunduğu bölgede, Hıristiyan Makedonların olması, buna karşın 

Müslüman Arnavutların olmayışı, Müslüman olan Alikoç Köyü Yörüklerinin 

diğer etnik gruplar altında asimile olmalarını önlemiş; kültürel, dinsel ve dilsel 

bütünlüklerini korumalarını sağlamıştır.  

II. Alikoç Köyü Kültürü 

Yörük kültürünün değişime direnen yanı Yörük kadınıyla (Bkz: Resim 1), 

devamlılığı ise Yörük çocuğuyla sağlanabilmektedir. Dolayısıyla kültür temelli 

toplumsal yaşamın en belirgin olgusu, yine kültüre iliştirilerek öncelik kazanan 

yeni neslin doğumudur. Alikoç Köyü kültüründe doğum, üremenin gizli ifadesi 

olan evlilik aracılığıyla sağlanır. Dolayısıyla evlilik, Alikoç Köyü kültürünün 

merkezileşmiş toplumsal algısına delalet eder. Merkezileşmiştir, çünkü yalnızlığın 

Allah’a mahsus olduğu bu topraklarda arzulanan kalabalığa karışma edimi, 

dolayısıyla çocuk sahibi olma dileği, yine aynı toplumsal algının himayesinde 

gerçekleşebilmektedir.  

Çocuğun aile, bir grubu temsilen hısım-akraba ve en genel haliyle toplum 

nazarında algılanışı, kültürden kültüre değişiklik göstermektedir. Güvenç (1992: 

279), bu farklılığa değinircesine Japon kültürü içinde çocuğa yüklenen anlamlar 

üzerinde durur. Buna göre, Japon Kültürü’nde çocuk, kendi varlığını, sevincin ve 

mutluluğun kaynağı olarak algılamasına paralel olarak bir gelişim çizgisi izler; 

kültürlenir, yetişir. Oysa Alikoç Köyü kültüründe çocuk, tikel olarak anne 

açısından bakılınca “kurtarıcı” niteliğine sahip oluşundan dolayı sevinçle 

karşılanır; tümel olarak toplum nazarında ise kültürün devamında “taşıyıcı” 

özelliğiyle değerli bulunur, zamanın geleneksel kalıplanışı içerisinde şekillenir.  

 

 

 

Orta Mahalle 

Mahalle

Yukarı Mahalle 

Aşağı Mahalle 



III. Alikoç Köyü Kültüründe Çocuk 

Bebek, otuz günlük olduğunleyin annesi, bugün, der bebeği 

tuzlanez. O atar tuz, bu atar tuz, hepsini atarız tavaya. Cemaati 

dinlesinmiş! Tuz dışında 2 tanecik para atarlar. Gönlünden ne ka 

koparsa at, demir para. Sonra (tavaya atılan tuzu) korsun ateşe, 

ateşte onu kıtır kıtır, kıtır kıtır kavurursun. Başlar öyle kavrulmaya, 

kırmızı olmaya. Çekersin oncağızı. Gene sıcağa daldırırsın. Alırlar 

getirirler bebeği yanına, bebeği çimdirirsin (yıkarsın). Çimdirirleyin 

bebeği

, onu hiç silmezsin. Babasının gömleği üstüne korsun 

buracığa, yatırırsın. O tuz suyuna bir pamukçuk korsun. Her yerine 

her yerine sürersin. İlerde (önce) ağlar biraz, açan ısınır, susar gari. 

Kolunu kıçını bağlarsın. İki saat kadar durur öyle. Oncağızın alırsın 

urbalarını, giydirirsin bitti. (Fatime S., 28 Ağustos 2010, yaş: 80, 

kadın) 

Biten, asırlarca süre giden bir uygulamanın bir kişiye mahsus halidir. 

Oysa uygulamanın kendisi hep süre gidecektir. Alikoç Köyünde “tuzlama”, 

kültürün görmeyi dilediği uyumlu insan dolayısıyla söz dinleyen çocuk modelini 

yaratır. Geleneksel adetler, birbirine bağlanarak uygulamaya dökülür. Dolayısıyla 

tuzlanan bebeğin, belli bir süre sonra kırklanması gerekecektir. Kırklama, yeni 

doğanın, doğumundan kırk gün sonra kırk taş dolu kovadan dökülen suyla 

yıkanması, paklanmasıdır.  

Açan kırk gün olurken da ileri anneyi sonra çocuğu 

çimdirirsin. Eğer erkek çocuk ise ben giderim minare altından 

küçücek küçücek taşcağızlar toplarım sabahleyin. Getirir koyarım 

onları bir safa içine… Duru suyu yapınıyoz. O taşları dökersin tıkır 

tıkır bebeğin üstüne tava içinden. Kırk tane akça taşı… Kızı altınla 

kırklarsın. Erkeği taşla kırklarsın. Alırsın kovadan çanağa ya 

çanaktan kovaya bir kaşık bir kaşık hem sayarsın: “kırkla kırkladım, 

kırk birle pakladım.” (Fatime S., 28 Ağustos 2010, yaş: 80, kadın) 

Tuzlama ve kırklama adeti, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin gerçekleşir. 

Yeni doğan, her iki uygulamada da suyun temizleyici yönüne teslim edilir, 

uygulamanın ritüel gerekliliğinin yerine getirilişi ile koruma altına alınır. 

Geleneksel koruma pratiklerinin ardından yeni doğan, kültürel algılayış gereği, 

cinsiyet temeline dayalı bir yaşamın içinde yetiştirilmeye başlanır. Böylece artan 

yaşla çocuğun edineceği hitap şekli ve çocuğa karşı takınılacak tavır değişikliğe 

uğrar. Yaşa bağlı değişen hitapla birlikte yetiştirilme süreçleri de evreler halinde 

birbirini izler.  

IV. Alikoç Köyünde Çocuğun Gelişimi 

Alikoç Köyünde çocuk, yaş ve cinsiyete bağlı değişen hitaplar içinde 

gelişim evrelerine sahiptir. Kendini algılayabilir yaşa gelinceye kadarki yaşantısı 

boyunca çelat tabiriyle anılan çocuk, bu süre zarfında Güvenç’in kültürleme 

dediği sürece dahildir (1997: 85). Bu süreçte çocuk tuzlanıp kırklanarak tanımaya 

                                                           
 Bebeği yıkadıktan sonra… 



başladığı kültüre, anne-baba ve çevrenin etkisi altında dahil olur. Etki, büyükten 

küçüğe doğru akan ses, yönelen seslenişin kapalı ifadesi olan “çelat” hitabıyla 

sağlanır. Çünkü çelat büyükten küçüğe doğru giden bir yönelişi çağrıştırır 

mahiyettedir. Bu evrede olanı algılamak ve kendi dünyasını yaşamakla ilgili olan 

çocuğun üzerinde kültürün doğrudan yapılandırıcı vurgusuna rastlanmaz. Vurgu, 

cinsiyeti de içine katan haliyle küçüğüm evresinde belirgin bir şekilde hissedilir 

hale gelir. Bu evrede çocuk kendini rahatlıkla ifade edebilir. Aile ve çevrenin 

etkisini daha derinden hissederek bir nevi kültürlenmeyi yaşar (Güvenç, 1997: 

86). 

Küçüğüm teriminden sonraki hitap terimi kada’dır. Kada, söyleniş ve 

kelime dizimi itibariyle, büyük olan kişiye yaklaşıldığını hissettirir, yetişkinlerle 

kada’lar arasındaki konuşmaların içerik anlamında derinleşmiş bir yapı 

göstermeye başlamasıyla daha eşitlikli bir konum yaratmaktadır. Dolayısıyla 

karşılıklı ilişki ve etkileşime fırsat veriyor oluşundan dolayı bu sürece kültürleşme 

süreci denilebilmektedir (Güvenç, 1997: 287).  

 
         Çizim 2: Alikoç Köyünde çocuğun gelişim evreleri 

Her üç hitap terimi yani çelat, küçüğüm ve kada terimleri öznel 

yakınlıktan ziyade nesnel anlamlar üzerinden oluşur. Yani bir annenin çocuğuna 

çelat demesi kadar bir komşunun aynı çocuğa çelat demesi doğaldır. Dolayısıyla 

akrabalık bağından ziyade temel ölçüt tanışıklık bağıdır. Kesin yaş aralıklarından 

söz edilememekle birlikte, çelat küçük, kada ise büyük (veya erişkin)tür. Toplum 

nazarında, kültürel dinamiklerinin en rahat özümsenebileceği evre ise küçüğüm 

evresine denk gelmektedir. Buna ilaveten küçüğüm evresinde olan çocukların 

diğer evrelerde olanlara nazaran söz dinlemeye meyilli oluşları; anne veya baba 

rol modellerini taklide açık oluşları, bu evrede olan çocukların günlük yaşam 

içindeki rollerini belirginleştirmeye itmektedir. Ailenin dükkan alışverişine giden, 

komşular arası yaya haberleşme vasıtası halini alan, ailenin ekonomik gelirine 

çocuk bakımıyla dolaylı olarak katkı sağlayanlar yine küçüğüm hitabına sahip 

olanlardır. 

Çelat’taki gibi kesin yaş aralığından söz edilememekle birlikte ortalama 

olarak 6 ila 11 yaş aralığına denk gelen küçüğüm evresindekiler, köyün kültürel 

dokusuna iliştirilen bağlayıcı ilmiğe benzetilebilir. Bu ilmik ya bütünleştirecektir 

kültürün özünü ya da dağılımında başlangıç rolünü üstlenecektir. Evliliğin dolaylı 

çağrışımları, yine bu evrede sağlamlaştırılırken, özellikle kız çocuğu anne rolünün 

niteliklerini gözlem yoluyla edinecektir. Erkek çocuğu ise babasının rolüne 



bürünme hevesiyle, kahve önünde arkadaşlarıyla oturmaya yeltenecek, okula 

gitmek yerine babası gibi ava veya kasabaya

 gitmeyi seçecektir. Buradan da 

görüleceği üzere Radcliffe Brown’un ifadesiyle (1965: 38), birey kendi durumunu 

belli bir anne ve babanın çocuğu olarak tanımlamaya çalışacak, anne-babanın 

gittiği yoldan gidecektir. 

Erkek çocuklar için küçüğüm evresi, karşı cinsi tanıma evresidir. 

Yakınlaşma veya kaçınma tam da bu evrede yavaş yavaş belirginleşecektir. Bu 

evrede karşı cinse yakın durma eğilimi, erkek çocuğunun kişisel tavrı ve isteğine 

bağlı olarak değişir. Buna göre, 6 yaşında olan İsmail, annesi ile birlikte geldiği 

düğünde kalabalıktan sıkılıp bir kenarda otururken, onunla sohbet etmeye çalışan 

genç kızdan rahatsız olmaya başlar. Önce adını, ardından buraya kiminle geldiğini 

soran kıza, rahatlıkla cevap veren İsmail, yaşının sorulması üzerine gerginliği 

artar. Kızın aynı soruyu iki üç defa tekrar etmesi üzerine ise “ben daha küçüğüm” 

cevabını verir. Bu durumda, “ben daha küçüğüm” cümlesinin altında yatan anlam 

aslında yaşından dolayı kızla evlenemeyeceğidir.  

Kız çocukları için küçüğüm evresi, bir nevi anneliğe alışma evresi olarak 

görülebilir. Gözleme tabi olan ortam ve eylemler, köy yaşantısının ekonomik 

temelli şekillenişinde çocuğa yüklediği görevlerle açığa çıkar; anne-baba, geçici 

süreliğine terk ettiği rollere küçüğüm’ü yerleştirir. Bu noktada küçük kızların, 

anneliği küçük yaşta öğrenmeleri birkaç nedene bağlıdır. Bunlardan biri küçük 

yaşta yapılan evlilikler sonucu kız çocukları ile anneleri arasındaki yaş farkının 

azlığı, ard arda yapılan doğumların kardeşler arasındaki yaş aralığını daraltması 

ve son olarak geçimini tütün işinden sağlayan anne-babaların, küçük bebeklerini 

küçük ablalarına emanet ederek tarlalara gitmeleri veya hane içi görevleri yerine 

getirmeleridir. Bu zaman aralığı, geleceğin anne adayı için büyük bir öğrenme 

süreci, aynı zamanda kişiliğinin gelişiminde önemli bir dönüm noktasıdır. Kız 

çocuğu, kucağından ayırmadığı kardeşinin hal ve hareketine göre kendine bir rol 

çizer. Buna göre ya anne olur ya da kardeş (Adiller, 2011: 43). (Bkz.Resim 2-3-4) 

Kültürleme, kültürlenme ve kültürleşme süreçlerinin tümü, Alikoç Köyü 

kültürünün görmeyi dilediği kişilikleri oluşturur. Böylesi kişilikler ise 

merkezileşmiş konumu ile evliliklerin mora

 olmasına yol açar; evlilik dışı ilişki 

veya birlikteliklerin oluşabilme ihtimalini ortadan kaldırır. Evlilik düşüncesi, 

çocuğun çelat evresindeyken tomurcuklanır, küçüğüm evresinde olgunlaşır, kada 

evresinde de çiçek açar. Sonuç olarak, Alikoç Köyünde kişisel gelişimle birlikte 

ilerleyen kültürel algı, evliliği temel bilgi olarak zihne yükler. Bu bilgi, küçük 

yaşta başlayan hayat anlayışının, evlilik ilişkisi üzerinden kurgulanmasına, 

dolayısıyla evliliğin, yaşamın ve toplumun merkezine yerleşmesine yol açar 

(Adiller, 2011: 43). 

                                                           
 Alikoç Köyünde kasabaya inme ifadesi, araç-gereçlerin olmayışı yüzünden oldukça büyük bir 

öneme sahiptir. Kasabaya inebilen, sıradan köylünün yapmadığı şeyi yapmış olmakla eş değere 

sahiptir. Dolayısıyla kasabaya inen biri, diğerlerinin gözünde geçici de olsa farklılaşan bir konuma 

kavuşur. 
 Alikoç Köyü halkının sıklıkla kullandıkları bir kelime olup, mecburi/mecburen anlamını 

taşımaktadır. 
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Resim 2: Kendisine emanet edilen kardeşiyle sokağa çıkan küçük abla.  



 

 
Resim 3: Birgül, kendisine emanet edilen yaşça küçük akrabasıyla 

birlikte. 

 
Resim 4: Anne-babalarının tarlaya gitmeleri sonucu evde yalnız kalan 

abla kardeş  



 
                   Resim 5: Sevda, ablasının kızı Nazar’ı kollarken. 

 
                                   Resim 6: İki Yörük genç kız  
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RESNE VE YÖRESİ TÜRK AĞIZLARINDA  

ÜNSÜZLERİN KALIN VE İNCE VARYANTLARININ 

KULLANIMI 

Oktay AHMED
*
 

Giriş 

Makedonya Cumhuriyeti’nin nüfusu, 2002’de yapılan son sayımlara göre, 

2.022.547’dir. Bunlardan 77.959’u kendi etnik kökenini Türk olarak beyan 

etmiştir (Државен завод за статистика, 2005, стр. 35). Bu da, toplam nüfus 

sayısının %3.96’sını teşkil etmektedir. 

Resne kasabası, yöresiyle beraber Prespa bölgesinde yer almaktadır. 

Prespa’da bir de kendi adını verdiği Prespa Gölü bulunmaktadır. 

Resne belediyesi, Resne kasabasını ve etraf köyleri kapsamaktadır. Bu 

belediye, Prespa bölgesinin neredeyse tamamını içermektedir. 

Resmi rakamlara göre, Resne belediyesinin 16.825’lik toplam nüfusundan 

Türklerin sayısı 1.797’dir (Државен завод за статистика, 2005, стр. 35). 

Yüzdelik olarak, Resne’de nüfusun %10,69’u kendini Türk olarak hissetmektedir. 

Buradan 1670 yılında geçen Evliya Çelebi, Prespa bölgesinin bazı köyleri 

ve Resne kasabası hakkında ayrıntılı bilgileri “Seyahatname”sinde vermiştir. Bu 

bilgiler, “Seyahatname”nin 1928 basımı olan VIII. cildinde bulmak mümkündür. 

(Çelebi, 1928, s. 744-747). Bu bilgilere göre, 1670 yılında Resne kasabasında 

“180 ev, iki mahalle vardır. Yarısı müslüman, yarısı keferedir.” (Çelebi, 1928, s. 

744). 

Bu yörenin ağızlarıyla ilk ilgilenen Louis K. Katona, 1969 yılında 

yayımladığı “Le Dialecte Turc de la Macédoine de L’ouest” adlı eserinde, Resne 

ağzını ele almaktadır, ancak bu Fransız dilcisi tüm ağız özelliklerini iyi 

aktaramamıştır (Katona, 1969). Dolayısıyla, bu eser bugün çok yetersiz 

sayılmaktadır. 

Bu ağızlar üzerine daha kapsamlı çalışmalar ancak 2000’li yıllarda 

başlanmıştır (Ahmed, 2001, 2003, 2004, 2007, 2008). 

 

Ünsüzlerin Kalın ve İnce Varyantlarının Kullanımı 

Standart Türkiye Türkçesinde ünlü-ünsüz uyumunun varlığından dolayı, 

ünsüzlerin kalın ve ince varyantlarına ayrı harfler bulunmamaktadır. Ünlü-Ünsüz 

uyumuna göre, kalın ünlü içeren hecelerde ünsüzler de kalın, ince ünlü içeren 

hecelerde ünsüzler de ince telaffuz edilmektedir. Tabii, bazen yabancı kelimeler 

istisnai durumlar oluşturabilir. Standart Türkçede bunu çözmek için, bir hecede 

kalın ünlüden önce ince ünsüz gelmişse, o kalın ünlünün üzerine şapka (düzeltme) 

işareti (^) koyulur. Böylece, ünsüzün ince okunması gerektiği belirtilmiş olur. 

Örneğin: kâfir, gâvur, lâstik, vb. 
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Ancak, söz konusu olan Türk ağızlarında ünlü-ünsüz uyumuna her zaman 

rastlanmadığı için, kalın ve ince ünsüzleri özel olarak göstermek gerekmektedir. 

Bu özellik, tabii ki sadece bu yöre Türk ağızlarıyla ilgili değildir. Tüm Türk 

ağızlarında da buna rastlanmaktadır. 

 

Resne ve Yöresi Türk Ağızlarında Ünsüzlerin Kalın ve İnce 

Varyantlarının Kullanımı 

Devamda, yöre ağızlarında kalın ve ince ünlülerin kullanışları örneklerle 

verilecektir. 

1. Kalın [ġ] ve ince [g] ünsüzü 

Standart Türk alfabesinde hem ince, hem de kalın “g” sesi için tek bir 

işaret mevcuttur: “g”. Resne ve yöresinde yaptığımız saha çalışmalarında, 

topladığımız malzemelerde ince varyant için Standart Türkçede kullanılan işareti, 

[g], kalın varyant için ise [ġ] işaretini kullandık. Yine de, bunların aslında iki 

tamamen farklı ses olduğunu unutmamak gerekir (Čaušević, 1996, s. 20). 

1.1. Kalın [ġ] ünsüzü, içinde kendisinin de bulunduğu ve heceyi kuran 

kalın ünlülerle beraber kullanılır. Örneğin: Áġaçe < Ağa, áġır < ağır, áġḷadım < 

ağladım, aġḷaşácays < şikayet edeceğiz, aġḷaşmásınız < şikayet etmeyesiniz, 

aġḷatacák < ağlatacak, aḳşamḷíġıni < akşamlığını (akşam yemeğini), anḷatmaġá < 

anlatmağa, aşiʹġımın < aşığımın, áyaġa < ayağa, báġḷar < bağlar, báḷıġa < balığa, 

bastíġım < bastığım, Bóḷġar < Bulgar, bráġarḷar < bırakarlar, çáġır < çağır, 

çaġırálım < çağıralım, çeḳışméġıni < çekişmeğini (çekişmesini), çóġusi < çoğu, 

dóġanḷar < doğanlar, dóġar < doğar, dóġri < doğru, eḳméġımi < ekmeğimi, 

eyḷíġınız < iyiliğiniz, otúrmaġa < oturmağa, táuġum < tavuğum, uyúmaġa < 

uyumağa, yáġmiş < yağmış, vb. 

1.2. İnce [g] ünsüzü ise, heceyi kuran ince ünlülerle beraber aynı hecede 

kullanılır. Örneğin: áñgi < hangi, astáḷıgi < hastalığı, áyagi < ayağı, báşagi < 

başağı, bégenmiş < beğenmiş, biáñgi/birañgi < bir hangi (bir, herhangi (bir)), 

bóndrugi < boyunduruğu, cigérımın < ciğerimin, çö́cüge < çocuğa, dági < dağı, 

dǘgün < düğün, dǘşege < döşeğe, éger < eğer, éḳmege < ekmeğe, geçınírdıḳ < 

geçinirdik, géçırır < geçirir, geléym < geleyim, geliʹnımın < gelinimin, gelírım < 

gelirim (geliyorum), gemiḳlérıni < kemiklerini, gendilérının < kendilerinin, 

gendísıne < kendisine, géndımız < kendimiz, getírmişler < getirmişler, 

getırebilírıs < getirebiliriz, getırmésın < getirmeyesin, giʹtsın < gitsin, giʹyınmiş < 

giyinmiş, gidecéys < gideceğiz, gidéḷım < gidelim, gidérsın < gidersin, girecéys < 

gireceğiz, gö́rmesın < görmesin, gö́sterır < gösterir, gömleçésıni < gömleğini 

(gömleciğini), görésın < göresin, görmélım < görmeyelim, görmiʹşım < 

görmüşüm, günátır < günahtır, gündérırler < gönderirler, gürecén < göreceksin, 

güréym < göreyim, ḳáşigi < kaşığı, sabáḷıgi < kahvaltıyı, táugi < tavuğu, tópragi 

< toprağı, yági < yağı, yémege < yemeğe, yiʹgit < yiğit, vb. 

1.2.1. İnce [g] ünsüzü bazen kalın ünlü içeren hecelerin başında da 

gelebilir, ancak bu durum sadece yabancı kelimelerde görülür: gáur < gâvur, 

Gávato < Gâvato (Resne ve Manastır arasında bir köy), vb. 

 



2. Kalın [ḳ] ve ince [k] ünsüzü 

Bu iki ünsüz eski Anadolu Türkçesinde de ayrı ayrı yazılıyordu 

(Korkmaz, 1980, 502). Arap harfleriyle kalın [ḳ] ünlüsünün karşılı [ق] (kaf), ince 

[k] ünlüsünün karşılığı ise [ك] (kef) olarak veriliyordu. Bugün Standart Türk 

alfabesinde her iki ses için aynı bir işaret öngörülmüşse de, neredeyse tüm Türk 

şivelerini temsil eden çok sayıda Türkologların 1991-1994 yılları arasında 

yaptıkları çeşitli toplantılarda gözden geçirilen ve kabul edilen 34 harflik “Ortak 

Türk Alfabesi”nde (Ercilasun, 1996, s. XIII) ise, bu iki ses [k] (ince varyant) ve 

[q] (kalın varyant) olarak gösterilmiştir (Ercilasun, 1996, s. 279). 

Resne ve yöresi Türk ağızlarında bu iki sesin hecelerde ayırt edici özelliği 

bulunmamaktadır, ancak ayrı sesler olduğu için, burada ayrı ayrı verilmiştir. Her 

iki sesle kurulan çok sayıda kelime olduğu için, örnek bulmakta zorluk 

çekilmemektedir. 

2.1. Kalın [ḳ] ünsüzü şu durumlarda kullanılmaktadır: 

2.1.1. Heceyi kuran kalın ünlülerle aynı hecede kullanılır: áḷayḳan < 

halayığın, áyḳırsın < haykırsın (şarkı söylesin), baḳáym < bakayım, biʹrḷıḳte < 

birlikte, bráḳtın < bıraktın, çaracáḳtır < çağıracaktır, çeḳíşırler < çekişirler, 

çeḳıḷírmiş < çekilirmiş, çiʹḳar < çıkar, çiʹḳıḳ < çıkmış (olan), çiʹpḷaḳ < çıplak, 

eyḷíḳle < iyilikle, gecḗḳa < geceye kadar, geçınírdıḳ < geçinirdik, geramitḳáyle < 

kiremitle, girírdıḳ < girirdik, iʹçḳırıḳ < hıçkırık, iʹḳımız < ikimiz, ḳápiy < kapıyı, 

ḳári < karı, ḳáşigi < kaşığı, ḳóliba < kulübe, ḳómbayḷar < biçer döverler, taúḳḷari 

< tavukları, vaḳítḷarda < vakitlerde, yóḳardan < yukarıdan, yóḳari < yukarı, vb. 

2.1.2. Kalın [ḳ] ünsüzü, heceyi kuran ince ünlülerle de kullanılabilir, 

ancak bu durumda istisnasız bir şekilde ünsüz sadece hecenin sonunda 

bulunabilir: beḳleyébilır < bekleyebilir, çeḳmeḳ < çekmek, çiḳ < çık, çiḳtiʹysem < 

çıktıysam, dirseḳ < dirsek, eḳmeḳ < ekmek, teḳ < tek, vb. 

2.1.3. Saha çalışmalarında sadece tek bir örnekte kalın [ḳ] ünsüzünün 

aynı hecede ince ünlüden önce geldiğine rastlandı: ḳliʹse < kilise. Fakat, Türkçede 

iki ünsüzle başlayan bir hece türü olmadığı, dahası baştaki iki ünsüz arasında 

eskiden bir ünlünün ([ı]) varlığı ve o zamanlar orada bugünkü kalın [ḳ] yerine 

ince [k] ünsüzünün bulunuşu (“kilise”), bugün kalın [ḳ] ünsüzünün yine de ince 

[i] ünlüsüyle doğrudan doğruya temasta olmadığına delildir.  

2.2. İnce [k] ünsüzü şu durumlarda kullanılır: 

2.2.1. Heceyi kuran ince ünlülerle aynı hecede, ancak sadece ince ünlüden 

önce, daha doğrusu hecenin başında bulunabilir. Yukarıda da belirtildiği gibi, 

hecenin sonunda bulunursa, o zaman ince [k] yerine, kalın [ḳ] ünsüzü kullanılır. 

Örneğin: benımkiʹleri < benimkileri, biʹˬkerem < bir kere, érkeḳler < erkekler, 

érkes < herkes, gelírken < gelirken, keiʹfle < keyifle, kére < kere, kereḳ < kere, 

kesecéys < keseceğiz, kö́verır < koyuverir (salıverir), körǘrüs < koyuveririz 

(salıveririz), kǘpri < köprü, kǘpriy < köprüyü, kǘpüḳ < köpük, küpéklerden < 

köpeklerden, şkémbey < işkembe, téşekür < teşekkür, ǘküz < öküz, ükümdárının < 

hükümdarının, üzmékara < hizmetkâra, vb. 

2.2.2. İnce [k] ünsüzünün bazı örneklerde ince değil de kalın ünlülerle 

aynı hecede bulunduğu görülebilir, ancak tüm bu örnekler yabancı dillerden girme 



kelimelerdir: iʹkaye < hikâye, iʹkayey < hikâyeyi, úkumet < hükûmet, dǘkanda < 

dükkâna/dükkânda, kor < kör, kórḷar < körler, vb. 

 

3. Kalın [ḷ] ve ince [l] ünsüzü 

Bu iki ünsüzün de kullanımı, yer aldıkları hecedeki ünlü türüne göredir. 

İnce [l] varyantı, ince ünlülerle, kalın [ḷ] varyantı ise, kalın ünlülerle kullanılır. 

Standart Türkçede bu kuraldan istisnai durumları sadece yabancı kelimeler 

oluşturmaktadır. Ancak, Resne ve yöresi Türk ağızlarında bu kural her zaman 

geçerli değildir (ayrıntılar 3.2.1.’de). 

3.1. Kalın [ḷ] ünsüzü, hecenin çekirdeğini oluşturan kalın ünlülerle aynı 

hecede kullanılır: áḷayḳan < halayığın, aḷmásın < almayasın, áḷti < altı, 

aḷtmiʹjeden < altmışa kadar, anḷaşmadiʹseler < anlaşamadıysalar, anḷayámaz < 

anlayamazmış (anlayamıyormuş), bóşçaḷıḳ < bohçalık, dáḷġaḷu < dalgalı, dúruḷun 

< durun, évaḷa < eyvallah, İstámboḷ’da < İstanbul’a, ḳóinḷar < koyunlar, mártufaḷ 
< martaval, nápaḷım < ne yapalım, páḷḷiḷıḳ < pahalılık, peştémaḷḷi < peştamalı, 

sabáḷıgi < kahvaltıyı, taúşanḷar < tavşanlar, topḷâciʹm < toplayacağım, 

yabaniḷíḳḷarın < yabanîliklerin, yoḳḷáym < yoklayayım, zápḷamiş < saplamış, vb. 

3.2. İnce [l] ünsüzü, heceyi kuran ince ünlülerle beraber aynı hecede 

kullanılır: aliʹm < alayım, anasiʹyle < anasıyla, başçelérıni < bahçelerini, délidi < 

değildi, dil < değil, dö́vlet < devlet (hükümdar), dǘlber < dilber, ével < evvel, 

éylendın < eğlendin (geç kaldın), gelírım < gelirim (geliyorum), ḳabā́tli < 

kabahatli, ḳırstiyánçeler < Hristiyanlar, ḳurdélami < kurdelemi, ḳúvetli < 

kuvvetli, miʹliʦler < milisler/polisler, temizlḗsın < temizleyesin, ǘli < ölü, vb. 

3.2.1. Bu ağızlarda, bir pozisyonda (kelimenin sonu veya içinde) eklerin 

genellikle tek bir veya en çok iki varyantı olduğu için (Ahmed, 2007), ince [l] 

ünsüzünün başka seçimi olmadığı durumlarda, bu ünsüzü kalın ünlüyle aynı 

hecede görmek mümkündür: gelírım < gelirim (geliyorum), gelírmiş < gelirmiş, 

gelı́rken < gelirken, gélır < gelir, témbelın < tembelin. Bu örneklerden de 

görüleceği üzere, kelimenin sonunda bulunan bu ince [l] ünsüzü, ünlü-ünsüz 

uyumuna uyarak, aslında o kelimede ince ünlüden sonra gelmiştir, fakat ardından 

gelen tek varyantlı ekte kalın ünlü varsa, hem ince [l] ünsüzü hem de ekteki kalın 

ünlü kendilerini korumuşlardır. 

Sonuç 

Resne ve yöresi Türk ağızlarında ünsüzlerin kalın ve ince varyantları 

kullanılmaktadır. 

Standart Türkçedeki ünlü-ünsüz uyumu bu ağızlarda her zaman geçerli 

değildir. Bu konuda söz konusu ağızların en önemli özelliği, ince hece sonunda 

kalın [ḳ] ünsüzünün kullanılmasıdır. Diğer farklı durumlara ise şu nedenlerden 

dolayı rastlanmaktadır: 

 Eklerin varyant azlığı, kelimenin son hecesindeki ince ünsüz ve 

ekteki kalın ünlünün korunmasına yok açar; ve 

 Yabancı kelimeler. 

Kalın ve ince varyantları olan ünsüzlerin bu özellikleri, hepsinde olmasa 

bile, öteki Makedonya Türk ağızlarında da görülmektedir. 



 

Çevriyazı İşaretlerinin Anlamı 

<  İşaretin solunda ağızlardan derlenen örnek, sağında ise Türkiye 

Türkçesi karşılığı. 

ˬ Vurgu gruplarını oluşturan kelimeleri birleştirir. 

á Vurgulu A ünlüsü. 

ā́ Vurgulu uzun A ünlüsü. 

é Vurgulu E ünlüsü.  

ḗ Vurgulu uzun E ünlüsü. 

g İnce G ünsüzü. 

ġ Kalın G ünsüzü. 

í Vurgulu I ünlüsü. 

iʹ Vurgulu İ ünlüsü. 

k İnce K ünsüzü. 

ḳ Kalın K ünsüzü. 

l İnce L ünsüzü. 

ḷ Kalın L ünsüzü. 

ñ Nazal N ünsüzü. 

ó Vurgulu O ünlüsü. 

ö́ Vurgulu Ö ünlüsü. 

ʦ T ve S arasında bir ünsüz. 

ú Vurgulu U ünlüsü. 

ǘ Vurgulu Ü ünlüsü. 
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RAİF NECDET (KESTELLİ)’İN UFÛL ADLI ESERİNDE BALKAN    

SAVAŞINDA EDİRNE’NİN SOSYAL YAPISI VE OSMANLI    

İMPARATORLUĞU’NUN ÇÖKÜŞÜ İLE İLGİLİ TESPİTLERİ 

 

Eren AKÇİÇEK
*
  

GİRİŞ 

Balkan Şavaşı yenilgisi ve felaketleri Osmanlı aydınlarının düşünce 

yapısında bir dönüm noktası olmuştur. Aydınlar, yenilgi ve yıkımların nedenlerini 

araştırmış, öz eleştiri yapmışlar ve toplumsal sorunlarla daha derinden 

ilgilenmeye başlamışlardır. Balkan yenilgisinin eğitimle ilgili olduğunu ileri 

sürenler olmuştur
1
.  

1910’da Edirne’de Redif Taburu Kumandanlığı yapan Raif Necdet
2
 bu 

görevi sırasında gözlemlediği olayları ve 1911’de Bulgarlar arasında yaşadığı altı 

aylık esaret hayatını 1913 yılında yayınladığı Ufûl adlı anı kitabında yazmış ve 

yakından gördüğü Avrupa uygarlığı ile Osmanlılar arasında, gerek Osmanlı 

ordusu ile Bulgarlar arasında son derece gerçekçi, çarpıcı eleştirel karşılaştırmalar 

yapmıştır. Raif Necdet Ufûl’ü gençliğe ithaf etmiştir. Kitap 2001 yılında 

“Osmanlı İmparatorluğunun Batışı (Ufûl) Edirne Savunması”  adı ile yeni yazı ile 

yayınlanmıştır
3
.   

Raif Necdet Kestelli ve edebi kişiliği ile ilgili en geniş araştırma Ayfer 

Yılmaz tarafından yapılmıştır.
4
 

1. Edirne Şehrinin Sosyal Yapısı  

Edirne tarih boyunca pek çok istilaya uğramış, büyük felaketler ve acılar 

yaşamış bir serhat şehrimizdir.
5
  

Sosyal hayat fakirlik ve sefaleti yansıtıyordu.   

                                                           
*
 Md. PhD.,Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi İzmir 

1 Yahya Akyüz Balkan Savaşlarının Eğitimsel Nedenleri ve Sonuçları 90. Yılında Balkan Savaşları 

ve Lüleburgaz Muharebeleri 26 Ekim 2002 Editör, Hüseyin Salman, Ali Arslan Kırklareli 2004 s, 

89-91. 
2 Raif Necdet Kestelli, Yazar, (1881 İzmir – 1937 Londra) 
3 Raif Necdet Kestelli Osmanlı İmparatorluğu’nun Batışı (Ufûl) Edirne Savunması Yayını 

Hazırlayan Veliye Özdemir İstanbul 2001, 171 sf. 
4 Ayfer Yılmaz Hisler ve Fikirler Işığında Raif Necdet Kestelli, Ankara2006. 
5 Bekir Sıtkı Baykal, Edirne’nin Uğramış Olduğu İstilalar, Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü 

Armağan Kitabı, II. Baskı, Ankara 1993. s179-195  



“Güzergâhta tabiat ne kadar cazip ve muhteşem ise imar da o kadar 

miskin ve sefil idi. Kararmış tenekelerden evler, hayatsız birer siyah kaplumbağa 

gibi… … şimendiferle ilk defa olarak şehrimize gelen bir yabancı şu sefil 

güzergâhı gördükten sonra biz ve payitahtımız hakkında nasıl fena nasıl korkunç 

fikirler beslemez? Biz ki –sınıf geçmek isteyen öğrenci gibi- Avrupa’ya kendimizi 

beğendirmeye, medeniyet yeteneğimizi göstermeye ve ispata mecbur hatta 

mahkum bir milletiz!”
6
 “Harbin şehirlere verdiği toplumsal kansızlık, sükun ve 

hayasızlık şimdiden buraya sirayet etmiş” “… dar ve düzensiz sokaklar 

karşılıyor; her göz atışımı miskin ve ahenksiz binalar karartıyor” “ Korkarım ki 

Edirne bu metrukluğunun, medeniyetsizliğinin cezasını bize müthiş bir intikam ile 

vermesin…” “Artık hatalarımızı, gafletlerimizi görelim ve itiraf edelim. 

İlerlemeye mani alışkanlıklarımızı acımasızca ortaya dökelim. Kendimize 

elimizde dürbün ile bakmayalım. Şahsımızın milli şahsiyetimizin müthiş, amansız 

bir eleştirmeni olalım. Ben uyanış için başka bir ışık vasıtası bulamıyorum.”“… 

Temiz bir lokanta,  temiz ve muntazam bir hotel, temiz ve ferah bir gazino, bir 

kıraathane bulmak imkânsız.”“… ahır avlularında bulunan lokanta şeklinde aşçı 

dükkânlarından yemek yemeye mahkûm!” “Şehrin ‘Eski Mahkeme’ dedikleri 

yangın yerinde yeni ve muntazam evler yapılmış; oldukça geniş sokaklar açılmış. 

Fakat bu yeni ve mamur mahallenin sakinleri hep Hristiyan. İslam mahalleleri 

dar sokakları, karanlık evleriyle esrarengiz köhnelikler içerisinde uyukluyor”
7
  

2. Askerin Tecrübesizliği 

Raif Necdet: “Türk askeri dünyanın en mükemmel askeridir.” “… fennin 

şiddetle talep ettiği askeri terbiyeyi görmeye muhtaçtır. Bu ihtiyaç tatmin 

edilmedikten sonra en sağlam, en ırki kahramanlıklar bile ne kadar hiç, ne kadar 

naçizdir.
 8
 

Ellis Ashmead Bartlett
9
  “Anadolu’dan İstanbul’a sevk edilen tabur ve 

tugaylardaki askerlerin hepsi çok tecrübesizdi” “Osmanlı ordusunda halihazırda 

kullanılan bir tane makineli tüfeğe rastlamadım…”
10

 demektedir. Abdullah 

Paşada
11

 mağlubiyete asker sayısının yeterli olmaması
12

, yeterli sayıda cephane 

bulunmaması
13

 ve askerlerin talim açısından eksikliğini
14

 önemli sebepler 

arasında göstermektedir. 

                                                           
6 Raif Necdet Kestelli, A.g.e., s.11 
7 Raif Necdet Kestelli, A.g.e., s.14 
8 Raif Necdet Kestelli, A.g.e., s.16 
9 Ellis Ashmead Bartlett, İngiliz Gazeteci ve Siyaset Adamı (11 Şubat 1881- 4 Mayıs 1931) 
10 Ellis Ashmead Bartlett,  Türklerin Rumeliye Vedası İstanbul 2012 s,82. 
11 Abdullah Paşa (1852 Trabzon- 25 Nisan 1937 İzmir). 
12 Tahsin Yıldırım, İbrahim Öztürkçü,1328 Balkan Harbi’nde Şark Ordusu Kumandanı Abdullah 

Paşa’nın  Balkan Harbi Hâtırâtı,  İstanbul 2012, s.41 
13 Tahsin Yıldırım, İbrahim Öztürkçü, A.g.e.., s.44 
14 Tahsin Yıldırım, İbrahim Öztürkçü, A.g.e.., s.51 



Raif Necdet “fensizlik, fenne hürmetsizlik bizim damarımıza işlemiş”
15

 

demektedir. 

Balkan savaşları sırasında İstanbul’da bir konuşma yapan Anadolu Hisarı 

İttihat ve Terakki Kız Mektebi Öğrencisi Nezihe Muhlis,  ticaret ve sanata önem 

vermeyip çocuklarımızı hep memuriyete teşvik etmemiz sonucunda ekonomik 

sıkıntıya düştüğümüz görüşündedir. İktisadi hayata sahip olmayan bir millet, 

hiçbir vakit sürekliliğini sağlayamaz. Askeri kuvvet ekonomide güçlü olunursa 

sağlanır
16

 demiştir. 

3. Sağlık Hizmetlerinin Kötülüğü 

Balkan savaşlarında ölümlerin yüzde 60’ı düşman saldırısından değil 

salgın hastalıkların sonucuydu.  Kolera salgını Anadolu’dan gelen birlikler 

aracılığıyla orduya bulaşmış idi.  Hastalar trenle İstanbul’a gitmiş ve İstanbul’a 

da hastalık salgını bulaştırılmıştı.
17

 Kolera Balkan Savaşının gidişini de 

etkilemiştir.  İstanbul Yeşilköy bir kolera tarlası idi. Hastalar, yaralılar ve cesetler 

ile tam bir dehşet manzarası gösteriyordu.  Almanya’da getirilen seyyar 

hastanelerden bazıları hiç açılmadan düşman eline geçmişti. 

Bartlett “Türk Sıhhiye hizmetleri o kadar yetersizdi ki, yaralılara ilk 

yardım bile zor uygulanıyordu.” “Atlı ambulans yoktu, sedyeler de çok azdı.” 

“Ağır vak’alar ise yerde ölüme terk ediliyordu”
18

 demiştir 

Tevfik Sağlam
19

 I. Dünya  savaşı yıllarında III. Orduda, Osmanlı 

ordusundaki on ölümün dokuzunun hastalık, donma ve açlık sebebi ile ancak bir 

ölümün silah yaralanması neticesinde olduğunu belirterek, aynı dönemde Alman 

ordusunda on ölümün dokuzunun silah yaralanması, ancak bir ölüm diğer 

sebeplerden kaynaklanmıştır
20

 .  

4. Yokluklar 

Tuz, şeker, gaz ve un azalmıştı. Raif Necdet şunları söylemektedir “ 

Maddi mahrumiyetin dayanılmaz devresi başladı. Hele tuzsuzluğun yaptığı tesir 

pek elim. Tuzun, şekerin insanlarca bu derece kıymet kazanacağını önceden 

düşünmek değil, hayal bil edemezdim. Meğer mide ihtiyacı pek zalim ve amansız 

                                                           
15 Raif Necdet Kestelli, A.g.e., s.73 
16 Şefika Kurnaz, Balkan Savaşında Kadınlarımız, İstanbul 2012, s.41. 
17 İlter Uzel, II. Meşrutiyet Döneminde (1908-1918) Osmanlı Ordusunda Sağlık Hizmetleri, IV. 

Askeri Tarih Semineri Bildirileri, Ankara, 1989 s.206-237; Selda Kaya Kılıç 1. Balkan Savaşı 

Döneminin Sağlık Hizmetleri ve Koşulları (1912) 9. Askeri Tarih Semineri Bildirileri. 2006, 

Ankara, s 275-287. 
18 Ellis Ashmead-Bartlett, A.g.e.,  s. 156 
19 Tevfik Salim Sağlam, (Ali Tevfik Salim) ( 27 Mayıs 1882, İstanbul - 11 Temmuz 1963, İstanbul), 

Türk bilim adamı, askeri hekim. 
20 Tevfik Sağlam, III. Orduda Sıhhi Hizmet, İstanbul, 1941, s73-75 



imiş! Çadırlarda bulunduğumuz gece gaz yerine, camilerde olduğu gibi yağ 

yakıyoruz. Artık geceleri karanlık içindeyiz.
21

 24 saate 400 grama indirilen 

süpürge tohumu vesaireden yapılan tuzsuz ekmek bu gün yüz gram daha indirime 

uğramıştır.  Fırınlar önce arpa ekmeği çıkardılar, daha sonra arpa ve mısır 

karıştırarak ekmek yapılmaya başlandı. Durumun gittikçe kötüleşmesi üzerine 

süpürge tohumu ve kuşyemi ekmeğe girdi.  Ekmeklerde tuz yerine peynir 

salamura suları ilave edildi”
22

.  

Gazeteci Bartlett “ Ekmeğin tadı o kadar kötüydü ki insan bir lokma 

aldıktan sonra kaynanasını görmüş gibi oluyordu”
23

demektedir. 

5. Açlık 

Raif Necdet: “ Açlıktan, sefaletten yorgun bitap düşmüş zavallı hezimet 

kafilesine çok az miktarda ekmek veriliyor, saray içinde bulunan subaylara bir 

kilo küflü ekmeğin dörtte biri veriliyordu. Asker ile hemen büsbütün aç kalıyor, 

ağaç kabuklarını yemeğe mecbur oluyorlardı. Açlıktan ve sefaletten pek çok asker 

vefat ediyordu.”
24

 “Yalnız Selanik, Serez, Kavala ve Dedeağaç havalisinde 

yüzbini aşkın Müslümanın, günahsızın vahşiyane, zalimane katlinden sonra 

Edirne’de yirmi bin esir açlıktan gaddarca öldürülmüştü.”
25

  

İngiliz gazeteci Bartlett’de “Kimi askerler de nerede bir yığın kuru ot 

görse kendini oraya atıyordu.”
26

demektedir.  Otlardan dolayı zehirlenme 

vakkaları başlamış ve yenmesi yasaklanmıştı. 

Celal Bayar
27

, “… Kumandan adeta açlıktan ölüyordu. Emir subayları 

tırnakları ile evin fakir bahçesindeki toprakları kazarak bir iki mısır kökü 

çıkarmaya çalışıyorlar ve  buldukları kökleri bir parça un ile bulamaç yaparak 

pişiriyorlardı. İşte 175 bin kişiye kumanda eden zatın bütün yiyeceği bundan 

ibaretti. Gazeteci Smith Bartlet, bunlara acıdı ve yanında getirdiği birkaç kutu 

konserveyi verdi. Üç gün Paşa’yı besledi. Abdullah Paşa İngiliz gazeteciye ‘Siz 

olmasaydınız ayakta duramayacaktım”
28

 demiştir. 

6. Hayvanların Bakımsızlığı 
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Raif Necdet “Gıdasızlıktan son günlerde zayıflık ve bitkinlik timsali 

haline giren zavallı atımla, Edirne’ye indim”
29

 demekte olup “Telef olan 

hayvanların sayısı pek çok… Yem olmadığı için binek hayvanlarının önemli bir 

kısmı itlaf ediliyor”
30

 demektedir. 

Bartlett “İlk alınan atlar topları taşıması için görevlendirilecek tramvay 

atlarıydı. Daha sonra araba çeken atlar toplandı. Sonunda, İstanbul’da kala kala 

yaşlı, sefil atlar kaldı. Harbin bitmek bilmez iştahı devam ettikçe bunlar da 

ordunun hizmetine alındı. Böylece sokaklarda nadiren iki beygirlik arabanın, 

etinden bir kangal sucuk yapılamayacak bir hayvan tarafından çekildiğine rastlar 

olduk”
31

  demektedir. 

7. Hava Şartları 

Türk askeri yanız düşmanla değil aynı zamanda fedakârca açlık ve 

tabiatla savaşmakta, çeşitli kıtalarda soğuktan donma ve kar altında kalma ve 

ölüm vakaları da sık olmaktadır
32

. 

 Bartlett “Tüm birlikler son üç günü çorak tepelerde, insanı bıçak gibi 

kesen o buz gibi soğukta battaniyesiz sadece üzerlerindeki elbiselerle geçirdi”
33

 

demektedir. 

Edirne ve çevresinde esir kamplarında bulunan askerler yazlık elbiselerle 

açık arazide geceliyorlardı.   Türk askerleri arasında donma vakaları sık görülmüş 

Doktor Kirschner
34

 pek çok askere ampütasyon uygulamak zorunda kalmıştır
35

.  

Abdullah Paşa’nın Balkan Harbi hatıralarında da düşmandan ziyade hava 

şartları ile mücadele edildiği anlaşılmaktadır
36

.   

Balkan savaşına katılan Ömer Seyfettin
37

 de hatıralarında “Gece o kadar 

soğuk oldu ki çarıklarım donmuş ayağımı  kıpırdatamıyorum, soğuktan hiç 

uyuyamadım” demektedir
38

.   

Göç 
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Raif Necdet Kestelli göçü şu ifadelerle anlatmaktadır: “Göçmen 

kafilesine rastladım. Düşman zulmünden kaçmayı başarmış olan bu zavallı 

Müslümanları simalarında yeniden ruha nüfuz eden öyle acı ve derin bir gam 

manası vardı ki titredim. Ayakları çıplak kadınlar, omuzlarında acı bir kamburla 

yürüyor; rahatsızlık veren bir yavaşlıkla ilerleyen sefil eşyalarla dolu öküz 

arabaları gözleri ıslak ihtiyarlar ve çocuklar taşıyordu. Of yarabbi! Burada her 

şey, her manzara kalbe hazin bir hicran vermekte ne kadar etkili, ne kadar 

tesirli… Biçare acılar memleketi!”
39

  

Zulüm 

Esir Türk askerleri açlık, süngü darbeleri, kurşunlama, donma, hastalık 

sonucu şehit olmuşlardır
40

.  

“Edirne’de esir askerler aç bırakılmak suretiyle öldürülmüş!... Zavallı 

Edirne savunucuları Bulgar zulmüyle her Dedeağaç havalisinde yüz bini aşkın 

Müslüman, günahsızın vahşiyane, zalimane katlinden sonra Edirne’de yirmi bin 

esirin açlıktan gaddarca öldürülmesi… Lakin bu zulüm, bu vahşet unutulmaz ey 

Türkler, ey Osmanlılar… Of!”
41

 

Justin McCarthy
42

,  Bulgarların Eline Geçen 40.000-50.000 esirden 

yarısının canlı kaldığını bildirmiştir. 6.000 kişi adadaki kampta, 15.000-20.000 

esir ırmak kıyılarında ölmüşlerdir. Günde 200 kişi ölmüştür
43

. 

Fransız gazeteci Georges Remond
44

 “Yine de gerçek dehşeti, cehennem 

kapılardan birkaç defa girmiş, çıkmış bir ressam bile tasvir edemez” 

demektedir
45

.   

İstanbullu zengin Müslümanlar savaşta yaralanan ve koleraya yakalanan 

yahut da açlıktan erimiş, bitkin, neredeyse ölüm derecesine varmış Osmanlı 

askerlerinin yürekler acısı sefalet ve ıstırabı karşısında da kayıtsız kaldılar. 

Eğitim 
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Raif Necdet: İlk duyduğum emel,  Bulgarların ruhunu, milli ve sosyal 

hayatını incelemek ve araştırmak oldu.  “Bana Bulgarlar harbi nasıl kazandı? 

diye sorarlar cevabım pek kısa ve kesindir: - Okullarla, özellikle ilkokullara…”
46

 

“Ah biz Türkler, genel itibarıyla tarihimizi bilmez, tarihimiz ile ruhumuz 

arasında samimi ve ateşli bir irtibat tesis edemezken onlar, o dünkü çobanlar o 

tarihi bizden çok iyi biliyorlar; ve bu bilişlerden ruhları için, bizim aleyhimize 

olarak, ne idealler ne hayatlar, ne kuvvetler çıkarıyorlar. Bulgarları nasıl 

okullarda bu metin terbiye, bu milli ve vatani ideal muzaffer ettiyse biz Türkleri  

de bütün bu muazzez kuvvetlerin yokluğu, acı yokluğu perişan etti!..”
47

 

 “ Bizi cehalet, bizi idealsizlik, bizi maarifsizlik hezimete uğrattı. Bizi bu 

maarifsizliğin karanlık sinesinden beslenen ve köhne Bizansın ‘tabii ve tarihi 

havası’nda şiddetli ve geniş bir gelişme bulan ahlaksızlık bitirdi!...” 

Bulgar Çobanın  Raif Necdet’in “Okullarınız Nasıl?” sorusuna verdiği 

cevap:  

“Oh!.. Bizim okullar hem çoktur, hem de ıslahtır... Her mahallede okul 

vardır... Hem de parasızdır.. Herkes çocuğunu okula verir, okutturur... 

Okutturmazsa ceza görür.. İşte siz de görüyorsunuz ki Sofya'da üçten fazla kilise 

yok.. Fakat üç yüz okul var.. Kasabalar, köyler de böyle.. Bizim papazlar ahaliye, 

köylüye daima ‘Çok çalışınız... okuyunuz..’ Vatanınızı seviniz; ve onun için 

gerekliyse ölünüz...’ diye nasihat ederler. Kim okumak öğrenir, kim çalışır, kim 

vatanı için fedakarlık yaparsa Allah onu çok sever, derler.. Bizim askerlerin 

hemen hepsi okuma bilir. Tarih bilir... Niçin savaştığını bilir.. Söylenen sözleri, 

verilen emirleri, yapılan talimleri de daha iyi, daha kolay anlar.. Savaşta, talimde 

kalpleri, kafaları karanlıkta değil, aydınlıkta.. Sizin asker çok iyi ama okumak 

bilmez.. Bir de siz de ‘şef’ yok.. Kumandanlarınız, büyük subaylarınız iyi değil.. 

Şimdi siz hiç bir şeye bakmayın.. Sade, sade okul açın...”
48

 

 “Okullarımızda, terbiye usulü sosyal hayatımızda yapacağımız ateşli 

devrimlerle Avrupa’ya göstermeliyiz ki bu alçalma ve miskinliğe, bu taassup ve 

cehalete sebep yüce İslam dini değil, sefil ve sürekli bir kötü idaredir”
49

.  

Siyaset ve Ahlak 

Raif Necdet eğitimle beraber siyaset ve ahlakı çok önemli görmekte olup 

şunları söylemektedir: “Ey şu naçiz yazılarımı kendisine ithaf ettiğim gençlik!.. 

Ey aydın ve öncü gençlik!.. Geleceğin namusu, şerefi sizin elinizde, sizin 

kalbinizde.. … Ey Gençlik siyasete güvenilmez; o pek hercai, pek oynak ve 
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amansızdır. Muhtemeldir ki bugünkü zalim düşmanımız yarın siyasi bir dostumuz,  

hatta müttefikimiz olsun!”
50

 

Raif Necdet: “ Milli, vatani, siyasi, toplumsal, medeni ve şahsi bir ahlak.. 

Vatana ve insaniyete zararlı olmamak, bilakis olabildiği kadar faydalı olmak 

esasına dayanan temiz ve yüksek bir ahlak.. Bu geniş ve hakiki manasıyla 

kabinede ahlak.. Parlamentoda ahlak.. Gazetelerde ahlak.. Kitaplarda ahlak.. 

Hatta edebiyatta, güzel sanatlarda ahlak..”
51

 

Sonuç 

Raif Necdet: “ Otuz beş sene Bulgarlar sürekli çalıştılar.. Mükemmel bir  

ıslah, bir milli terbiye gördüler. Yoktan bir varlık, bir kudret gösterdiler.. Halbuki 

biz yine otuz beş sene içinde Afyon yutan Çinliler gibi derin bir uyku ile uyuduk.. 

Atıl ve miskin esnedik.. İşte bunun içinde o dost ve asil varlığımızı yok ettik. Bizde 

İnas-ı Sultani’yi kurulmasına ve açılmasını meneden kuvveti düşünüyorum da o 

uğursuz ve karanlık kuvvetin zulüm ve karanlığına ruhumdan koşan samimi 

isyanla lanet ediyorum”.
52

  

Atatürk de: “Medeniyet öyle bir ışıktır ki, ona kayıtsız olanları yakar, 

mahveder. Medeni olmayan milletler, medeni olanların ayakları altında kalmaya 

mahkumdur,” demiştir 
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93 HARBİ SIRASINDA TÜRK-YUNAN SINIRINDAKİ 

ASKERÎ DURUM ÜZERİNE BİR İNGİLİZ SUBAYIN RAPORU 

 

Bülent AKYAY
*
 

Giriş: 

Bu bildiride Francis Coningsby H. Clarke’ın Levazım Dairesi Başkan 

Yardımcısı Vekili imzasıyla Türk-Yunan sınırındaki askerî durum üzerine 

hazırladığı 27 Kasım 1877 tarihli raporu incelenecektir. Bildiri, 93 Harbi ve 

Yunanistan üzerine yaptığım araştırmalardan ortaya çıkan bir yan ürün olarak da 

nitelendirilebilir. Bu sempozyum vesilesiyle Yüzbaşı Clarke’ın raporundan 

hareketle 1877–1878 Osmanlı Rus Harbi’nin Balkanlarda cereyan ettiği Tuna 

cephesinden başka güneyde adı konulmayan bir başka cephenin de varlığına 

dikkat çekmek amaçlanmıştır. 

Öncelikle tarihî arka planı oluşturmak yerinde olacaktır. Bilindiği üzere 

1875 yılı Haziranı’nda Hersek’te başlayan ayaklanma yeni bir Balkan krizine yol 

açmış ve Rusya’nın olaya karışması ayaklanmayı bir Avrupa meselesi haline 

getirmiştir. Osmanlı kuvvetleri ayaklanmayı bastıramayınca Avrupa devletlerinin 

isteği üzerine asilerle görüşen Babıâli, Bosna-Hersek’in Hıristiyan bir vali 

yönetiminde özerk olması talebini reddetmiştir. Bunun üzerine asiler ayaklanmayı 

bir Slav ihtilâline dönüştürmeye çalışmışlardır. 

Osmanlı Devleti’nin 2 Ekim 1875 tarihinde yayınladığı “Adalet 

Fermanı”na Rusya ve Almanya itibar etmemişlerdir. Balkanlardaki 

karışıklıklardan en az Osmanlı Devleti kadar rahatsız olan Avusturya, bu iki 

devlet nezdinde harekete geçmiş ve Başbakan Andrassy bir reform programı 

hazırlamıştır. “Andrassy Notası” adını alan bu program 30 Aralık 1875 tarihinde 

Osmanlı Devleti’ne tebliğ edilmiştir. “Andrassy Notası” , özerkliği değil, bazı 

mahallî yetkilerin genişletilmesini ve ilâve tedbirleri öngörmüştü. Babıâli ise 11 

Şubat 1876 tarihli yanıtında vergilerin yerinde harcanması maddesi haricinde 

notayı kabul ettiğini açıklamış ve 13 Şubat 1876 Fermanı’nı yayınlamıştır. 

Asiler, gerek “Andrassy Notası”na gerekse 13 Şubat Fermanı’na itibar 

etmeyerek ayaklanmaya devam etmişlerdir. Bu sırada Sırbistan silahlanmaya 

başlamış ve Karadağ ile ittifak yapmıştır. “Andrassy Notası”nın uğradığı 

başarısızlık, inisiyatifi Rusya’ya geçirince Avusturya politikasını değiştirerek 

ayaklanan bölgeleri kendi kontrolüne almaya karar vermiştir. Bu da Avusturya’yı 

Rusya ile beraber hareket etmeye sevk etmiştir. 

1876 yılı Mayıs ayında başlayan Bulgar isyanı Osmanlı Devleti tarafından 

bastırılmışsa da arkasından yaşanan “Selânik Olayı” Avrupa kamuoyunu olumsuz 

etkilemiştir. Rus Şansölyesi ve Dışişleri Bakanı Prens Gorçakof, Berlin’e giderek 
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Osmanlı Devleti’ne baskı yapılması konusunda Bismarck’ı ikna etmiştir. 

Avusturya’nın da katıldığı görüşmelerin sonunda “Berlin Memorandumu” adını 

alan ve 13 Mayıs 1876 tarihinde Osmanlı Devleti’ne tebliğ edilen belge ortaya 

çıkmıştır. Ültimatom niteliğindeki bu belgede, alınması istenen tedbirler yerine 

getirilmezse başka yollara başvurulacağı yönünde Babıâli tehdit edilmiştir. Bu 

belgeye, Fransa ve İtalya önce iştirak etmişlerse de İngiltere, belgeyi 

onaylamayınca desteklerini çekmişlerdir. 

Bu sırada 31 Mayıs 1876 tarihinde V. Murad’ın tahta geçmesiyle 

sonuçlanan İstanbul’daki taht değişikliği Sırbistan ve Karadağ’ı cesaretlendirmiş, 

Rus desteğinin de güvencesiyle Osmanlı Devleti’ne savaş ilân etmişlerdir. Yanı 

başında Slav tehlikesinin büyümesi Avusturya’yı endişelendirmiştir. Bu durumun 

farkında olan Rusya, Osmanlı Devleti yanında hareket etmesinden çekindiği için 

Avusturya ile uzlaşmış ve 8 Temmuz 1876 tarihinde her iki devlet sözlü olarak 

Balkanları paylaşmışlardır. 

Sırplar ve Karadağlılar, Osmanlı orduları karşısında hezimete uğrayınca 

başta İngiltere olmak üzere Avrupa devletleri Osmanlı Devleti’ni mütarekeye 

zorlamıştır. Mayıs ayındaki Bulgar isyanının, sözde şiddetle bastırılması İngiliz 

kamuoyunu Türkler aleyhine döndürmüştü. İngiltere, 21 Eylül tarihinde diğer 

güçlerin de onayını alarak Babıâli’ye yeni bir program ve mütareke şartları 

sunmuştur. Bu şartları Sırplar ve Karadağlılar kabul etmemişler ve 25 Eylül 1876 

tarihinde Sırplar tekrar savaşa başlamışlarsa da yine yenilgiye uğramışlardır. Rus 

elçisi İgnatyef de Babıâli’ye bir nota vererek savaşı durdurmasını istemiştir. 

İngiltere, Osmanlı Devleti’nin Balkanlarda ıslahat yapması konusunda 

İstanbul’da 4 Kasım tarihinde bir konferans toplanması için diğer devletleri ikna 

etmiştir. 23 Aralık’ta başlayan Tersane Konferansı’nın tekliflerini Babıâli 20 

Ocak 1877 tarihinde reddetmiştir. 

Savaş artık kaçınılmaz hale gelince Rusya ve Avusturya, Peşte 

Antlaşması ile Balkanlardaki niyetlerini yazılı olarak belirlemişlerdir. Buna göre 

Avusturya-Macaristan Bosna-Hersek’i almış, karşılığında ise Rusları Balkanlarda 

serbest bırakmıştır. Bu suretle Rusya, Almanya ve Avusturya’nın tarafsızlığını 

sağlamıştır. 

31 Mart 1877 tarihinde Londra’da altı devletin onayı ile “Londra 

Protokolü” kabul edilmiştir. İngiltere’nin, Babıâli tarafından bu protokolün reddi 

halinde kendisini bu protokole bağlı saymayacağını bildirmesi üzerine bundan 

cesaret alan Osmanlı Devleti 3 Nisan 1877 günü bu protokolü reddetmiştir. 

Bunun üzerine Rus Çarı, 12 Nisan’da ordularına sınırı geçme emrini vermiş ve 

böylelikle meşhur 93 Harbi başlamıştır. 

Bundan önceki Türk-Rus savaşlarında da âdet olduğu üzere savaş, Rumeli 

ve Kafkaslar olmak üzere iki cephede cereyan etmiştir. Rus ilerlemesi Plevne’de 

Gazi Osman Paşa tarafından durdurulmuşsa da birkaç aylık kuşatmadan sonra 10 

Aralık 1877 tarihinde Plevne düşmüştür. Ardından Ruslar 4 Ocak 1878 tarihinde 

Sofya’ya, müteakiben de Balkan dağlarını aşarak 20 Ocak tarihinde Edirne’ye 

girmişlerdir. Bu sırada Sırplar, Niş’i zapt etmişler ve Ruslarla doğrudan temasa 

geçmişlerdi. Osmanlı Devleti, 22 Ocak’ta Rusların Edirne üzerine yürüdüğü 



sırada ateşkes teklif etmek durumunda kalmış ve 31 Ocak tarihinde Edirne 

Mütarekesi imzalanmıştır. Daha sonra ise Osmanlı Devleti ile Rusya arasında, 

temel ilkeleri Edirne’de kabul edilmiş olan barış antlaşması 3 Mart 1878 tarihinde 

Ayastefanos’ta imzalanmıştır. 

Bu noktada, kuruluşundan itibaren olmak üzere özellikle 1875-1877 

yıllarında Yunanistan ve izlediği siyasete de genel olarak değinmek 

gerekmektedir. Bilindiği üzere 1830 yılında bağımsızlığına kavuşan 

Yunanistan’ın 1832’de belirlenen kuzey sınırı Golos-Narda körfezleri hattını 

izlemekteydi. Bu hudut ile yaklaşık 800.000 Yunanlı, krallık nüfusunu 

oluşturmuşken bunun üç katı kadar bir Rum nüfus ise Osmanlı ülkesinde ve 

İngiltere idaresindeki Yedi Ada’da kalmıştı. Bu tarihten sonra yabancı 

hâkimiyetinde kalan Rumların, yaşadıkları bölgeler ile birlikte yeni Yunan 

devletinin sınırları içine alınması, Yunanistan’ın en önemli gündemini teşkil 

etmiştir. 

Bundan dolayı Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne karşı izlediği irredentist 

siyasetin, XIX. yüzyılda Epir, Tesalya, Makedonya ve Girit’e yönelik olduğu 

görülmektedir. Bu bölgelerde propaganda ve siyasî örgütlenmeler vasıtasıyla 

faaliyetlerde bulunmaya başlamış, Balkanlardaki diğer etnik unsurlarla da 

çatışmakta gecikmemiştir. Yunanistan’ın sürekli olarak Osmanlı vatandaşı 

Rumları ayaklanmaya kışkırtması, Osmanlı sınırını geçen Yunan çeteleriyle 

yaşanan muharebe ve çatışmalar dönemin karakteristik özellikleridir. 

Yunanistan, 1853-1856 Kırım Savaşı’nı Tesalya ve Epir üzerindeki 

emelleri bakımından bir fırsat olarak görmüştür. Buralarda yaşayan Rumlara 

silah, mühimmat ve ajanlar gönderilmiş, Yunan çetecileri sınırı geçerek buralarda 

faaliyetlerde bulunmuşlardır. Kısa zamanda Yanya vilâyetini oluşturan Tesalya ve 

Epir’de isyanlar ve kargaşa hâkim olmuştur. Ancak Yunanistan, bu savaşta 

İngiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldığını hesaplayamamış 

ve onların müdahalesiyle karşılaşınca Yanya vilâyetindeki faaliyetlerini 

durdurmak zorunda kalmıştır. 

Bu yüzyılda Girit de Osmanlı-Yunan ilişkilerinde özel ve önemli bir yer 

işgal etmiştir. Girit Rumları 1866 yılında Yunanistan ile birleşme düşüncesiyle 

Osmanlı yönetimine karşı isyân etmişlerdir. Yunanistan’ın tam destek veremediği 

bu isyan, Osmanlı kuvvetlerince bastırılmışsa da 1868 yılında Rusya’nın 

kışkırtmasıyla çıkan ikinci isyan bu sefer büyük devletlerin araya girmesiyle 

bastırılabilmiş ve Osmanlı Devleti, Girit’e göreceli bir özerklik tanımak zorunda 

kalmıştır. 

Girit meselesinde de istediği neticeyi alamayan Yunan siyasî düşüncesi 

yeni bir şekil almıştır. 1856 Paris Antlaşması sonrasında Büyük Devletlerin 

Osmanlı Devleti’ni kollayan siyasetleri devam ettiği müddetçe Yunanistan 

“Megali İdea” hedeflerini elde edemeyeceğini anlamış ve 1871 yılından itibaren 

Babıâli ile çatışmaktan kaçınan bir politika izlemeye başlamıştır. Osmanlı 

yönetimi de buna olumlu karşılık vermekte gecikmemiştir. Böylece ilişkiler, 

Yunan demiryollarını Avrupa demiryolu hatlarına Tesalya üzerinden bağlamak ve 

sınırlardaki eşkıyalığı önlemek gibi pratik sahalara kaymıştır. Bu dönemde 



Osmanlılar ile ilişkilerin gelişmesi, diğer Balkan devletleriyle olan ilişkileri 

zayıflatmıştır. Sırbistan ile Yunanistan’ın 1867 ittifakı kâğıt üzerinde kalmış, 

1871’de Bulgar kilisesinin Patrikhaneden ayrılması ve Slavların artan Panslavist 

eğilimleri Yunanlıları Balkan işbirliği konusunda bir kez daha düşünmeye sevk 

etmiştir. 

1875 yılında Balkan Slavları, Osmanlı Devleti’ne karşı ayaklandıklarında 

Slav tehlikesini öne süren Yunanistan’a, İngiltere’nin yakın bir gelecekte 

Balkanlarda Yunanlılara bir üstünlük kazandıracağı vaadi üzerine Yunanistan, 

zaman kazanmak için İngiliz yanlısı bir siyaset izlemiştir. 1875, hatta 1876’da 

Sırbistan’ın, 1867 tarihli Sırp-Yunan ittifakını yenileme tekliflerini de, bu 

düşünceyle kabul etmemiştir. 

Balkanlarda meydana gelen kriz, esasen hiçbir Yunan Hükümeti’nin 

kaçınabileceği cinsten değildi. Yine de Atina, Slavlarla meskûn bölgelerde 

meydana geldiği için başlangıçta Hersek isyanına karşı fazla bir ilgi duymamıştı. 

Yunanlılar, Hersek meselesine karşı ilgisiz kalmalarının Osmanlı Hükümeti 

tarafından takdir edilmesini ve bu münasebetle Babıâli’nin iki ülke arasındaki 

sorunların çözümüne yönelik olumlu yaklaşımlarda bulunmasını beklemişlerdir. 

Sırbistan ve Karadağ, Osmanlı Devleti’ne savaş açtıklarında her iki devlet ve Rus 

Panslavistler, Yunanistan’ın onları destekleyeceğini beklemişlerdir. Rusya da 

Yunanlılarla ilişkilerini geliştirmeyi ve mümkünse Yunan-Sırp ittifakını 

canlandırmayı amaçlamıştır. Yunan Hükümeti’ne ortaya çıkabilecek fırsatları 

değerlendirebilmesi için hazırlanmayı tavsiye etmiştir. Yunan Başbakanı 

Koumoundouros, olası bir Balkan ittifakına temelde sıcak bakmakla beraber 

gerek İngiliz vaatleri karşısında, gerekse Osmanlı Devleti ile o anki mevcut iyi 

ilişkilerini bozmak istemediğinden, Şubat 1876 tarihinde Sırplara Yunanistan’ın 

henüz bir savaşa hazır olmadığı yönünde yanıt vererek bu tür bir ittifaktan 

kaçınmıştır.. 

Yine de Yunan ve Sırp milliyetçi cemiyetleri arasındaki görüşmeler, 

Yunanlı ihtilâlci Leonidas Voulgaris aracılığıyla sürdürülmüştür. Mayıs 1876’da 

Hükümet tarafından Yunan elçiliklerine gönderilen yazıda Yunanistan’ın tarafsız 

kalma niyetinde olduğu ve gerekirse arabuluculuk yapabileceği açıklanmıştır. 

Osmanlılar karşısında Haziran ayında zor duruma düşen Sırplar, 1867 ittifakı 

gereğince Yunanlılardan yardım istemişlerse de Yunanlılar, yenilenmediği için bu 

ittifakın geçersiz olduğunu ileri sürmüşlerdir. 

Yunan Kralı, 1876 yılı Mayıs ayında yapılan Berlin görüşmeleri sırasında 

gündeme gelen Rus tekliflerinden rahatsızlık duyduğunu ifade etmiştir. Kral, bu 

kargaşa ortamında Yunanistan’ın tarafsız kalması gerçeğinin göz ardı edilerek 

yalnızca Sırbistan ve Karadağ arazilerinin genişletilmesine yönelik birtakım 

tekliflerin ortaya atılmasının haksızlık olduğunu ve Yunan isteklerine de dikkat 

edilmesi gerektiğini belirtmiştir. 

Bazı Yunan çevreleri, Rusya’nın yakında savaşa girmesiyle Slavların 

savaşı kazanarak zaferin tüm meyvelerini toplayacakları endişesine kapılmış ve 

bir an evvel Osmanlı Devleti’ne savaş açılmasından yana olmuşlardır. 1 Ekim’de 

Akropol yakınında toplanan göstericiler Yunan Hükümeti’ni yeterli savaş 



hazırlıkları yapmamış olmakla suçlamışlardır. Bu ve bu türden baskılara 

Koumoundouros boyun eğme düşüncesindeyken, Trikoupis, Zaimis ve 

Deligiorgis gibi diğer Yunanlı siyasetçiler, bir maceraya atılmaktansa tarafsız 

kalınması halinde, 1868 Girit meselesinde Sırbistan, Karadağ ve Romanya gibi 

ilgisiz kalmalarının neticede onlara siyasî getiri sağladığını hatırlatarak, 

İngiltere’nin Yunanistan’ı ödüllendireceği fikrini ileri sürmüşlerdir. Fakat 

İngiltere’de Gladstone’un, “Bulgar mezalimi” risalesi ile başlayan, Balkanlarda 

Slavlar için otonom devletler kurulması yolundaki açıklamaları, Yunanistan’da 

savaşa pek hevesli olmayan grupları da şüphelere sevk ederek ateşlemiştir. 

İstanbul’da toplanan Tersane konferansına Belgrad Hükümeti, iki muhtıra 

göndererek ayaklanan eyaletlerde radikal reformlar yapılmasını isteyince bu 

örneğe bakarak Yunanistan da Osmanlı ülkesindeki soydaşları için Slavlara 

uygulanacak benzer haklar talep etmiştir. İngiltere ve Avusturya, Slavlara karşı 

bir denge unsuru olarak bu istekleri desteklemişlerse de konferans yalnız 

ayaklanan bölgeler için toplanmış olduğundan bu talepler reddedilmişti. 

Rusya’nın Balkan krizine el koyarak savaşa hazırlanması, Yunanistan’da 

askerî hazırlıkların başlamasına sebep olmuştur. Yunan Başbakanı Trikoupis 

bağımsız bir devletin her şart altında tarafsız kalamayacağını beyan etmiştir. 

Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilânıyla birlikte Yunan kamuoyu daha da alt 

üst olmuştu. Atina’da hükümetler hareketsizlikle suçlanmakta, millî cemiyetler 

hemsınır Osmanlı vilayetlerinde ayaklanmaları hazırlamaktaydılar. Bu arada 

Yunanlılar, Osmanlı sınırı yakınındaki Lamia kentinde binlerce asker 

toplamışlardı. Aynı zamanda Yunan eşkıya çeteleri de Tesalya ve Epir’e akınlar 

düzenlemekteydiler. 

Yüzbaşı F.C.H. Clarke ve Hazırladığı Rapor 

Yüzbaşı Clarke 93 Harbi yıllarında Atlı Muhafızlar birliği mensubudur ve 

İngiliz Harp Dairesi İstihbarat Şubesi’nde görevlidir. İlerleyen yıllarda Binbaşı 

rütbesiyle Kurmay Okulu’nda öğretim görevlisi olarak bulunacaktır. Daha sonra 

Albay rütbesiyle Bombay Topçu Birliği’ne bağlı Seylan Genel Topografı olarak 

karşımıza çıkmaktadır. 1878’de Bulgaristan’da ve 1879’da Anadolu’da sınır 

tahdidine yardım etmiştir. Kendisinin askerî alanda pek çok incelemeleri 

bulunmaktadır. Bununla birlikte yaptığı tercümelerden Almanca ve Rusça 

dillerine de vakıf olduğu anlaşılmaktadır. Clarke, St. Petersburg İmparatorluk Rus 

Coğrafya Cemiyeti üyesidir. Coğrafyacı ve topograftır. Londra Kraliyet Coğrafya 

Cemiyeti’ne ait yayınlarda da yazıları yayımlanmıştır. İngiliz Hükümeti adına 

Avrupa, Orta Asya, Hindistan gibi dünyanın çeşitli yerlerinde görevlendirilmiştir. 

İstihbarat amaçlı hazırladığı başka rapor ve memorandumları da mevcuttur. 

1877 yılı sonbaharında onu Rumeli’de görüyoruz. Ekim ayında 

İşkodra’da Karadağ sınırının mevcut durumu üzerine 1 Ekim 1877 tarihli bir 

memorandum hazırlamıştır. Daha sonra buradan ayrılmış ve kendi ifadesiyle 650 

km yol kat ederek Yunanistan sınırına gelmiştir. Yedi haftalık bu süre içerisinde 

sınırın Osmanlı ve Yunan kesimlerinde incelemelerde bulunmuştur. 



Bu incelemeleri sırasında Osmanlı Hükümeti’nin kendisine refakat için 

iki süvari askeri temin ettiğini görüyoruz ki ardından sınırın Yunan tarafında 

Yunan Hükümeti de askerî refakat sağlamıştır. 

Yüzbaşı Clarke görüldüğü üzere Osmanlı ve Yunan Hükümetlerinin 

bilgisi dâhilinde sınırda gözlemlerde bulunmuş ve edindiği askerî bilgileri her iki 

taraf hükümetine doğrulatarak sağlamasını yapmaya çalışmıştır. 

Bu raporun bir eksikliği Yunan ordusuna ait rakamsal verilerdir. 

Hazırlamış olduğu listeleri düzeltme ve ilâve amaçlı olarak Yunan Harp 

Dairesi’ne göndermişse de Yunanlılar iade etmekte geciktiklerinden bunlar 

raporda yer alamamıştır. 

Yüzbaşı Clarke, raporuna Yunanistan’ın şark meselesinin bu safhasındaki 

durumunu ele alarak başlamaktadır. Yunanistan’ın ve Yunanlıların bu süreç 

içindeki duygu ve düşüncelerine değinmektedir. Bunlara kendi görüşlerini de 

eklemektedir. Balkan krizine Yunanistan’ın hazırlıksız yakalanmış olduğunu 

belirtmektedir. 

Ardından Yunan ordusunun durumunu değerlendirmektedir. Eğitim ve 

techizatı noksan Yunan ordusunun sahip olduğu imkânlarla ancak gerilla savaşı 

yapabileceği ve ancak Hıristiyan nüfusun ağırlıkta olduğu Tesalya bölgesinde 

Rum ahalinin de vereceği destekle başarılı olabileceği kanaatindedir. 

Yunanistan’da yapılmaya çalışılan seferberlik faaliyetleri, silah durumu ve silah 

satın alımları hakkında bilgiler vermektedir. 

Daha sonra Yunan sınırının değerlendirmesine geçerek bölgenin coğrafi 

özelliklerinden bahsetmekte ve bu zorlu coğrafyadaki geçiş yolları ve özelliklerini 

sıralamaktadır. Yunan ordusunun dağılımına ait raporuna eklemeyi düşündüğü 

liste Yunan Harp Dairesi’nden geri gelmediği için raporda yer almamaktadır. 

Tabii ki bu bir eksiklik teşkil etmektedir. Dolayısıyla raporda Yunan ordusuna ait 

sadece genel toplam sayılar yer almaktadır. Bunlardan hareketle Yunan 

birliklerinin dağılımına bakarak Yunan ordusunun taarruza başlaması halinde 

muhtemel hedefleri hakkında tahmin yürütmek suretiyle değerlendirmelerde 

bulunmaktadır.  

Yunan ilerlemesine karşı koyabilecek Türk müstahkem mevkiileri 

hakkında açıklayıcı bilgiler vermektedir. Yunan tarafında ise herhangi bir ciddi 

müstahkem mevkii bulunmadığını belirterek bunu Yunanlıların savaşa 

hazırlıksızlığının bir başka delili olarak göstermektedir. Türk komuta heyetinden 

bahisle Türk birlikleri hakkında değerlendirmede bulunarak Yanya vilâyetindeki 

Osmanlı askerî gücünün aksi bir durum ortaya çıkmadıkça Yunan istilâsını 

durdurabileceğine inanmaktadır. 

1877 yılı Ekim ayı sonu Kasım ayı başı itibarıyla Yunan sınırında yer 

alan Türk birliklerinin gerek dağılımına ait verdiği ayrıntılı liste ve gerekse 

birliklerin teşkilâtı, özellikleri, silâhları hakkında verdiği bilgiler oldukça 

kıymetlidir. Ruslarla yapılan zorlu bir harp sırasında ne kadarlık bir Osmanlı 

askerî kuvvetinin Yunan sınırına bağlandığını da göstermektedir.  

Yunan taarruzunun başarı şansının zamanlamaya bağlı olduğuna ve 

Hıristiyan nüfusun kesafeti bakımından Epir’den ziyade Tesalya’da Yunanlıların 



bir sonuç alabileceğine inanmaktadır. Türk birliklerinin daha üstün olduğunu 

düşünmektedir. Kaldı ki raporun sonlarına doğru Türk askerinin Yunan askerine 

olan üstünlüğüne dair verdiği örneklerle bu düşüncesine haklılık 

kazandırmaktadır. Nihayet Bulgaristan ve Bosna-Hersek’e özerklik verilmesi 

halinde benzer imtiyazların Makedonya, Epir ve Tesalya’ya da genişletilmesi 

gerektiğini söylemekle birlikte Yunanistan’ın bu bölgeler için özerklikten ziyade 

ilhak etmeyi düşündüğüne dikkat çekmektedir. 

Sonuç olarak sahasında uzman ve yetkin bir asker olan Yüzbaşı Clarke’ın 

1877 yılı sonbaharında Türk-Yunan sınırındaki askerî durum üzerine hazırlamış 

olduğu raporun bize kıymetli bilgiler sunduğu ifade edilmelidir. 

Türk-Yunan Sınırındaki Askerî Durum Üzerine Yüzbaşı F.C.H. 

Clarke (R.A.) Tarafından Hazırlanan Rapor* 

“İçinde bulunduğumuz yıl boyunca Yunanistan’ın silâhlanması önemli 

ölçüde gelişme kaydetti. Doğu ve Batı dünyasının sınırındaki konumu ve maddî 

çıkarları, doğal olarak Şark Meselesi her silâha başvurulmasını gerektirdiğinde 

tetikte olmasına sebep oluyor. Muhtemelen bu meselenin tarihine ait önceki hiçbir 

dönemde Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğü, görünüşe göre şu anki kadar 

tehdit altında olmamıştı. Batı Avrupa’daki değişen siyasî durum yüzünden 

Türkiye, diğer uluslar tarafından Rusya’nın üstün kaynaklarıyla başa çıkmada 

yalnız bırakıldı. Başından beri ve hatta şu anda da Yunanistan’da Türkiye’nin pek 

uzak olmayan bir gelecekte parçalanmaya mahkûm olduğuna inanılıyor. 

Yunanlılar tarafında hâkim görüş böyle olunca kendi konumları güvenilmez ve 

tutarsız hale geliyor. Bahsetmeye değer kara veya deniz gücü olmaksızın küçük, 

yoksul ve zayıf bir ülke olarak Batı Avrupa’da kendilerini müdafaa edecek biri 

olmadan buldular. Görüşleri İstanbul Konferansı’nda temsil edilmediyse de Epir, 

Tesalya ve Makedonya’nın geleceğinde büyük çıkarlarının bulunduğu kabul 

edilmelidir. Bulgaristan’ın ve Türkiye’nin kalan kuzey vilâyetlerinin özerkliği 

meselesi tartışmalı iken Batı vilâyetlerinin benzer imtiyazına dair tek bir söz 

söylenmedi. Bu durumda izole ve yalnız Yunanistan, kuzeyde gitgide büyüyen 

Slav devleti tarafından arada kalan tüm toprakların er ya da geç sınırlarına kadar 

yutulmasına izin verileceği zannıyla kendisini tehdit altında hissediyor. Manzara 

hiç de güven telkin edici değil; Rusya, devlet adamları vasıtasıyla Yunan 

Krallığı’nın herhangi bir karasal genişlemesine karşı olduğunu birçok kez beyan 

etti ki bu genişleme Yunanlıların arzu ve umutlarının merkezi olan ana husustur. 

Batılı Güçler tarafından kendilerini terk edilmiş bulmaları ve Türkiye’nin 

Yunanca konuşan vilâyetlerinin, üzerlerinde bir iddiası olmayanlarca zapt 

edildiğini görmelerinden dolayı millî varlıklarını muhafaza için ne tür bir yol 

izleyeceklerini bilememeleri sürpriz değildir. Rusya veya İngiltere’ye dayanıp 

dayanmamayı bilmiyorlar. Her halükârda politikalarını açıkça beyan etmeden 

savaş hazırlığı gösterisi yapmaları gerektiğini, olayların akışına göre şekillenecek 

makul ve belirsiz bir yol izlemeyi düşünüyorlar. 

Yalnız bırakılsalar büyüyen millî hisleri ve artan refah seviyeleri ile üstün 

medeniyetlerinin Epir ve Tesalya meselesini kendiliğinden çözeceği umuduyla 

zaman içerisinde muhtemelen Türkiye’nin altını oyarak yıkmayı tercih ederlerdi. 



Fakat olaylar bu yavaş süreç için oldukça hızlı gelişti ve Yunanlılar hazırlıksız 

yakalandılar. Harekete geçmeye gönülsüz veya harekete geçmekten aciz halde 

Rusya’nın kendileri adına ateşten kestaneleri toplamasını seyretmekten memnun 

olarak bir süre beklediler. Fakat bu beklenti tavrının da bir hududu var. Rusya da 

Yunan çıkarlarının halli için izin verilecek bir parti ile ilgileniyor. Bu yüzden 

Türkiye’nin parçalanmasına dair ilk işaret alındığında Rumlarla meskûn 

vilâyetleri işgal ederek Rusya’dan önce davranmayı diliyorlar. Aynı zamanda 

vaktinden önce herhangi bir harekete mahal vermeden, kısmen İngiltere’nin 

memnuniyetsizliğine maruz kalma korkusundan ve kısmen de Türk misillemesi 

endişesinden, büyük bir ihtiyatla hareket etmeyi istiyorlar. Türkiye’deki Rus 

maslahatı başarılı olmadığında Yunanistan Rusya’dan işaret alıyor ama sonra 

sorunlar düzelince ve Türkiye’nin mağlubiyetinde umut belirince uzatılan eli geri 

çekilmiş ve sırtı dönülmüş buluyor. Böylece Yunanistan hiçbir maddî destek veya 

yazılı sözler olmaksızın Rus entrikalarının adeta sıcak yatağı haline geliyor. 

Yunanlılar bu yüzden harekete geçmek için uygun fırsatı bekliyorlar. 

Fakat hazırlıksız olmaları, hükümetin arzusuna rağmen halk tarafından 

zorlanmadıkça son dakikaya kadar onları savaşın dışında tutacaktır. Söylendiğine 

göre Kral, bu ayın sonu itibariyle Savaş Bakanı’na orduyu hazır halde 

bulundurmasını emretse de bunun imkânsız olduğunun her ikisi de farkında 

olmalılar. Ordu mevcut haliyle, çeteler halinde eylem yaparak ikmali için harekât 

yaptığı kırsala bağlı gerilla savaşına uygundur. Bu tarz savaşın sevk ve idaresi 

Epir olmazsa da, beklendiği ve belki de umulduğu üzere her halükârda sadece 

Tesalya’nın Müslüman otoriteye karşı ayaklanmasından sonra mümkündür. 

Başarı şansı şüpheli oldukça, eksik hazırlanan bir orduyla ve ülkede savaş 

için hiç de ağır basmaz bir duyguyla, Türkler sahrada telâfi edilemez felâkete 

maruz kalmadıkça Yunanistan’ın savaşa girmeyeceği varsayılabilir. Şu an Yunan 

ordusu çok büyük oranda yarı eğitimli acemi erlere sahiptir. Silâhlarının 

mühimmatını değiştirme sürecindeler. Eğitimin hiçbir organize esası yok, siper 

kazmak için yeterli alet edevat bulunmuyor, ne sahra telgraf hizmeti ne de 

ambulans var. Aslında bir ordunun yaşamak ve hareket etmek için ihtiyacı olan 

her şey noksan. Thebes’deki (İstefe) ordugâhta birliklerin son içtiması sevk ve 

idare bakımından fiyaskoydu*. Birliklere dağıtılan ekmek Kral’ın bulunmadığı 

zamanlarda yenecek gibi olmadığı gibi et de yeterli miktarda değildi. Kalıcı 

barakalarda barınacak yeri olmayan askerler 15 kişilik çadırlara 28 kişi 

doluşturuldular. Hastanelerde askerler bir yatağa iki kişi olarak yatırıldı. Yedek 

askerlerin bir kısmı eğitimleri sırasında bir atım fişek bile atmamışlardı. Tüm 

bunlar ve daha fazlası ordunun henüz sahrada bulunmaya elverişsiz olduğunu 

daha aydın Yunanlılara göstermeye yetmedi. 

Hâlâ göz ardı edilemeyen ve belli değer atfedilmesi gereken bir ordunun 

esası var. Mecburî hizmet, alternatifi olmaksızın uygulamaya kondu. Birinci 

İhtiyat birliği (sözde 10.000 kişi) çağırıldı ve 6 aylık eğitimini bu yılın sonunda 

tamamlayacak. İkinci İhtiyat birliğinin (aynı şekilde 10.000 kişilik) derhal eğitime 

çağırılacağı söylentileri ortalıkta dolaşıyor. Toplam 28.000 kişilik bir ordu 

tasarlanıyor. Depolarda 36.000 Cras tüfeği bulunuyor ve kısmen bunlar birliklere 



dağıtıldı. Ülkede 6 batarya Krupp topu var ve 6 tane daha bekleniyor. Yurtdışında 

askerî mühimmat, torpidobot ve torpido** satın alımları yapılıyor. Fransa’dan bin 

çadır sipariş edildi ve çok sayıda olmamasına rağmen at satın alındı. 

Milletten talep edilen bu zaman ve para harcamaları boşuna olamaz ve 

eğer hiçbir şey yapılmazsa Hükümeti suçlamaya hazır kışkırtıcılar eksik 

olmayacaktır. Yunanistan bu tehlikeyi sürdürüyor. Türkiye’deki mevcut kararsız 

durum bir süre daha devam ederse, meselâ önümüzdeki yıla kadar, Yunanlılar 

hâlâ hazırlıksız olmalarına karşın savaşa girebilirler. Bu kritik zamanda, ilişkilerin 

dümenini düz tutabilmek için müttefik eylem gerektiğinde, Bakanlık’ta değişime 

dair siyasî bir kriz var. 

Şimdi Yunan sınırının değerlendirmesine geçelim: 

Yunan sınırı Doğuda Golos Körfezi’nden Batıda Narda Körfezi’ne dek 

Othrys Dağı’nın silsilesi boyunca kuş uçuşu 100 milden fazla uzanmaktadır. Bazı 

yerlerde 6.000 veya 7.000 fit yüksekliğe çıkan bu dağ silsilesi, iki ülke arasında 

oldukça meşakkatli patika tarafından yegâne iletişimi sağlayan aşılmaz bir engel 

oluşturur. Bu Doğu Batı dağ silsilesi neredeyse orta noktasında aynı oranda 

aşılamaz Pindus dağ silsilesi ile kesişir. Pindus’un Batısına doğru daha dağlık 

Epir uzanırken, Doğusuna doğru Tesalya düzlüğü yer alır. Tesalya ve Epir 

arasında tek elverişli geçit kışın karla kaplı ve deniz seviyesinden 5.000 fit 

yükseklikte bulunan Metsova üzerinden sağlanır. Bu büyük iletişim kanalı 

Metsova’nın yüksek kalesi tarafından korunur. 

Othrys dağ silsilesi üzerindeki sınırda ve Batıya doğru olan uzantısında 

başlıca 6 yol, daha doğrusu patika bulunur: Batıdan başlayarak (1) Agrinion-

Narda-Yanya (2) Aspropotamos (Acteloos) Vadisi yukarısında Kasım’dan 

Mayıs’a kadar kardan kapalı Granitsa (3) Agrafa’dan Porta’ya veya Musaki’ye, 

Fener, ve oradan Tırhala’ya (4) Sperkhios Vadisi’nden Rendine’den Farsala 

üzerine (5) Lamia’dan Dömeke üzerinden Yenişehir’e ve (6) Lamia’dan Gardiki 

yoluyla Ermiye ve Golos’a. Bu yolların hiçbiri tekerlekli arabalar için uygun 

değildir. Hepsi en iyi ihtimalle çetin patikalardır. En iyisi Lamia-Dömeke-

Yenişehir ticaret yoludur. Köyler dağlarda ve yakınlarında çok seyrektir. 

Yunan ordusunun mevcut dağılımı ekli listelerde* gösterildiği üzere, 

sınırda köylerin seyrek olduğu ve tedarikâtın kolayca temin edilemediği, birlikleri 

barındırmak için az miktarda imkân olduğundan hareketle yılın bu mevsimi 

şartlarının rehberliğinde yapılan mevcut yerleştirmenin, sınırı geçmeden önceki 

toplanma noktalarının çok kaba bir gösterimi olarak göz önüne alınmalıdır. Bu 

dağılım benim tanzimimle birleşince Yunanlıların sınırı geçmesi halinde neye 

teşebbüs edileceği hakkında bazı ipuçları veriyor. Sınıra doğru Yunan kuvvetleri 

iki ana gövde halinde yoğunlaşıyorlar; (1) Agrinion’da bulunan karargâh Epir’e 

doğru ve (2) Eğriboz adasındaki Khalkis’de bulunan karargâh Tesalya’ya doğru. 

Khalkis kış sezonunda ordugâh oluşturmak için uygun bir yer olarak zar zor 

seçilir, Thebes (İstefe) kışın çok nemli ve aynı zamanda yeni silâh ve cephaneyi 

teslim almak için orada Atina ve deniz tarafındaki ada arasında iyi ve kolay irtibat 

mevcut. Olması yakın savaş halinde bu birlikler Türk filosunun buna izin vermesi 

şartıyla derhal deniz yoluyla Stylida’ya (Lamia’nın limanı) hareket edecekler**. 



Sefer planının Epir’e doğru Radovizdi üzerinden, Tesalya’ya doğru Dömeke 

yoluyla, Agrafa üzerinden Tırhala’ya ve Gardiki yoluyla Ermiye istikametinde 

Türkiye’ye girmek olduğu söyleniyor. Daha büyük bir yığınağın Tesalya’ya 

doğru yapıldığı durumdan hareketle burasının muhtemelen askerî harekâtların ana 

sahnesini oluşturacağı tahmin edilebilir. 

Yunan ordusu küçük ve dahası Türkler tarafından Yunan sahillerine 

yapılacak çıkarma girişimine karşı muhafaza için ülkede bırakılması gereken 

birliklerle hatırı sayılır ölçüde zayıflamaya açıktır. Tesalya ve Epir’deki mevcut 

yığınak Türk kuvvetleriyle etkili olarak baş etmeye yetmeyecektir. Bu yüzden 

Yunan ordusu doğrudan Türk topraklarına girdiğinde bayrakları etrafında 

toplanacak çok sayıda Rum ihtilâlciye büyük oranda bel bağlanıyor. Pindus’un 

doğusundaki sınır bölgesi Agrafa’da Kleftler veya Türkiye’den daima yarı 

bağımsız olmuş, Karadağ’ın dağlıları gibi, diğer benzer kabileler şahsında elde 

hazır malzeme mevcut bulunuyor. Tesalya ve Epir’in diğer kesimlerinden çok 

daha fazlası beklenirken bu kaynaktan 3.000 ilâ 4.000 savaşçı umuluyor. Bu 

sayede gönüllülerle büyüyen Yunan birlikleri Tırhala’ya ilerleyecek veya 

Lamia’dan gelen kuvvetlerle birleşerek Yenişehir üzerine hareket edecekler. 

Tırhala, Tesalya’da Epir’e doğru olan ana yola hâkim olduğundan her zaman 

Yunan bağımsızlık savaşlarında büyük öneme sahip bir yer oldu. Eğer Tırhala’da 

iyice yerleşilmişse Metsova geçidindeki köylerde yerleşik Ulah nüfusu (din ve 

hissiyat bakımından Rum) isyana katılmaya razı etmekte çok az zorluk yaşanacak 

ve böylelikle Tesalya ve Epir arasındaki iletişim etkin olarak kesilecektir. 

Yunanlıların ilerlemeleri sırasında karşılaşacakları müstahkem yerler (1) 

Lamia istikametinden yaklaşmaları kontrol eden tepelerin zirvesinde yer alan 

savunulabilir kışlalar ve kalelerden oluşan doğal ve güçlü bir mevzi olan Dömeke 

(2) şehre hâkim ama sürekli savunma için elverişsiz eski bir kalesi olan Yenişehir. 

Yenişehir stratejik olarak Yunan sınırına, Makedonya ve Epir’e giden yolların 

kavşak noktası olduğundan büyük önem taşıyor. (3) 500 ilâ 2.000 yarda uzaklıkta 

bulunan kuzeyindeki tepelere hâkim eski bir kale olan Tırhala (4) Agrafa’dan 

Tırhala istikametindeki yaklaşmaları koruyan güçlü mevkiiler olan Porta ve 

Musaki (5) Araziye hâkim savunulabilir kışlalar ve bir kaleden oluşan başka bir 

güçlü mevkii olan Fener (6) Epir’den Tesalya’ya olan geçide hâkim güçlü bir kale 

olan Metsova, fakat kendisi civar dağlardan komuta ediliyor (7) Yunan sınırından 

Epir’in merkezi Yanya istikametindeki yaklaşmaları kontrol eden ve hepsi önemli 

noktalar olan Preveze, Narda, Suli, Punta, Salagora, Beşpınar’daki kaleler. Bu 

kalelerin silâh durumu aşağıda verilmektedir. Bu kalelere ilâveten tüm sınır hattı 

boyunca koruganlar vardır. Bunlar iki zıt açıda ateş açmaya yarar galerisi bulunan 

ekseriyetle dikdörtgen veya kare şeklinde iki katlı taş binalardır. Binalar tüfek 

atışına karşı savunma için mazgallıdır. 

Sınırın Yunan tarafında savunma ya da saldırı için eksen olarak 

kullanılabilir ancak tek bir müstahkem mevkii bulunuyor. Lamia şehre hâkim eski 

bir Venedik kalesine sahip. Şu an kalede bir baruthane var ve savaş halinde toplar 

yerleştirilecek. Fakat komşu yükseltiden kontrol edilebilmek gibi bir dezavantajı 

var. Aynı zamanda Taratza’da, kasabanın dışında Turka geçidine doğru 



müstahkem bir kışla var. Punta karşısında bazı çalışmalar, diğer yerlerde birkaç 

geçici çalışma yapılıyor ve sınır boyunca koruganlar zinciri düşünülüyorsa da 

saldırı hareketleri için ayrılış noktası olarak kullanılacak hiçbir kale bulunmuyor. 

Tüm bunlar ülkenin savaşa hazırlıksız durumunun başka kanıtlarıdır. 

Önceki bahislerde Türkiye’ye bir Yunan hücumu mümkün varsayıldı ve 

bu olasılığı göz önüne katınca harekâtın muhtemel hatları tartışıldı fakat aynı 

zamanda Türkler savaşın diğer cephelerinde o denli demoralize olup da direnemez 

hale gelmedikçe bu hareketlerin çok az başarı şansı olduğu belirtilmelidir. 

Türkiye güçlü oldukça, Yanya vilâyetinde bulunan Türk kuvvetleri Yunan 

istilâsını durdurmaya yeterlidir. 

Yanya vilâyetinde (Tesalya ve Epir) bulunan Türk kuvvetleri karargâhı 

Yanya’da olan Müşir Abdi Paşa’nın başkomutanlığı altındadır. Bu subay 

1854’deki Yunan isyanını bastırmaya katılan ve Kalabak muharebesindeki 

maharetli idaresiyle asileri bozguna uğratarak tek bir hamlede seferi sona erdiren 

kişidir. Şu an 70 yaşının üzerindedir. Yardımcısı Yenişehir’deki Ferik Ahmet 

Bacaksız* da seçkin bir askerdir fakat o da 70 yaşının üzerindendir ve sağırdır. 

Harekâtlarda pek coşku beklenemez ki dahası özellikle Bacaksız kurmay subay 

olarak görevi için hiç de uygun değildir. 

Birlikler, Redif ve Mustahfız taburları ile Arnavutlar, Çerkesler, 

Zeybekler ile ne idüğü belirsizlerin oluşturduğu başıbozuklardan teşkil 

olunmuştur. Redifler iyi deneyimli askerlerdir ve Snider tüfekleriyle techiz 

edilmiş Küçük Asya taburları hariç Martini-Henry tüfekleriyle donatılmışlardır. 

Bir Yunan ayaklanması sırasında zenginlerin kendi silâhının parasını ödemesi, 

yoksullara ise bedava verilmek suretiyle Müslümanları silâhlandırmak 

düşünülüyor. Arnavut başıbozuklar kendi uzun tüfeklerine sahipler. Top 

bakımından Türkler Yunanlılardan daha zayıftır. Kasım ayı başında bir batarya 

Krupp topu Golos limanına indirildi ve ilâve olarak da gelmesi bekleniyor. 

Aşağıda Ekim ayı sonu ve Kasım ayı başı itibarıyla Yunan sınırı boyunca 

dizilmiş Türk birliklerinin dağılımı verilmektedir: 

Yanya (Metsova dâhil) Başkomutan karargâhı 

3 tabur Redif (Herbirinde 500 ilâ 700 asker) 

2 tabur Mustahfız (Herbirinde 1000 asker) 

1 Süvari taburu (70 asker) 

2 batarya dağ topu (1 namlu ağzından dolma, 1 kuyruktan dolma Krupp) 

400 başıbozuk ve 740 Zeybek 

Yanya kalesinde 10 yivsiz top, 40 topçu 

Metsova kalesinde** 3 yivsiz top, 15 topçu 

Beşpınar (Narda ve Preveze yolu üzerinde) 

3 top ve 15 topçu bulunan modern bir kale 

Narda 

4 tabur Redif 

1 tabur Sınır birliği (Hudud askeri) 

1 batarya dağ topu 

Narda kalesinde – 8 top, 40 topçu 



Salagora kalesinde – 6 top, 30 topçu 

Preveze (Suli dâhil) 

2 tabur Redif 

Preveze kalesinde – 80 top, 350 topçu 

Suli kalesinde – 4 top, 20 topçu 

Parga 

Eski kalesinde 6 veya 7 top ve 50 topçu 

Epir’de, Yanya ve Yunan sınırı arasında birliklerin toplam sayısı düzenli 

ve düzensizler dâhil 8.000 ilâ 8.500 asker. 

Tesalya’daki birlikler ise aşağıdaki gibi dağıtılmıştır: 

Yenişehir (Tümen komutanının karargâhı) 

2 tabur Redif (2290 asker) 

1 batarya bronz kuyruktan dolma top ve 115 topçu 

1 batarya, kale için 7 top ve 105 topçu 

1 dağ bataryası ve diğer bir top bataryasının bir kısmı 

490 başıbozuk (Tırhala’dan daha 550 kişi bekleniyor) 

Dömeke 

1 tabur Redif (780 asker) 

400 başıbozuk 

Kalelerde 6 top ve 63 topçu 

Tırhala 

1 tabur Redif (760 asker) 

1 Süvari taburu (100 asker) 

270 Başıbozuk 

Kalede 6 veya 7 yivsiz top ve 98 topçu 

Ermiye ve Golos 

2 tabur Redif (1214 asker) 

Dağ topu bataryasının bir kısmı 

250 Başıbozuk (Ermiye’de) 

Ermiye kalesinde – 4 top ve 23 topçu 

Golos kalesinde – 22 top ve 127 topçu 

Tırnova 

Süvari birliği 

1177 Zeybek 

Kardiça, Fener 

Yarım Süvari Alayı 

1526 Başıbozuk (Bir kısmı Fener’de) 

Fener kalesinde – 4 top, 65 topçu 

Tesalya’da sınır boyunca 2 tabur hudud askeri koruganlara dağıtılmış 

halde. Bu taburlardan birinin karargâhı Ermiye’de, diğerininki ise Fener’de. 

Toplam yekûn 1300’ün çoğu Müslüman Arnavutlardır. 

Bunlardan başka Tesalya vilâyetinde 1200 yaya ve 118 atlı zaptiye 

mevcuttur. 



Tesalya’daki toplam kuvvet 7.500 asker civarında veya Mustahfızlar ve 

4.000 Başıbozukla, düzenli düzensiz asker olarak 13.000 kişi hesaplanabilir. 

Zaptiye bu sayıya dâhil değildir. 

Bu yüzden Yanya vilâyetinde Yunan sınırı boyunca toplam düzenli 

düzensiz asker kuvveti yaklaşık 21.000’dir. 

Epir’de 130.000 Hıristiyan sayısına karşın 220.000 Müslüman varken 

Tesalya’da 360.000 kişilik toplam nüfusun yaklaşık 40.000’i Müslümandır. 

Dolayısıyla Tesalya’da Epir’e nazaran Yunan ayaklanmasının daha fazla başarı 

ihtimali vardır. 

Yunanlıların Türkiye ile olan bir savaşta başarı şansı göz önüne 

alındığında her şey zamanlamaya bağlıdır. Eğer zamanlama uygun olursa, eğer 

Bakanlığın kontrolü ötesinde bazı sebeplerle ülke savaşa girmek için acele 

etmezse ve Türkiye Rusya’nın merhametine kaldığında zamanı seçmek için izin 

verilirse, özellikle Kral’ın komutasında Tesalya’da ilerleyen Yunan ordusu Rum 

nüfus tarafından memnuniyetle selâmlanacaktır. Bu şartlar altında Yunanlılar, bu 

vilâyette muhtemelen konumlarını güven altına almaya muktedir olacaklardır. 

Epir’de başka menfaatler olsa da düşünüp taşınarak Tesalya diyorum. Epir’de 

Müslümanların Hıristiyanlara oranı büyüktür ve Rum Müslümanlar çok fanatiktir. 

Yunanistan’dan başka diğer Avrupa Güçleri, İtalya ve Avusturya, genelde Epir ve 

Arnavutluk’un geleceği ile ilgilenmektedirler. Yunanistan için Epir’de başarı 

şansı asla kesin değildir. Yunanistan, Türkiye güçlü iken Tesalya’ya girmeye 

teşebbüs etse bile silahlar bakımından ve savaşçı malzemesi olarak Türk 

birliklerinin üstünlüğü sayesinde, kanımca başarılı olamayacaktır. Bir askerde 

olması gereken nitelikler bakımından Yunanlı üzerinde Türk’ün üstünlüğüne 

hayran kaldım. Arnavutluk kuzeyindeki İşkodra’dan Atina’ya doğru Türkiye’nin 

Batı kesiminde yapmış olduğum 650 mil uzunluğunda ve 7 hafta süren seyahat 

sırasında ki hukuk ve düzene en az saygı olduğu zamanda, hem ordugâhta ve hem 

yürüyüş sırasında Türk askeri ve onun gelecekteki rakibi Yunan askerini 

yargılama imkânlarım oldu. Türk askerinden özellikle Türk Hükümeti’nin bana 

refakat etmek üzere temin ettiklerinden çok olumlu şekilde bahsedemem. Bu 

askerler ekseriyetle süvaridendiler, en iyi patikaları biliyorlardı, her küçük 

mezranın adına, her nehir ve her dağ zirvesine aşinaydılar ve genellikle ülke ve 

kaynaklarıyla ilgili her konuda büyük bir zekâ sergilediler. Zor şartlar altında, 

eğer tehlikeden kaynaklanmıyorsa, sürekli soğukkanlı ve sakindiler: meselâ en 

vahşi gecelerde dağ sularının taşkın akıntısı karşısında geçidi bulduklarında, 

eşkıya çetelerinin varlığında ve soğukkanlılık ve zindelik gerektiren diğer benzer 

durumlarda. Eğer daha önce belirtilen niteliklere eklenirse, aylarca ödemelerinin 

gecikmesine rağmen Hükümetlerine karşı sadakatleri ve yaradılıştan gelen neşeli 

halleri gibi iyi bir askerin pek çok niteliğine sahibiz. Fakat sınırı Yunanistan’a 

doğru geçtikten sonra bariz fark vardı. Burada asker Avrupa tarzı giyinmişti ve 

belki de bu açıdan beğeniye daha uygundu fakat giysiler bol geliyordu ve 

istemeyerek de olsa taşra köylüsü kabalığındaydı. Fustanellası ve bol ceketiyle 

daha iyi görünecek ve savaşacaktı. Yukarıda değinilen askerin nitelikleri 

çerçevesinde Yunanlı Türkle kıyas kabul etmez. İki atlı jandarmadan oluşan ve 



sınırdan itibaren bana eşlik eden Yunanlı refakatimden biri güpegündüz nehre 

düştü ve büyük zorlukla atını sudan çıkardı. Ertesi gün diğeri sınırdan Thebes’e 

(İstefe) anayol olmasına rağmen yolu kaybetti. Bir Türk süvarisi her 100 

durumdan 99’unda ne nehre düşer ne de yolu kaybeder. 

Yine Türkler muhtemelen sayı bakımından da Yunanlılara üstündürler. 

Tabii ki Tesalya’da ayaklanma olmadığı göz önüne alınmalıdır. Yunanlılar, 

Tesalya ve Epir’de Türklerin 21.000 askeri varken, muhtemelen sınırı büyük 

kısmı acemi erlerden oluşan 15.000 askerle geçeceklerdir. Türk, çocukluktan beri 

ateşli silah kullanmaya alışkın olduğundan teşkilât, talim vesaire noktasında 

seçmek için az seçeneği olmakla beraber adam adama kıyaslamada daha iyidir. 

Sonuç olarak Osmanlı İmparatorluğu’nun kısmî parçalanması halinde 

Türkiye’nin Yunanca konuşan sınır vilâyetlerine yönelik Yunan hak iddialarını 

desteklemek veya bunun çekiciliği üzerine birkaç yoruma izin verilebilir. 

Bulgaristan, Bosna ve Hersek’e otonomi bahşedilmesi halinde benzer imtiyazlar 

nüfusu Rum olan Makedonya, Epir ve Tesalya’nın bu kısımlarına da 

genişletilmelidir. Bununla birlikte Yunanistan’ın bu vilayetler için otonomiden 

asla bahsetmediği, sadece ilhaktan söz ettiği gözlemlenmelidir. Zaman içinde hâlâ 

kendisine celb edeceği umuduyla Yunanistan’ın Hıristiyan unsurun geniş oranda 

temsil edildiği bir idare tarzının bu vilâyetlere bahşedildiğini görmekle bir gün 

memnun olacağına inanıyorum. Ve bu vilâyetlerde meskûn Rumların kendileri 

dikkate değer görünmektedir. Onların sıkı çalışan, kanaatkâr ve ayrıca 

Bulgarlardan daha dürüst oldukları söylenir. Yunan sınırındaki Rum köyleri 

sınırdan uzak olan köylere nazaran daha varlıklı ve daha bakımlıdır. 

Köylerde okulların kurulması ve buralarda genel olarak daha medenî 

havanın oluşmasıyla Yunanistan’ın nüfuzu görünür hale geliyor. 

 

(İmza) F.C.H. Clarke, Yüzbaşı 

Levazım Dairesi Başkan Yardımcısı Vekili 

27 Kasım 1877  



ALİKOÇ (MAKEDONYA) AĞZI 

 

              Senem AKYOL
*
                               

Giriş 

“Manisa Balkan Göçmenlerinin Ağız Özellikleri” isimli doktora tez 

çalışmamıza başlarken, konuyla ilgili literatürü tarayıp durum tespiti yapmak, 

mevcudu şekillendirmek ve akabinde de kaynak kişilerimizden derlenen 

metinlerin çözümlemeleri üzerinden sonuca yürümek yeterli olabilirdi ama biz bu 

kadarla yetinmek istemedik ve Manisada yerleşik Balkan göçmenlerinin 

geldikleri yörelerdeki ağız taramalarına küçük destekler vermek, mevcut dil 

durumunun yerinde tespiti yoluyla söz konusu ağız özelliklerinin kafamızda daha 

bir belirginleşmesini sağlamak, mukayese imkanlarını genişletmek amacıyla, 

“oralar”dan da -bizzat- metinler derlemek istedik. 

Alikoç ağzını ses ve şekilbilgisi açısından inceleyen bu makale, bahse 

konu isteğin gerçekleşmesi sonucu yaptığımız derleme çalışmalarının bir 

ürünüdür. 

Eğitim fırsatlarından yoksun ve hakim yöresel dillerle temasın sınırlı 

olduğu bu dağ köyü, bir dil derlemecisi için bulunmaz nimettir. 

Radoviş kasabasının Alikoç köyündeki kaynak kişilerimizin, kılık-

kıyafetleri, hal-hareketleri hatta bakışları-duruşları ile yüksek ḷisans tezim 

sırasında akademik anlamda ilgilendiğim ve daha bir aşinalık geliştirdiğim 

Manisa Yörükleri arasındaki fevkalade benzerlik, ağız özelliklerinde de kendisini 

gösterince, mukayese yapmak bir zaruret haline geldi.  

Ses ve şekil bilgisinin hemen ardından gerçekleştirilen, Manisa Yörük 

ağızlarıyla daha geniş anlamda -Manisa ağızlarının da içinde bulunduğu- Batı 

Grubu ağızlarının I. Grubuyla yapılan bu mukayeseye ilaveten Alikoç ağzı söz 

varlığı ve eskicil öğelerine de kısaca değinildi.  

SES BİLGİSİ 

I.SESLER: 

ÜNLÜLER: 

Uzun Ünlüler 

1.Asli Uzunluklar: āltı, yēkarız, dēriz, yēriz, okùyolar , ēski. 

2.Ses Olaylarından Kaynaklanan Uzunluklar: 

ā: kāktık; ē: dēlim; ì: dìver-, tìzelerim; ù: dùmam; ǖ: sǖlemek, kǖde, 

dǖnner. 

Kısa Ünlüler 

ă:măvi , yăni; ǚ: Mǚmine 

ÜNLÜ UYUMLARI 

Büyük Ünlü Uyumu: 

Büyük ünlü uyumunun korunduğu örnekler: 

Kalınlaşmalar: “kalır ıdı” 

                                                           
* Celal Bayar Üniversitesi Türk Dili Okutmanı. 



-ken zarf fiili ünlü uyumuna uydurulmuştur: “dērin yatarka” , yaparka, 

kurulurka 

Gerileyici ünlü benzeşmesi yoluyla bazı kelimeler büyük ünlü uyumuna 

uydurulmuştur: 

tene< tane 

İlerleyici ünlü benzeşmesiyle uyuma giren örnekler: tekire<tekrar 

Uyumun Bozulduğu Durumlar: 

İncelmeler: Bazı kelime kök ve gövdelerinde incelmelerden dolayı 

Türkiye Türkçesi yazı dilinin aksine büyük ünlü uyumu bozulmuştur: Sali<salı 

 “C” ünsüzünün etkisiyle meydana gelen incelmeden uyum bozulmuş: 

“Parejì < paracığı” 

Parelerim<paralarım, pareyi<parayı 

Küçük Ünlü Uyumu: Türkiye Türkçesi standart yazı dilinde küçük ünlü 

uyumuna uymayan bazı kelimelerin Alikoç ağzında uyuma dahil edildiğini 

görüyoruz: çamır, armıt, karpız, kavın, fasile. 

Ünlü Türemesi: Iradavus, ılāna,ilēn 

Yuvarlaklaşma: boba<baba , abu<abla, müllet<millet 

Düzleşme: ı<u:Yımırta<yumurta ; armıt ; karpız ; kavın 

Daralma: u<o:uvalı<ovalı, kuyarlardı<koyarlardı 

Ü<ö: üle<öyle,büle<böyle, sǖle-<söyle- , kǖde<köyde(kȫsünden şeklinde 

geniş ünlünün korunduğu örnekler de var.)  

İ<e: Biygire<beygire (beygire şeklinde daralmanın meydana gelmediğini 

de görüyoruz.) 

Hece Kaynaşması: Çìzini<çeyizini, yedēne<yedeğine, 

çīrverilerdi<çağırıverirlerdi, dìşik<değişik, dā<daha 

Ünsüz Türemesi:  

H: Alıntı kelimelerde: haltobuzlar<otobüsler, hama<ama 

Türkçe kelimelerde: hanladırın<anlatırım, “hadın batsın”<adın batsın, 

“halma”<elma, “ halırdı”<alırdı, halırız (alırız kullanımı da var) <alırız, 

“harkadan<arkadan , “haja”<amca, havuj<avuç (el içi), hayak< ayak, hañıl 

“alın”,haynı “aynı”, honnarın “onların”, hārıñ “ağrın”, Halikoç/Alikoç “Alikoç”, 

hatarız “atarız”, hilerden/ ilerden(eskiden), hadam/ adam, hol-/ol- vb. 

Rumeli ağızlarında kelime başlarındaki ‘h’ sesi düşmesi olağan karşılanır. 

Alikoç ağzında da bu durumun örneklerine - az olsa da- rastlanır. Ama, ilginç 

olan ve titizlikle incelenmesi gereken asıl konu, Alikoç ağzındaki ‘h’ sesi 

türemesidir ve hiç beklemediğimiz bir yaygınlığa sahiptir.  

Batı Grubu ağızlarının I. Grubunda (Afyon, Antalya, Aydın, Balıkesir, 

Bilecik, Burdur, Bursa, Çanakkale, Denizli, Eskişehir, Isparta, İzmir, Kütahya, 

Manisa, Muğla, Uşak ve Nallıhan/Ankara ağızlarını içine alır.), bazı kelimelerin 

başında ‘h’ türemesi(horda, hişte, hordan, hȫle, häntäri) görüldüğünü biliyoruz. 

(Karahan 1996:151) 

Araştırmacılar, 100 yıla yakın bir süredir, Ana Türk Dili (bazılarına göre 

Ana Altay Dili)’nde aslî bir *p- önsesi bulunduğu, bu p- lerin Moğolca ve 

Tunguzcada h- ve f-’ye dönüştüğü, Türk dilinde ise önce h-’ye dönüşüp, ardından 



da düşüp  Ø- olduğunu söylemektedir. G.Doerfer’e göre, bu aslî *p- önsesi Halaç 

Türkçesinde h- olarak korunmaktadır. G.Doerfer’in Halaç Türkçesindeki h-’li 

şekiller için verdiği “hada:q, hāgru-, hat-, holgun” ; Gürer Gülsevin’in Türkiye 

Türkçesi ağızlarındaki aslî *p- sesine dayandırdığı hapuçlamak(avuçlamak) 

(Gülsevin 2010:174) ve Tuncer Gülensoy’un etimoloji sözlüğünde ‘alın’a karşılık 

olarak verdiği, Ana Altaycadaki <*hālın (T.Tekin) , Halaççadaki hāanl(ı) 

(Gülensoy 2007: 66) örneklerinin aynılarına veya benzerlerine Alikoç ağzında da 

rastlıyoruz. (bkz. H- ünsüz türemesinde verdiğimiz örnekler.) 

K: Gārık: buradaki –k ünsüzü aslında ok/ök pekiştirme ekinin kalıntısıdır. 

Ünsüz Düşmesi: 

Başta Ünsüz Düşmesi: h-: :ic<hiç, epten<hepten ep<hep, angısı<hangisi, 

oş<hoş, asta<hasta , asır<hasır, açan “ne zaman” 

İçte Ünsüz Düşmesi: 

k: dükanımız 

r: kadasım  

v: kuvet 

n: isan<insan 

d:sini/şini<şimdi,  

l: kākmıj<kalkmış, beki<belki 

Sonda Ünsüz Düşmesi:  

Ø<-r:tekire, tekere<tekrar 

Ø<-n: 

-ken zarf fiil ekinde: götürüke, kurulurka 

Ø< -l: nası<nasıl 

BENZEŞME  

İlerleyici Ünsüz Benzeşmesi: 

-nn-< -nl-: oturannara, gelinnerimiz, dǖnner , onnar, bunnar, sopasınna,  

ÜNSÜZ DEĞİŞMESİ 

j < ş: “hoj bulduk.”, taj<taş, kıj<kış, kuj<kuş, yetmij<yetmiş, baj<baş, 

yavaj yavaj<yavaş yavaş 

 Duyulan geçmiş zaman eki- mIş bazen –mIs birkaç yerde de-mIj 

şeklinde kullanılmıştır: kākmıj<kalkmış , var ımıj< var imiş, sonbaharmıj 

j<c: Kelime tabanlarında meydana gelen j<c değişmesi: 

bajanak<bacanak, alajalara<alacalara, geje<gece, haja<amca, ısıjak, çojuk<çocuk 

Eklerde meydana gelen j<c değişimi: 

Gelecek Zaman Ekinde: olajak< olacak, yapajāz<yapacağız, 

gidejek<gidecek, isteverejek<isteyiverecek,durajak, okunajak, sorajak 

Küçültme Ekinde: tenejikler<tanecikler, sujāz, sırajıkla ,tenekijiklere, 

pazarjıktan, un büberjì, kompirjik, tokmajì<tokmacığı,sünkerjik, asırjık 

Sıfat fiil eki –ecek’te: giyejēmiz<giyeceğimiz 

 

j<ç :havuj<avuç  

 

s<ş: Yaygın olarak görülen bir ses hadisesidir. 



Kelime kök ve tabanlarında meydana gelen s<ş değişimi: baska< başka, 

Iradavus< radoviş, bes < beş, sini < şimdi, yesillik < yeşillik, düsüneyin,  

isliyoz < işliyoruz, çarsamba, persembe, isi < işi, kisi < kişi, karsıla- < 

karşıla- 

kızkardasına < kızkardaşına, añlasıyoz < anlaşıyoruz, konusamārı < 

konuşamıyor vb. 

Eklerde görülen s < ş değişimi: 

Duyulan geçmiş zaman ekinde: dayanırmıs, gelmis , olmus , var ımıs, 

dökermis vb. 

Kazak, Karakalpak, Nogay Türkçelerinde s<ş değişimi karakteristik bir 

özelliktir.  

Alikoç ağzında, kısmen başta, çoğunlukla ortada ve sonda yaygın olarak  

görülen s<ş değişimine Anadolu ağızlarında da rastlıyoruz. 

 Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinin Yapalak ve Ekinözü beldelerinde 

sistemli bir s<ş değişimi vardır. Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesi Boğazevci köyünde 

1970-1975 yıllarına kadar bütün ş’lerin s’ye çevrildiği köyün yaşlılarınca ifade 

edilmektedir. Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Eymir köyünde ve Ankara’nın 

Haymana ilçesinin Çalış beldesinde s<ş değişimi olduğunu görüyoruz. (Karahan : 

42-43) 

Ahmet Buran da Tunceli merkez, Hozat, Ovacık, Mazgirt ve Pertek 

ilçeleriyle köyleri başta olmak üzere Kahramanmaraş / Elbistan’ın Yapalak, 

Ekinözü; Malatya'nın Hekimhan ilçesi ve Arapkir’in Çiğnir, Eğnir, Suceyin gibi 

bazı köylerinde; Akçadağ’ın merkez, Doğanşehir / Fındık ve Günedoğru 

köylerinde; Elazığ’ın Saraycuh köyünde, Ankara/ Haymana/ Çalış beldesinde ve 

Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesine bağlı Boğazevci köyünde düzenli olarak görülen 

s<ş değişiminin daha çok Alevi-Bektaşi Türkmenlerin ağızlarına özgü olduğunu 

ifade etmektedir. (Buran 2007:124) 

s< ç: Alikos<Alikoç(Alikoç şeklinde de kullanıyor), gestik<geçtik, is 

yapamam<hiç, sıkarıyon<çıkarıyorum. 

(Alikoç ağzındaki bu s<ç değişiminin “gestik<geştik<geçtik” şeklinde 

aşamalı gerçekleştiğini söylemek mümkündür. Anadolu ağızlarında ise 

geştik<geçtik (genşlik<gençlik vb.) şeklinde kullanılmakta ancak gestik şekli 

görülmemektedir.) 

s<c: bitenesik<bir tanecik,  

c<ç: ic< hiç , “cokunu”<çoğunu 

ç<c: Makedonça 

s<z: Kelime kökünde, içte meydana gelen s<z değişimi: kasak<kazak 

    Eklerde görülen s<z değişimi: 

 1. çokluk şahıs eki –z>-s: kuşadırıs, oturus, yaparıs, katarıs. 

-y-<-ğ-: “biyendim” 

-y-<-h-:“Zayır” 

d-<t-:“Dakarız”, “ delledik<telledik”, datlı<tatlı 

İçte Ötümlüleşme: kaynadıyoruz , kuşak kuşadırıs ,hanladırın 

*Ötümleşmenin olmadığı örnekler: “çokaldık” 



Toktor<doktor 

Ünsüz Alternansı: -l->-r-:gālim<gayrı 

Filican<fincan 

 

ŞEKİL BİLGİSİ 

1.İSİM ÇEKİMİ 

1.1. Çokluk Eki: -lar,-ler ,-ner : çelatlar , erkekler, alemler, dǖnner 

<düğünler  

1.2.İyelik Ekleri:  

1.Teklik Şahıs:görümce-m, ȫretmen-im 

2. Teklik Şahıs:Kuvet-iñ-e, gelin-iñ-i 

3. Teklik Şahıs: kǖ-sü-nden, kaynata-sı, anası, sise-si  

1.Çokluk Şahıs: kayn-ımız, uskolamız , bilekçeler-imiz , kol-umuz,  

gün-ümüz-de 

1.3.Hal Ekleri 

1.3.1.İlgi Hali Eki: ilgi hali eki-In,-nIn şeklindedir:“ analarımın 

tarafından mı kosamın tarafından mı dìvereyin.”, “kasabanın adı”; “pançañın içi” 

1.3.2.Yükleme Hali Eki: gelin-i 

1.3.3.Yönelme Hali Eki: beygir-e, gelin-e,kına-y-a 

* yönelme ekinin vurgu nedeniyle uzun ünlülü söylendiği yerler:“yùrdu 

kuyarız bakırā bakırlarımız var.” 

1.3.4.Bulunma Hali Eki: kǖ-de, ȫretmen-de,Üsküp-te 

1.3.5.Ayrılma Hali Eki: dil-den, kasaba-dan, pazarjık-tan, yùrttan 

*Ayrılma hal ekinin ‘sebep’ bildirdiği örnekler: “çiçekten dedi anası 

kaldı” “o çiçekten kalmış kızamıktan” 

1.3.6.Vasıta Hali Eki:-na:duanna, kıvrānna, 

-la: “bir akça maramala üstünü örterlerdi” ,“sırtçāzla” , “ elimle sārın” 

1.3.7. Eşitlik Hali Eki: bilekçe, nurçe 

 

FİİL ÇEKİMLERİ 

Görülen Geçmiş Zaman: 

1. Teklik Şahıs : “ kümbedi yaktım.” , “dört sene ben bir ȫretmende 

okudum.” 

            “yene hañlattım.” ,“ onu dìverdim.” “Yena hoj buldum” 

2. Teklik Şahıs : “sen burayı geldin.” ,“oj geldin” 

3. Teklik Şahıs : “bilemem kaç hane ama bayā kalabalandı.”  

1. Çokluk Şahıs : “ deñizin içinden geçtik.” “kursāmız ārı derdik.”, 

“Yena hoj bulduk.” 

*Görülen geçmiş zamanın 1.çokluk şahıs çekiminden sonra pekiştirme 

amaçlı –lar eki getirilmiştir: “o geline armān yapardıklar ilerden üleydi”        

3. Çokluk Şahıs: “çok yeñi evler yaptılar.”, “ıradavustan getirdiler.” 

“alemler çoktan aldılar”  

 

 



Olumsuz Çekimi: Birleştirilmiş özel şekillerle karşılaşıyoruz. Eski 

Anadolu Türkçesinde belirli geçmiş zamanın olumsuzu için “-dug+iyelik yoK 

(+I-)” birleşik şekli kullanılmaktadır: “menüm atımı kimse geçdügi yok okumu 

kimse yardugı yok”(Dede Kor.D795), “bizüm hicaz kavmı yemezler ben dahı 

yedüğüm yok” (Tıbb-ı Neb.103a.7) (Gülsevin 2010:253) Aynı kullanım Alikoç 

ağzında da mevcuttur.  

1.Teklik Şahıs: “Koltuk ta vardır ama ben yok gördǖm koltuk” 

“yok kısçasım yok duydùm , duymadım” 

1.Çokluk Şahıs: “ileri gene o ekmek bişiriydik dimi o ateşlikte 

kaynadırdık. odun dayārdık çömlekte fasile kaynārdı hama sini yaptīmız üle 

yok.” 

Bu kullanıma soru şeklinde de “dIk +iyelik var < ‘-dın mı’ ” biçimiyle 

rastlıyoruz: “mutunları bilir misiñ var mı gördǖñ ?” 

Duyulan Geçmiş Zaman: 

-mIş; -mIj; mIs olmak üzere üç şekilde kullanılıyor: 

-mIş şekli:  

 3. Teklik Şahıs: “tabi o gelin verilmiş.” 

*-dır bildirme ekiyle genişletilmiş şekli: “o eski isanlar kurmuştur.” 

 -mIs şekli: 

 2.Teklik Şahıs: “yıraktan gelmisiñ.” 

 3. Teklik Şahıs: “o isannar gelmis alikoç olmus.” 

 3. Çokluk Şahıs: *herhalde anlamıyla bildirme eki –dır ile 

genişletilmiştir:“kurukalar demislerdir.”  

-mIj şekli:  

3.Teklik Şahıs:“sindi nerden kākmıj.” 

“haçan açarız kapā dolmuj bi tekne ekmek.” 

Gelecek Zaman: 

Alikoç ağzında gelecek zaman için -ajak/-ejek eki kullanılmaktadır. 

Sadece bir yerde –ecek eki kullanılmıştır. –ecek kullanımının tek örnek 

olmasından dolayı, asli unsur olmayabileceği ve bizim konuşmamıza benzetme 

gayretinden çıkabileceği şüphesi taşıdığımızı söylemeliyiz. 

 -ajak / -ejek eki: 
3. Teklik Şahıs: “kızkardesim dünür gidejek isteverejek.” 

 “büle buraları olajak.” 

“E o da veriz dejek, bu afta dǖn olajak, pazartesi olajak, yük gidejek.” 

“bir yere gitti mi birisi sorajak” 

“sen dolduraynesin öbürü doldurajak kim peşin gitmiş o doldurajak”” 

*-acak/-ecek: 

  1. Teklik Şahıs: “yavaj yavaj gene evime gideceyin” 

  -acak/-ecek kullanımının tek örnek olmasından dolayı, asli unsur 

olmayabileceği ve bizim konuşmamıza benzetme gayretinden çıkabileceği 

şüphesi taşıdığımızı söylemeliyiz. 

Geniş Zaman: 

-(I)r: 



1. Teklik Şahıs: “pazara kacık giderim dernekten derneye.” 

1. teklik şahısta -m yerine -n eki de kullanılmaktadır: “hañladırın.” 

“pazarlık alırın.” 

2. Teklik Şahıs: “nereñ ārı dersin” 

“sayip çıkarsıñ” 

“su katarsıñ, düversiñ düversiñ yā olur” 

“te çıkarsıñ dısarı avlu siz dersiñiz.” 

3.Teklik Şahıs: “allā dede gene korùr” 

1. Çokluk Şahıs: “yena gezerek gideriz.” 

“ büle yelek giyeriz.” 

*Bazı örneklerde 1.çokluk şahıs eki ‘-z’ yerine ‘-s’ kullanılıyor: 

 “ kuşak kuşadırıs.” 

“burda oturus.” 

*Ünlüyle biten fiil kök ve gövdeleri geniş zaman çekimine girdiğinde 

uzunluk meydana gelebilmektedir: “tepsiye kapārız.”, “tepsiye gene pirinç 

kapārız.” 

“pişiriz, onu mayalārız.” 

* Bazen geniş zaman çekiminde ünsüz ikizleşmesi meydana geliyor: 

“tepsiye gene pirinç kappārız.” 

2.Çokluk Şahıs: “siz amica dersiñiz.” 

“siz nor dersiñiz” 

3.Çokluk Şahıs: “epten gözel olurlar.” 

Olumsuz Çekimi 

1.Çokluk Şahıs:“biz bilmeyiz koltuk.” 

 

Geniş Zamanda Hece Yutumu: 

Alikoç ağzında, geniş zaman çekimlerinin r ile biten fiillerindeki hece 

yutumu olayının pek çok örneğine rastlıyoruz. 

“ileyende karız.” “Hamır katarız, tuzçäz katarız, ısıcak suyla karız onu” 

“yene te burda oturus” 

“te büle kırabetlerde oturuz” 

“oturun ısıcak sobamda dēriz”  

“un bübercì katarıs,unu kompirleri de kavurus, kuyarız ısıcak sucāz 

pirinç istiyesen katarsın” 

“Süzekle,onu süzeriz bişiriz, onu mayalārız” 

 “çetkayla kireç uruz duvarlara.” 

“kimin var kimin yok soruz” 

“evimde durun” 

“büber kavuruz” 

“suvancık durās”<doğrarız, 

“o da veriz dejek”  

Kaşgarlı Mahmut DLT’te bu olayın Oğuzlar’a özgü olduğunu ve 

Oğuzların “muzari sıygasında ikinci r harfini atıp kelimenin kökünde olan r 

harfini bıraktıklarını” söylemekte ve şunları eklemektedir; “Burada iki r harfi 



vardır; birisi aslî, diğeri muzari belgesidir, kurala uygun olan budur. Oğuzların 

tuttuğu yol, kural yolu değilse de kolaylık yoludur.”(Atalay 1998:65) 

Aynı hadise, Batı Grubu ağızlarından Afyon, Nallıhan, Beypazarı, 

Kızılcahamam, Ayaş, Çamlıdere, Güdül (Ankara), Antalya, Aydın, Balıkesir, 

Bartın, Bilecik, Bolu, Burdur, Çanakkale, Çankırı, Denizli, Eskişehir, Giresun, 

Isparta, İçel, İzmir, İzmit, Kastamonu, Kütahya, Manisa, Muğla, Sakarya, Uşak, 

Zonguldak ağızlarında da görülmektedir: oturuz(Mn/ZK, 82),vuruz (Uş/ÇK,15), 

götürüz(İzmr/AÇ,1) vb.(Karahan 1996:132) 

Alikoç ağzındaki, karız<kararız; soruz<sorarız; duras<doğrarız 

kullanımlarının Batı Grubu ağızlarında pek görülmediğini ve bu anlamda bir 

benzerlik bulunmadığını söylemek mümkündür.(Alikoç ağzında daha bir işlerlik 

kazanmış ve kullanım sahasını genişletmiştir.) 

-ene-/ -eyne- Gelecek Zaman Ekinin Geniş Zaman İşlevli Kullanımı : 

Daha önce bir makalemizde ayrıntılı olarak üzerinde durduğumuz -ene/-

eyne ekinin -ende/-ender şekilleri de mevcuttur. Makedonya ağızlarına özgü olan 

bu ek genelde gelecek zaman anlamı taşırken bazen geniş zaman, çok nadir de 

şimdiki zaman anlamında kullanılmaktadır. (Akyol 2011) Söz konusu makale 

içeriğinde gelecek zaman işlevi ağır bastığından –ene/-eyne yi o başlık altında 

(gelecek zaman) vermeyi tercih etmiştik, ancak Alikoç ağzında geniş zaman işlevi 

ağır bastığından burada veriyoruz.  

2.Teklik Şahıs: “olur olur olmaz dönüp gelēnesin” 

 “ordan aldın mı geliniñi e bi sene mi belli durajak altı ay mı sen de hazır 

olaynesin o kız da çizini yapajak.” 

 “su alırdık buñarlardan sıracıkla alırdık korduk orda sen dolduraynesin 

öbürü doldurajak kim peşin gitmiş o doldurajak.” 

 “ ikin istēnesiñ alıp düñür yollānesiñ.” 

“sentalye orası çıktıñız mı gari orda tanānesin insannarı.” 

1. Çokluk Şahıs: “kara yesil buna diyenez.” 

2. Çokluk Şahıs:“üsküpte ga tutaynesiniz ta ıradavuşa gideynesiniz.” 

“ya te sizin gibi ya üle çevireyñosunuz hani” 

 

Şimdiki Zaman: 

-yoru şekli: 

3.Teklik Şahıs: “eskiden öleydi sindi öle gidiyoru” 

“Diveriyoru” 

Olumsuz çekimi: 

3.Teklik Şahıs: “benim adamım sǖlemiyoru.” 

-yo/ -yor eki: 

1. Teklik Şahıs: 1. teklik şahısta yaygın olarak –n eki kullanılmaktadır. 

“aman be kızım gārık sıkılıyon.” 

“sini ben istiyom.” 

2.Teklik Şahıs: “te bak năneyi biliyosuñ.” 

3. Teklik Şahıs: 

“satılık yaparka emen pazar isini biliyor diveriyoru”” 



“okùyor o dìveriyor baña.” 

1. Çokluk Şahıs: “tütüncük isliyoz.” 

3. Çokluk Şahıs: “öle dilden okùyolar.” 

“te tulayla yapıyolar.” 

“gelin haltobuzlar götürüyor.” 

Olumsuz Çekimi: 

1. Teklik Şahıs: Bazen ünsüz ikizleşmesi oluyor:“onu bilmėyyon.” 

Bazı örneklerde de ses olayı nedeniyle olumsuzluk eki uzun ünlülü 

telaffuz ediliyor:  

 “ben kendim okuyamāyon bilmēyon” 

1. Çokluk Şahıs:  

“hırka giymēyoz fıta kuşanmāz.” 

 

-ye şekli: 

1. Teklik Şahıs: “yani sini ben istiyem” 

1. Çokluk Şahıs: “gâvur diyez o ovalarda oturannara” 

3.Çokluk Şahıs: “ne bileyin ne diyeler” ,“dā alajalara zayır diyeler” 

Olumsuz Çekimi: 

1. Teklik Şahıs:“bilmėyen kızım,yena” 

1.Çokluk Şahıs:Bazen ünsüz ikizleşmesi meydana gelmektedir:“aa 

bilmiyyez yena” 

 

-yer şekli: 

1.Teklik Şahıs: “abu diyerin.” ,“yene kümbedi yaktım diyerin” 

3. Teklik Şahıs:“hadını süliyer” ,“benim baldızkam diyer” 

1.Çokluk Şahıs: “uskola okula diyeriz.” 

Olumsuz Çekimi: 

3. Teklik Şahıs: “sülemiyer o çiçekten kalmış kızamıktan konusamārı 

yena.” 

“E niçin dedim bu çocuk konuşamāro?” 

“uymārı onnarlan bizim dilimiz.” 

 

EMİR ÇEKİMİ:  

1. Teklik Şahıs: Eski Türkçenin ve Eski Anadolu Türkçesinin teklik 

1.şahıs emir eki “-ayın/-eyin” Alikoç ağzında yaygın olarak kullanılmaktadır: 

“analarımın tarafından mı kosamın tarafından mı dìvereyin o soyadını ne 

bileyin” 

 “kızım dur çekme düsüneyin” 

2. Teklik Şahıs: “bırak sen uskolayı”, “dur çekme” ,“yap manca içine 

bişir ye” 

3. Teklik Şahıs: “yetmij yedi meleikem gelsin yanıma” “Alla saña da büle 

gelin versiñ” 

1. Çokluk Şahıs: “okul dēlim” 

2. Çokluk Şahıs: “ çıkıñ oraya da gelin”, “ yena makedonyaya götürün” 



Olumsuz Çekimi: 

2.Teklik Şahıs:“çekme düsüneyin” 

 

BİRLEŞİK ZAMAN ÇEKİMLERİ 

Görülen Geçmiş Zamanın Hikayesi: 

1.Teklik Şahıs:“duydùm yok udu onnarı kızım” 

Geniş Zamanın Hikayesi 

3.Teklik Şahıs: “gelin orda kalır ıdı.” 

“para atardı kaynana.” 

“canı kimin istērdi binip giderdi” 

1. Çokluk Şahıs: “fıstanıñ üstüne gene ırka giyer idik.” 

3. Çokluk Şahıs: “onnarı karsılalardı.” 

“kızın çìzini serilerdi.” 

“persembe gün gelini alırlardı” 

“kafasına ayna kuyarlardı” 

“tellēlerdi o gelinin yüzünü” 

Bence pekiştirme amaçlı ikinci bir –di eki gelmiştir: 

 “e kızım ondan sora kına gecesi yaparıdılardı” 

Olumsuz Çekimi: 

3. Çokluk Şahıs:“aa hiç konuşmazlardı” 

Şimdiki Zamanın Hikayesi 

3.Teklik Şahıs:“kaynata alırdı getiriydi.” 

1. Çokluk Şahıs: “E sali duruyduk” “ileri bişiriydik çilenpenede” 

Gelecek Zamanın Hikayesi 

2. Teklik Şahıs: “burda olsāydı görejek idin.” 

Geniş Zamanın Rivayeti 

“bi zaman çelatlar dökermis” 

EK FİİL ÇEKİMİ 

Ek Fiilin Geniş Zaman Çekimi: 

1. Teklik Şahıs:  

 1. Teklik Şahısta –n ekinin kullanıldığı örnekler: “elli āltı yasındayın.” 

1. Teklik Şahısta –m ekinin kullanıldığı örnekler: “alikoç kǖndenim ben” 

3. Teklik Şahıs: “dört sene uskolam var.” 

  *-dır ekiyle genişlemiş örnekler: “Koltuk ta vardır.” 

1. Çokluk Şahıs:“çok yakın yakınız.” 

1.çokluk şahısta yükleme getirilmesi gereken bildirme eki, biz şahıs 

zamiriyle karşılanıyor: 

“biz Yörük yena.” 

“yok gâvur hep Türk biz.” 

Olumsuz Çekimi: 

3. Teklik Şahıs:“koyu yesil gibi epten açık yesil dìl kara yesil.” ,“aa fırın 

dìl isporet” 

Ek Fiilin Hikayesi: 

3.Teklik Şahıs:“İlerden dä fukaralık ıdı.” 



“bizim günümüzde yăni yok udu üle makedonça okumak” 

“ ilerden kırabetler yok udu.” 

“hep Türkçeydi.” 

“onnar o türlü gözel idi.” 

Ek Fiilin Rivayeti: 

3. Teklik Şahıs: “eskiden var ımıs.” 

 “hilerden bizim tasla çamırmıs” 

YAPIM EKLERİ 

İSİMDEN İSİM YAPAN EKLER 

+lı: oyalı mumi, sıvalı 

+sız: oyasız mumi 

+lIk,+nık: fukaralık, pazarlık, kötülük ,topannık 

-ka: Makedoncadan alınmış bir ek olup isim ve sıfatlarda cinsiyet için 

kullanılır (Nazım İbrahim 1997:81 ): baldızka “baldız” 

+çe: Makedonça, akça mārama, akça bez 

Nurçe “torun”, bilekçe “bilek” 

Küçültme teşklilleri yapan +ça eki Türkçede daha çok sıfatlara gelir. 

Bununla beraber Çağ.,Özb.Tar., Kır.,Osm.,Az., Kıpçak ve Trkm. Lehçelerinde 

isimlerden küçültme isimleri teşkil eden +ça ekleri de görülüyor:özb. kızça 

“küçük çocuk”(Özb.Gr.s.30);kır. tanaça “küçük dana”(KS.706) vb.(Korkmaz 

2005:56) 

+cak,+cIk, +çık, +sik, +jik: Rumeli ağızlarında küçültme ekli kelimeler 

büyük rağbet görmektedir(Eckmann 1960: 16):ulaşıcak <ulaşık-cak “çökelek” , 

tütüncük, kırabetçik, asırjık, suvancık, kompirjik, mantijik, topalacık , birasçık, 

bitenesik<bir tanecik, tenekijiklere, pazarjıktan, tokmajì<tokmacığı, sünkerjik 

+çāz, +cā, +jāz: tuzçāz ,etçēz, sırtçāzla, katçāz ,sapçāzları, çocucā, sujāz, 

İSİMDEN FİİL YAPAN EKLER 

+lA-: tellēlerdi, sıraladı  

+al-:çokal- “çoğal-” 

FİİLDEN İSİM YAPAN EKLER 

-ıcı: “Gelin alcı” 

-mA:Kapama, döşeme 

-ık: dìşik<değişik 

-ım:geçim 

 

FİİLDEN FİİL YAPAN EKLER 

-n-: “nurçemiz oldu dēriz seviniriz” 

SIFATLAR: 

Niteleme Sıfatları:Koyu yesil , açık yesil, kara yesil, ēski dǖnner, akça 

bez 

İşaret Sıfatları: bu renge, o saba 

Asıl Sayı Sıfatları: otuz tene , yirmi tene, dört señe 

Üleştirme Sayı Sıfatları: birer katçāz , ikiser kat 

 



ZAMİRLER 

Kişi Zamirleri: Ben ve sen kişi zamirlerinin yönelme çekiminde ‘ñ’ nin 

kullanılması dikkat çekicidir: 

Ben , beña, baña 

Sen, saña 

O, ho, ona, onu, onun 

Biz , bizde, bizden 

Siz, sizde 

Onnara, onnarı, honnarın 

Dönüşlülük Zamiri: “ kendim okuyamāyon.” 

İşaret Zamirleri: “bu gene kara” 

“yene güvezi fanilo ona dēriz” 

“honnar o türlü gözel idi bunnar gene bu türlü gözel” 

“orda onnarı karsılalardı” 

Belgisiz Zamir: “birisi sorajak” “bir angısı dēr dùmuş diye” 

 

ZARFLAR 

Zaman Zarfları: ilerden “önceden” :Eski Anadolu Türkçesinde de “önce, 

önceden,evvel” anlamlarıyla kullanılmıştır.(Dilçin 1991:613)Doğu Trakya 

ağızlarında ‘önce,önceden,eskiden’anlamlarıyla ileri/ileriden zaman zarfı çokça 

kullanılmaktadır. (Hünerli 2011:1249)  

“çok ilerden zāmet çektik, dedim a.” 

“o geline armān yapardıklar ilerden üleydi” 

“ilerden kırabetler yok udu asırcık üstünde yatar ıdık” 

“Yene birasçık baska ileri epten urbalar yok udu” 

“te tulayla yapıyolar sini evleri hilerden bizim tasla çamırmıs” 

Sindi/sini: “sindi yelek giyiyoz” 

“eski dǖnner onnar baska sinikiler gene baska” 

“sini bilir çocuklar” 

“sindi öle gidiyoru.” 

Eskiden: “Eskiden öleydi.” 

Bir an kere: “Var bir an kere kursak ārısı” ,“Bir an kere gene üle iki türlü 

var” 

Haçan: “haçan açarız kapā dolmuj bi tekne ekmek” 

Tez “yeni, yakında”:“alemler çoktan aldılar biz tez alındık.” 

Peşin “önce”: “kim peşin gitmiş” 

Baza “bazen”: “Yena ama biz ep baza deriz patika.” 

 

Durum Zarfları: “aynı epten gözel olurlar” “năne de katarız kokar 

miske” 

Miktar Zarfları:  

Biraz: “biraz ele dìsiyor”, “Yene birasçık baska” 

Dip “daha”: “sini birasçık dip baska.” 

“dä iyi geçim şini dip o ilerki geçim gibi dìl. 



Epten <hepten “hiç, tamamen”: “ileri epten urbalar yok udu.” 

“Koyu yesil gibi epten açık yesil dìl kara yesil.” 

“epten gözel olurlar” 

“biyendim epten gözel ama ben gelemem” 

İSİM FİİLLER 

-mA: “işleme don, işleme gìsi”, sǖlemesi<söylemesi 

-mAk: “davul çıkarmak vardı.” ,“yok udu üle makedonça okumak” 

“Demek bilmem” 

 

SIFAT FİİLLER 

-ejē-<-ecek-:giyejēmiz<giyeceğimiz 

-dık: “üçü evli biri evlenmedik dā çocuklarımın” 

 

ZARF FİİLLER: 

-kE<-ken: Alikoç ağzında -ken zarf fiilinin sonundaki -n ünsüzü düşüyor 

ve “ka/ke” şeklinde kullanılıyor. 

“kaynanaya götürüke” 

“kurulurka<kurulurken” 

“satılık yaparka emen pazar isini biliyor diveriyoru” 

“dērin yatarka” 

-ınca: göbek kaçınca, 

-ArAk: “yena gezerek gideriz.” 

-(I)p :“oralara gidip geliriz biz yani” 

 

Birleşik Zarf-fiil Ekleri: 

-dI+şahıs eki + soru eki –mI ‘-dığı zaman,-dığında’: “Ordan aldıñ mı 

geliniñi” 

“bir yere gitti mi birisi sorajak” , 

“birki saba dǖdük mü o yādan dartı da yaparız.” 

-tìne<dık sıfat fiili+-n+e yönelme eki ‘-dığı için’: “yena bu da burayı 

olajak ama ben burda büle geçtìne yani” 

-dunayın; -dineyi; -tīnan/-tìnen <dık+layın“-dığı zaman”: “yā da 

oldunayın birki saba dǖdük mü o yādan dartı da yaparız.” “tutundunnayın 

süzeriz” 

“makedonyaya götürün dedineyi şoferler biliyo” 

“tütün sattınān pare geçtìnen kırabetçik sünkerçik alındı müllet” 

 

FİİL ÇATILARI 

Dönüşlü Çatı: “yüklenirdik urganla testileri sırtımıza eve getiriydik.” 

“pişiriz, onu mayalārız.o tutunur gözel” 

 “kusurlanmış sòna o” 

Dönüşlülük eki ‘- n -’ : Türkiye Türkçesi yazı dilinde pek görülmeyen 

dönüşlü çatı örnekleri ile de karşılaşılmaktadır. 

“kimin birasçık parecì var onnar yeñi ev yapındılar” 



“kırabetçik sünkerçik alındı müllet” 

“bayramlarda her sey yapınırız supacık yaparız” 

“ekmek fıtası yapınırız bezlerden” 

“Sütlaş yapınırız, mantijik yapınırız, halva yaparız” 

 “o yādan dartı da yaparız.dartı yapınırız gözel yēriz” 

“üle yā yeriz ekmēmize sürünürüz” 

“bā ekiniriz” 

“firanka mancası yapınırız” 

“alemler çoktan aldılar biz tez alındık.” 

 

Dönüşlülük eki ‘-in’in kullanış ve anlatım incelikleri bakımından 

dilimizde en çok çeşitlenmiş eklerden biri olduğunu söyleyen Tahsin Banguoğlu 

“yapınmak, edinmek, geyinmek, takınmak, dikinmek, kuşanmak, sürünmek, 

dilenmek, tıkınmak, dökünmek, aranmak, yakınmak gibi” fiillerde -n- dönüşlülük 

ekinin “kimsenin kendine, kendi için, kendine göre bir iş yapması” halinin söz 

konusu olduğunu ifade etmektedir.(Banguoğlu 2004: 284) 

“Yapınmak” kelimesininTarama Sözlüğündeki ilk anlamı, ‘kendisi için 

yapmak’ olup şu örnek verilir: Ol yörede bir zağ bir agaç üzerinde ev yapınmış 

idi.(Kel. XIV.77) (Tarama Sözlüğü VI 1996: 4298)  

 Alikoç ağzında tespit ettiğimiz “sürünmek” ve “alınmak” kullanımları 

Tarama Sözlüğünde yer almamaktadır. 

Valandova ağzında da “işle’nırdık, eki’niris, yapına’cam vb.” örnekleriyle 

bu kullanıma rastlıyoruz.(Nazım İbrahim 2007)  

 

Ettirgen Çatı 

“beygire yükledirdik.” 

“gelini aynı biygire bindirilerdi” 

 

BİRLEŞİK FİİLLER: 

İsim+ Yardımcı Fiil Kalıbında Olanlar:“çok ilerden zämet çektik, dedim 

a.” 

Yeterlilik Fiili 

Olumsuzu:“ben gelemem buralara” 

Tezlik Fiili: “o kına türküsünü çīrverilerdi” ,“takke kurveriz” “sujaz 

yapıverdiler” 

 

EDATLAR 

Son Çekim Edatları: ile edatı la/-le ve bazen de benzeşme etkisiyle –

na/ne şeklinde kullanılıyor: “haltobuzla”, “duanna , kıvrana” 

“birer katçāz birer katçāz ikiser kat, kuvetiñe göre yena” 

“ya yukarı kā te” 

“ordan ga bu tarafa kalır” 

“e kızım ondan sora kına gecesi yaparıdılardı” 

“te onçi o” 



 

Cevap Edatları:  

Yeni/ yene/yena: “yani”nin, yăni/yeni/yene/yena şeklindeki 

kullanımlarına, özellikle de “yene/yena” ya sıklıkla rastladık. 

Feriha Duran adlı kaynak kişimiz(Annesi de Radoviş’e bağlı Yörük 

köylerinden) annesinin ekseri ‘yene’ şeklini kullandığını belirttiği yene/yena’nın 

Yörük ağızlarında çok işlek olarak kullanılan “tabi, evet” anlamlarında onaylama 

kelimesi olduğunu ifade ediyor. 

“yeni biz de lamba dēriz” 

“honnara da aja dēriz, haja yene.” 

“yena mumi deriz”  

Seslenme Edatları: “ne ka ataynesin haga” ,“ e kalkarın hayde” 

“üstlerne kòruz birer bajak,birer bajak hayda” 

Benzetme Edatları: “ya te sizin gibi” 

Gösterme Edatları:  

Te:“ te büle yelek giyeriz.”, “kundura dērdik te biz unnara”  

Töle:“ufaklara gari kadasım töle dēriz” 

Aha:“aha kırabet” 

Bağlama Edatları: ama: “diveriyor o hama ben kendim okuyamāyon” 

Niçi ‘çünkü’: “Hep üle niçi üç malik var ıdı kǖmüzde.”; “ yena koca içeri 

niçi orda çilepeneyle ekmek gömülür ümüş” (niçi soru kelimesi, yapılan vurgu ile 

çünkü bağlacının anlamını da üstlenmektedir.) 

Soru Edatı: “analarımın tarafından mı 'kosamın tarafından mı dìvereyin o 

soyadını” 

ALİKOÇ AĞZINDA ESKİCİL ÖĞELER 

1.‘ñ’ Sesi : 

Kelime kök ve gövdelerinde: Buñarlardan, çeñe , añıl, baña, saña, öñü 

sıra, deñizin, yeñi. 

2. şahıs iyelik ekleri: pançañ 

   İlgi ekinde: fıstanıñ,pançañıñ 

   Şahıs eklerinde:nereñ, geldiñ, asta mısıñ , batsıñ, isterseñ vb. 

2.Zamir Kökenli 1.Teklik Şahıs Eki: oturun “otururum”, bilmēyon, 

bilmėyyon, bilmeyen, yasındayın vb. 

3.-ayın/-eyin 1. Teklik Şahıs Eki: dìvereyin, düsüneyin,kalkayın 

4. Şimdiki Zaman Eki –(V)yoru : “eskiden öleydi sindi öle gidiyoru” 

“onnar bildìne onnar añlasıyoru” ,“diveriyoru” ,“hadamlar biliyor ama karılar 

bilmiyoru” “onnar sǖlėyoru” 

5. Görülen geçmiş zamanın olumsuz çekiminde kullanılan “dug+iyelik 

yoK (+I-)” birleşik şekli: “duydùm yok udu onnarı kızım”, “koltuk ta vardır ama 

ben yok gördǖm koltuk” 

“yok kısçasım yok duydùm , duymadım”,“sini yaptīmız üle yok.” 

6. Eskicil söz varlığından örnekler: İlerden/hilerden, açan/haçan, yırak 

yırak,; gözel, ısıjak, urulardı, alma/halma 

 



Anadolu (Manisa) Yörük Ağızlarıyla Benzerlik ve Farklılıklar: 

 

Benzerlikler: 

1. ñ kullanımı: Dilde koruyuculuğun en belirgin özelliklerinden 

biri, Eski Türkçeden Eski Anadolu Türkçesine kadar uzanagelen ñ damak sesinin, 

kelime kök ve gövdeleri ile ilgi hâli, 2.şahıs iyelik ekleri ve iyelik kökenli 2. şahıs 

fiil çekimi eklerinde, yazı dilinin aksine Anadolu ağızlarında korunarak devam 

ettirilmesidir.(Korkmaz 2007:644) 

Kuzeybatı Manisa (Yunt Dağı) Ağızları, yüksek lisans tezimizin 

konusuydu ve yöre köylerinde nazal n’nin yaygın olarak kullanıldığını biliyoruz.  

“ñ” ünsüzü, bugün Batı Grubu ağızlarında korunurken, Doğu Grubu ve 

Kuzeydoğu Grubu ağızlarında değişerek veya düşerek kaybolmuştur. Prizren ve 

Priştina ağızları dışında “ñ” sesini korumayan diğer Rumeli ağızları ve bu 

ağızların bir uzantısı olan İstanbul ağzı,Marmara Denizinin Anadolu yakasındaki 

Bursa ve İzmit’in Ova ağzını kısmen etkilemiştir. (Karahan 1996: 19-20) 

Alikoç ağzında da ‘ñ’ sesi çok yaygın bir kullanıma sahiptir: çeñe, deñiz, 

buñar, yeñi, öñü, baña, saña, señe, fıstanıñ üstüne, pançañın, geliniñi geldiñ, asta 

mısıñ , batsıñ, dersiñiz, katarsıñ, düversiñ, çıkıñ.  

 

2. Fiil Çekimlerinde 1. teklik şahısta –m yerine –n eki kullanımı:  

 Eski Anadolu Türkçesinde “-van/-ven;-vam/-vem; -ın/-in; -am/-em,-m” 

1. teklik şahıs için çok kullanılan eklerdir.Zeynep Korkmaz’a göre –van/-ven eki 

ile –ın/-in, -vam/-vem eki ile –am/-em ve –m ekleri arasında çok yakın bir ilgi 

vardır.Daha o devirde kendini gösteren –van/-ven>-ın/-in;-vam/-vem>-am/-em,-

um/-üm,-m değişimiyle 1.şahıs eklerinde ortaya çıkan ikileşme, Türkiye 

Türkçesiyle Anadolu ağızlarındaki eklerin de temelini hazırlamıştır.Bu gün -

vam/-vem’den gelişen –ım/-im,-um/üm eki,Türkiye Türkçesinin yazı dilinde 

fiilleştirilmiş isimlerde ve belirli nitelikteki çekimli fiillerde kullanılan 1.teklik 

şahıs ekidir.-van/-ven’den gelişen –ın/-in 1. teklik şahıs eki ise, yazı dilinde 

tutunamamış –ım/-im,-yım/-yim ekine koşut olarak bir kısım Anadolu ağızlarında 

yerleşip,bu ağızların hâkim 1. şahıs eki durumuna geçmiştir:alır-ın, geliyor-

un>geliyo-n, gel-cen, iyiyin gibi.(Korkmaz 2005: 123) 

Alikoç ağzında : sıkılıyon, diyemiyon, derin, sārın, durun, oturun, alırın, 

hañladırın. 

 Manisa Yörük ağızlarında da 1. teklik şahıs eki “–n”nin yaygın olarak 

kullanıldığı bilinmektedir. 

  

3. 1. teklik şahıs emir eki –ayın/-eyin: Eski Türkçenin teklik 1.şahıs 

emir eki “-ayın/-eyin”, Eski Anadolu Türkçesinde de kullanılmış, daha sonra 

yerini “-ayım / -eyim”e bırakmıştır.   “-ayın/-eyin” eki Batı Grubu ağızlarından 

Adana (Yörük topluluklarında), Beypazarı, Ayaş, Kızılcahamam, Nallıhan, 

Çamlıdere, Güdül (Ankara), Bartın, Bolu, Çankırı, (Kızılırmak bucağı hariç), 

Bayat, İskilip, Osmancık, Kargı(Çorum), Namrun, Tarsus(İçel), Kastamonu, 

Konya merkez ilçesi, Ermenek, Bozkır, Beyşehir, Akşehir(Konya), 



Çamardı(Niğde), Boyabat(Sinop) ve kısmen Zonguldak ağızlarında 

kullanılmaktadır. (Karahan 1996: 148) 

Alikoç ağzında:  

“analarımın tarafından mı kosamın tarafından mı dìvereyin o soyadını ne 

bileyin” 

“kızım dur çekme düsüneyin” 

“yatayın sayıma” 

“kuj gibi kalkayın” 

4. Alikoç ağzında tıpkı Manisa ağızlarındaki gibi küçük ünlü uyumunun 

korunduğunu görüyoruz: “çamır, armıt, karpız, kavın” 

5. h- türemesi: Anadolu ağızlarının Batı Grubunda, “horda,hişte,hȫle vb” 

bazı kelimelerin başında görülen ‘h’ türemesi (Karahan 1996:151) Alikoç 

ağzında, “haja<amca, hadın<adın, halırdı<alırdı, harkadan<arkadan , havuj<avuç 

(el içi), hayak< ayak vb.”örneklerinde de görüldüğü üzere daha yaygındır. 

6. Geniş zaman çekiminde hece yutumu: r ünsüzü ile biten fiiller geniş 

zaman çekimine girdiğinde meydana gelen hece yutumu Anadolu ağızlarında 

olduğu gibi Alikoç ağzında da vardır. 

7. Şimdiki zaman: 

Batı Grubu ağızlarında “-yor” eki taşıyan kelimelerde ekleşmenin sebep 

olduğu bazı değişmeler görülür.Ek ünsüzünün ikizleşmesi, ek önündeki geniş 

ünlünün daralmayıp genişliğini koruması hatta yer yer uzun telaffuz edilmesi, 

“yorır” fiilinin ekleşmesi sırasında kaybolan seslerin telafisi ile 

ilgilidir:görünmēyor, söylēyorum, kalmāyo,bilmeyyoru vb.(Karahan 1996:146) 

Alikoç ağzında: “bilmėyyon.”, “hırka giymēyoz fıta kuşanmāz.” 

“kendim okuyamäyon bilmēyon” 

Ayrıca Alikoç ağzında tıpkı Anadolu ağızlarındaki gibi şimdiki zamanın -

yoru,-yar/-yer,-ya/ye, yo şekilleri kullanılmaktadır. 

Şimdiki zamanın olumsuz çekiminde –mārı/-māro şekilleri de mevcuttur.  

“konusamārı yena. konusamārı kızım” 

“e niçin dedim bu çocuk konusamāro” 

“uymārı onnarla bizim dilimiz” 

-mārı/-mēri şekilleri, İzmir-Aliağa’ya bağlı Karakuzu köyü ile Manisa-

Köprübaşı’na bağlı Araplı köyü ve Manisa-Yuntdağındaki Karahüseyinli 

köylerinde de yaygın olarak kullanılmaktadır. (Akyol 2010) 

Batı Grubu ağızlarının III. Grubuna dahil olan Bartın ve IV. Grubuna 

dahil olan Bolu ağızlarında olumsuz geniş zaman kipinin çokluk 1. şahsında –

māruz/-merüz (bilmerüz, dokumāruz vb.) ekiyle karşılaşıyoruz.(Karahan 

1996:160,163) 

Türkmencede geniş zamanın olumsuz çekiminde birinci ve ikinci şahıslar 

–mar/-mer ekini almaktadır: bilmerin,bilmersiñ, bilmeris, bilmersiñiz.(Kara 

2001:49) 

8. Dönüşlülük eki: “kimsenin kendine, kendi için, kendine göre bir iş 

yapması” halinin söz konusu olduğu -n- dönüşlülük eki, hem Alikoç ağzında, hem 

de Anadolu ağızlarında mevcuttur.  



9.-nn-<-nl- benzeşmesi: oturannara, onnara, gelinnerimiz, dǖnner, 

isannar, bunnar,sennìn; duanna , kıvrānna 

 

Farklılıklar: 

1.  j < ş: “hoj bulduk.”, taj<taş, kıj<kış, kuj<kuş, yetmij<yetmiş, baj<baş, 

yavaj yavaj, käkmıj<kalkmış, var ımıj< var imiş 

2.  j<c: Kelime tabanlarında meydana gelen j<c değişmesi: 

bajanak<bacanak, alajalara<alacalara, geje<gece, haja<amca 

Eklerde meydana gelen j<c değişimi: 

Gelecek Zaman Ekinde: olajak < olacak, yapajāz < yapacağız, gidejek < 

gidecek, isteverejek < isteyiverecek, durajak, okunajak, sorajak. 

Küçültme Ekinde: tenejikler < tanecikler, sujāz, sırajıkla, tenekijiklere, 

pazarjıktan 

C<ç değişimine uğrayan bazı kelimelerde de ikinci bir ses hadisesi 

meydana geliyor ve j<ç değişimi oluyor:havuj < avuç  

4. s<ç: Alikos<Alikoç(Alikoç şeklinde de kullanıyor), gestik<geçtik, is 

yapamam<hiç  

5.s<ş: çarsamba < çarşamba, karsıla- < karşıla-; paylasırlardı < 

paylaşırlardı; kızkardasına < kızkardeşine; yesil < yeşil; dìsiyor < değişiyor; 

sini<şimdi, baksa < başka; konsuya < komşuya; biser < pişer. 

-mış ekinde: dayanırmıs < dayanırmış; gelmis < gelmiş; olmus < olmuş ; 

var ımıs < var ımış. 

 Ş’nin korunduğu yerler: perşembe(persembe şekli de var), çeşme. 

6. Geniş zaman için ene-; -eyne- kullanımı :  

 “olur olur olmaz dönüp gelēnesin” 

 “ordan aldın mı geliniñi e bi sene mi belli durajak altı ay mı sen de hazır 

olaynesin o kız da çizini yapajak.” 

“sentalye orası çıktıñız mı gari orda tananesin insannarı.” 

 

ALİKOÇ AĞZI SÖZ VARLIĞI: 
İlginç bulduğumuz söz varlığından özet bir bölüm oluşturmayı yararlı 

gördük. 

Çelat:Çocuk, Güvezi:Mor, Küren:Kızılcık, Ayat/hayat:Avlu/sundurma, 

Açan/haçan:Ne zaman, Dernek: Cumartesi,Urba:Giysi, Ulasık:Çökelek, Tütsü: 

Duman, Yazmak: Sermek, Pança:Avuç, Kırabet:Kerevet, Uskola:Okul, 

Tepik:Halı, Guşa: Boğaz, Miske:Mis, 

Supa:Çorba, Patika:Terlik, Kümbet:Soba, Manca:Yemek,  

Kompir:Patates, Bulg. kompiri, gombir (Süleymanoğlu Yenisoy 

1998:182) 

 Sırlān:Sıvı yağ, 

İşporet:Kuzine/soba(Arnavutça şupuret olarak söyleniyor),  

Çilenpene: çerepene, çelebne, çelepe, çelpene, çenepe, çereger, çerepe, 

çeretme, çeripene, çertme, çirene, çirepene, çirepne Üstünde gözleme pişirilen 



veya ocakta pişirilen ekmeğin üstüne kapanan toprak saç- Bulg. Cerepn’a 

(Süleymanoğlu Yenisoy 1998:171) 

Kapina: Çalı.  

(kapına Böğürtlen-Bulg. Kıpina, Sırp.-Hırv. Kupina,Slov.kopina 

(Süleymanoğlu Yenisoy 1998: 178) 

Mutun:Tahta dibek,  

Çetka:Fırça(Bulgarca bir kelime Süleymanoğlu Yenisoy 1998: 127)  

Nurçe:Torun, 

Datlı bide:Baklava, Mumi:Yemeni, Kara yesil:Koyu yeşil, Kançe:Bakraç, 

 Firenka: Domates,  

Dartı:Tere yağını eritip ateşten indirmeye yakın içine mısır unu 

konur.yağın dibine çöken kısma dartı denir.bu dartının yağı süzülüp küplere 

doldurulurmuş. 

İlimon: Limon; Portokol:Portakal; Fıstan:Elbise; Anteri; Kundura; Kara: 

Siyah; Fanilo:Fanila; Pantul:Pantolon 

Gün: Gündüz (gün perdesi var, geje perdesi) 

Kabalarımız: Basenlerimiz; Tekne:Ekmek yoğrulan ağaçtan nesne. 

(kıvırma) Kap:Yufka; Un büberjì: Toz kırmızı biber 

Fırışlik: Saç (Arnavutça prışlik); Gonitsa: Küçük armut 

Karamır:Böğürtlen; Gelin aygıtı: Gelin eşyası, çeyizi 

Armān: Hediye 

 

KALIP SÖZLER: 

Hal hatır sorma: 

“oj geldin, yıraktan gelmisiñ, otur bakalım nerden geldiñ, kimin nesisiñ.”  

“nāparsıñ, oş musuñ, asta mısıñ, kimin var kimin yok.” 

Uğurlama Sözleri:“ hoşça git çok onnara selam götür.” 

 Kutlama Sözleri: “mübarē olsuñ şennìn, gelinin varımıj”   

“alla saña da büle gelin versiñ”  

 Beddualar: “ alla belañı vereydi” “haftaya kā çıkma” “hadın batsıñ, yer 

kapasıñ hayde.” 

Yatarken söylenen Türkçe dualar: 

“döndüm soluma yatayın sayıma, yetmij yedi meleikem gelsin yanıma.” 

“taj gibi yatayım kuj gibi kalkayın.” 

 

DEYİMLER:  

“ben yasım kırıgın (yaşım geçmiş, yaşım büyük) 

“beña ekmek yok burda.” 

“koşturamayız” (yapamamak, takip edememek, gücü yetmemek) 

“sǖlemesi kırık” 

 

 

 

 



SONUÇ : 

Makedonyanın Yörük köylerinden biri olan (Radoviş kasabasına bağlı) 

Alikoç köyünün ağız özellikleri tespit edilmiş, ses ve şekil bilgisi açısından 

incelenmiş, eskicil ögeler belirlenmiş, Anadolu(Manisa) Yörük ağızlarıyla 

benzerlik ve farklılıkları üzerinde durulmuş, söz varlığı, kalıp sözler ve deyimler 

özetlenmiştir. 
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ÇOCUK EDEBİYATI ÜRÜNLERİNİN BATI TRAKYA’DAKİ     

         TÜRK VARLIĞININ MİLLİ KİMLİĞİNİ KORUMASINA ETKİSİ 

 

Yahya AKYOL
*
 

GİRİŞ 

Anadolu’nun çevresindeki coğrafyalarda yaşayan ve Osmanlı Devleti’nin 

tarihi bir uzantısı olarak kalan birçok Türk topluluğu vardır. Bu topluluklar önce 

küçülen sonra da yıkılan Osmanlı Devleti’nin hâkimiyetinden çıktıktan sonra yeni 

çizilen sınırlarla çeşitli ülkelerin tabiiyeti altına alındılar. Geçen süre içinde bu 

topluluklar milli kimliklerini koruma yolunda gayret göstermişler, bir diğer 

deyişle bir var olma mücadelesine girişmişlerdir. 

Osmanlı Devleti ‘‘ hasta adam’’ olarak teşhis edildikten sonra 

Avrupalılar, Balkanlardaki Türk varlığını geçici olarak görüyorlardı. Bu nedenle 

bütün politikaları buna göre ayarlıyorlar, ya ayrılıkçı unsurlara destek veriyorlar 

ya da ayrılan bir bölgeyi kendi topraklarına ilhak ediyorlardı.
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Osmanlı Devleti Trablusgarp’ta savaşırken Rusya, Panslavizm politikası 

çerçevesinde Balkan uluslarını Osmanlı Devleti’ne karşı kışkırtmaya başlamıştı. 

13 Mart 1912’de Bulgaristan ve Sırbistan anlaştırıldı. Bu durum Yunanistan’ın 

Bulgaristan’la anlaşmasını da kolaylaştırdı. Sonuçta bütün Balkan ulusları bir 

araya gelip Osmanlı Devleti’ne saldırdılar. Savaş bittiğinde ise Osmanlı Devleti 

Edirne ve Kırklareli hariç Balkanların tamamını kaybetmişti. Tabi ki bu kaybediş 

o topraklarda kalan Türkleri kendi kaderleriyle baş başa bırakmak anlamına 

geliyordu. 

24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Antlaşması ile de Batı Trakya 

Bölgesi ve bu bölgede yaşayan Türkler Yunanistan’ın hâkimiyetine bırakılmıştır. 

Bu tarihten itibaren Batı Trakya’daki Türk azınlığı bir var oluş mücadelesinin 

içine sürüklenmiştir. 1919’da kurulan Milletler Cemiyeti birçok konuda olduğu 

gibi ‘‘Azınlık Hakları’’ konusunda da başarılı olamamıştır. Fakat 2.Dünya 

Savaşı’ndan sonra kurulan Birleşmiş Milletler azınlık hakları konusunda yeni 

düzenlemeler yapmış ve azınlıkların haklarını korumaya çalışmıştır. 1981’de 

Yunanistan’ın da dahil olduğu Avrupa Birliği’nin de azınlık haklarını ciddiye 

aldığını görülmektedir. Ancak tüm bu gelişmelere rağmen Batı Trakya Türk 

azınlığı Lozan Antlaşması’ndan bugüne kadar gelen dönemde azınlık haklarının 

ihlaline maruz kalmıştır. Yunanistan Türk azınlığına karşı baskıcı ve onları 

eritmeye yönelik politikalar geliştirmeyi tercih etmiştir.
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Yunanistan’da çeşitli azınlık grupları mevcuttur. Bu azınlık grupları 

arasında Türkler dikkat çekici bir çoğunluğa sahiptir. Daha çok Batı Trakya’da 

yerleşen Türkler ’in sayısı Türkiye Cumhuriyeti eski Dışişleri Bakanlarından 
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Şükrü Sina Gürel’e göre yaklaşık 130.000 kişidir.
3
 Ancak bu rakam onların 

kültürel, siyasal veya ekonomik açıdan haklarını koruyabilmelerini 

sağlamamaktadır. Onları bu haklardan mahrum edecek bazı icraatlar mevcuttur. 

Örneğin Yunanistan’da Batı Trakya’da yaşayan Türklerin “Türk” adını taşıyan 

dernek kurmaları, Türkçe dergi çıkarmaları, Lozan Anlaşmasına rağmen 

engellenmektedir. Ayrıca İkiden fazla çocuğu olanlara devlet, parasal yardım 

yaparken bu yardımdan Müslüman olanlar yararlanamamaktadır. 
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Tüm bu baskılar karşısında mübadele veya azınlık haklarının tam 

uygulanması gibi siyasi çözümlerden umudunu kesen Batı Trakya Türklüğü kendi 

milli benliğini koruyacak ve aynı zamanda milli kültürünü geliştirecek tedbirler 

almak zorunda kalmıştır. Bu tedbirlerin başında da dil meselesi gelmektedir. Dil; 

insanların düşündüklerini ve duyduklarını bildirmek için sözcüklerle veya 

işaretlerle yaptıkları anlaşma sistemidir. 
5
 Dilin en basit tanımı budur; fakat bu 

tanım dil meselesinin önemini açıklamaya yetmez. Dil bir milletin milli kimliğini 

oluşturan onu diğer milletlerden ayıran en önemli öğedir. Her dilde bir zevk, ayrı 

bir felsefe, ayrı bir mantık vardır. Bu nedenle bir ulusu oluşturan öğelerin başında 

dil gelir. Başka bir deyişle dil, bir ulusun geçmişi ile şimdiyi yaşayışı, kanıları, 

ülküsüyle oluşur ve geleceğin hazırlanmasında etkili olur.
6
 Fakat Batı 

Trakya’daki her bir vatandaşın Türkçe konuşması milli kimliğin korunması için 

tek başına yeterli değildir. Konuşulan dil üzerinde yoğun bir şekilde çalışılarak 

edebiyat ürünleriyle zenginleştirilmediği sürece milletin devamlılığı tehlike 

altında kalmaya devam edecektir. Özellikle de daha çocukluk çağındayken 

insanların Türkçe öğrenmelerine yardımcı olacak ve aynı zamanda onlara dili 

koruma, milli bilinci geliştirme arzusu kazandıracak güçlü bir Çocuk 

Edebiyatı’nın Batı Trakya’da oluşturulması gerekmektedir. 1950’li yıllardan 

bugüne özellikle öğretmen kökenli şair ve yazarlar bu alandaki boşluğu doldurma 

gayreti içinde olmuşlardır. Bu şair ve yazarların birçoğu eğitimlerini Türkiye’de 

tamamladıktan sonra Yunanistan’a dönmüşlerdir. Yurtlarına döndükten sonra 

öğretmenlik vazifelerine başlamalarının yanında sanat eserleri vasıtasıyla Batı 

Trakya’da yaşayan Türklerin sıkıntılarına tercüman olma yolunda önemli adımlar 

atmışlardır. Aynı zamanda oluşturdukları edebiyat eserlerinde kendi halklarına 

millet olduklarını hatırlatma amacı gütmüşlerdir. Aynı şair ve yazarlar eğitimin 

özellikle de milli bilinç eğitiminin çok küçük yaşlarda başlaması gerektiğinin 

farkında oldukları için Çocuk Edebiyatı sahasında da eserler vermeye dikkat 

etmişlerdir.  

MİLLİ KİMLİĞİN KORUNMASINDA EDEBİYATIN ROLÜ 

Dil, düşünmenin aracıdır. Düşünemeyen insanların fikir üretme gibi bir 

şansları yoktur. Dil ile düşünme arasındaki bu sıkı bağ, milli bir bilincin 

oluşmasında da etkilidir. Milli bir bilinç, ancak, o milletin dili ile oluşturulabilir. 

Dil aynı zamanda bir millete taraf olmak demektir. Dil, insanın varlığını ortaya 

                                                           
3 Gürel, Ş. S. (1993). Tarihsel Boyut İçinde Türk Yunan İlişkileri. Ankara: Ümit Yayıncılık. 
4 Öymen, O. (2007, 01 29). Atina Lozan'ı Uygulamıyor. Cumhuriyet Strateji Eki, s. 9. 
5 TDK. (1998). Türkçe Sözlük. Ankara: TDK Yayınları. 
6 Güleryüz, H. (2003). Yaratıcı Çocuk Edebiyatı. Ankara: Pegem A Yayıncılık. 



koymasında en büyük etkendir. Bütün kültür olaylarıyla yakından ilgili ve iç içe 

olan dil, yaşamın her alanındadır. 
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‘‘Millet; dil, kültür ve ülkü birliği ile birbirine bağlı vatandaşların teşkil 

ettiği bir siyasi ve içtimai heyettir.’’ derken Atatürk milleti millet yapan 

unsurların başında dil birliğinin geldiğini vurgulamıştır.
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Milli dil bilinci ve sorumluluğu kazanmak demek, bir kişinin ana dilini 

doğru kullanıp güzel ifade etmesi, onun bozulmaması için gerekli duyarlılığa 

sahip olması demektir. 
9
 Bu duyarlılığın kazanılmasında başlangıç olarak 

öğrencinin kendi dilinin temel yapıtaşlarından haberdar olması gerekir. Örneğin 

işin başında kendi dilinin atasözlerini deyimlerini veya nükteleri öğrenmesi 

şarttır. 

Bir toplumun sözlü ve yazılı bütün kültür değerleri dile ve dille 

aktarıldığı için dil, sosyal yapının ve kültürün sadık bir aynasıdır. Bir şair duygu 

ve düşüncelerini kendi toplumunun fertlerine ancak dil ile ulaştırabilir. Bir yazar 

için de aynı şeyler geçerlidir. Başka bir açıdan bakarsak ailelerde kendi düşünce 

dünyalarını veya inançlarını çocuklarına ancak dil ile aktarabilirler.
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Dil aynı zamanda edebiyatın da temelidir, edebiyat ise bir milletin 

ruhudur. Toplumun aynasıdır. Edebiyata sahip olmayan veya edebiyatları 

gelişmemiş olan milletler, milli birlik vücuda getirme konusunda başarılı 

olamazlar.
11

 Çünkü hem edebiyat alanında ortaya çıkan ürünler vasıtası ile genç 

beyinlere milli bilinç aşılanabilir hem de ürün milli kimlik veya milli birlik 

konusunu işlemese bile eserin yazılı olduğu dil kişiye aidiyet duygusu 

kazandırabilir. 

Dil bilincini, sevgisini çocuklara en iyi aktarabilecek yapı edebiyattır. 

Edebiyat yapıtları yaratıldığı toplumun kültürel ve toplumsal değerlerini yansıtır. 

Masal, öykü, roman gibi edebiyat ürünlerinde kahramanların kendisiyle, 

çevresiyle, doğa ve toplumla yaşadıkları çatışmalar, toplumun benimsenen ya da 

karşı çıkılan değerlerini, inançlarını okura sezdirir.
12

 

Batı Trakya Türk Edebiyatı’nın şair ve yazarları da azınlık olmanın 

verdiği sıkıntıları eserlerinde yansıtma gayreti içinde olmuşlardır. Özellikle 

ülkeye hakim olan etnik grubun içinde eriyip gitmemek için halkın uyarılmasına 

dönük toplumcu eserler ön plana çıkar.  

Türkçe ve Türklük, Batı Trakya Türk insanının hiçbir ortamda taviz 

vermediği konuların başında gelmektedir. Asım Haliloğlu, Alirıza Saraçoğlu gibi 
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şairler bu açıdan örneklenebilecek çok sayıda şiir yazmışlardır.
13

Örneğin Asım 

Haliloğlu’nun Göç adlı şiirinin bir bölümü şöyledir: 

 

Bir yanda tarihin zafer nağmesi  

Bir yanda Türklüğün özgürlük sesi  

Gönlüme eş olur daha nicesi  

Kader böyleymiş elden ne gelir? 

Sabreyle ağlama hasret sözüne 

 Uzaklar yakındır Türk'ün gözüne 

 Gün olur kavuşur herkes özüne  

 Kader böyleymiş elden ne gelir? 

Alirıza Saraçoğlu, şiirlerine doğrudan yansıyan millî konulardaki yüksek 

heyecanı, her fırsatta büyük bir içtenlikle ifade ettiği Atatürk ve Anavatan 

Türkiye sevgisi, Türk Dünyasının birliğine ve bütünlüğüne olan sarsılmaz 

bağlılığı, Türk tarihi ve Türk büyüklerine olan hayranlığı ve Yunan yönetiminin 

kasıtlı baskılarına karşı en sert, en cesur edebî mücadeleyi yıllardır korkusuzca 

sürdürmesi vb. nedenlerle haklı olarak Batı Trakya Türklerinin ‘Millî Şairi’ 

olarak tanınmıştır. 
14

 Alirıza Saraçoğlu da bir şiirinde şöyle seslenmektedir: 

Aç tarihini yaprak yaprak  

Her sayfasına iyi bak  

Karşına kimler çıkacak 

Ecdadını öveceksin. 

 

Tarihini aç da ey oğul  

Dedelerini bir bir bul  

Biri olmamış kula kul  

Ecdadını öveceksin."
15

 

Batı Trakya Türkleri, Atatürk’ü, Selanik’te doğması sebebiyle, 

kendilerinin içinden çıkan en büyük Türk olarak kabul ederler. Bundan dolayı da 

Alirıza Saraçoğlu Mustafa Tahsin, Rahmi Ali, Naim Kâzım, Hüseyin Salihoğlu, 

Hüseyin Alibabaoğlu gibi şairlerin Atatürk’le ilgili şiirler yazdığını 

görmekteyiz.
16

 Alirıza Saraçoğlu bir şiirinde çocuklara şöyle seslenmektedir: 

O'dur bizim başöğretmen  

Onunla öğün yavrum sen 

Faydalan ilkelerinden 

Ata'nı tara çocuğum. 

Atatürk ilkesi senin 

Yegâne ideolojin 
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İzinden git... Yükselirsin 

Ata'nı tanı çocuğum.
17

 

 

Görüldüğü üzere Batı Trakya Türk Edebiyatı şair ve yazarları edebiyatın 

toplumsal yönünün halkın milli bilincini ayakta tutacak öğeler üzerinde de 

çalışma gayreti göstermişlerdir. Türkçe, Türklük, Türk Dünyası’nın birliği ve 

Atatürk gibi konularda çalışarak ellerinden geldiğince Batı Trakya Türklerinin 

Türklük bilincinden kopmasının ve zamanla ortaya çıkması muhtemel bir 

asimilasyonun önüne geçmeye çalışmışlardır. Yaptıkları bu çalışmalarla 130.000 

Batı Trakya Türkünün milli benliklerini korumasında pay sahibi olmuşlardır.  

  

BATI TRAKYA TÜRKLERİ EDEBİYATI 

Lozan Barış Antlaşması’na göre Yunanistan’a bırakılan Batı Trakya’da, 

1923’ten günümüze kadar Türklerin meydana getirdikleri edebiyata, Batı Trakya 

Türkleri edebiyatı denir. Yunanistan’ın idaresi altında kalmanın ortaya çıkardığı 

sorunları yaşayan bu bölgedeki Türkler, buna ek olarak 2.Dünya Savaşı’ndan da 

derinden etkilenmiştir. Hatta Yunanistan’ın Alman saldırısına uğramasıyla 

yaklaşık dört yıllık bir işgal dönemi de geçirmiştir. Bu nedenle 1923’ten 1960’a 

kadar geçen sürede önemli bir gelişme olmamıştır. Bu dönemde yetişen en 

önemli şahsiyet Mehmet Hilmi’dir.
18

  

1960’tan sonra ise Türkiye’yle Yunanistan arasında iyi ilişkiler 

kurulmasını takiben bir grup Batı Trakyalı Türk Genci Türkiye’de eğitim alma 

imkânı bulmuştur. Bu gençler daha sonra ülkeye dönerek çeşitli edebi faaliyetler 

içine girmişlerdir. Bu gruptan Mehmet Arif’in (Kemal Şevket Batibey) adını 

anmak gerekir. Yazarın Türkiye’de yayınlanan ve iki kez basılan romanı ‘‘Üzeyir 

Ağa’’ Batı Trakya Türklerinin yaşamını belgesel niteliğinde okuyucuya 

sunmaktadır.
19

 Aynı yazarın ‘‘ Ve Bulgarlar Geldi’’ adlı eseri de Batı Trakya 

Türklerinin durumunu anlatan güzel bir eserdir.
20

 

Batı Trakya Türklerinin kültürlerini incelediğimizde, birlikte yaşanılan 

diğer milletlerin kültürlerinden de bazı etkilerin görülmesine rağmen; genelde 

Türklük ruhunun bütün canlılığıyla yaşatıldığını görmekteyiz. Buradaki Türk 

toplumunun kültürel kimliğini oluşturan başlıca unsurlardan olan edebiyatı 

incelendiğinde, en fazla “Atatürk” konusunun işlenildiği görülmektedir.
21

 

Orta Asya’da yaşayan Türk milletini ve genel olarak Türk tarihini çeşitli 

yönleriyle eserlerinde anlatan ve genç nesillere tanıtan Batı Trakya şair ve 

yazarları, bu bölgedeki millî kimliğin korunmasına büyük katkıda 

bulunmuşlardır. Alirıza Saraçoğlu, Hüseyin Alibabaoğlu gibi şair/yazarların 
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eserlerinde Türk dünyasıyla alâkalı unsurların işlendiğini ve bu yazarların Türk 

tarihi ve kültürüne olan bağlılığını görmekteyiz. A. Saraçoğlu Türk tarihi ve 

kültürüne ait konuları şiirlerinde işlerken, H.Alibaboğlu da bunları hikâye ve 

masallarında işlemektedir.
22

 

Türk halkının demokratik bir ülkede hak ettiği biçimde yaşayamaması, 

kültürel faaliyetlerden daha çok siyasi etkinlikleri ön plana çıkarmıştır. Bu 

sebeptendir ki yöredeki Türk edebiyatının en önemli konusu huzursuzluktur. En 

gelişmiş edebi tür şiir olup bunu hikâye izler. Çocuk edebiyatı yöredeki 

edebiyatın en gelişmiş dalıdır.
23

 

 

BATI TRAKYA TÜRKLERİ ÇOCUK EDEBİYATI 

Batı Trakya Türk Edebiyatı azınlık olmanın verdiği sıkıntılar nedeniyle 

bir ‘‘güvensizlik’’ ve ‘‘huzursuzluk’’ edebiyatı olarak ortaya çıkmasına rağmen 

Batı Trakya Çocuk Edebiyatı ürünleri çocuğun seviyesine inme gayreti nedeniyle 

daha neşeli ve renkli bir durum sergilemiştir. 

Batı Trakya Çocuk Edebiyatı’nın kurucusu kabul edebileceğimiz kişi 

Asım Haliloğlu’dur. Asım Haliloğlu değişik alanlarda içinde yaşadığı topluma 

hizmet etmiş bir kişidir. 1957 yılında Hasan Hatipoğlu ile Akın gazetesini 

çıkarmış ve ölümüne dek bu gazetenin başyazarlığını yapmıştır. Çocuklara 

yönelik çok sayıda manzum masal ve hikâyesi bulunan şairin "Çocuklara 

Manzum Masallar-Hikâyeler" adında yarım kalmış bir çalışması da ölümünden 

sonra yayınlanabilmeyi beklemektedir. 

Batı Trakya Türklerinde Çocuk Edebiyatı çalışmaları Türkiye Öğretmen 

okullarından mezun olan Batı Trakyalı öğretmenlerin, ilk grubunun, 1960-61 

öğretim yılında mezun olup Batı Trakya’ya dönmeleriyle başlamıştır. Yeni ve 

genç öğretmenler öncelikle 1958 yılında yayın hayatına başlamış olan Akın 

gazetesi içinde çocuklara yönelik şiirler, masallar ve hikâyeler yazmışlardır. 

Formasyonlu öğretmenlerde mevcut potansiyeli iyi değerlendiren merhum 

gazeteci Selahattin Galip bu öğretmenlerden yararlanarak 28.10.1962 tarihinde 

ilk çocuk dergisi Aliş’i yayın hayatına sokmuştur.
24

 Azınlık çocukları arasında 

büyük bir boşluğu dolduran bu dergi, Yunan yönetiminin okullara girişini 

yasaklaması üzerine,  maalesef yalnızca 13 sayı yayımlanabilmiş ve 27.01.1963 

tarihinde kapanmıştır. 

Bunu Rahmi Ali’nin 1982 yılında yayınlamış olduğu “Ay ile Güneş” 

isimli hikâye kitabı izlemiştir. Ancak, yukarıda da değinildiği üzere Yunan 

yönetiminin bu kitapların okullara girişine izin vermemiş olması nedeniyle 

maalesef Yunanistan’da ikinci baskıları yapılamamıştır. Ancak, Türkiye Kültür 

ve Turizm Bakanlığı bu kitabı 1983 yılı Mayıs ayında 10.000 adet basarak 

Türkiye’de dağıtımını sağlamıştır. 

                                                           
22 Gökbulut, B., & Yeniasır, M. (2009). Batı Trakya ve Kıbrıs Türklerinin Milli Benliklerini 

Korumasında Edebiyatın Etkisi. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 63-71. 
23 İsen, M., & İsen, T. I. (2002). Balkanlarda Türk Çocuk Hikayeleri Antolojisi. Ankara: Grafiker 

Yayıncılık. 
24 İsen, M., & İsen, T. I.,a.g.e…. (2002). 



Gümülcine’nin Çepelli köyünde doğan Rahmi Ali, ilköğretimini 

ülkesinde tamamladıktan sonra eğitimine Türkiye’de devam etmiş ve burada 

tamamlamıştır. Ülkesine dönüp öğretmenlik yapan Rahmi Ali, öğretmenliğin yanı 

sıra sanat ve edebiyat çalışmalarında da bulunmuştur. ‘‘Muhacir Osman’’ adlı 

hikâyesi Töre dergisinin hikâye yarışmasında ödül kazanmıştır. Yazdıklarıyla 

azınlık sorunlarını gündemde tutmaya çalışan yazar, özellikle kırsal kesimdeki 

halkın sorunlarını eserlerinde işlemiştir. 
25

 

Gümülcine’de yayımlanan Akın gazetesinde çocuklara yönelik masallar, 

hikâyeler ve şiirler yazan formasyonlu öğretmen Hüseyin Alibabaoğlu da 1982 

yılında ilk kitabı olan “Durdur ile Kurkur” isimli masal kitabını yayımlamıştır. 

Çocuk şiirleri ve masallardan oluşan 31 sayfalık bu kitabın ikinci baskısı da 

Türkiye’de yapılmış ve burada dağıtılmıştır. Bu çalışmaları ayrıca Kardaş 

Edebiyatlar ve Batı Trakya’nın Sesi isimli dergilerde de yayınlanmıştır. 

Alibabaoğlu ayrıca Türkiye’de düzenlenen bir yarışmada “Yaşamak Ne Güzel” 

adlı çalışmasıyla birincilik ödülüne layık görülmüştür. Bunların dışında kalan pek 

çok çalışması da Yunanistan, Türkiye ve Yugoslavya’da yayınlanan Türkçe dergi 

ve gazetelerde yer almıştır. Alibabaoğlu bu eserlerde Batı Trakya Türk azınlığının 

sorunlarını ironik bir dil kullanarak ifade etmiştir.
26

  

Batı Trakya’da ciddi anlamda ilk çocuk dergisi 1982 yılında 

yayınlanmaya başlamıştır. Ahmet Veysel, Halil Rasim ve Mücahit Mümin isimli 

formasyonlu öğretmenlerin yayınlamaya başladığı “Arkadaş Çocuk” isimli bu 

dergi Batı Trakya öğrencileri ve çocukları arasında büyük bir boşluğu doldurmuş 

ve en uzun ömürlü dergi olmuştur. 15 günde bir yayımlanan bu dergi Ahmet 

Veysel’in sağlık nedenleriyle, Mücahit Mümin’in başka bir kültür dergisi 

çıkarmaya başlamış olması nedeniyle ayrılmış olmalarına karşın Halil Rasim 

tarafından devam ettirilmiş 2007 yılı Nisan ayında son sayısını yayımlamıştır. 

Bunlara ek olarak Azınlık Postası’nın Çocuklar İçin ve Çocuk Yaprağı ile Akın 

gazetesinin Çocuk ve Mizah adlı ekleri çocuklara yönelik yayınlar olarak dikkat 

çekmektedir
27

. 

Çocuk Şiirleri konusunda Rahmi Ali ve Hüseyin Alibabaoğlu’dan sonra 

bu kez sahneye Alirıza Saraçoğlu çıkmıştır. Batı Trakya Türk Azınlığına pek çok 

şiir kitabı kazandırmış olan Saraçoğlu 1989 yılında tamamen çocuk şiirlerinden 

oluşan “Yarınlar Sizin Olacak” isimli kitabını yayınlamıştır. 107 sayfadan oluşan 

bu kitapta 87 çocuk şiiri yer almaktadır. Merhum Saraçoğlu’nun şiirleri ayrıca 

Batı Trakya’da Akın ve Gerçek gazetelerinde, Birlik, Öğretmen, Hakka Davet ve 

Yuvamız dergilerinde yayınlanmıştır. Bu şiirleri ayrıca Türkiye’de Diyanet, 

Anadolu, Tercüman, Trakya Haber gazeteleri ve Akbaba, Töre, Karınca, Batı 

Trakya’nın Sesi, Kardaş Edebiyatlar, Gülpınar ve Türk Kültürü dergileri ve 

Yunus Emre Şiirleri Antolojisinde yayınlanmıştır. 
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Hüseyin Alibabaoğlu’nun 1992 yılında yine sahneye çıktığını görüyoruz. 

Hüseyin Alibabaoğlu bu kez de yine çocuklara yönelik “Tohum” isimli şiir 

kitabını yayımlamıştır. 67 sayfalık ve dört bölümden oluşan bu kitapta 55 şiir yer 

almaktadır. Alibabaoğlu şiir, hikâye ve masal yazımına devam etmektedir. Halen 

gazetelerde, dergilerde yayınlanmış olan çeşitli şiir, masal ve hikâyelerini 

kitaplaştırma çalışmalarına devam etmektedir. 

Yukarıda zikredilen Arkadaş Çocuk Dergisi yayın hayatına devam 

ederken esas mesleği din görevliliği olan, İmam Hatip Lisesi mezunu, Büyük 

Müsellim köyü hatibi,  Mehmet Mustafa Halil isimli bir Batı Trakyalı Türk de 

1991 yılının Kasım ayında “Pınar Çocuk” isimli bir çocuk dergisi yayınlamaya 

başlamıştır. Daha çok dini alandaki boşluğu doldurmaya yönelik bu dergi de 

maalesef uzun süre yaşayamamış ve 1994 yılı Mart ayında yayınına son 

vermiştir. 

1995 yılında başka bir şairin sahneye çıktığını görüyoruz. Hüseyin 

Salihoğlu isimli, Gümülcine Medresesi mezunu, eski bir öğretmen olan bu şair 

yetişkinlere yönelik diğer şiir kitapları yanında bu kez de tamamen çocuklara 

yönelik “İstikbal Sizleri Bekliyor” isimli şiir kitabını yayınlamıştır. 108 sayfadan 

oluşan bu kitapta çeşitli konuları içeren çocuk şiirleri yer almaktadır. Diğer şiir 

kitapları gibi bu kitabın da maalesef ikinci baskısı yapılamamıştır. 

1998 yılında yine Türkiye Öğretmen Okulu mezunu Gülten Mustafa 

isimli bir bayan öğretmen, bu kez değişik bir alanda sahneye çıkmıştır. Çocuklara 

yönelik “Küçük Oyunlar – Piyes kitabı” isimli kitabını yayınlamıştır. 111 

sayfadan oluşan ve 86 küçük çocuk piyesini içeren bu kitap Batı Trakyalı 

öğretmenler için bir kaynak olmuştur.  

1998 yılında Batı Trakyalı bir grup genç Batı Trakyalı çocukların 

hislerine tercüman olmak üzere “Çocuk Dünyası” isimli bir dergi yayınlamaya 

başlamışlardır. Veysel Balcı, Rıdvan Semerci, Mustafa Karahüseyin, Adnan 

Semerci, Muzaffer Perende ve Ali Kerem isimli gençler bilimsel içerikli ve çok 

değişik konuları içeren bu dergi ile çocukların genel kültürünü geliştirmeye 

yönelik büyük bir boşluğu doldurmuşlardır. Dergi Ocak 1998’de ilk sayısını 

çıkarmış ve Mart 1999’a kadar bu isimle yayınını sürdürmüştür. Bu tarihten sonra 

isim değiştirerek “Genç Kalemler” ismini almıştır. İçeriği değişmeyen bu dergide 

maalesef fazla yaşamamıştır. Ekonomik nedenlerle 2000 yılı Eylül ayında 

yayınına son vermiştir. 

2003 yılında Türkiye Öğretmen Okulu mezunu, formasyonlu öğretmen,  

Hüseyin Alibabaoğlu’nun yeni bir çocuk şiir kitabı ile tekrar sahneye çıktığını 

görüyoruz. “Batı Trakya Türk Birliği Yayınları No.1” ismiyle yayınlanan ve 35 

sayfadan oluşan bu kitapta Alibabaoğlu’nun 76 şiiri yer almaktadır. 

Alibabaoğlu’nun bu kitabı da diğeri gibi ikinci baskıyı yapamamıştır. 

Bu yıllarda formasyonlu öğretmen Rahmi Ali tekrar sahneye çıkmış ve 

bu kez tamamen çocuk şiirlerinden oluşan “Annem Okşarken Saçlarımı” isimli 

kitabını yayımlamıştır. 64 sayfadan oluşan ve Türkiye’de basılan bu kitabın 

akıbeti de diğerleri gibi olmuştur. Oldukça şık bir baskısı olan kitap bugün 

kurumlarımızın kitaplıklarında çocukların istifadesine sunulmaktadır. 



1968 yılında Gümülcine’de doğan Ercan Caneri de yazdığı şiirlerle Batı 

Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatına katkıda bulunmaktadır. Şairin şiirleri 

Türkiye, Bulgaristan ve Yugoslavya’da da yayınlanmıştır. Bu şairimizin de 

‘‘Atatürk Sevgisi’’ vasıtasıyla çocuklarda milli bilinci kazandırmaya çalıştığı şiir 

örnekleri mevcuttur. Örneğin; 

Atam, biz geleceğin çocukları seni göremedik 

Duymadık sesini 

Sıcak elini Atam, tutmadık 

Ama hayattayız, tekrar ederek nefesini… 

 

‘‘dünya barışı’’ bayrağı da dalgalanması için  

Atam biz yeni nesil savaş görmedik 

Yurtta sulh, cihanda sulh için uçurmak için beyaz 

Güvercinler besledik… 

 

Atam, sana bağlı her nefer 

Belki cansızsın ama inan 

Sana bağlı Atam, bütün kalpler 

Sana kilitlenmiş bütün gönüller… 

Bir umut biz yeni nesli sana kenetleyen 

Belki hayattan bir gözyaşı 

Belki de bir seda akseden 

Ta derinlerden…
28

 

Bu arada Batı Trakya Türk Edebiyatına gönül veren ve bu edebiyatın 

Türkiye’de tanıtılması için büyük özveri ile çalışan, Dokuz Eylül Üniversitesi, 

Buca Eğitim Fakültesi öğretim görevlisi ve KİBATEK Onursal Başkanı Feyyaz 

Sağlam’ı da unutmamak gerekir. Batı Trakya’da bugüne kadar çocuklara yönelik 

yazılmış tüm eserleri inceleyerek “Batı Trakya Türkleri Çocuk Edebiyatı “ isimli 

bir eser yayınlamıştır. 224 sayfadan oluşan bu eser Batı Trakya Çocuk Edebiyatı 

konusunda yazılmış tek ve en önemli eserdir.
29

  

 

 

SONUÇ 

Osmanlı Devleti’nin bir uzantısı olarak kalan ve Batı Trakya’da 

yaşamlarını sürdüren Türkler, azınlık olmanın verdiği sıkıntılarla iç içe 

yaşamaktadırlar. Toplumun büyük çoğunluğunu oluşturan Greklerin içinde eriyip, 

kaybolup gitmemek için milli benliklerini koruyacak tedbirler almak zorunda 

kalmışlardır. Bu tedbirlerin başında ‘‘dil meselesi’’ gelmektedir. Çünkü belki de 

milli kültürün korunabilmesinin en önemli şartlarından biri bir milletin kendi 

diline sahip çıkmasıdır. Batı Trakya Türkleri de başka bir milletin içinde 

kaybolup gitmenin önüne geçmek için konuştukları dili korumaları gerektiğini 
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fark etmişlerdir. Fakat konuşulan dili ayakta tutmanın ön koşulu o dil üzerinde 

güçlü, canlı bir edebiyat kurmaktır.  

1950’li yıllardan itibaren ortaya çıkan ve çoğu aslen öğretmen olan şair 

ve yazarlar Batı Trakya Türk Edebiyatını kurmuşlar ve geliştirmişlerdir. Yine bu 

şair ve yazarlar milli şuuru çok küçük yaşlarda çocuklara aşılamak gerektiğini 

fark etmişler ve Çocuk Edebiyatı kapsamında eserler vermeye de dikkat 

etmişlerdir. Böylelikle Batı Trakya Türk Çocuk Edebiyatı ortaya çıkmıştır. Batı 

Trakya Türk Çocuk Edebiyatı ‘‘Güvensizlik’’ veya ‘‘ Huzursuzluk’’ gibi konular 

hakimken Batı Trakya Türk Çocuk Edebiyatı çocuklara yönelik eserler verdiği 

için daha renkli, canlı bir nitelik göstermiştir. 

Görüldüğü üzere Batı Trakya Türk Çocuk Edebiyatı daha çok çocuk 

dergiciliği üzerinden gelişme göstermiştir. Selahattin Galip’in Aliş’i ile ortaya 

çıkan çocuk dergiciliği, daha sonra Ahmet Veysel ve arkadaşlarının çıkardığı 

Arkadaş Çocuk adlı dergi ile yoluna devam etmiştir. Azınlık Postası gazetesinin 

ek olarak çıkardığı Çocuklar İçin ve Çocuk Yaprağı dergileri ve Akın gazetesinin 

çıkardığı Çocuk ve Mizah adlı dergilerde sonraki süreçte Batı Trakya Türk Çocuk 

Edebiyatına katkıda bulunmuşlardır.  

Çocuk dergiciliği yayını yapanlar dini alandaki boşluğu da fark 

etmişlerdir. Hem çocukların dünyasına hitap eden hem de onlara dini sahada 

bilgiler aktaran ve Mehmet Mustafa Halil’in çıkardığı Pınar Çocuk adlı dergi de 

Batı Trakya’daki Müslüman-Türk azınlığın dini hassasiyetlerini muhafaza etmek 

amacıyla çıkarılmıştır. 

Bir grup gencin çıkardığı Çocuk Dünyası adlı dergi de Batı Trakya Türk 

Çocuk Edebiyatına katkıda bulunmuştur. Bütün bu dergilerin öncelikli amacı 

çocuğun renkli dünyasına girip onun canlılığını arttırmaktır. Fakat bu amacın 

yanında bu dergiler aynı zamanda çocuklara milli bilinci sezdirme gayreti içinde 

de olmuşlardır. 

Kitap yayıncılığı açısından bir inceleme yapıldığında ise Rahmi Ali ‘‘ Ay 

ile Güneş’’ ve ‘‘ Annem Okşarken Saçlarımı’’ adlı eserleriyle, Hüseyin 

Alibabaoğlu ‘‘ Durdur ile Kurkur’’ ve ‘‘ Tohum’’ adlı eserleriyle, Ali Rıza 

Saraçoğlu ‘‘Yarınlar Sizin Olacak’’ adlı eseriyle Batı Trakya Türk Edebiyatına 

katkıda bulunduklarını görmekteyiz.  

Lozan Antlaşması’ndan bugüne kadar geçen süreçte Batı Trakya Türkleri 

yoğun Grek nüfusunun içinde varlığını sürdürmeyi başarmıştır. Elbette bu 

başarının arkasında çeşitli etkenler mevcuttur. Ancak Çocuk Edebiyatı 

ürünlerinin etkisini de azımsamamak gerekir. Çocuk Edebiyatı ürünleri 

çocukların renkli dünyalarını zenginleştirirken aynı zamanda çocukları milli 

kültürlerinden haberdar etmiştir ve milli birlik konusunda bilinçlendirmiştir. 

Bu durum Balkanlarda içinde Türk unsuru barındıran Bulgaristan, 

Makedonya, Kosova, Romanya ve Moldova için de örnek teşkil etmektedir. Bu 

ülkelerde de Osmanlı Devleti’nin bir uzantısı olarak kalan Türklerin milli 

benliklerini korumaları için çocuk edebiyatı ürünlerinin geliştirilmesine ve sayı 

anlamında arttırılması konusunda çalışmalar yapılmalıdır.  



Yunanistan’la yapılan ikili anlaşmalar elverdiği ölçüde Batı Trakyalı 

Türk gençlerinin Türkiye’deki okullarda eğitim almaları sağlanmalıdır. Çünkü 

çalışma boyunca anlatıldığı üzere Türkiye’de eğitim alan Batı Trakyalı Türk 

gençleri ülkelerine döndüklerinde oradaki Türk varlığını desteklemek konusunda 

daha başarılı olmuşlardır. Yaklaşık 100 yıllık sürede zor şartlarda muhafaza 

edilen değerlerin bundan sonra da korunması adına bu önemli bir adım olacaktır. 

Batı Trakya Türk Edebiyatı’nda öne çıkmış bazı şair ve yazarların 

hayatları incelendiğinde Türkiye’deki bazı dergilerinin edebiyat ödüllerini 

kazandıkları görülmüştür. Örneğin Rahmi Ali Töre dergisinin ödülüne layık 

görülmüştür. Yine Hüseyin Alibabaoğlu’nun Türkiye’de düzenlenen bir 

yarışmada birincilik alması da buna örnek gösterilebilir. Bu tip ödüllerin Batı 

Trakya Türk Çocuk Edebiyatı şair ve yazarlarını cesaretlendireceği ve başarılarını 

artıracağı kabul etmek gerekir. Bu nedenle bu şair ve yazarları Türkiye’de ya da 

başka ülkelerdeki yarışmalara katılmalarının desteklenmesi gerekmektedir.  

Batı Trakya Türk Çocuk Edebiyatı bazı dönemlerde hakim gücün 

engellemeleriyle karşılaşmıştır. Örneğin Rahmi Ali’nin ‘‘ Ay ile Güneş’’ adlı 

hikaye kitabı Yunanistan’da okullara sokulmamıştır. Fakat o dönemin Kültür ve 

Turizm Bakanlığı bu kitabın basımını Türkiye’de yapılmasını sağlamıştır. İster 

engellemeye maruz kalsın ister böyle bir sıkıntı yaşamasın Türkiye Cumhuriyeti 

Kültür Bakanlığı Batı Trakya Türk Çocuk Edebiyatı ürünlerini desteklemelidir. 

Batı Trakya Türk Çocuk edebiyatı Türk bilim insanları tarafından derin 

bir inceleme altına alınmamıştır. Bu anlamda en ciddi çalışmaları Feyyaz 

Sağlam’ın yaptığını görüyoruz. Batı Trakya Türk Edebiyatının varlığını koruması 

ve gelişmesi isteniyorsa Türk bilim insanları daha fazla mesai harcamalıdırlar. 

Bu, Batı Trakya Türklerinin milli bilinçlerini kaybetmemeleri açısından 

önemlidir. 
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MAKEDONYA’DA ÇARŞI VE ŞEHİR MEYDANLARIMIZ 
 

Maksud ALİ

  

Bugünkü siyasi sınırları içinde Makedonya Cumhuriyeti, Osmanlı 

döneminden kalma mimari eserlerimizin sayısı, korunması ve asıl fonksiyonu 

konusunda devamlı ilgi odağı olmuştur. Balkan Savaşları’nın yüzyılında olduğu 

gibi 21. yüzyılda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlerle ilgilenmeye devam 

etmektedir. Evlad-ı fatihan bu topraklarda var oldukça bu ilgi devam edecektir 

mutlaka. Bağımsızlığını (1991) ilan ettikten sonra Makedonya Cumhuriyeti’nde 

ortak zenginliğimiz olarak kabul ettiğimiz kültür mirasımız spekülasyonları 

aşarak siyasi araç haline geldi. Dost ülke Türkiye Cumhuriyeti ise, en ağır 

dönemlerde yardım eli uzatmış, desteğini esirgememiştir. Siyasi ilişkilerin 

mükemmel olmasına rağmen tarihi mimari eserlerimiz gerektiği gibi 

korunamıyor. Son yıllarda bir medeniyetin, bir milletin, bir dinin ve dilin favorize 

edilmesiyle büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Makedonya’da başta Üsküp olmak 

üzere şehir meydanları hızla değiştirilmektedir. Tarihi, kültürü mutlaka bu 

değişiklikler etkiler. Şehir meydanlarını inşa ederken Osmanlı döneminden kalma 

mimari eserlerimizi yıkmakla yok etmeye uğraşıldı. Şehir meydanlarına ihtiyaç 

var, gerekçesi öne sürüldü. Son yıllarda temizlenen meydanlar başka 

medeniyetlere ait yapılarla donatılmaya başlamıştır. Makedonya devleti bir 

ekonomi ve medeniyet krizinden geçiyor. Gizlemenin bir anlamı 

kalmamıştır. Devlet bütçesi harcamaları tarihi ve kültür eserlerinin bakımı ve 

onarımında ayrım yapılmamalıdır. Türkiye dost ülke Osmanlı döneminden kalma 

mimari eserlerimizin bakımı ve onarımı için yardımcı olabilir ama kendi 

bütçemizi zorlamadan pek uygun değildir. 

Cihan devleti olan Osmanlı Devleti’nde din, dil, ırk ayırımı yapılmadan 

insanların huzur ve rahatı temin edilmiştir. Bugünkü siyasi sınırları içinde 

Makedonya Cumhuriyeti, Osmanlı döneminden kalma mimari eserlerimizin 

sayısı, korunması ve asıl fonksiyonu konusunda devamlı ilgi odağı olmuştur. 

Kuruluşundan bu yana Türkiye Cumhuriyeti’nin, Sırp Krallığı, Yugoslavya ve 

1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Makedonya Cumhuriyeti ile 

ilişkilerinin iyi olduğunu görmekteyiz. Balkan Savaşları’nın yüzyılında olduğu 

gibi 21. yüzyılda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti bizlerle ilgilenmeye devam 

etmektedir. Evlad-ı fatihan bu topraklarda var oldukça bu ilgi devam edecektir 

mutlaka.  

1912-2012 yılları arasında devlet düzeni, rejimler değişti, ama Osmanlı 

döneminden kalma mimari eserleri üzerinden spekülasyonların sonu gözükmüyor. 

Bağımsızlığını (1991) ilan ettikten sonra Makedonya Cumhuriyeti’nde ortak 

zenginliğimiz olarak kabul ettiğimiz kültür mirasımız spekülasyonları aşarak 

siyasi araç haline geldi. Kültür Bakanlığı bünyesinde çalışan kurumlar yasa gereği 

düşen görevlerini yapamaz hale geldiler. Siyasi baskılar neticesinde uzmanlar ses 
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çıkaramıyor maalesef. Basın ve medya tehdit altında olduktan sonra vatandaşın 

doğru bilinçlendirilmesi söz konusu olamaz. Türklerin ve hükümetin koalisyon 

ortağı olan Türk  siyasi partisinin siyasi gücü ve kapasitesi sınırlı olduğu için 

hükümet politikalarına katkı ve tesirleri mümkün değil. Makedonya Türk basın ve 

medyası çoktan siyasallanmış, iktidar ortağının siyasi otoritesinden etkilenmiş ve 

Türkleri birleştirecek yerde bölmekle görevlendirilmiştir. Dost ülke Türkiye 

Cumhuriyeti ise, en ağır dönemlerde yardım eli uzatmış, desteğini esirgememiştir. 

Siyasi ilişkilerin mükemmel olmasına rağmen tarihi mimari eserlerimiz gerektiği 

gibi korunamıyor. Son yıllarda bir medeniyetin, bir milletin, bir dinin ve dilin 

favorize edilmesiyle büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Makedonya Cumhuriyeti 

bütçesinin bir bölümü ekonomik kalkınma için değil, heykel, anıt, arkeoloji 

kazılar için harcanmaktadır. Osmanlı döneminden kalma mimari eserlerin bakımı 

ve korunması için ise bütçeden gerektiği kadar maddi destek sağlanamıyor.  

Gelişmemiş demokrasilerde hukuk devletinden bahsetmek mümkün değil, çünkü 

siyasi pazarlıkların gücü her şeyden üstündür. 2001 yılında yaşanılan iç savaştan 

sonra getirilen yeni anayasada çok etnikli, çok dinli ve kültürlü bir toplumdan söz 

edilse de bazı yasaların uygulanmasında ihlallerin olduğunu görüyoruz. 2005 

yılında Makedonya Cumhuriyeti’nin AB’ye aday ülke statüsünü kazanmasına 

rağmen etnik gruplar arası ilişkiler sorunlar yaratıyor. Makedonya’da başta Üsküp 

olmak üzere şehir meydanları hızla değiştirilmektedir. Şeffaflıktan uzak kalan bu 

yapılar için bütçeden yüklü miktarda paralar harcanmaktadır. Bu yapılarla ilgili 

Yunanistan ve Bulgaristan’dan uyarıların geldiğini ve AB sürecinde sıkıntılar 

yarattığını görüyoruz. 

2002 yılı resmi sayımlarına göre, Üsküp Büyükşehir Belediyesi’nde (Gazi 

Baba, Gorçe Petrov, Karpoş, Kisela Voda, Merkez, Çair, Şuto Orizari-toplam 

yedi belediye) 467.257 nüfus yaşamaktadır. Etnik yapısına göre: %71.2 Makedon, 

%15.3 Arnavut, %5 Roman, %1.8 Türk ve diğerleri. 6 belediyede nüfusun 

çoğunluğunu Makedonlar, 1 belediyede (Şuto Orizari) Romanlar oluşturuyor. İç 

savaş sonrası getirilen yeni anayasa gereği belediye sınırları değiştirildiğinde 

(2004) çoğunluğu Arnavutların oluşturduğu Saray Belediyesi ve daha iki belediye 

dahil edilerek Üsküp Büyükşehir Belediyesi’ndeki belediye sayısı 10’a (Gazi 

Baba, Gorçe Petrov, Karpoş, Kisela voda, Merkez, Çair, Şuto Orizari, Aerodrom, 

Butel ve Saray) çıkmıştır. Bunların 7’sinde çoğunluğu Makedonlar, 2’sinde 

Arnavutlar ve 1’inde Romanlar oluşturmaktadır. Pek doğal ki zamanın şartlarına 

göre, 7 belediyede Makedon partileri, 2 belediyede Arnavut ve 1 belediyede 

Roman partisi mensupları belediye başkanları görevlerinde bulunmaktadırlar.  

Osmanlı döneminden kalma mimari eserlere gelince, bunların çoğu 

Üsküp Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Merkez ve Çair Belediyesi sınırları içinde 

bulunmaktadırlar. Merkez Belediyesi’nde 45.412 olan toplam nüfusun sadece 

%3.2’sini Arnavutlar ve %1’ini Türkler oluşturmaktadır. Bu yüzden etnik gruplar 

bu belediyede siyasi gücünü kaybetmiştir. 23 belediye meclis üyesi devamlı 

Makedon partileri arasından çıkmaktadır. Merkez Belediyesi sınırları içinde 

Meclis, hükümet binaları, Üsküp’ün Makedonya meydanı, devlet üniversitesi, 

kültür ve spor salonları, Üsküp Kalesi, Davut Paşa Hamamı, Taş Köprüsü ve 1925 



yılında yıkılan Burmalı Camii arsası bulunmaktadır. Bunlar kadere, iktidarda 

bulunan hükümete ve Merkez Belediyesi’ne teslim edilmiştir. 2006 yılı 

seçimlerinde iktidara gelen Makedon milliyetçi partisi (VMRO-DPMNE) Üsküp 

2014 projesi kapsamında Makedonya şehir meydanını bir inşaat merkezine 

dönüştürdü. Heykel, anıt, müze, binalar (devlet kurumları) ekonomik krize 

rağmen bütçeden finanse edilmiştir. Bir medeniyete, bir kültüre, bir dine, bir dile, 

hatta bir siyasi partiye ait olan yapılar elbette ki etnik topluluklar arasında 

çatışmaya yol açmıştır. 2004 yılında belediye sınırları yeniden çizilirken, benim 

etnik topluluğum çoğunluğu sağlasın anlayışıyla hareket edildiği için bunun 

bedelini bugün ödemekteyiz. Hükümet ve belediyenin başında aynı siyasi parti 

olduğu zaman ne gibi olumsuzluklara yol açılabilir görüyoruz. 

Osmanlı hakimiyetinin sona ermesiyle Sırp Krallığı döneminde mimari 

eserlerin kıyımına başlanmıştır. Güçlü olan istediğini yapabilir dönemi 

başlamıştır. Üsküp’te Vardar nehrinin iki yakasını bağlayan Taş Köprüsünün sağ 

tarafında 1494 yılında inşa edilen Burmalı Camii 1925 yılında yıkılmış, yerine 

Ordu Evi inşa edilmiştir. 1963 yılı depreminde Ordu Evi yıkılmış, bu arsa 2011 

yılına kadar yeşil park olarak kullanılmıştır. 2011 yılında devlet açık ihalede 

Yunanistan şirketine Burmalı Camii arsasını otel inşa etmek için satmıştır. Üsküp 

şehir meydanında kilise inşa etme girişimi Burmalı Camii inşası girişimcilerini 

hareketlendirmiştir. Protestolar M.C. İslam Birliği tarafından değil, sivil toplum 

teşkilatlarının girişiminde gerçekleşiyordu. Kilise-camii siyasi çıkmazı gizli 

pazarlıklar neticesinde ara çözümle neticelenmiştir. Kilise, öngörülen yerde değil, 

300 m. uzaklıkta (Ordu evi yakınlığında) inşa edilecektir. Burmalı Camii’nin 

yeniden inşası girişimcileri uzun zaman sessizliklerini koruyorlar yahut 

bilemediğimiz sebeplerden çekilmiş (çektirilmiş) durumdalar. Burmalı Camii, 

yapılan haksızlığı bir tarafa bırakarak, Vardar nehrinin sağ tarafında 

müslümanlara ihtiyaç olmuştur. 1494’te inşa edilen ve 1925’te yıkılan Burmalı 

Caminin varlığı bilinen bir gerçektir, oysa çoğunluğu oluşturan Makedonlar 

(Makedon partileri) 2012 yılına kadar aynı arsanın yeşil park olarak 

kullanılmasını bilerek desteklediler. Bundan, “Cami inşası bizi rahatsız ediyor ve 

siyasi arenada yok oluyoruz.” düşüncesinin hakim olduğu ortaya çıkıyor. 

Üsküp Kale içi kilise inşası (2011) etnik çatışmalara sebep oldu. Hükümet 

koalisyon ortakları (Makedon-Arnavut) tarafından kilise inşa etme kararı 

getirilmiş, aynı günün akşam saatlerinde ise yıkmak girişimleri vatandaşları 

rahatsız etmiştir. Bu tür kirli senaryolar geçmişte yaşandığı için vatandaş kolay 

kabul etmiyor. Tekrar gizli siyasi pazarlıklar geçici bir çözüm üretmiştir. Kilise 

değil, müze olarak kullanılacaktır inşa edilecek olan yapı. Gelecekte neler olur, 

Allah kerim. 

Üsküp Taş Köprüsü 1446 yılında inşa edilmiş ve hizmete verilmiştir. Sırp 

Krallığı döneminde Duşanov most olarak (Çar Duşan Köprüsü) adlandırılmış. 

Yugoslavya döneminde dokunulmamış. Makedonya bağımsızlığını ilan ettikten 

sonra Taş Köprüsü spekülasyonları bitmek bilmiyor. Taş Köprüsü onarımı uzun 

sürmüş, mihrab yıkılmış (yıktırılmış), onarımda kullanılan malzeme ve tarihçesi 

yıllarca gündem yaratmıştır. Mihrab önünde Karpoş’a (1689 yılında Türkler 



tarafından öldürülmüş.) ait anıt tabelası takılmıştır. Makedon tarihçilerinin 

bazılarının Taş Köprüsü Osmanlı döneminde değil, Çar Duşan (1308-1355) 

döneminde inşa edilmiştir çıkışları, Taş Köprüsü tarihçesine gölge düşürmek 

isteklerini devamlı gündeme taşımaya başlamıştır. Kendilerini yiğit hisseden 

Makedon tarihçileri daha ileriye gidip II. Yustiniyan (VII. y.y.) döneminde inşa 

edilmiş olduğunu öne sürerek Yustiniyan Köprüsü olarak adlandırmaya 

başladılar. 

Üsküp şehir meydanı (Makedonya) 2006 yılında başlatılan 2014 Üsküp 

projesi ile Türkler ve Osmanlı döneminden kalma mimari eserlerine ilgi ve saygı 

gösterenler için sonu tahmin edilemeyen bir macerayla başladı. Burmalı Camii, 

Taş Köprüsü ve Üsküp Kalesi ile ilgili siyasi oyunların nerelere uzanacağı bir 

muamma. Buna karşı nasıl mücadele edilir sorusuna de cevap vermek çok zor. 

Taş Köprüsü, sol tarafında Aziz Kliment ve Aziz Naum, sağ tarafında da Aziz 

Kiril ve Metodi heykelleriyle direnişine devam ediyor. 

Kiril (827-869) ve Metodi (826-885) kardeşler Selanik’te doğmuşlar. 

Misyoner olan kardeşler Slav Hristiyanlarında büyük anlam taşımaktadırlar. Tüm 

Slovenler’in kültür gelişmelerinde payları geçmektedir. 

Aziz Kliment (840-916) Kiril ve Metodi kardeşlerin talebesi olarak 

dünyada ilk Slav universitesini kurmuştur.(3500 talebe eğitimden faydalanmıştır.) 

Aziz Naum (830-910) Kiril ve Metodi kardeşlerin talebesi olarak dini, 

kültür ve eğitim organizasyonlarında öncülük yapmıştır. 

Taş Köprüsü ve Davut Paşa Hamamı arasında(90 m.) Büyük İskender’in 

babası II. Filip anısına heykel dikiliyor.(25 m.yüksekliğinde) Bununla yetinmeyip 

heykel etrafı Karpoş adını taşıyacak meydan için hazırlanıyor. Karpoş kimdi? 

Makedon tarihinde 1689 yılında Hristiyan Todoroski Karpoş önderliğinde 

Osmanlı’ya karşı sözde ayaklanma örgütlenmiş ve kendisini Taş Köprüsü mihrabı 

önünde Osmanlı askeri öldürmüştür. Taş Köprüsü -Türk çarşısı istikametinde 

Ekim 2012 yılından itibaren Karpoş meydanı ve II. Filip heykelinin yanından 

geçmek zorunda kalacağız. Ne güzel yakıştı! Dünya tarihinde 1689 yılından söz 

edilirken Makedon halkından bahsedilir mi? Yunanistan-Makedonya ilişkilerinde 

yaşanan gerginliğe ek olarak II. Filip heykelini de katıyoruz. Avrupa Birliği 

entegrasyonu sürecinde olan bir devlete bu hareketler yakışır mı? 

Taş Köprüsünün diğer tarafında sağdan Gotse Delçev(1872-1903), soldan 

Dame Gruev ‘in aralarından geçmek zorundasınız. Gotse Delçev 1895 yılında 

Selanik’te Türklere karşı ayaklanma örgütlerine katılıyor ve 4 Mayıs 1903 yılında 

Türk askeri tarafından öldürülüyor. Dame Gruev (1871-1906) Türkler’e karşı 

kurulan VMRO örgütünde yönetici görevinde bulunuyor ve İlinden 

Ayaklanmasında yer alıyor. 1906 yılında Türk askeri tarafından öldürülüyor. Taş 

Köprüsünün hemen altında “Gemiciler” heykeli, 19 y. yılın sonunda Selanik’te 

kurulan Gemiciler Terör Örgütü anısına dikilmiştir. Terör örgütünün 18-22 

yaşında olan genç üyeleri Türk esaretinden kurtulmak için bu örgütü kurmuş, 

dünyaya kendilerini tanıtmak istemiş ve Otoman Bank Selanik şubesine saldırıda 

bulunmuşlardır. Taş Köprüsünün 20 m.yakınlığında dikilen II. Yustiniyan 



heykeliyle Osmanlı döneminden kalma bir mimari eser arasında bir bağlantı 

kuramıyor insan. 

Makedonya Şehir Meydanında gerçekleşen Üsküp 2014 projesi 

çerçevesinde Büyük İskender heykeli tartışmalara yol açtı. Yunanistan’ın 

tepkisine yol açan bu heykel, AB ilerleme raporlarında yer aldı. 35 metre 

yüksekliğinde olan heykelin etrafı şadırvan, fiskiye ile çevrelenmiştir. 

Napoleon Bonapart (Naplyon Bonapart) 1806 yılında Paris’te Zafer 

Takının inşa edilmesini istemiştir. Savaşta galip gelen bir komutan isteyebilir. 200 

yıl sonra Üsküp’te Zafer Takının inşa edilmesi ne ile özürlenebilir acaba? 

Paris’teki Zafer Takı tarihi anımsatan bir anıt haline gelmiştir. Üsküp’teki Zafer 

Takı neyi hatırlatacak acaba? 

Üsküp 2014 projesi kapsamında Makedonya Şehir Meydanı mimarisi 

birkaç yılda değiştirildi. Tarihi, kültürü mutlaka bu değişiklikler etkiler.  

Üsküp Büyükşehir Belediyesine bağlı 10 belediyeden ikisinde, Saray ve 

Çayır Belediyelerinde çoğunluğu Arnavutlar oluşturuyor. Belediye sınırlarının 

değişmesinden sonra, 2005 yılından bu yana bu belediyeleri Arnavut partilerinden 

belediye başkanları yönetmektedir. Üsküp’te Osmanlı döneminden kalma mimari 

eserlerin çoğu Çair Belediyesinin sınırları içinde bulunmaktadır. Türk çarşısı 

dahil. Makedon ve Arnavutlar’da Türk çarşısı adını kullanmak tarihe gömüldü. 

Son zamanlarda eski çarşı terimi yerini aldı maalesef. Üsküp Türk çarşısı 2008 

yılında yasayla koruma altına alınmıştır. Çok iyi, ama yetkililer Türk çarşısında 

yasa öncesi ve sonrası ruhsatsız yapılara engel olamıyor. 28 Kasım 2006 yılında 

Cerc Kastriot-Skenderbeg (İskender Bey) heykeli dikildi. (Devlet kurumları 

arasında kavgalara neden oldu.)  

Üsküp 2014 projesi Makedonya Şehir Meydanında gerçekleştiği için 

iktidar koalisyon ortağı olan Arnavut partisi (BDİ) kendilerine has bir meydan 

inşa etmeyi uygun gördü. Cerc Kastriot-Skenderbeg Meydanı çalışmaları başladı. 

Üsküp’te Makedonya Şehir Meydanı ve 300 m. uzaklığında Türk çarşısı girişinde 

yeni inşa edilen Cerc Kastriot-Skenderbeg Meydanı arasındaki ‘’yarış’’, etnik 

topluluklar arasında mevcut güvensizliğin bir göstergesidir. İki büyük etnik 

topluluğu bu gibi yarışa girebilirlerse diğer etnik toplulukların hali ne olacak? Biz 

Türkler ne yapalım acaba? Makedonya devletinin bağımsızlığının 20. yılını (Eylül 

2011) Makedonya Şehir Meydanında kutladığı programlara Arnavutlar’ın 

katılmaması şehir meydanlarının vatandaşları birleştirmek için değil, ayırmak için 

kullanıldığını gösteriyor. Spor milli takımların başarıları bile etnik toplulukları 

şehir meydanında bir araya getiremedi.(2011 Basketbol ve El topu) 

Üsküp Türk çarşısı 600 yıllık tarihinde hiç bu kadar tartışılır bir hale 

gelmemişti. Arasta Camisi onarımı yahut yeniden inşası devlet kurumları ve M.C. 

İslam Birliği arasında karşılıklı suçlamalarla başladı. M.C. İslam Birliği, devlet 

kurumlarıyla olan çekişmelerini dikkate almayıp ruhsatsız Arasta Camisinin 

çalışmalarına başladı ve inşaat bitmek üzere. Arasta Cami, Köse Kadı Camii, 

Murat Paşa Camii, Mustafa Paşa Camii, Bezisten, Çifte Hamam, Kapan Han, 

Sulu Han, Kurşunlu Han turistlerin ilgisini çekecek mimari eserler. M.C. Kültür 

Bakanlığı ve Çair Belediyesi çarşının canlanması için kültür etkinlikleri 



düzenlemeye başlamıştır. Kafe ve barların açılmasıyla çarşının eski ruhu 

kaybolabilir mi acaba? Üsküp Türk çarşısının 100, 50, 20 yıl önce ve bugünki 

anlamı, değeri, etkisi nedir vatandaş ve turistlerin üzerinde? Türk çarşısının 

girişinde inşa edilen Cerc Kastriot-Skenderbeg Meydanının çarşının 

canlanmasında payı olacak mı? Meydan, heykel yarışı etnik topluluklar arası 

ilişkileri nasıl etkiler acaba?  

Şehir meydanlarını inşa ederken Osmanlı döneminden kalma mimari 

eserlerimizi yıkmakla yok etmeye uğraşıldı. Şehir meydanlarına ihtiyaç var, 

gerekçesi öne sürüldü. Son yıllarda temizlenen meydanlar başka medeniyetlere ait 

yapılarla donatılmaya başlamıştır. 

 Manastır Saat Kulesine 1991 yılında Makedon aşırı unsurlar tarafından 

haç takıldı. Yeni Cami ve Saat Kule yakınlığında 2011 yılında II. Filip (Büyük 

İskender’in babası) heykeli dikildi. 2012 yılında Makedon Ortodoks Kilisesi 

girişimiyle İshakiye, Yeni Cami ve Saat Kule üçgeninde kilise inşası için 

çalışmalar başlatıldı. Kilise yetkilileri, Osmanlılar kiliseler üzerinde camiler inşa 

ettikleri için şimdi müslümanlar kilise inşası için sorun çıkarmamalıdırlar, 

diyorlar. Manastır müftüsü Plum Veliu isyan ediyor. Vakıf arsası üzerine kilise 

inşasına izin vermek mümkün değil, diyor.  

Pirlepe Saat Kulesine 1991 yılında ruhsatsız haç takıldı, devlet kurumları 

ses çıkarmadı. 2001 yılında iç savaş sürerken Çarşı Camii yakıldı (kundaklandı). 

Pirlepe Çarşı Camiinin yeniden inşası 11 yıldır engelleniyor. Çarşı İçi Camiinin 

ibadete açılmasını içlerine bir türlü sindiremiyorlar. Caminin müzeye 

dönüştürülme düşüncesi kesinlik kazanıyor.  

 Ohri şehir meydanında (Hacı Kasım meydanı) 1952 yılında Hacı Kasım 

camisinin yıkılmasıyla Osmanlı döneminden kalma mimari eserlerinden iz 

kalmadı. Makedonya bağımsızlığını(1991 yıl)ilan ettikten sonra değişik yapılara 

yer verildi. Aziz Dimitri kilisesi üzerine caminin inşa edildiği rivayetinden 

kaynaklanarak, ruhsatsız açık alanda dini hizmet verilmektedir. Gün gelir kilise 

inşaatı başladığında kimse ses çıkarmaya cesaret edemeyecektir. Üçgen şeklinde 

ruhani azizlerine heykeller dikildi. Aziz Kiril ve Metodi kardeşler, talebeleri Aziz 

Kliment ve Aziz Naum heykelleri şehir meydanına güzellik vermektedir.1952 

yılında Hacı Kasım camisinin yıkılmasında kin, nefret, tahammülsüzlük rol 

oynamışsa, Makedonya devleti demokrasiye geçmesiyle birlikte yaşama kültürün 

oluşturmasında samimi adımların atmasını vatandaşların bekleme hakkıdır. 

Üsküp Büyükşehir belediyesine bağlı Merkez belediyesi, Manastır, 

Pirlepe ve Ohri örneklerinde Makedonların çoğunluğu oluşturduğu şehirlerde 

yıkmakla, yakmakla, siyasi gücü kötüye kullanmakla toplumlar hiçbir şey 

kazanmadığını görüyoruz. 

Üsküp Büyükşehir belediyesine bağlı Çayır belediyesinde Arnavutların 

çoğunluğu oluşturduğu Belediyelerde Osmanlı döneminden kalma mimari 

eserlerin korunmasında sıkıntılar olduğunu görüyoruz. Debre mezarlıkları, 

Ustruga şehir meydanı Rahibe Tereza anıtı gibi örnekler bizlere ders olmalı. 

Ortak geçmişimizi beraber değerlendirmeden kimse zarar görmez. Beraber sahip 

çıkmanın ve yaşatmanın yolları samimi iletişiminden geçer. 



Makedonya devleti bir ekonomi ve medeniyet krizinden geçiyor. 

Gizlemenin bir anlamı kalmamıştır. Aşırı unsurların isteklerini yerine getirmekle 

değil, birlikte yaşama tecrübesine sahip olan kesimlere dikkat ve duyarlı 

davranmasında ortak faydamız olacaktır. 

Devlet bütçesi harcamaları tarihi ve kültür eserlerinin bakımı ve 

onarımında ayrım yapılmamalıdır. 

Türkiye dost ülke Osmanlı döneminden kalma mimari eserlerimizin 

bakımı ve onarımı için yardımcı olabilir ama kendi bütçemizi zorlamadan pek 

uygun değildir. 

  



MAKEDONYA’DA TÜRK İZLERİ:  

MANASTIR İSHAK ÇELEBİ CAMİİ 

Naciye ALTAŞ

* 

1. Manastır İshak Çelebi Camii 
XVI. yüzyıl yapısı olan İshak Çelebi Camii, kendine özgü işlevsel 

özelliklerini ve mimarisini günümüze kadar koruyan ve günümüzde de ibadete 

açık ve kullanılmakta olan tipik bir klasik Osmanlı yapısıdır. Yapıya ait Vakıflar 

Genel Müdürlüğü Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Vakıf Kayıtları Arşivi’nde 3 

adet Şahsiyet Kaydı (Defter No:180/74/561, 180/88/677, 180/34/248), 3 adet Atik 

Esas (Defter No: 400/209/549, 400/204/540, 404/0/133) ve 1 adet Tevcih Kaydı 

(Defter No: 652-2/67/128) örneği tespit edilmiştir. H. 4 Cemaziyel Evvel 1173-M. 

27 Eylül 1759 tarihli 652-2/67/128 sayılı tevcih kaydında “Manastır’da merhum 

İshak Efendi vakfından olmak üzere yevmi yirmi üç akçe ile cami atikte ders-iâm
1
 

ve yevmi on akçe ile camiyi cedide vaizlik müftüzade İbrahim mahlülünden Sulbi 

oğlu Es-Seyid Ebubekir ba ile işareti aliyye veliyüddin efendi kaydı ba işareti 

aliyye küçük evkafa ve askeri kaydı terkim olunmuştur.” yazılıdır
2
. H. 

15.07.1228/ M. 14.07.1813 tarihli 180/74/561-562-563 ve 564 numaralı şahsiyet 

kayıtlarında da İshak Efendi Vakfı’na ait cami ve medreseye Süleyman bin 

Ahmet’in ders-iâm olarak atandığı, onun vefatıyla birlikte yerine Yahya 

Efendi’nin atandığını öğreniyoruz. Ayrıca, Mehmet Şerif, İbrahim Hafız’ın 

müezzin olarak atandığı, bunların evlatsız olarak vefatından sonra bunlardan 

boşalan yere hafız İsmail Efendi İbni Hayrullahın atanacağına tevcih edildiğini; 

daha sonradan müezzin hafız Ahmet’in müezzin olarak burada görev aldığını ve 

bir kayyumunda
3
 burada görevlendirildiği bilgisine ulaşabilmekteyiz. H. 

05.03.1280/ M. 21/08/1853 tarihli 180/88/677 numaralı şahsiyet kaydında bir akar 

hissesinden mübarek gün ve gecelerde Hatm-i Şerif okutulması için gelirini bu işe 

aktardığını, Kur’an okuyucusu olarak Kebir Zaif ve Fehim’in atandığını, Fehim’in 

vefatıyla bu göreve oğlu Mustafa Nuri Efendi’nin geçtiğini öğrenebiliyoruz. 

400/209/549 numaralı atik esas kaydında Kur’an okuyucusu olarak bu göreve ilk 

atanan ismin Şemsettin Efendi Bin Yusuf Bali ondan sonra ise Seyfettin Bin 

Ebubekir’in atandığını öğreniyoruz (H. 1274). H. 27.10.1302/ M. 09.08.1885 

tarihli 180/34/248 numaralı şahsiyet kaydında Manastırda kurulan hayrattan, 

merhum İshak Efendi Cami Şerif ve Medresesine Yusuf Efendi bin İbni 

İbrahim’in imam olarak atandığını, bununla ilgili atik esas kaydına refere ederek 

yazıldığını (400/204/540 numaralı atik esas kaydı) görüyoruz. Ayrıca Yusuf 

Efendi bin İbni İbrahim’in vefatıyla yerine evladı Salih Efendi’nin atandığını 

öğrenebiliyoruz (H. 1303). 404/0/133 numaralı atik esas kaydında da İshak Efendi 

Vakfına ait gelirlerden Ramazan ayında Hatm-i Şerif okunması için bir hisse 

                                                           
 Naciye ALTAŞ, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Vakıf Uzmanı, Sanat Tarihi Uzmanı, 

n_altas@hotmail.com. 
1 Talebeye, medreseliye ve herkese ders vermeye yetkili kimse, cami hocası (Develioğlu, 1997:176). 
2 Türker, 2012, Tevcih Kaydının transkripsiyonu, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire 

Başkanlığı’nda Müdür Tahsin Türker tarafından yapılmıştır. 
3 Mütevelli (Develioğlu, 1997:498). 
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ayrıldığını öğrenebilmekteyiz. Yapının vakfiyesi Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Vakıf Kayıtları Arşivi’nde bulunamamıştır.  

Manastır’da hayri vakıf statüsünde kurulan İshak Efendi Vakfı; cami, 

mektep, medrese, zaviye ve kütüphaneden oluşan bir külliyenin kurulmasını 

sağlamış ve külliyeden günümüze sadece İshak Çelebi Camii (Bkz. Fotoğraf:1-2) 

ulaşabilmiştir (İbrahimgil, 2004:366; Ayverdi, 2000:100). Manastır şehir 

merkezinde Dragor Nehri kenarında, Yeni Cami ile Saat Kulesi’nin karşısında yer 

alan yapı, H. 912/M. 1506-1507 tarihinde Manastır Kadısı İshak Çelebi tarafından 

inşa ettirilmiştir
4
. Giriş kapısı üzerinde dört sıra halinde yer alan kitabede (Bkz. 

Fotoğraf-3-4) ebced hesabı yapıldığında yapının inşa tarihi çıkmaktadır. Caminin 

kitabesi şöyledir: 

 Avn-ı Bismillahirrahmanirrahim 

İnne İshak İbn-i İsa Fadılen 

Kad bena’hu camian ni’me ileyna 

Sümme emia mülhemen tarihahu 

Talibu tarihen libeyti’l-kadim 

Dame Sa’dazade ‘izzen bi’n-neim 

İrteda men şe’nehu el-birru’l-alim 

“Vesalli Bismillahirrahmanirrahim” 

Geleneksel teknikler kullanılarak inşa edilmiş yapı, ilk onarımını 1890 

yılında geçirmiş; ardından 1910, 1947, 1959 ve 2006 yıllarında çeşitli tamiratlar 

geçirmiştir (Kuş, 2007: 162). 

Cami, tek kubbeyle örtülü olup kare planlıdır. 14.54x14.60 m. 

uzunluğundaki beden duvarları ile oluşturulan kare planlı harim mekânının 

üzerini 26 m. yüksekliğindeki, dıştan onikigen içten yuvarlak kasnak üzerine 

oturan kubbe ile örtülüdür. (Bkz. Fotoğraf-5). Kubbeye geçiş elemanı dilimli 

tromptur. (Bkz. Fotoğraf-6). 

Harim kısmının kuzeybatısında caminin beden duvarlarından taşacak 

şekilde yerleştirilen son cemaat yeri (Bkz. Fotoğraf-7-8) bulunur. İki bölümlü son 

cemaat yerinin harimin hemen önündeki birinci bölümü 3 adet ahşap, 1 adet 

mermer sütun (Bkz. Fotoğraf:9-10-11) ile üç bölüme ayrılmakta ve her birinin 

üzeri ahşap kubbeler ile örtülüdür
5
. Sütunlarda bakır çemberler görülmektedir. 

Son cemaat yerinin ikinci bölümü ise 19. y.y.’da yapıya yapılan müdahaleler ile 

sonradan eklenmiş ve üzeri çatı ile kapatılmıştır.  

Caminin ana kubbesi ile son cemaat yerinin birinci bölümündeki kubbeler 

sacla (Bkz. Fotoğraf:12) örtülmüştür. Minare ve caminin kuzeydoğusuna eklenen 

mekân da sacla örtülüdür. 

Caminin iç mekanı üç kademeli pencere dizisi ile (Bkz. Fotoğraf-13-14) 

aydınlanmaktadır. Birinci kademede pencere dizilişi; her cephede ikişer adettir. 

İlk kademedeki pencereler diğerlerine göre daha büyük boyutlu olup dikdörtgen 

şeklindedir. Bu pencerelerde Osmanlı Dönemi yapılarına özgü olan lokmalı demir 

                                                           
4 Evliya Çelebi İshak Çelebi Camiinin 17. y.y.da Manastır’ın en büyük camisi olduğunu yazmıştır. 

(Evliya Çelebi, 1973) 
5 Kubbelerde kullanılan ahşap malzeme 19. y.y.’da yapılan onarım esnasında kullanılmıştır. 



parmaklıklar (Bkz. Fotoğraf-15) kullanılmıştır. İkinci kademede pencere dizilişi; 

bütün cephelerde üçer adet pencere mevcuttur. Üçüncü kademe pencere dizilişi; 

giriş cephesi hariç diğer cephelerde ikişer adet pencere bulunur. İkinci ve üçüncü 

kademedeki pencereler sivri kemerlerle sonuçlanan daha küçük boyutlu 

pencerelerdir. Ayrıca kubbenin tamburunda on iki adet aydınlık penceresi (Bkz. 

Fotoğraf:16) mevcuttur.  

Yapının beden duvarları almaşık teknikle (taş-tuğla almaşığı) (Bkz. 

Fotoğraf-17) inşa edilmiştir. Yatay yerleştirilen yonu taş sıraları arasına sıvayla 

bağlanan 3-4 sıra tuğla (Bkz. Fotoğraf-18) yerleştirilmiştir. Son cemaat yeri ise 

sıvalı ve boyalıdır. (Bkz. Fotoğraf-8) 

Caminin güneybatı köşesinden yükselen minaresi 
6
 (Bkz. Fotoğraf-19) taş 

ve tuğlaların yatay sıralanmasıyla inşa edilen dörtgen kürsüye sahiptir. On 

dörtgen gövdede sadece kesme taş kullanılmıştır. Minarenin şerefe kısmı 

mukarnas ve yıldız motifleri ile bezeli beyaz mermer kaplama sıralarıyla 

süslüdür
7
. Minarenin giriş kapısı (Bkz. Fotoğraf-20) caminin kuzeybatısındaki 

mahfilin galeri kısmında zemin hizasında bulunur. Buradan hem minareye hem de 

kubbe altı tambur bölümüne ulaşılır. 

Camiye yuvarlak kemerli, çift kanatlı, ahşap bir kapıdan (Bkz. Fotoğraf-

21) giriş yapılmaktadır. Geçme tekniğiyle yapılan kapı kanatları üç tabladan 

oluşur. Tablaların alt ve üst kısımlarında madeni kuşak bulunur. En üst tablalar 

kare şeklindedir. Dikey dikdörtgen ve dörtgen şeklindeki tablalarda, kirişli çıtalar 

yatay ve dikey olarak birleşir. Ana girişin sağında ve solunda son cemaat yerinde 

dikdörtgen şekilli, taş çerçeveli, demir parmaklıklı birer pencere ile üst kısmı 

mukarnaslarla süslü, dikdörtgen çerçeve içerisinde birer mihrabiye (Bkz. 

Fotoğraf-22-23) bulunur. 

Harim kısmının güneydoğusunda mukarnaslarla süslü, beşgen gövdeli 

mihrap (Bkz. Fotoğraf-24) yer alır. Mihrabın üzerinde kabartma rozetler vardır. 

Mihrap yağlıboya ile boyalıdır. 

Mihrabın batısında piramidal külah ile son bulan yüksek bir minber (Bkz. 

Fotoğraf-25) bulunur. Mermer minber kapısının üzerinde yazıt, onun da üzerinde 

yelpaze biçiminde bir süs vardır. Minberin aynalıklarında geometrik motiflerle 

oluşturan kabartmalar mevcuttur. Girintilerin altın, çıkıntıların kobalt mavi 

renginde boyandığı görülür. Minber tamamen yağlıboya ile boyalıdır.  

Caminin kuzeydoğu duvarında mermer malzemeden yapılan çokgen 

gövdeli vaaz kürsüsü (Bkz. Fotoğraf-26) yer alır. Açık yeşil renge boyalı vaaz 

kürsüsünün kaplamalarının ortasında kahverengi ile boyalı birer rozet, köşelerinde 

birer üçgen vardır.  

Yapının kuzeybatı iç tarafında girişin üzerinde, iki çokgen kapalı balkona 

sahip ahşap mahfil (Bkz. Fotoğraf-27) yer alır. Daha sonradan yapıya eklenen 

mahfil açık yeşil renkli yağlıboya ile boyalıdır. Buraya ana giriş kapısının solunda 

yer alan merdivenlerden çıkılmaktadır. Caminin kuzeydoğu ve kuzeybatı 

duvarının ortasında yer alan nişler aynalı kemerlidir. 

                                                           
6 Yüksekliği 45 m.’dir. 
7 Minare, son cemaat yeri ile birlikte 19.y.y.’da yeniden inşa edilmiştir.  



Yapıdaki tezyinata baktığımızda; son cemaat yerinin duvarları ile caminin 

içinde beden duvarlarında, kubbede, kubbeye geçiş elemanlarında, pencere ve 

kapı çevrelerinde çiçek vazoları, bitkisel motiflerle oluşturulan 19. y.y’a ait kalem 

işleri, (Bkz. Fotoğraf-28-29-30) Kur’an-ı Kerim alıntılarının yer aldığı madalyon 

levhalar içerisinde hat (Bkz. Fotoğraf-31) örnekleri mevcuttur. Farklı boyutlarda 

olan bu levhaların çoğu yuvarlak ve dikdörtgen şekillidir. Kuzeydoğu duvarında 

asılı olan en büyük levha (Bkz. Fotoğraf-32) V. Sultan Reşat’ın camiye bir 

armağanıdır (Momidiç, 1979: 68).  

Kubbeye geçiş elemanlarında trompun ucundan altın ve gri renklerle 

çizilen rozetten, trompun sırtına doğru koyu gri şeritler (Bkz. Fotoğraf-33) 

uzanmaktadır. Her trompun üzerinden bir daha kalın ve siyahvari renkli iki 

şeritten oluşan sivri kemer bulunur. Bunların arasında püsküllerle biten bitkisel 

süsleme örgüleri vardır. Siyah, mavi, kiremit, açık kahve renklerle oluşturulan 

çiçek desenleri ve soyut bitkisel motifler ile süslüdür.  

Kubbe kasnağı boyunca uzanan şeritte kobalt mavi, koyu yeşil ve koyu 

kırmızı renklerin hâkim olduğu manzara tasvirleri (Bkz. Fotoğraf-34) yer alır
8
.  

Kalem işlerinin yanı sıra yapıda hat örnekleri mevcuttur. Ana giriş 

kapısının ahşap kanatlarında geçme tekniğinde düz satıhlı oyma tekniğiyle 

yapılmış ahşap süslemeler mevcut olup, bunların zemini siyah, kelimeleri altın 

yaldızla süslü dikdörtgen çerçeveli yazı levhası (Bkz. Fotoğraf-25) vardır. Yazı 

levhalarından sağdakinde “Bismillahirrahmanirrahim” (Bkz. Fotoğraf-36), 

soldakinde “İnna Fetehna Leke Fethen mübiynen Liyağfire Lekellahu ma 

tekaddeme”
9
 (Bkz. Fotoğraf-35) yazılıdır. 

Aynı şekilde harim pencerelerinin ahşap kapılarında da geçme tekniğinde 

düz satıhlı oyma işçiliği ile zemini siyah, altın yaldızlarla süslü tezyinat 

mevcuttur. Mihrabın solundaki pencere kanadının (Bkz. Fotoğraf-37) sol 

tablasında “El münafikü filmescidi Ket-tayri Filkafas” (Bkz. Fotoğraf-38); sağ 

tablasında Elmü’mine Filmescidi Kes-semeki Filmai” (Bkz. Fotoğraf-39) 

yazılıdır. Mihrabın sağındaki pencere kanadının (Bkz. Fotoğraf-40) sol tablasında 

“Lailahe illallah Muhammedün Habibullah” (Bkz. Fotoğraf-41); sağ tablasında 

“Lailahe illallah Muhammedün Resulullah” (Bkz. Fotoğraf-42) yazılıdır.  

Caminin haziresinde H. 1262/M. 1846 tarihli Reşid Paşa’nın mezarı (Kuş, 

2007: 162) (Bkz. Fotoğraf-43) bulunur. 

2. Manastır İshak Çelebi Camiindeki Sorunlara Dair Tespitler 

Yapısal olarak iyi durumda olan yapının sorunları arasında; sonraki 

dönemde yapılan ekler, malzeme bozulmaları ve farklı dönemde yapılan onarım 

ve restorasyon çalışmalarına rağmen devam eden sorunlar sayılabilir. Caminin 16. 

y.y.’da inşa edildiği ve 19.y.y.’da onarımlar geçirdiği, özellikle son cemaat 

yerinde ciddi eklemeler yapıldığı göz önünde bulundurulduğunda; son cemaat 

yerinin (Bkz. Fotoğraf-44) kuzeydoğu kısmının yanına eklenen gasilhane, 

                                                           
8 Bu kalemişleri 1912’de Fransızların siparişi üzerine İtalyan ustalar tarafından yapılmıştır 

(İbrahimgil:1995, 291.) 
9 Fetih Sûresi’nden “Şüphesiz, Biz sana apaçık bir fetih verdik. Öyle ki Allah, senin geçmiş ve 

gelecek (her) günahını bağışlasın… “ yazılıdır.  



caminin kuzeydoğu duvarında yer alan alt kat pencerelerinden bir tanesine 

açılmaktadır. Bu bölüm caminin orijinal beden duvarlarını ve cephesini kapatarak 

yapının mimari özelliğinden ödün vermesine neden olmakta ve hijyen açısından 

bakıldığında da gasilhanenin harimdeki bir pencereye açılması da uygun değildir. 

Bu sebeplerle bu eklentinin kaldırılarak cami bünyesinden ayrı bir yere, cami 

bahçesine inşa edilmesi öngörülmektedir.  

Caminin son cemaat yerinde, (Bkz. Fotoğraf-45) kubbe göbeğinde, kubbe 

bordüründe, kubbeye geçiş elemanlarında, (Bkz. Fotoğraf-33-34) 1., 2.,ve 3. 

kademe pencere kenarlarında ana giriş kapısı çevresinde mihrabiyelerin üzerinde 

(Bkz. Fotoğraf-46) görülen kalem işleri süslemelerinde değişik tahribatlar 

mevcuttur. Mevcut kalem işlerinin fotoğrafları çekilmeli ve desenler 

çıkarılmalıdır ki belgeleme işlemi yapılmalıdır. Kalem işleri süslemelerinde bazı 

kısımların zarar gördüğü, camideki nemin etkisi ile duvar yüzeylerinde, pencere 

kenarlarında, kubbe iç yüzeylerinde yer alan sıva katmanının yer yer döküldüğü 

ve siyah lekeler meydana geldiği tespit edilmiştir. Malzeme ve mukavemetini 

yitirmiş sıvaların sağlamlaştırılması gerekmektedir. Kalem işleri için duvarlarda 

ince badana raspalarının, is kir temizliğinin yapılması ve titiz bir çalışmanın 

yürütülmesi gerekmektedir. Daha sonradan yapılan örnekler olduğu dikkate 

alınırsa mevcut kalem işlerinin altında daha eski orijinal çalışmalarının çıkması 

söz konusu olabilir (Ana giriş kapısının çevresinde sıva altında bu tarz izlere 

rastlanmıştır, gerekli raspa çalışmalarının yapılması öngörülmektedir. (Bkz 

Fotoğraf-47-48)). Kalem işleri için bir konservasyon projesi hazırlanarak ele 

alınmalıdır. Caminin ana giriş kapısı, pencere kanatları, minber, mihrap, vaaz 

kürsüsü mevcut hali ile Türkiye’de bulunan camilerde de sıkça karşılaştığımız 

yeşil renkli yağlı boyayla (Bkz. Fotoğraf-24-25-26) boyalıdır. Bu elemanların 

devrinin özelliklerini yansıtabilmeleri için gerekli konservasyon işlemleri 

yapılmalı ve yağlı boyalardan kimyasal temizleme yöntemleri ile arındırılmalıdır. 

Caminin etrafında giriş seviyesi boyunca tamamen saran arkeolojik taşlar 

mevcuttur. Bu taşlar birbirinden bağımsız olarak kırık parçaların harçla bir araya 

getirilerek oluşturulan bir dekorasyonu teşkil etmektedir. Cami ile bir bağlantısı 

olmayan, daha çok arkeolojik değeri olan bu taşların (Bkz Fotoğraf-49-50) 

restorasyon sırasında itina ile çıkarılıp kırık parçaların birbirini bütünleyecek 

şekilde konservasyonlarının yapılması ve korunması gerekmektedir. 

3. Sonuç ve Değerlendirme 

Bu çalışma ile, İshak Efendi Vakfına ait Vakıflar Genel Müdürlüğü 

Kültür ve Tescil Daire Başkanlığı Vakıf Kayıtları Arşivi’nde bulunan 1 adet 

Tevcih Kaydı, 3 adet Şahsiyet Kaydı ve 3 adet Atik Esas belge örneği tespit 

edilerek İshak Efendi Vakfı’nın hayratları tespit edilmiş ve bu hayratlarda görev 

alan yetkililer hakkında bilgi verilmiştir. Arşiv belgelerinden edinilen bilgi 

doğrultusunda cami, medrese, mektep, zaviye ve kütüphaneden oluşan külliyeden 

günümüze sadece İshak Çelebi Cami’nin kaldığı görülmektedir. Sonuç olarak, 

caminin inşa edildiği yıla, plan düzenlemesine, iç ve dış görünümüne, 

boyutlarındaki uyuma, kullanılan malzeme ve tekniğe, süslemelere bakıldığında 

Klasik Osmanlı mimari tarzında vücuda getirilmiş bir örnektir. Mimar Sinan’ın 



yapılarında gördüğümüz boyutlardaki oran-orantı, cephe düzenlemesi bu yapıda 

da dikkati çeken en önemli özellikler biridir. Anadolu’daki çağdaşı yapılarda 

gördüğümüz pek çok özellikler bu camide de kendisini göstermektedir. İshak 

Efendi Vakfı ve İshak Çelebi Camii üzerine yapılan bu çalışma ile İshak Çelebi 

Camii detaylı olarak incelenmiş, yapının tarihi, mimari, ve sanatsal özellikleri 

araştırılmış, caminin kullanım ve zamanla yapılan onarımlar, restorasyonlar 

neticesinde ortaya çıkan sorunları tespit edilmiş ve bu sorunların giderilmesine 

yönelik öngörülerde bulunulmuştur. XVI. Yüzyıl yapısı olan İshak Çelebi Camii, 

özgün niteliklerini büyük ölçüde korumaktadır. Yapı son dönemlerde onarılmışsa 

da kütlesel özellikleri ve plan şeması değişmeden günümüze kadar ulaşmıştır. 

Yapıldığı dönemin yöresel özelliklerini de yansıtan cami, sahip olduğu mimari ve 

tarihi değerleri ile korunması gerekli bir Osmanlı Dönemi yapısıdır. Bütün bu 

özelliklerinden dolayı, XVI. yüzyıldan günümüze kadar işlevini kaybetmeden 

ulaşan bu kültür mirasının gelecek nesillere aktarılması önem arz etmektedir.  

Kaynaklar 

Araslı, A. (2001). Avrupa’da Türk İzleri II, Ankara. Kültür Bakanlığı 

Yayınları. 

Ayverdi, E. H. (2000). Avrupa’da Osmanlı Mimari Eserleri Bulgaristan, 

Yunanistan, Arnavudluk III, c.3, İstanbul. İstanbul Fetih Cemiyeti Yayınları. 

Çelebi, E. (1973). Odlomci o Yuoslovenskim Zemlyama, Sarayevo (Çev. 

Hazim Şabanoviç). 

Develioğlu, F. (1997). Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Ankara. 

Aydın Kitabevi Yayınları. 

İbrahimgil, M. Z. (1995). “Makedonya’da Türk İslam Mimarisinde 

Görülen Duvar Süsleme Örnekleri”, 9. Milletlerarası Türk Sanatları Kongresi, 

c.II, 291. 

İbrahimgil, M. Z. Turan, Ö. (2004). Balkanlardaki Türk Mimari 

Eserlerinden Örnekler, Ankara. TBMM Yayınları. 

Kuş, A. (2007). Rumeli’de Osmanlı Mimarisi Arnavutluk-Makedonya, c. 

1, İstanbul. 

Momidiç, R. (1979). Camijata İshak Çelebivo Bitola, Zbornik na 

Trudovi1, Zavod za Zaştita na Spomanicite na Kulturata, Prirodnite Retkosti 

Muzej-Bitola, Bitola. 

Türker, T. (2012). Tevcih Kaydının transkripsiyonu, Vakıflar Genel 

Müdürlüğü, Dış İlişkiler Daire Başkanlığı Müdür Tahsin Türker tarafından 

yapılmıştır. 

Yüksel, İ. A. (1983). Osmanlı Mimari’sinde II. Bayezid Yavuz Selim 

Devri IV 886-926 (1481-1520), İstanbul. İstanbul Fetih Cemiyeti İstanbul 

Enstitüsü Yayınları. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bitola. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 180/34/248 numaralı Şahsiyet Kaydı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 180/74/561-562-563-564 numaralı 

Şahsiyet Kaydı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 180/88/677 numaralı Şahsiyet Kaydı. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bitola


Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 400/204/540 numaralı Atik Esas. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 400/209/549 numaralı Atik Esas. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 404/0/133 numaralı Atik Esas. 

Vakıflar Genel Müdürlüğü Arşivi 652-2/67/128 numaralı Tevcih Kaydı. 

Ekler: 

Fotoğraf-1: Manastır İshak Çelebi Camii 

Fotoğraf-2: Manastır İshak Çelebi Camii 

Fotoğraf-3: Manastır İshak Çelebi Camii Kitabesi 

Fotoğraf-4: Manastır İshak Çelebi Camii Kitabesi 

Fotoğraf-5: Manastır İshak Çelebi Camii Kubbesi 

Fotoğraf-6: Manastır İshak Çelebi Camii Kubbeye Geçiş Elemanı 

Fotoğraf-7: Manastır İshak Çelebi Camii Son Cemaat Yeri 

Fotoğraf-8: Manastır İshak Çelebi Camii Son Cemaat Yeri 

Fotoğraf-9: Manastır İshak Çelebi Camii Son Cemaat Yerindeki Sütunlar 

Fotoğraf-10: Manastır İshak Çelebi Camii Son Cemaat Yerindeki 

Sütunlar 

Fotoğraf-11: Manastır İshak Çelebi Camii Son Cemaat Yerindeki 

Sütunlar 

Fotoğraf-12: Manastır İshak Çelebi Camii Kubbe ve Son Cemaat Yeri Üst 

Örtüsü 

Fotoğraf-13: Manastır İshak Çelebi Camii Pencere Düzenlemesi 

Fotoğraf-14: Manastır İshak Çelebi Camii Pencere Düzenlemesi 

Fotoğraf-15: Manastır İshak Çelebi Camii Pencere Demir Parmaklıkları 

Fotoğraf-16: Manastır İshak Çelebi Camii Kubbe Kasnağı Aydınlık 

Pencereleri 

Fotoğraf-17: Manastır İshak Çelebi Camiinde Kullanılan Almaşık Tekniği 

Fotoğraf-18: Manastır İshak Çelebi Camiinde Kullanılan Almaşık Tekniği 

Detayı 

Fotoğraf-19: Manastır İshak Çelebi Camii Minaresi 

Fotoğraf-20: Manastır İshak Çelebi Camii Minareye Giriş 

Fotoğraf-21: Manastır İshak Çelebi Camii Giriş Kapısı 

Fotoğraf-22: Manastır İshak Çelebi Camii Giriş Kapısının Sağındaki 

Mihrabiye 

Fotoğraf-23: Manastır İshak Çelebi Camii Giriş Kapısının Solundaki 

Mihrabiye 

Fotoğraf-24: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabı 

Fotoğraf-25: Manastır İshak Çelebi Camii Minberi 

Fotoğraf-26: Manastır İshak Çelebi Camii Vaaz Kürsüsü 

Fotoğraf-27: Manastır İshak Çelebi Camii Mahfili Çokgen Kapalı 

Balkonu 

Fotoğraf-28: Manastır İshak Çelebi Camii Kalemişleri 

Fotoğraf-29: Manastır İshak Çelebi Camii Kalemişleri 

Fotoğraf-30: Manastır İshak Çelebi Camii Kalemişleri 

Fotoğraf-31: Manastır İshak Çelebi Camii Dikdörtgen Hat Levhalar 



Fotoğraf-32: Manastır İshak Çelebi Camii V. Sultan Reşat’ın Hediye 

Ettiği Levha 

Fotoğraf-33: Manastır İshak Çelebi Camii Tromp 

Fotoğraf-34: Manastır İshak Çelebi Camii Kubbesi 

Fotoğraf-35: Manastır İshak Çelebi Camii Ana Giriş Kapısı Sol 

Kanadında yer Alan Hat Levha 

Fotoğraf-36: Manastır İshak Çelebi Camii Ana Giriş Kapısı Sağ 

Kanadında yer Alan Hat Levha 

Fotoğraf-37: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabın Solundaki Pencere 

Kanatları 

Fotoğraf-38: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabın Solundaki Pencere 

Kanadının Sol Tablası 

Fotoğraf-39: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabın Solundaki Pencere 

Kanadının Sağ Tablası 

Fotoğraf-40: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabın Sağındaki Pencere 

Kanatları 

Fotoğraf-41: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabın Sağındaki Pencere 

Kanadının Sol Tablası 

Fotoğraf-42: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabın Sağındaki Pencere 

Kanadının Sağ Tablası 

Fotoğraf-43: Manastır İshak Çelebi Camii Bahçesindeki Reşid Paşa’ya 

Ait Mezar 

Fotoğraf-44: Manastır İshak Çelebi Camii Doğu Duvarındaki Eklenti 

Fotoğraf-45: Manastır İshak çelebi Camii Son Cemaat Yeri kalem İşleri 

Fotoğraf-46: Manastır İshak Çelebi Camii Mihrabiyenin Üzerinde 

Görülen Kalem İşi Çalışması 

Fotoğraf-47-48: Manastır İshak Çelebi Camii Ana Giriş Kapısı Çerçevesi 

Fotoğraf-49: Manastır İshak Çelebi Camii Giriş Kısmında Yer Alan 

Taşlar 

Fotoğraf-50: Manastır İshak Çelebi Camii Giriş Kısmında Yer Alan 

Taşlar 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 
                             Fotoğraf-1 Fotoğraf-2  
 
 
         

 
 Fotoğraf-3 
 
 

 
 Fotoğraf-4 Fotoğraf-5 



 
                        Fotoğraf-6 Fotoğraf-7 
 
 

 Fotoğraf-8 Fotoğraf-9 
 

 
 
                
 

 

 

 

 

 Fotoğraf-10 Fotoğraf-11 



 
                          Fotoğraf-  12                                                             Fotoğraf- 13 
                             

  

     

 

 

 

 

 

 

   
Fotoğraf-14                         Fotoğraf-15 

 

 

 

 

Fotoğraf-16 Fotoğraf-17 

 

 

 

 
 



 
  
 Fotoğraf-18 Fotoğraf-19 

                           
 Fotoğraf-20 Fotoğraf-21 

 

                                  Fotoğraf-22                   Fotoğraf-23  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        Fotoğraf-24  Fotoğraf-25 

 

               Fotoğraf-26                                                                Fotoğraf-27 

 

                                           
                   Fotoğraf-28        Fotoğraf-29 

 



 
                               Fotoğraf- 30                                                                    Fotoğraf-31 

 

 
                                  Fotoğraf-32                                                                  Fotoğraf-33 
 

                               
                                                               Fotoğraf- 34 



   
Fotoğraf- 35                                                                                Fotoğraf- 36 
 

  
                 Fotoğraf- 37                                                                                  Fotoğraf- 38      
 

  
                                    Fotoğraf- 39                                                              Fotoğraf- 40  
 
 
 



 
                        Fotoğraf- 41                                                                             Fotoğraf- 42 
  

 
                          Fotoğraf- 43                                                                            Fotoğraf- 44 
 

  
                                 Fotoğraf- 45                                                                     Fotoğraf- 46 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
                           Fotoğraf- 47                                                                 Fotoğraf- 48 
 

 
                                  Fotoğraf- 49                                                                   Fotoğraf- 50 

  



 

 

19. YÜZYILIN SON ÇEYREĞİNDE  

SELANİK’İN TOPLUMSAL YAPISINDA DEĞİŞİM:  

YEREL BASINDAN YANSIMALAR 

 

İsmail ARSLAN

 

 

Değişim Sürecinde Selanik 

19. yüzyıl, insanlık tarihinde hızlı bir değişimin yaşandığı bir yüzyıl 

olmuştur. Bu yüzyılda gerçekleşen değişim, önceki yüzyıllardan daha farklı bir 

paradigmayı içinde barındırmaktadır. İnsanın yeryüzündeki geçmişi kadar gerilere 

götürebileceğimiz değişim olgusu, geçmiş yüzyıllara oranla 19. yüzyılda daha 

hızlı ve daha kapsamlı yani görece bütün dünyayı içine alacak derecede geniş 

etkiler bırakmıştır. Bu değişim ve dönüşüm çağından bütün dünya gibi Osmanlı 

İmparatorluğu da nasibini almıştır. Osmanlılar, gelişen ve değişen dünyaya adapte 

olabilmek için “zamanın ruhu” neyi gerektiriyorsa onu yapma çabası içinde bu 

süreçte yerlerini almışlardır. 

19. yüzyıl Osmanlı Balkanları düşünüldüğünde çok kültürlü, çok dilli, 

çok dinli şehirlerden birisi olan Selanik’in yaşadığı değişim olgusu literatürde 

Nicolas G. Svoronos,
10

 Meropi Anastassiadou,
11

 Bülent Özdemir,
12

 Mark 

Mazower,
13

 Gilles Veinstein,
14

 Alexandra Yerolympos
15

 gibi araştırmacılar 

tarafından değerlendirilmiştir. Bu araştırmacılar 19. yüzyılda Osmanlı’daki 

değişimi Balkanlar’da Selanik gibi çok ön planda olan bir örneklemde ele 

almışlardır. Çünkü Selanik, aynen İzmir, Beyrut, İskenderiye gibi, 19. yüzyılda 

Osmanlı İmparatorluğu’nun modernleşme ve değişim çizgisinde ortaya koyduğu 

reformların laboratuar şehirlerinden biridir. Selanik’in bu yönü Osmanlı 

İmparatorluğu’nun Tanzimat’la birlikte başlayan devlete yeniden şekil verme 

politikalarının ne kadar başarılı ve başarısız olduğunu açıklayan iyi bir örnek 

oluşturmaktadır. Daha da önemlisi bir liman şehri olan Selanik’in 19. yüzyılın 

ikinci yarısı düşünüldüğünde nüfus bakımından imparatorluğun İzmir’den sonra 

ikinci, Rumeli’nin ise birinci büyük şehri olması ve bu yönüyle arşiv kaynakları 
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açısından elde geniş bir malzemenin bulunması da Selanik örneğinde çalışmaların 

literatürdeki yoğunluğunu açıklamaktadır. 

Bu çalışmada ise Selanik’in toplumsal yapısındaki değişim yerel basın 

üzerinden ele alınmamıştır. Çok dilli, çok dinli, çok kültürlü yapısı ile Balkanların 

metropol ve liman şehri Selanik'in 19. yüzyılın son çeyreğinde geçirmiş olduğu 

toplumsal değişim; Asır, Rumeli, Zaman, Selanik gibi Selanik’te basılan Türkçe 

yerel gazeteler üzerinden irdelenmişti. İlk olarak Selanik'in tarihsel coğrafyası ve 

şehrin fiziki öğeleri kısaca ele alındıktan sonra, şehirdeki toplumsal yapısındaki 

ve tüketim alışkanlıklarındaki değişim gazetelere yansıyan boyutuyla 

değerlendirilmiştir. 

Selanik’in Tarihsel Coğrafyası ve Değişim 

Coğrafi bakımdan bir tepenin güneybatı eteğinde kurulmuş olan 

Selanik’in havası kışın mutedil olup; yağan kar çok durmamaktadır. Şehirde 

özellikle kışın nem o kadar fazladır ki, sis tabakaları şehri çoğu kez bir peçe gibi 

kaplayarak manzaranın görülmesini engellemektedir. Yazın ise biraz sıcak olup; 

şehrin yakınlarında Vardar nehrinin etrafında bulunan bazı bataklıklar sıtmaya 

neden olmakla birlikte; bu bataklıkların temizlenmesi ile şehrin havası gittikçe 

iyileştirilmiştir.
16

 

Selanik, tarihsel Makedonya bölgesinin ve Balkan Yarımadası’nın Doğu 

Akdeniz’e doğal coğrafi çıkışı olan Thermaikos körfezinin en iç noktasında, 

Balkanları kuzeyden güneye geçen Vardar nehrinin ağzına yakın ve tarihsel 

Olimpos Dağı’nın karşısında, MÖ. 316’da Makedonya kralı Kassandros 

tarafından kurulmuştur.
17

 Draç’tan İstanbul’a uzanan tarihsel Sol Kol (Via 

Egnatia-Canib-i Yesar) üzerinde buluna ve Osmanlı Balkanları’nın en önemli 

limanı olan Selanik, Makedonya’nın metropolüdür. Osmanlılar tarafından ilk defa 

1387’de fethedilen Selanik, bir süre daha Bizans’ın elinde kaldıktan sonra 

1430’da II. Murat tarafından birkaç günlük kuşatmanın sonunda tamamen 

Osmanlı hâkimiyetine girmiştir.
18

 

Fetihten hemen sonra Selanik’e, Yenice ve Vardar’dan bin civarında 

Müslüman sürgün edildi. Bunlardan başka 15. yüzyılın son, 16. yüzyılın ilk 

yıllarından itibaren İspanya, Sicilya, Güney İtalya, Portekiz ve diğer Avrupa 

ülkelerinden kovulan çok sayıda Yahudi Osmanlı himayesinde Selanik’e 

yerleştirildi. Böylece şehrin eski sakinleri olan Hıristiyan cemaati nüfus açısından 

üçüncü sıraya düştü. Tarihsel süreç içerisinde bazı değişiklikler olmakla birlikte 

demografik açıdan Selanik nüfusu içerisinde Yahudiler ilk, Müslümanlar ikinci ve 

Hıristiyanlar üçüncü sıradaki konumlarını 20. yüzyıla kadar genel olarak 

korumuşlardır. Cemaatlerin şehrin topografik yapısı içindeki dağılımı ise; yukarı 
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şehirde yani bayır bölgesinde Müslümanlar, merkezde Yahudiler ve doğu 

tarafında da Hıristiyanlar şeklindedir.
19

 

Osmanlı idari yapısı içerisinde fethinden sonra sancak merkezi haline 

getirilen ve 1864 vilayet nizamnamesi ile vilayet merkezi yapılan Selanik’i 19. 

yüzyılın sonlarında Şemseddin Sami şu ifadelerle betimlemektedir: 

150.000 ahalisi, 56 cami-i şerifi, 7 medresesi, 1 

kütüphanesi, 33 tekkesi, 16 kilisesi, 21 havrası, 3 hastanesi, bir 

bedesteni, 15 misafirhanesi, 27 muhtelif fabrikası, bir tiyatrosu, 

bir mekteb-i idadi-i mülkiyesi, 2 rüştiyesi, bir rüştiye-i askeriyesi, 

bir sanayi ve bir ziraat mektebi, Fevz-i Sıbyan-Terakki-Ravza-i 

Talim isimleriyle muntazam mekteb-i hususisi, resmi ve hususi 

müteaddid mekteb-i ibtidaiyesi; Rum, Bulgar, Yahudi ve Sırp 

ahaliye mahsus zekur ve inas rüşti ve ibtidai mektepleri, İngiliz 

Protestanlara ait zekur ve inas ve Almanlara ait zekur mekteb-i 

ibtidaisi, kadim ve cedid müteaddid su yolları, hava gazı, güzel 

bir rıhtımı, sağlam bir limanı, kemer ismiyle eski bir zafer takı ve 

sair bazı asar-ı atikası vardır.
20

 

Şehrin bir amfiteatr biçiminde sıra sıra dizili evleri ve dar sokakları 

arasında minareleri ve kubbeleriyle camiler göze çarpmaktadır. Bu mabetlerin bir 

kısmı esk Bizans kiliselerinin bir fetih hakkı geleneği olarak Müslümanlar için 

camiye çevrilmiş halleridir. Bunların en önemlileri arasında Eski Cuma, Hortaç, 

Kasımiye, Ayasofya’yı saymak mümkündür. 19. yüzyılda şehirde göze çarpan bir 

diğer dini yapılar da tekkelerdir. Bu yüzyıl ortalarında Selanik’in en rağbet gören 

tekkesi Mevlevi tekkesidir. Bunun dışında Halveti ve Rufai tekkelerini de saymak 

gerekir. Şehrin diğer sakinlerinden olan Rumların 19. yüzyıl başlarında on iki 

kilisesi ve altı da şapeli bulunmaktaydı ve bunların tamamı Ortodoks 

Hıristiyanlara aitti. Yahudilerin ibadethaneleri olan sinagoglar ise genellikle 1492 

yılında İspanya’dan göç edenlerin ibadet ihtiyacını karşılamak için inşa edilmişti. 

Bu tarihten önce şehirde sadece üç sinogog bulunurken; bunların en eskisi Etz-

Ha-Haim’di. Daha sonra Sefaradların geldikleri yerlerin adlarını verdikleri Geruş 

Sefarad, Kastilya, Mayorka, Katalan, Argon sinagogları eklendi. Bunlardan başka 

İtalyan ve Portekizli Yahudilerin kurdukları Sisilya, Otranto, Pulia, Kalabrya, 

Portukal, Lisbon ve Evora sinagogları inşa edildi.
21

 

 

Selanik’te Toplumsal Değişim 

Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer şehirleri gibi Selanik de farklı 

toplumsal renkleri içinde barındıran bir çoğul şehirdi. Ortodoks Rumlar, 

Müslüman Türkler, Dönmeler, Sırplar, Bulgarlar, Gregoryen Ermeniler, 

Arnavutlar, Çingeneler ve Yahudiler hep birlikte yan yana yaşıyorlardı. 1831 

Osmanlı nüfus sayımına göre Selanik’in erkek nüfusu 12.714’tür. Bu rakamın 
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4.294’ü Müslüman, 2.758’i Ortodoks Hıristiyan ve 5.670’i de Yahudi’dir.
22

 

1878’de yerel basında yayımlanan bir istatistiğe göre şehrin nüfusu 53.926’ya 

yükselmiştir. Muhtemelen Selanik vilayet gazetesinde yayımlanmış bir istatistiğe 

göre 1890 yılına gelindiğinde şehrin nüfusu ise 98.938 olarak verilmektedir. H. 

1321/M. 1905-1906 yılı Selanik Salnamesi’ne göre ise şehirde 80.299 kişi 

yaşamaktadır.
23

 

Şehrin nüfusunu 90.000 olarak veren Ali Cevat ise; Selanik’in yetmiş beş 

mahalleden oluştuğunu söylemektedir. Bu mahallelerden kırk altısı Müslüman, on 

altısı Yahudi, on ikisi Rum ve birisi de Frenk mahallesidir. Doksan bin nüfusun 

ise 30.000’i Müslüman mahallesinde, 45.000’i Yahudi mahallesinde ve geri kalan 

15.000’i de Rum ve Frenk mahallelerinde meskûndur.
24

 1900 yılında hazırlanan 

bir istatistiğe göre Selanik’in nüfusu 10.000 Bulgar, 26.000 Türk, 16.000 Rum, 

55.000 Yahudi, 2500 Katolik ve 8500 diğer olmak üzere toplam 118.000 kişidir. 

Bu istatistikte verilen rakamlara göre, şehrin nüfusunun % 47’si Yahudi, % 22’si 

Türk, % 14’ü Rum ve % 8’i Bulgar, geri klan % 9’u diğer topluluklardan 

oluşmaktadır.
25

 Bu veriler ışığında özellikle 19. yüzyılın ikinci yarısında Selanik 

nüfusunun ciddi bir artış gösterdiği anlaşılmaktadır. Bu hızlı nüfus artışında, 

Avrupa ile yapılan yoğun ticaretin ve Selanik’in 1871’de Üsküp’e, 1888’de 

Belgrad’a, 1894’te Manastır’a ve 1896’da Dedeağaç’a tren yollarıyla 

bağlantısının kurulması etkili olmuştur. 

19. yüzyılın son çeyreğinde Selanik’teki toplumsal değişim basım 

faaliyetlerinden de izlenebilir. Bu yıllarda şehrin çok kültürlü ve çok dilli 

toplumsal yapısıyla da uyumlu olarak yayımlanan birçok kitap, dergi ve gazete 

Türkçe, İbranice, Yunanca, Fransızca, İtalyanca ve Bulgarca olarak basılmıştır. 

Buna göre Osmanlı döneminde Selanik’te 25 Türkçe süreli yayın saptanırken; 

Yunanca 14 yayın olup bunların 11’i gazetedir. Yahudi-İspanyol (Ladino) dilinde 

on civarında süreli yayın sayılmaktadır. Diğerlerine göre sayıları azınlıkta kalmış 

olmakla birlikte şehirde Bulgarca, Sırpça, İtalyanca basın da yer almaktadır.
26

 

Örneğin 1899 Haziranı’nda “Vardar” adıyla Sırpça yayınlanmak üzere ruhsat 

başvurusunda bulunulan gazete ile ilgili haberi Asır gazetesi sütunlarına 

taşımıştır. Gazeteye yansıdığına göre; Petro Paskaloviç Efendi tarafından 

Selanik’te haftada bir defa “Vardar” adıyla neşredilmek üzere Sırpça siyasi ve 

ilmi bir gazete neşrine dair ruhsat isteğinde bulunulmuştur.
27

 Yine Asır, on beş 

günde bir Fransızca yayınlanan “Journal de Salonique” gazetesinin 7 Kasım 

1895’te çıkan ilk sayısını sütunlarına gayet memnun ifadelerle taşımıştır: 
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Selanik’te intişar eyleyeceğini daha önce tebşir eylemiş 

olduğumuz “Journal de Salonique” unvanı altında Fransızca 

ceridenin birinci numarası matbuat oldu. Refikimizin zuhurunu 

fevkalade bir memnuniyetle tebrik eyleriz. Birinci nüshasının 

münderecatı ve programı refikimizin ciddi bir Osmanlı gazetesi 

olacağına devlet ve memlekete yararlı olacağına delalet eyliyor, 

şayan-ı dikkattir. Asr-ı güzin şehrimizin kesb eylediği terakkiyat-ı 

medeniye veehemmiyet-i ticariyemizi bütün kainata ifham 

edebilecek lisan-ı umumi olan Fransızca bir gazetenin adem-i 

vücudu hissolunabilecek bir noksan idi. Bu noksanı yeni refikimiz 

izale ediyor. Teşekkür olunur. Hamiyet-i Osmaniyesi Müslim 

olan müdürü Saadi Levi Efendi ile muharrirlerinin himmet ve 

gayretleri hüsn-ü muvaffakiyetlerini temine kâfi olduğundan 

mazhar-ı rağbet ve terakki olacağını şüphesiz ad eyleriz.
28

 

“Journal de Salonique”, tıpkı “Faros tis Makedonias”gibi Saadi Levi’nin 

oğlu olan Sam Levi tarafından çıkarılmaktadır. Selanik’in Yahudi-İspanyol 

dilindeki en iyi gazetesi olan “La Epoca”nın kurucusu olan Saadi Levi, Selanik 

Yahudi cemaatinin en liberal kanadına dahil, girişimci bir işadamıdır. İlk sayısı 7 

Kasım 1895’te yayınlanan gazetenin son sayısı 20 Kasım 1910 tarihinde 

çıkmıştır.
29

 

Selanik’teki toplumsal dönüşümün işaretlerinden bir diğeri de; şehirde 

yeni açılan ya da şubeleri açılan kitapçılardır. İstanbul kitapçıları arasında saygın 

bir yere sahip olan Nezret Ağa, Selanik’te de Bab-ı Ali caddesinde 9 numarada 

gayet mükemmel bir kıraat salonu açmıştır. Muhtemelen bu yeni açılan kıraat 

salonu İstanbul’dan ayrı bir şube olmalıdır. Asır gazetesinin verdiği bilgilere göre 

Nezret Ağa; “Dersaadet Kitapçıları meyanında çalışkanlığı, intizamı, istikameti 

ile temeyyüz etmiş” bir kişiliktir. Açmış olduğu okuma salonuna her nevi kitap ve 

risale bulunduğu gibi; Selanik’in toplumsal yapısına da uygun bir şekilde her 

lisanda neşriyatı ve yabancı gazeteleri bulabilmek mümkündür. Nezret Ağa ayrıca 

şehir dışından verilecek her türlü siparişleri derhal hazırlayarak en kısa sürede 

göndermeyi de taahhüt etmektedir. Asır kendisine de bir pay çıkarmayı 

unutmayarak; “kıraat salonunda Asır gazetesi dahi satılmaktadır.” diyerek şehirde 

yeni açılmış olan kitapçıdan halkı haberdar etmektedir.
30

 

Yerel Yönetim, Şehircilik ve Değişim 

Tanzimat’la başlayan süreçte Osmanlı modernleşmesinin hâkim anlayışı, 

yerel yönetimlere ait yeni uygulamaları öncelikle pilot bölgeler seçerek buralarda 

denemek ve daha sonra imparatorluğun geneline yaygınlaştırmak şeklindedir. Bu 

değişim örüntüsü içinde pilot bölgeler ilk planda daha çok liman kentleri 

olmuştur.
31

 Liman kentleri, ticaret sebebiyle dış dünyayla olan sıkı ilişkiler ağı 
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sayesinde 19. yüzyıl itibarıyla bütün dünyada meydana gelen yapısal 

değişimlerden etkilenmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nda tüm yerleşimi yöneten 

İstanbul Belediyesi’nin kuruluşu 1868’dir. İstanbul’u takiben Osmanlı’da modern 

anlamda ilk belediye oluşumları İzmir, Selanik gibi liman kentlerinde olmuştur. 

Belediyelerin bu dönemde üzerinde durduğu en önemli konular şehirlerin 

temizliği, halk sağlığı, şehir dokusunun düzenlenmesi ve şehrin 

güzelleştirilmesidir. 

Selanik’te modern anlamda ilk liman inşaatı 3 Haziran 1870’te vali Sabri 

Paşa’nın özel girişimleriyle başladı. Yirmi üç metre uzunluğundaki bu ilk liman 

yıkılan surların taşlarıyla inşa edildi. Denizden kazanılan alan deniz tarafındaki 

suya atılmış eski surların üzerine daha sonraki süreçte büyük oteller, lüks kafe, 

restoran ve mağazalar inşa edildi. Bu yeni inşaat faaliyeti sahile derinlik 

kazandırdı, en azından küçük gemiler limana yanaşabilmeye başladı. Bu 

düzenlemeler Selanik’e gemileriyle gelen Avrupalı şirket sayısını her geçen yıl 

arttırdı. Selanik yeni limanının tam olarak inşası 1902’de tamamlanabildi.
32

 

Selanik’in şehir yaşamındaki dönüşüm genel olarak 19. yüzyılın ikinci 

yarında gerçekleşmiştir. Özellikle 1860 sonrasında Selanik’te Tanzimat’ın şehir 

politikalarının etkileri görülmeye başlandı. Şehirdeki ticari ve demografik 

anlamdaki değişim beraberinde şehir yapısında da değişimi etkilemiştir. Değişim 

çağının yerel idarecileri şehri daha temiz, daha sağlıklı ve yaşanabilir alanlar 

kılmak istedi. Bu noktada sokakları çok dar ve evleri birbirine çok yakın inşa 

edilmiş olan şehrin nefes alması için genişlemeye ve yayılmaya ihtiyacı vardı. 

Çünkü 1869 Nisan’ında vilayet gazetesi “Selanik”te çıkan bir habere göre şehirde 

sıkça görülen sıtma hastalığının sebepleri arasında; evlerde hasıl olan “çirkab”ın 

yani pis suyun sokaklara akması, sair zamanlarda temizliğe dikkat edilmemesi, 

evlerin birbirine çok yakın inşa edilmiş olması, hatta bazı caddelerin sadece üç 

buçuk arşın genişliğinde bulunması gibi şehrin havasını bozan durumlara işaret 

edilmektedir.
33

 İşte bu sayılan nedenlerden ötürü 19. yüzyılın son çeyreğine doğru 

şehir periferiye doğru yayılmaya başladı. İlk olarak 1860’larda Selanik valisi 

Sabri Paşa’nın emriyle önce kuzeybatı bölümündeki surlar yıkılarak; 1880’lerde 

de güneydoğu bölümündeki surların yıkılmasıyla şehir sur dışına çıkmıştır. Bu 

yıkım faaliyeti sonrasında şehrin güneybatı yakasında tepelerden denize doğru alt 

alta sıralanan üç meşhur kapısı Yenikapı, Vardarkapı ve Topkapı da aynı isimlerle 

anılan güzel meydanlara dönüştü.
34

 Şehrin bu bölümü oldukça genişletilmek 

suretiyle muntazam binalar, yeni mahalleler ve rıhtım boyunca büyük 

ticarethaneler, mağazalar ve oteller inşa edilmiştir. 
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Selanik şehrinin uzun yıllardan beri çektiği sıkıntıların başında içme suyu 

ihtiyacı gelmekteydi. 19. yüzyılın son çeyreğinde şehir nüfusunun iki katına 

çıkması şehirdeki su sorununun büyümesine neden oldu. Selanik su sorununu 

ancak 1891’de kurulan “Osmanlı Selanik Su Şirketi” vasıtasıyla çözebildi. Elli bir 

yıllığına kurulan ve büyük ölçüde Belçika hisseli bu şirket, birkaç yıl sonra şehrin 

belediye başkanı olacak olan Hamdi Bey’e 1888 yılında padişah iradesiyle verilen 

Selanik sularının yapımı, idaresi ve işletmesi imtiyazlarını kullanmaktaydı.
35

 

Bunun yanında özellikle şehirde çıkan yangınlara karşı su kıtlığı belediyenin 

karşılaştığı önemli problemlerdendi. Bunların dışında su şehir temizliğinde büyük 

bir ihtiyaçtı. 

Belediye ile gerçekleştirdiği şartnameye göre “Osmanlı Selanik Suları 

Şirketi” şehirdeki bilumum okullara ücretsiz su sağlamaya mecburdu. Selanik 

yerel basınından öğrendiğimize göre şirket 1895 Ekim ayı içinde Hamidiye 

Sanayi Mektebine inşa olunan beş çeşmeye ve İdadi mektebine borular 

yardımıyla su götürülmüştür.
36

 Yine şirket tarafından şehirde yapılan en önemli 

hizmetlerden biri de şehrin belli başlı ana yolları üzerinde her 200 metreye yangın 

ve sulama muslukları yerleştirilmesidir.
37

 Diğer taraftan Belediye ile su şirketi 

arasına imzalanan mukaveleye göre bütün Selaniklilerin büyük teveccüh 

gösterdikleri ve şehrin en işlek caddelerinden olan Hamidiye Bulvarı ile Yalılar 

Caddesi’nin sulanmasına karar verilmiştir. Beldiyenin halkı dehşetli toz topraktan 

kurtaracak olan bu tedbirini Asır gazetesi “şayan-ı dikkat” sözleriyle 

duyurmaktadır.
38

 Osmanlı Selanik Suları Şirketi’nin belediye dairesiyle yaptığı 

kontratın detayları şöyledir; Hamidiye Bulvarı ile Yalılar ve Memleket Bahçesi 

Caddeleri Mayıs ayı başından Ağustos ayı sonuna kadar su şirketi tarafından 

sulanmaktadır. Bununla birlikte belediyenin su şirketinin sorumlu yöneticileri 

nezdinde Hamidiye, Yalılar ve Memleket Bahçesi caddeleri dışında kalan şehrin 

büyük caddelerinin de sulanması hususunda girişimlerde bulunduğu 

anlaşılmaktadır.
39

 Öyle anlaşılmaktadır ki belediyenin şirket nezdinde yaptığı 

girişim başarıyla sonuçlanmıştır. Çünkü Asır gazetesi sütunlarına yansıdığına 

göre; Selanik’in büyük caddelerinin su şirketi tarafından her gün iki defa 

sulanması için belediye ile şirket arasında mutabakata varılmıştır. Alınan karara 

göre Mayıs başından Ağustos sonuna kadar her gün iki defa olmak üzere 

Hamidiye Bulvarı, Yalılar Caddesi, Rıhtımın birinci ve ikinci caddeleri, Sabri 

Paşa, Vardar, Memleket Bahçesi ve Şimendifer Caddeleri sulanacak ve belediye 

adı geçen caddelerin her metresi için 60 para verecektir. Yine gazetenin aldığı 

bilgilere göre Rıhtım birinci ve ikinci caddelerinde hiç toz toprak bulunmadığı 

için bunların sulanmasına vilayet idare meclisince lüzum görülmediği gibi sulama 

için kararlaştırılan fiyat dahi çok yüksek bulunduğundan fiyat üzerinden indirim 
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yapılması için yeniden şirket ile anlaşılması hususu vilayetten belediye riyasetine 

yazılmıştır.
40

 

Selanik şehrinin içme suyu ile paralel zaman diliminde çözdüğü bir diğer 

problemi de şehrin gazla aydınlatılmasıdır. Osmanlı İmparatorluğu’nun diğer 

büyük şehirlerinin de bu sorunları halletmesi aşağı yukarı aynı zaman diliminde, 

yani 19. yüzyılın ikinci yarısındadır. Örneğin Beyrut’a aydınlatma gazı 1888’de 

gelirken; İzmir’e 1859’da gaz ve 1893’te de su şirketi kuruldu. Şehirlerin 

karşılaştığı bu sorunlar Avrupa’da da aynı dönemde halledilmiştir. Fransa ve 

İngiltere içme suyu problemini 1840’lardan önce çözememiştir. Ancak Londra 

gazla aydınlatmayı 1805’te, Paris ise 1829’da tanımıştır. 1887 yılında Osmanlı 

hükümeti ile İngiltere tebaasından Kirby arasındaki bir sözleşmeyle gazlı 

aydınlatma şebekesinin Selanik şehrinde kurulma ve işletme tekeli 35 yıllığına 

Kirby’ye verildi. Bir yıl sonra Kirby hakkını bir Fransız şirketine devretti, şirket 

de imtiyazını Belçikalı girişimcilere sattı. Şirketin Selanik’te resmen faaliyete 

geçişi4 Mart 1890 Pazar günü Colombo Oteli’nde kutlandı. İlk gazla aydınlatılan 

sokak lambaları ise rıhtımda denenmiştir.
41

 

Şehirlerde güvenliği tesis etmek kaygısıyla başlanan sokakların 

aydınlatılması işi belediyelerin önemli hizmet alanlarından biri haline geldi. 

Selanik gibi liman şehirlerinde özellikle gece vakti işlenen suçların sayısı hayli 

fazla olmalı ki; Asır gazetesi sütunları aracılığıyla, özellikle rıhtımın birinci ve 

ikinci caddeleri arasında kalan sokakların bazılarında fener bulunmadığından 

dolayı belediyeye şikâyette bulunuyordu.
42

 Bu şikâyet amacına ulaşmış olmalı ki; 

belediye havagazı şirketinden aldığı fenerlerle peyder pey şehirdeki bazı büyük 

caddelerin aydınlatılmasını sağlamıştır. Diğer taraftan hükümet konağından 

başlamak üzere Suluca mahallesine ve oradan Çavuş Manastırına uzanan yolun 

önemi sebebiyle bu güzergâhın aydınlatılması noktasında belediyenin bazı 

girişimlerde bulunduğu anlaşılmaktadır.
43

 

Selanik, 1893’te tramvayla tanıştı. Diğer Osmanlı şehirlerine nazaran 

tramvayın Selanik’e geç geldiği aşikârdır. Örneğin İzmir’de 1884’te tramvay 

çalışmaya başlamıştı. İstanbul’da ise tramvay neredeyse 25 yıldır kullanılıyordu. 

Tramvayın Selanik’e getiren kişi belediye başkanı Hamdi Bey’di. 1889’da 

padişahtan atlı tramvay işletme ve tesis iznini almıştır. İlk başlarda tramvay 

şirketinin iki hattı vardı: birincisi Olimpos Meydanı’ndan Kırlar Mahallesi’ne 

gitmekteyken, ikincisi şehir merkezinden Beşçınar belediye parkına gitmekteydi. 

1900’den sonra Hamidiye Bulvarı boyunca üçüncü bir hat açıldı. Şirketi 

müdürünün verdiği rakamlara göre 1900 yılında şehir içi ulaşımda tramvayı 

kullanan günlük yolcu sayısı on bini geçmiştir.
44

 

Selanik tramvay şirketiyle yapılan şartname ve mukavelename 

hükümlerine göre şirket, hattın geçtiği yolları güzel muhafazaya mecburdu. Buna 
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göre şirketle belediye arasında anlaşmazlıklar hiç eksik olmuyordu. Rıhtım 

Caddesi’nde deniz kenarındaki kordon taşlarından birçoğu bozulup yerinden 

çıkmış ve uzunca bir zamandır bozuk halde bulunmaktadır. Tramvay şirketi 

yetkilileri şirketin yalnız tramvayın geçtiği hattı tamire mecbur olup bütün 

caddenin muhafaza ve tamiratıyla vazifeli olmadıklarını iddia ederek bozuk olan 

caddeyi kendi haline bırakmıştır. Belediye ise tramvayın geçtiği caddeleri 

tamamen tamir ve muhafazaya mecbur bulunduğunu iddia ederek tamiratı 

tramvay şirketinin uhdesine bırakmıştır. Şirket ve belediye arasına bu karşılıklı 

iddialar devam ederken Selanik valisinin, mevcut durumu Nafıa Nezareti’ne 

yazdığı anlaşılmaktadır. Ayrıca uzun zamandır caddenin bu halde olması 

sebebiyle valiliğin şirket mukavelenamesine dayanarak caddenin hemen tamiri 

konusunda şirkete resmi bir yazı yazdığı anlaşılmaktadır.
45

 

Tramvay şirketiyle ilgili yerel basına yansıyan bir diğer habere göre; 

Beyaz Kule’den Yalılara uzanan tramvay caddesi kaldırımlarının kurak 

zamanlarda bir çöl, yağmurlu havalarda bir çamur deryası haline geldiğinden ve 

çok fena bir halde bozulmuş olduğundan bahsedilmektedir. Dört kilometre 

uzunluğunda olan bu caddenin yenilenmesi, yolun tamamen kaldırımlanması pek 

çok kez düşünülmüşse de öngörülen iş 20 bin liradan fazla bir masrafı 

gerektirdiğinden gerçekleşmesi mümkün olamamıştır. Gazetede bu büyük 

caddenin dört beş sene evvel kısmen ve müceddeden inşa edilmiş olduğu halde az 

bir zaman içinde tamamen bozulmuş olmasına bazı sebepler ileri sürülmektedir. 

Bunlar arasında tramvayın hat inşası için yolu bozarak yamalı bir halde 

bırakması, hava gazı ve su şirketlerinin boru geçirmek için kötü bir şekilde 

doldurdukları hendeklerin çökmesi, caddenin lağımları bulunmadığı gibi su 

akıntıları için gerekli güzel meyiller verilmemiş olması sayılmaktadır. Su ve hava 

gazı şirketleri boru geçirmek için açtıkları hendekleri eski haline getirmeye hiç de 

ehemmiyet vermemektedir. Bunun için tramvay deposundan yukarıda Alatinilerin 

inşa ettirmekte oldukları köşk için su isale etmek üzere şirketin Hamidiye Ziraat 

Mektebi’ne giden o güzel yol üzerinde açtığı hendekler örnek gösterilmektedir. 

Şirket borularını döşedikten sonra çıkardığı toprağı hendeklere sadece 

doldurmakla iktifa ederek tesviyeye, eski haline getirmeye lüzum görmeyerek 

öylece bırakmıştır. Gazete yolun bir tarafının birkaç aydan beri öylece bozuk 

durduğuna işaret etmektedir. Belediye, şirketleri bozduklarını yapmaya mecbur 

tutmaz, yolları böyle kendi haline bırakırsa daima kaldırım yapmakla uğraşsa bile 

yine de Selanik’te iyi bir kaldırım bulunamayacağına vurgu yapmaktadır.
46

 

Selanik’te bu dönemde karşılaşılan problemlerden biri de bulaşıcı 

hastalıklardır. Bulaşıcı hastalıklar bu dönemde şehirlerin en büyük sorunlarından 

biriydi. Genellikle kara ve deniz yoluyla seyahat edenler vasıtasıyla yayılmasıyla 

bilinen veba, kolera gibi salgın ve bulaşıcı hastalıklar o çağın insanlarını son 

derece endişelendirmektedir. Nitekim Osmanlı İmparatorluğu’nun genelinde 

sadece 1814 yılında 15 bin kişi vebadan ölmüştür.
47

 Daniel Panzac toplumların 
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korkulu rüyası veba üzerine yaptığı çalışmasında, Balkanlar’da bu hastalığın 

yayıldığı bölgelerin topoğrafik dökümü üzerinden, hastalığın bir yüzyılı aşkın bir 

süredir aynı yolları izleyerek, güneyden kuzeye, doğudan batıya doğru aynı yönde 

nasıl ilerlediğini ortaya koymuştur.
48

 Via Egnatia yolu üzerinde bulunan 

Selanik’te bu dönemde vebanın kol gezdiği Balkan şehirlerindendir. 1830’larda o 

zamana değin yalnız başkentte görülen hastalık Selanik’te ortaya çıktı. Bu 

dönemde veba Selanik’e deniz yoluyla geldi.
49

 Veba salgınları; Selanik, İzmir, 

İskenderiye gibi liman kentlerine kısmen art bölgelerinden ama daha çok deniz 

yoluyla getirilmiştir. Çünkü veba salgınlarının büyük bir kısmında hastalık şehre 

sıçramadan önce gemilerde görülmektedir.
50

 Selanik’in bir liman kenti olması 

salgınların yayılmasında etkili olmuştur. 

Başta valilik ve belediye olmak üzere Selanik gibi imparatorluğun batıya 

açılan yüzü olan şehrin sağlık problemlerini çözmeye çalışmıştır. Örneğin 1895’te 

Selanik’in bazı mahallelerinde çiçek hastalığı kol gezmektedir. Bulaşıcı ve 

gereken tedbir alınmazsa öldürücü olan bu hastalığın şehirden def edilmesi için 

mahallelerde “telkih-i cerdi ameliyatı”na yani “çiçek aşısı”na devam edilmekte ve 

hastalığın yayılmaması için lazım gelen tedbirler ne ise alınmıştır.
51

  

Salgın hastalıklara karşı alınabilecek bir diğer koruyucu tedbir ise; 

hastalığın karantina altına alınmasıdır. Bu nedenle özellikle 19. yüzyıl başlarından 

itibaren karantina uygulamalarına önem verilmiştir. Bu anlamda 19. yüzyılın ilk 

yarısında etkin olarak işlevini görmüş olan Selanik karantinasını tamir edilerek 

gemiler vasıtasıyla şehre gelebilecek yeni salgınlara karşı önlem alınmıştır. Buna 

göre bir süredir tamire muhtaç konumda olan Selanik karantinasının tamir 

edilmesi gündeme gelmiş, tamir için gerekli keşif yapılarak 3.119 kuruş sarfıyla 

karantinanın tamiri edilmesine karar verilmiştir. Asır gazetesi sayfalarından 

tamiratın çok yakında başlanacağını duyurmuştur.
52

 

Selanik’te belediye eliyle gerçekleşen bir diğer önemli hizmetlerden biri 

de şehrin her tarafına posta kutularının konulması, şehrin son yıllarda çok geniş 

bir alana yayılmış olması sebebiyle sokaklara bir isim ve hanelere de numara 

verilmesidir. Asır gazetesi sütunlarından öğrendiğimiz kadarıyla; Selanik şehrinin 

büyümesi sebebiyle sokakların bulunmasında bazı sorunlar çıkmaktadır. Bu 

nedenle Selanik belediyesi, sokakların isimleri ve hanelerin numaraları tayin ve 

tanzim edilerek her sokak başına sokağın meşhur olan adına uygun bir levha ve 

numara konulmasına karar vermiştir. Avrupa’ya gerekli levhalar ve numaralar 

sipariş olunmak üzere; levhalar için 20-30 bin ve numaralar için 40-50 bin kuruş 

sarfına müsaade edilmesi hususunda vilayet meclis idaresinden izin istenmiştir. 

Buna göre 20 bin kuruş sarfıyla levhaların alınması vilayet idare meclisince 

onaylanmakla birlikte numaralar için sarfına lüzum gösterilen 40-50 bin kuruş 
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istek uygun bulunmayarak her mülke konulacak numaranın bedelinin ilgili emlak 

sahibinden alınmasına karar verilmiştir.
53

 Yine Asır gazetesine yansıyan bir 

habere göre; Selanik posta idaresi şehrin her tarafına posta kutularını koyduğu 

halde artık büyükçe bir kasaba haline gelmiş olan Yalılar-Hamidiye semtine kutu 

koymamıştır. Bu durum posta idaresinin buraya da kutu koymasını isteyen bir 

varaka gazeteye iletilmiş ve gazete de bu şikayete sütunlarında ye vermiştir.
54

 

Gazetede yayınlanan bu varaka üzerine aradan geçen bir hafta sonra bu şikayet 

dikkate alınmış olmalı ki; posta idaresince Yalılar semtine posta kutularının 

konulacağı kararının alındığı haberine yer verilmiştir. Bu vesileyle gazete yapılan 

şikâyeti dikkate alarak gerekeni yapan Posta müdürü Memduh Bey’e teşekkür 

etmektedir.
55

 

Tüketim Alışkanlıkları ve Değişim 

19. yüzyılın ikinci yarısında Selanik’in başta İngiltere ve Fransa olmak 

üzere bütün Avrupalı devletlerle sıkı bir ticaret geliştirdiği anlaşılmaktadır. Çünkü 

Selanik Eyaleti’ni de içine alan tarihsel Makedonya bölgesi bu dönemde 

gerçekten de Avrupa’nın ihtiyacı olan zirai ürünlerin üretildiği bir merkez 

durumundaydı. Özellikle bol miktarda tahıl ihracatıyla Selanik ve hinterlandı 

uluslar arası pazarın önemli bölümünü oluşturuyordu. Çünkü sanayileşmesini 

tamamlamış ve yoğun hammadde ihtiyacı içerisindeki Avrupalı devletlerin kendi 

bulundukları coğrafyaya deniz ve demiryollarıyla kolayca ulaşabildikleri en yakın 

bölgelerin başında Selanik ve hinterlandı gelmekteydi. 19. yüzyılın ortasında 

Avrupa ekonomilerinin aşırı üretim krizine rağmen Kırım Savaşı’nın ve 

Amerikan İç Savaşı’ndan olumsuz etkilerinden bağımsız olarak uluslararası talep, 

bu bölgedeki üretim artışına ihtiyaç duymaktaydı. Nitekim Avrupa sermayesinin 

bu bölgeye hızlı bir şekilde girişi de 19. yüzyılın ikinci yarısına rastlamaktadır. 

Bununla birlikte Avrupa sermayesinin girişini batı Avrupa ticaretini tamamlamak 

durumunda olan yeni pazarların bulunması amacına yönelik olduğunu da 

unutmamak gerekir. Ancak Avrupa sermayesinin Selanik gibi Osmanlı liman 

kentlerinden girmek suretiyle bu bölgelerde meydana getirdiği değişimin hızının 

bir liman şehirlerinin bütünün hinterlandı için aynı seviyede olduğunu söylemek 

çok doğru bir yaklaşım olmasa gerektir.
56

 

Selanik’te demiryolu ağının genişlemesi ve deniz yolu ulaşımının gelişme 

göstermesi bölgenin ticari faaliyetleri ve dolayısıyla da tüketim alışkanlıkları 

üzerinde etkili olmuştur. Asır gazetesi sayfalarına yansıdığı kadarıyla 1899 Mayıs 

ayı içerisinde Selanik limanına 73 vapur ve 235 yelkenli olmak üzere toplam 308 

geminin giriş yaptığını öğrenmekteyiz. Bunlardan 15 vapur ve 223 yelkenli 

Osmanlı İmparatorluğu’na aittir. Geri kalan 18 vapur 8 yelkenli Yunanistan, 4 

vapur 1 yelkeni İtalya ile 9 vapur Avusturya, 8 Fransa; 6 İngiltere, 6 Rusya, 2 
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Almanya, 2 Hollanda, 2 Romanya, 1 Belçika ve 3 yelkenli de Sisam bandıralı 

gemilerdir. Vapur ve yelkenli gemilerin tamamı 60.921 ton yük taşıyabilme 

kapasitesine sahiptir.
57

 Bu veriler Selanik limanına giriş-çıkış yapan gemi 

trafiğinde gözle görülür bir yükselişe işaret etmektedir. Diğer taraftan İngiltere 

konsolosu Mösyö Bilonit’in Selanik’in ticareti hakkında yayımladığı rapora göre; 

Selanik’in 1897 yılında 250.000 lira olan ihracatı 1898’de 1.617.400 lira ve 

200.000 lira olan ithalatı ise 1898’de 1.506.000 lira olmuştur.
58

 Şehrin ihracat ve 

ithalat rakamlarındaki bir yıl içindeki bu ciddi artışlar Osmanlı-Yunan Harbi 

sonrasında sükûnetin sağlanarak bölgede Selanik limanının Avrupa için gerekli 

hammaddelerin sağlanması noktasında tekrar öne çıkışına işaret etmektedir. 

Asır gazetesinin ilan sayfalarında zaman zaman yayınlanan piyasa 

cetvellerinden bölgede ihraç ve ithal edilen mal kalemleri, bütün ihracat ve ithalatı 

içermemekle birlikte sınırlıda olsa bize bir fikir verebilmektedir. Buna göre 1899 

Haziran ayı içerisinde yayınlanan bir piyasa cetveline göre ithal edilen ürün 

kalemleri arasında; kahve, şeker, pirinç, mum, gaz, cam, ispirto, demir, bakır, 

çinko, kalay, kurşun gibi kalemleri görmekteyiz. İhraç edilen ürün kalemleri 

arasında ise buğday, arpa, mısır, çavdar, yulaf, burçak, darı, susam, haşhaş, afyon, 

yerli ve Amerikan pamuğunun varlığına rastlarız.
59

 Bu veriler ışığında ithalatla 

yakından bağlantılı olan tarımsal ihracat kalemleri, hala bölge için ithalatın 

belirleyici aktörü olmaya devam etmektedir. İhracat kalemleri arasında yer alan 

buğday, arpa, afyon Osmanlı ihracatında payı en yüksek sekiz ürün arasında yer 

almaktadır. Selanik ihracatında öne çıkan bu ürünler 19. yüzyıl Osmanlı 

ihracatının bileşimindeki temel iki özellikle de örtüşmektedir. Buna göre Osmanlı 

ihracatı içerisinde hiçbir ihracat kaleminin toplam ihracat içindeki payı büyük 

boyutlara varmamıştır. Diğer yandan 1878-1913 yılları arasında ihracat hacmi iki 

katından fazla artmasına karşın önemli malların toplam ihracat içindeki ağırlıkları 

pek değişmemiştir.
60

 

Selanik’te hazır giyim ve kumaş satışı yapan büyük mağazaların ve 

Avrupa’dan ithal malların bulunduğu dükkânların varlığı şehirdeki tüketim 

alışkanlıklarındaki değişimin en önemli göstergelerindendir. Bu dükkânların 

ortaya çıkışı halkın tercihlerini ve tüketim alışkanlıklarını da dönüştürmüştür. 

Hazır giyim satışı yapan mağazalarını Frenk Mahallesi başta olmak üzere şehrin 

önemli caddelerinde rastlamak mümkündür. Müşteri potansiyelini arttırmak 

kaygısı içerisindeki bu mağazaları Selanik yerel gazetelerinin reklam 

sayfalarından takip etmek mümkündür. Bunlardan biri de zarif, nefis mallar; 

tenzilatlı satışlarla gazeteye ilan veren Sabri Paşa Caddesi’nde hükümet konağı 

civarında yer alan İbrahim ve Ahmet Mağazası’dır. Gazeteye vermiş olduğu 

ilandan son moda yünlü, ipekli çeşitli kumaşlardan başka kadife, keten, patis, 

saten, patiska kumaşları da mağazalarında bulundurdukları anlaşılmaktadır. 
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Ayrıca döşemelikler, muhtelif basmalar ve hassalar, astarlıklar, çarşaflar, 

yeldirmelikler ile alpak ve soft kumaşları bu ticarethanenin imtiyazlı malları 

arasındadır.
61

 

Frenk Mahallesinde Katolik kilisesi karşısında yer alan Büyük Mevile 

Mağazası’nın yerel gazeteler aracılığıyla dağıttıkları reklamdan Avrupa’dan 

büyük bir parti mal getirmiş olduğunu görmekteyiz.
62

 Buna göre mağaza yatak, 

iskemle, salon ve oda tefrişatı için çeşitli eşya ve saireyi ucuz bir fiyatla 

satmaktadır. Her ne kadar reklamında fiyatların ucuzluğundan bahsedilse de 

sunulan malların hali vakti yerinde bir müşteri kalitesine yönelik olduğu açıkça 

gözlenmektedir. Çünkü bu ürünleri kullanabilmek için belirli bir gelir seviyesine 

sahip olmak gerekir. 

Şehirdeki değişimin göstergelerinden biri de rıhtımda yükselen büyük 

otellerdir. Selanik ticaretinin artması ve şehrin üç önemli demiryolunun kesişim 

noktasında bulunması doğal olarak buraya gelen-giden insan sayısını da 

arttırmıştır. Şehrin misafirlerinin kalacakları yerlerin başında oteller gelmekteydi. 

Avrupa standartlarında inşa edilen bu oteller, geleneksel hanlardan farklı bir işlev 

görmekteydi. Eski hanlar daha çok civardan gelen köylülerin uğrak yeri olmaya 

devam etmiştir. Oteller ise İstanbul, İzmir başta olmak üzere demiryolu ve 

denizyoluyla Avrupa’dan gelip Selanik’ten geçen iş adamları, seyyahlar gibi yeni 

yolcu sınıfının ihtiyaçlarına göre düzenlenmiş hanlara göre çok daha büyük 

modern binalardı. Temizlik ve rahatlık otelleri hanlardan ayıran belki de en 

önemli özelliklerdi. Hemen hepsi müşterilerine tek kişilik odalar, duş, nispeten 

lüks restoran ya da salon gibi imkânlar sunmaktaydı. Selanik’te yeni otellerin pek 

çoğu yakın denize nazır bir konumda yani rıhtım üzerinde olduklarını tahmin 

etmek güç değildir. En önemli otelleri arasında Anatoli, Olimpos, Imperial, 

Turquie sayabiliriz.
63

  

19. Yüzyıl sonlarında yerel basından Selanik’teki otelleri yerel basındaki 

ilanlardan takip etmek mümkündür. Örneğin Grant Otel İzmir, Selanik’te diğer 

muadili oteller gibi rıhtımda inşa edilmiş ve Mahmut Mehmet Bey ve şürekâsı 

tarafından işletilen önemli otellerden biridir.
64

 Verilen ilandan; şehre yolu düşen 

yolcuların istirahatını temin edileceğini, nezafet ve temizliğe fevkalade dikkat 

edildiğini anlıyoruz. Alaturka ve alafranga hamamları, özel toplantılar için 

büyükçe salonları bulunan otel tamamen elektrik ve hava gazıyla 

aydınlatılmaktadır. İlanda otelin fiyatlarının gayet uygun olduğu söylense de 

belirli bir ekonomik gelire sahip olan seçkin kişilere hitap ettiği anlaşılmaktadır. 

Selanik’in ticari açıdan her geçen gün gelişmesi şehre her gün çok sayıda 

seyyahın gelmesine sebep olurken; bu kişilerin kalmaları için yeni otellere ihtiyaç 

vardı. Tam da bu ihtiyacı karşılamak amacıyla Asır gazetesinden öğrendiğimize 

göre şehrin en muntazam otellerinden biri olan rıhtımdaki Imperial Otel’in hemen 
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yanında bulunan eski bir kulüp tamamen elden geçirilerek tamir olunmuş ve 

otelin kulübü yapılmıştır. Ayrıca hemen rıhtımın ikinci caddesinde içi ve dışı çok 

güzel bir şekilde süslenen ve tefriş edilen büyükçe bir bina da şehre dışarıdan 

gelen kişileri misafir etmek için inşa edilen otellerden bir yenisi olarak karşımıza 

çıkmaktadır.
65

 

Otellerden bazıları, şehre uğrayanlara hizmet vermenin yanı sıra, yerli 

müşteriyi de hedefleyerek alt katlarını kafe, lokanta olarak kiraladıkları gibi, 

önemli toplantılar için salonlarını da kamunun hizmetine sunabilmektedirler. 

Selanik-Dersaadet İltisak-ı Osmanlı tren hattının on beş ay gibi kısa bir süre 

içinde tamamlanarak hizmete başlaması sebebiyle 1896 Mayısının son Cumartesi 

günü akşamı ilgili kumpanya tarafından Kolombo Oteli’nin büyük salonunda 

seksen kişilik gayet mükellef bir resmi açılış ziyafeti verilmiştir.
66

 Gazetede 

salonun tezyinatına detaylı bir şekilde yer verilirken; duvarların ağır kaşlar, güzel 

halılarla donatılarak üzerlerine Osmanlı sancakları ve Fransız bandıralarından çok 

hoş armalar yapıştırılmıştır. Ziyafete Selanik valisi Rıza Paşa, Selanik Kosova ve 

havalisi umum kumandanı Hüseyin Fevzi Paşa, Fransa sefiri Mösyö Kanbon, 

başta olmak üzere çeşitli devletlerin konsolosları ve şehrin önde gelen eşraf ve 

tüccarlarından bazı ileri gelen kişilerin katıldığı anlaşılmaktadır. Davetlilerin eski 

saatle yarımda sofraya oturmasıyla birlikte, salonun bir kenarına yerleştirilmiş 

olan orkestra tarafından Marş-ı Hamidi çalınmıştır. Gazetenin verdiği bilgiler 

ışığında davetlilere çok lezzetli ve geniş bir menün sunulduğu anlaşılmaktadır.
67

 

Selanik’te otellerin genellikle yabancılar tarafından işletildiği 

anlaşılmaktadır. Bununla birlikte çeşitli meslek kollarında tecrübe ve sermaye 

kazanarak şansını otel işletmeciliğinde deneyen bazı Müslüman girişimciler de 

çıkmıyor değildir. Örneğin Asır gazetesinde duyurulan habere göre Selanik’in en 

önemli noktalarından birine daha büyükçe bir otel inşa edildiği anlaşılmaktadır. 

Vardar Kapısı Caddesi’nde Frenk Mahallesi Sokağı başındaki bu otel, uzun 

zamandır lokantacılık ve otelcilik işlerinde başarı göstermiş olan Selanik 

eşrafından Hasan Ağa tarafından inşa edilmiştir. Gazete bu olayı bir Müslüman 

tarafından inşa edilen ve İslam oteli her türlü esbab-ı rahatı şamil ve fevkalade 

nazif birinci otellerden biri olarak duyurmaktadır. Ayrıca Hasan Ağa’nın daima 

terakkiye çalışarak bugün en güzel en mükemmel bir otel kurmaya muvaffak 

olduğunu takdirle anlatmaktadır. Memlekette bu gibi işlerde hep yabancıların 

uğraştığının altını çizen gazete, yabancıların gösterdiği bu hamiyet için doğrusu 

mucib-i teessüf olunduğuna vurgu yapmaktadır. Bundan sonra Selanik’e 

gelenlerin Müslümanlar tarafından idare olunan Osmanlı adetleri dairesinde rahat 
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ve huzur bulacakları mükemmel oteller görebileceklerini memnuniyetle 

eklemektedir.
68

 

Tüketim alışkanlıklarında değişimin göstergelerinden bir diğeri de 

lokantalardır. Makedonya metropolü Selanik’te sayıları gittikçe artan bu 

lokantalar, müşterilerine nefis yemekler sunmaktaydı. Daha önce kendi evlerinde 

kendi elleriyle hazırlayıp ailenin bütün üyelerini bir araya toplayan yemek 

alışkanlığı değişim sürecinde lokantalara taşınmıştır. Her gün olmamakla birlikte 

bir sosyalleşme olgusu içerisinde aileler haftada olmasa bile ayda bir nezih 

ortamlar olarak karşımıza çıkan lokantalara uğrar olmuşlardır. Sünnet, düğün gibi 

daha büyük çapta eş dost ve arkadaşın bir araya geldiği eski günlerde yemekler 

evlerde ya da komşuda pişirilirken; zaman içerisinde bu tür toplantı ve 

cemiyetlere yemek yapma ve sunma işini lokantalar devralmıştır. Örneğin Bolulu 

Mehmet Ağa’nın işlettiği Mısır lokantası Selaniklilerin çok iyi bildiği 

mekânlardandır. Yalnız Selanikliler için değil hariçten şehre gelecek zevat için de 

gazeteye verdiği reklamdan öğrendiğimize göre Mehmet Ağa, lokantasında 

müşterileri için nefis yağlar kullanmakta, yemeklerinin lezzeti kadar lokantanın 

temizliğine de dikkat etmektedir. Lokanta ayrıca sipariş üzere tatlılar da ima eder, 

ziyafet sofraları hazırlar. Düğün ve sünnetler için aşçıya ihtiyacı olanlara gerekli 

hizmetin sunulduğu lokantanın fiyatları da gayet uygundur.
69

 

Sonuç 

19. yüzyılın son çeyreğinde Osmanlı çoğulculuğunu her yönden yansıtan 

Selanik, gerek demografik, gerek içme suyunun sağlanması, hava gazı ve 

tramvayın kullanımı gibi beledi hizmetler, gerekse tüketim alışkanlıkları 

bakımından hızlı bir değişim yaşamıştır. Bu değişime sütunları aracılığıyla 

şahitlik eden yerel basın, belediye başta olmak üzere, devletin idari yetkilileri ve 

su, tramvay ve gaz şirketleri nezdinde halkın yaşadığı problemleri sayfalarına 

taşıyarak genellikle onların menfaatlerini korumuştur. 

Selanik’in doğu ve batıyı birbirine bağlayan üç önemli demiryolu ağının 

tam ortasında bulunması, sanayileşmesini tamamlamış Avrupalı devletlerin 

hammadde ve pazar ihtiyacını karşılayacak coğrafi yakınlıkta yer alması ve 

hinterlandı çok geniş bir liman şehri olması şehrin toplumsal değişimini 

tetikleyici etki yapmıştır. Şehrin 1900 yılından itibaren Osmanlı 

İmparatorluğu’nun elinden çıktığı 1912 yılına kadar olan dönemi, bir önceki 

çeyrek yüzyıla nazaran Selanik açısından çok daha hızlı gerçekleşen değişim 

olgusu, ayrı bir çalışmanın konusudur. Bununla birlikte Osmanlı 

İmparatorluğu’nda liman şehirleri örneğinden yola çıkılarak yapılan değişim 

değerlendirmesinin imparatorluğun bütün şehirlerinde aynı hızda gerçekleştiği 

yönündeki düşüncenin tekrar gözden geçirilmeye ihtiyacı vardır. Çünkü bu 

çalışmada da görüldüğü üzere değil bütün liman şehirleri, Selanik gibi liman 

şehrinde bile yaşanan değişimin hızı 19. yüzyılın ilk yarısı ile ikinci yarısı 

açısından bile farklılıklar gösterdiği bir gerçektir. 
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DERVİŞ VE ÖLÜM’Ü DERVİŞ AHMET NURETTİN’İN 

İKİLEMLERİ AÇISINDAN OKUMAK 

Emel AYDIN

 

 

Giriş 

İkilemler, insanlık tarihi kadar eski olgulardır. İnsanoğlu, ilk çağlardan 

beri ışık ve karanlık, iyi ve kötü, savaş ve barış gibi birçok ikilemle karşı karşıya 

kalmıştır. Bu iki zıt kutbun varlığı, insanlarda kimi gerginliklere yol açmış, 

onlarda, bazı psikolojik bozukluklar ortaya çıkmasına sebep olmuştur. İnsanın 

içinde bulunduğu bu durum psikolojide “çatışma” olarak nitelendirilmiştir. 

Öyleyse, “insan kişiliğindeki temel bir çatışma inancı eskilere dayanır ve çeşitli 

din ve felsefelerde önemli bir rol oynar” demek mümkündür (Horney, 1995: 30). 

Birkaç cümle öncesinde sayılan ikilemler de bu inancın dile getirildiği yollardan 

birkaçıdır.  

 Başkahraman Derviş Ahmet Nurettin, romanda birçok ikilemle karşı 

karşıya kalır. Bu ikilemler onu etkisi altına alır ve çatışmaya doğru sürükler. 

Onun bu çatışmalardan çıkması ya da çıkamaması, bir tercih yapıp yapmaması, 

olayların gidişatını önemli ölçüde etkiler. Bu nedenle, romanı, Nurettin’in 

ikilemlerini ve çatışmalarını ön planda tutarak okumak, yaşanan olayları ve 

bunların sebeplerini daha anlamlı hâle getirir. Özellikle de Nurettin’in niçin iki 

yoldan birincisini değil de ikincisini seçtiğini açıklamaya çalışmak, romandaki 

sona nasıl gelindiğini anlamak, kimi boşlukların dolmasını ve romanın daha da 

anlamlı hâle gelmesini sağlar. 

İncelemelere öncelikle “ikilem” ve “çatışma” kavramlarına açıklık 

getirilerek başlanacaktır. Ardından, çatışma kavramı “bireysel” ve “toplumsal” 

olmak üzere iki farklı boyutta ele alınacak, bu bölümlere, romanda öne 

çıkanlardan örnekler seçilecektir. Ardından bu ikilemler ve ortaya çıkan çatışma, 

anlamlandırılmaya çalışılacaktır. Bunda Nurettin’in hayatının, yüklendiği 

misyonun, kişiliğinin ve özellikle de yaşadığı olayların, öncesi ve sonrasıyla ele 

alınarak incelenmesinin büyük yardımı olacaktır. Bu kişiyi anlamak adeta romanı 

anlamaktır. Bu nedenle böyle bir çözümlemenin yapılması, eserin anlaşılmasında 

önemli bir adımdır. 

Değerlendirme bölümünde, yapılan çözümlemeler toparlanacak ve 

Nurettin’in kişiliği ve romana etkisi gözler önüne serilecektir.  

 

İKİLEM VE ÇATIŞMA 

Hayat, insanların kendi seçimleri doğrultusunda akış seyrini belirler. 

İnsanlar, istekleri doğrultusunda yaşarlar. Fakat insan her zaman istediğine 

ulaşamaz. Bazen istekleriyle olanakları denk düşmez. Bu durumda insanoğlu 

kendini kısıtlanmış hisseder. İsteyip de ulaşamamanın verdiği sıkıntı, kişiyi etkiler 

ve zamanla bu durum içselleşir, onun ruhsal durumunun bozulmasına sebep olur. 
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Ardından bu istek nedeniyle kişi, içsel ve dışsal bölünmeler yaşar. İçte, kendi 

isteği yer alır. Dışta ise, bunun gerçekleşmesine fırsat vermeyen dışsal baskılar 

bulunur. Bu durumda birbirine taban tabana zıt iki kutup oluşur. Bu içsel ve dışsal 

kavramlar “ikilem”i oluşturur. Kişinin içinde bulunduğu durumda verdiği 

mücadeleye ise “çatışma” denir. Yani “çatışma”, kişinin içinde bulunduğu 

durumun psikolojik, daha çok da, sosyolojik alanlardaki karşılığıdır. Kişi, 

çatışmayı içinde yaşarsa sorun psikoloji alanında ele alınabilir. Eğer çatışma, 

toplum ve birey arasında ise sosyoloji alanında değerlendirilir. Hangi tür çatışma 

olursa olsun, bu kavramın daha çok sosyolojik boyutu olduğunu unutmamak 

gerekir. Çünkü bireyin yaşadığı iç çatışmada bile toplumun etkisi vardır. Kısaca 

böyle tarif edilebilecek olan çatışma, uzmanlar tarafından da, zor olmakla birlikte, 

çeşitli şekillerde tanımlanmıştır. Konu itibariyle bunların birkaçını vermek faydalı 

olacaktır.  

Çatışma, aynı ya da karşıt olan eş değer iki durumdan birini seçmek 

zorunda kalan bireylerde görülen kararsızlık, uyuşmazlık ikircikliktir (Başaran, 

1991:188). Gerek fizyolojik ve gerekse sosyo–psikolojik ihtiyaçlarının tatminine 

engel olan sıkıntıların meydana getirdiği gerginlik halleridir. Bir örgütte çatışma 

ise; bireylerin ve grupların birlikte çalışma sorunlarından kaynaklanan ve normal 

faaliyetlerin durmasına veya karışmasına neden olan olaylar olarak tanımlanabilir 

(Eren, 2001: 609). 

Georg Simmel, Bergson’un düşünceleri ışığında, çatışmanın tabiatın 

doğal bir işleyişi olduğunu söyler. “Tabiat unsurları bir araya toplamak ve 

birbirlerine katmakla değil, parçalanmak, ikiye bölünmek suretiyle çalışır. (…) 

Genel olarak hayat hareketliliğin ta kedisidir; hayatın parça belirtileri ise bu 

hareketliliği istemeye istemeye kabul eder ve bunda daima geç kalır. Hayatın 

hareketliliği ise önde gider”(Simmel, 1999: 22).  İnsanlar ya bu bölünmelere ve 

bunun sonucunda ortaya çıkan yeni oluşumlara hızlıca ayak uyduracak ya da onun 

gerisinde kalarak ona yetişmek için çabalayacaktır. Çatışmalar, yaşamın olmazsa 

olmazıdır. Birey için tahrif edici, zayıflatıcı ya da tam tersine güçlendirici etkileri 

vardır. Kişide içsel değişmelere sebep olur. 

 

Bireyin Kendisiyle Çatışması 

Bireyin yaşadığı iç çatışmalar inançlarla, yargılarla ya da ahlâk 

değerleriyle ilgilidir. Birey bu değerleri, çocukluğundan beri edindiği 

deneyimlerle oluşturur. Kişiye ait değerler toplamının geliştirilmemesi, çatışmayı 

ortaya çıkaran hatta bunun etkisini arttıran sebeplerden biridir. “Bizim bir 

parçamız olmayan ve sadece üstlenilen inançlar, kolay kolay çatışmalara yol 

açacak kadar ya da kararlar almakta yol gösterici bir ilke olarak iş görecek 

kadar güçlü olamazlar. Bu tür inançlar yeni etkilerle karşılaşınca kolayca 

başkalarına terk edilir” (Horney, 1995: 21).  

“Ruhsal süreç güdüsel gerekliliklerle dış dünyanın getirdiği yoksunluklar 

arasındaki çatışkıdan doğmaktadır; bu çatışkı da, ikinci bir evrimle, iç dünyada, 

arzuyla vazgeçme arasındaki çatışkıya yol açmaktadır”(Reich, 2010: 273). Birey, 

yaşadığı çatışmadan, ikilemi bir’e indirerek kurtulabilir. Bu seçim, onun için 



doğrusu neyse o yönde olmalıdır. Yani kişi, çelişen konuların birinden 

vazgeçmeye hazır duruma gelmelidir. Fakat böylesine bilinçli bir vazgeçme 

yetisine sahip bireylere ender rastlanır. Çünkü bu durumdaki kişilerin ya inançları 

ve duyguları bulanıklaşmıştır ya da kişiler kendilerini herhangi birinden 

vazgeçecek kadar güvenli ve mutlu hissetmez.  

Doğan Cüceloğlu, kişilerin genellikle böyle seçimler yapmak yerine bir 

yönlerini baskı altına almayı tercih ettiklerini söyler. Fakat “bir kimse kişiliğinin 

önemli yanlarını bastırarak onları yok varsayarsa, kendi gerçekliğini yitirir ve 

onunla yakın bir ilişki kurma olanağı kalmaz” diyerek bu tavrın doğru 

olmadığının altını çizer (Cüceloğlu, 2011:195). 

Yapılan açıklamalar, çatışmalarla mücadele eden kişilerin genel profilini 

ortaya koyar. Bu özelliklerin görüldüğü insanlardan biri de romanın baş 

kahramanı Ahmet Nurettin’dir. Nurettin, hayat karşısında pek fazla deneyime 

sahip değildir. Hayat, onun yoluna birçok ikilem çıkarır fakat o, bu 

deneyimsizliğinden dolayı her çatışmadan derin yaralar alarak ve her seferinde 

daha da yıpranarak çıkar. Romanın gidişatı adeta onun yaptığı seçimlere göre 

şekillenir. Sonunda kendisi de bunun farkına varır ve bunu kendisine itiraf eder. 

Onu anlamak, olayların gelişimi ve sonlanışındaki sebepleri tespit etmek, romanı 

daha iyi idrak edebilmek açısından önemlidir. 

“Biz bir Mevlevî şeyhi olan Ahmed Nureddin’i klasik anlamda bir şeyh 

olarak hiç görmeyiz” diyen Sezai Coşkun, Nurettin’in, hayatla ve kendisiyle olan 

bütün sorunları halletmiş, bunların hepsini aşmış, olgunlaşmış bir şeyh 

olmadığına dikkati çeker (Coşkun, 2003: 68). Gerçekten de Nurettin, roman 

boyunca şeyh olmaktan öte devamlı kendi iç mücadelesini yaşayan ve henüz iç 

dünyasında taşları yerli yerine oturtamamış olan hatta oturtulduğu sanılan taşların 

yerinden oynadığı bir insan olarak karşımıza çıkar. Romanın daha ilk sayfalarında 

iç çatışmaların baş gösterdiği dikkatlerden kaçmaz: “Dinî inançlara ışık 

tutuyorum diye hiçbir vakit kibir duymadım. Şu andaysa, söz konusu bu 

özelliğimden biraz daha utanıyorum. Bu nasıl ışık böyle? Neyle ışıklandırılmışım 

ben? Üstün bir bilgiyle mi? Temiz yüreklilikle mi? Doğru yolla mı? Şüpheci 

olmamakla mı? Bunların hepsi birer soru oldu ve şimdi ben, ne şeyh, ne de 

Nureddin; sadece Ahmet’im” (Selimoviç, 2010: 20). Bu alıntıda, Nurettin’in 

hayatı ve kişiliğiyle ilgili ipuçları elde etmek mümkündür. Her soru adeta bir 

çatışmayı barındırır. Her çatışma, onun ruhsal dünyasında bir çöküntüye sebep 

olmuştur. Şeyh Ahmet Nurettin’in isimlerinin birer birer azalışı, bu çatışmalarda 

yapılan tercihlerin ve bunların sonuçlarının ifadesidir. Bu birey önce, ideal imajı 

olan “şeyh”lik vasfını yitirmiştir. Önceden bir asker olan Nurettin, katıldığı 

savaşların birinden, yara alarak da olsa, kurtulmayı başarır. Fakat köyüne, onun 

öldüğü haberi ulaşmıştır. Sevdiği kız, onu bir süre bekler, sonunda ondan ümidini 

keser ve Nurettin’in bir arkadaşıyla evlenir. Köye döndüğünde bu üzücü haberi 

alan Nurettin orayı terk edip şehre yerleşir ve tekkeye sığınarak bir derviş olur. 

Burada bireyin eski kimliğine ket vurduğu ve kendine yeni bir kimlik oluşturmaya 

çalıştığı görülür. İdeal imajı, “şeyh”liktir. Eski ve yeni kişilik arasında kalan 

birey, şiddetli bir çatışma yaşar. Bu ikilemden şeyhliği seçerek kurtulur. Fakat 



tam oturmamış olan bu yeni kimlik, zamanla sarsıntıya uğrar. Bu nedenle önce bu 

kimliğini kaybeder. “Nureddin” sözcüğü Arapça bir terkiptir (Nûre’d-dîn) (Ergin, 

2006: 75). “nur” ve “din” sözcüklerinden oluşmuş bu kelime, dinin nuru, dinin 

ışığı gibi anlamlara gelmektedir. Ahmet Nurettin, içine düştüğü çatışmalar 

yüzünden sadece “şeyh”lik vasfını kaybetmekle kalmaz; bu çatışmalar onun dinî 

inancını da zayıflatır. “Bu nasıl ışık böyle? Neyle ışıklandırılmışım ben?” soruları, 

adeta kendi isminin anlamına yaptığı bir göndermedir. Ayrıca, tespitimizin 

yerinde olduğuna dair önemli bir delildir. Bunca sorgu, kuşku ve hayal kırıklığı 

onun dine olan inancını zedelemiş, inanç ışığını söndürmüştür. Bu vasıflardan 

soyutlanan birey artık sadece “sıradan bir insan”dır. 

Yirmi yıldan beri derviş olan Nurettin’in, dinî eğitim aldığı yılları 

anlatırken kurduğu cümleler, seçtiği kelimeler onun dervişliğe yabancılığını, bu 

öğretinin onda ne kadar yüzeysel kaldığını gözler önüne serer. Henüz küçük bir 

çocuk iken okula başlayan Nurettin, “bana öğretmek istediklerinin dışında hiçbir 

şey bilmiyorum” der (Selimoviç, 2010: 1005). Bu cümle, onun yeni kimliğinin 

şekillenmesi esnasında ne kadar pasif kaldığını gösterir. Dinî öğretinin dışında 

başka bir bilgiye sahip olmaması, onun deneyimsizliğini vurgular. İyi bir derviş 

olabilmek için, yüksek ruhani bir gelişime ihtiyaç vardır. Bu da ancak kendini 

yaşamdan çekmeyle, adeta kendini yalıtmayla sağlanabilir. Burada bu yalıtımı 

çatışmaya dönüştüren, tasavvufi söylemin gereklerini bilinçli olarak seçmek 

değildir. “Yalıtım istemli olarak, kendini gerçekleştirmeye yönelik en güzel 

yaklaşım olarak seçilir ve istedikleri takdirde farklı bir yaşam sürebilecek 

insanlar tarafından uygulanır”(Horney, 1995: 72). Buradaki asıl mesele, bu 

yalıtımın bilinçli bir seçim değil, tek yaşama biçimi olarak içsel bir zorlanım 

sorunu olmasıdır. Nurettin, bunu zorunlu olarak seçer ve kendini bir ömrü böyle 

geçirme konusunda zorlar. Böylesine katı bir inanç, hayatın değişkenliği 

karşısında paramparça olmaya adeta mahkûmdur. 

Nurettin’in, askerlikten şeyhliğe geçişi tam olarak içselleştiremediği, 

yaşadığı her çatışmada görülür. Olaylar karşısında nasıl tavır alacağını bilemez ve 

sürekli bocalar. Bu durum, her eylemini bir çatışmaya dönüştürür. Kendisi de 

bunun farkındadır: “İnsan yattığı yerden kalkıp silkinince, her şey değişiveriyor. 

Oysa ben, özellikle yattığım yerden kalkmayı ve görüş açımı değiştirmeyi 

istememiştim. Çünkü böyle olunca, eski hâlimi yitirdiğim gibi, ne olacağımı da 

kimsenin kestiremeyeceğini biliyordum. Davranışlarımı önceden sezip 

ayarlayamadığım, yeni yabancı bir insan olurum belki” (Selimoviç, 2010: 80). 

Burada hayat karşısında pasif kalma isteği dikkat çeker. Fakat o, bunu istedikçe 

hayat ona daha fazla çatışma verir. Bu da hayatın oluşturduğu bir ikilemdir; 

Nurettin’i çatışmalara sürükler. Bunca çatışmayla savaşan birey zamanla kendine 

yabancılaşmaya başlar, kendini tanıyamayacak hâle gelir. İpler kendi elinden 

hayatın eline geçmiş, her şey şansa kalmış, hayat bilinçsizce yapılan seçimlere 

göre ilerlemeye başlamıştır.  

 Benzeri çatışmalar, Nurettin’in kardeşinin hapse atılmasıyla daha da 

şiddetlenir: “Şimdi ben neyim? Ödlek bir kardeş mi? Yoksa inançsız bir derviş 

miyim? İnsanlara olan sevgimi mi yitirdim? Yoksa dinî inancım mı zayıfladı? Bu 



durumda her şeyimi yitirmiş sayılmaz mıyım? Nasıl bir durumda olursa olsun 

kardeşim için ağlamak ya da kardeşime karşı bile olsa, kanunun katı yürekli 

savunucusu olmak isterdim. Ben ise ne birincisini ne de ikincisini 

yapabiliyorum”(Selimoviç, 2010: 106). Burada Nurettin’in üstlendiği iki rol 

çatışır. Birincisi, o bir derviştir. Bu vasfa sahip biri için inançlı olmak oldukça 

önemlidir. Onu yitirmesi, her şeyi yitirmesi anlamına gelir. İkincisi, o bir insandır 

ve bir ağabeydir. Görevi, korkusuzca davranmak ve kardeşini içinde bulunduğu 

bu zor durumdan kurtarmaktır. Bunlara karşı duyarlı olması ve görevini başarıyla 

yerine getirebilmesi için ihtiyacı olan temel vasıf, insan sevgisidir. İnancını 

yitiren bir dervişin artık bir “hiç” addedildiği gibi, insan sevgisi olmayan bir kişi 

de aslında “hiç”tir. İçinde insan sevgisi olan bir kişi kardeşi için bir şeyler 

yapmalıdır. Hiçbir şey yapamasa da en azından ağlayarak tepkisini göstermeli 

ama asla tepkisiz kalmamalıdır. Bir derviş ise, inancını yitirmemeli ve 

sabretmelidir. Çünkü her şey Allah’ın takdiridir. Dervişe düşen ise sabretmek, 

adaletin yerini bulmasını beklemektir. Burada “kardeşime karşı bile olsa” 

tabiriyle anlatılmak istenen, kardeşinin suçlu olduğu kanaatine varıldığı takdirde 

dervişin ufak hesaplar yapmaması, bencillik etmemesi, ilahi adaleti savunması 

gerektiğidir. Fakat Nurettin, bu ikilemden çıkmayı başaramaz, bocalar. Kendini 

tüm bu olanlardan uzaklaştırır, adeta böyle bir şeyin yaşandığını kendine 

unutturmaya çalışır.  

Derviş tam da kendini soyutlamışken Hasan’la karşılaşır. Hasan, Ali 

Ağa’nın oğludur. Ayrıca Hasan’ın kız kardeşi, kadı ile evlidir. Hasan başlangıçta 

Nurettin’in kardeşinin kurtuluşu için bir umuttur çünkü kardeşinin 

tutuklanmasında kadı’nın da etkisi vardır, Hasan’ın yardımıyla Nurettin’in kardeşi 

kurtulabilir. Fakat daha sonra Hasan, Nurettin için daha değerli biri olur; onun en 

yakın arkadaşı hâline gelir. Bu kişi, Nurettin’in sözlerinin altında yatan imaları 

tespit etme, onu çözümleyebilme ve anlayabilme becerisine sahiptir. Yaptığı 

tespitlerin yerinde olması dikkat çeker. İlk karşılaşmaları, Hafız Muhammet’in de 

dâhil olduğu bir konuşma ortamında olur. Nurettin birdenbire konuyla ilgili etkili 

sözler sarf etmeye başlar. Hafız Muhammet sadece şaşırmakla yetinirken Hasan, 

onun bu sözlerinin kaynağına iner ve “kardeşinizin felaketi sizi çok sarsmış” der 

(Selimoviç, 2010: 115). Konuşmasından, Nurettin’in hayattan aldığı bu darbeyle 

dervişlik giysisinden soyunup, hayata karşı mücadele etmeye hazır bir insana, bir 

ağabeye dönüştüğünü sezdiğini belirtir. Nurettin, bu şaşırtıcı tespitin ardından 

şunları aklından geçirir: 

“Aslında kimsenin benimle bu şekilde konuşmasına müsaade etmez, öfke 

ile bunu reddederdim. Ama o, isyanımın gerçek nedenini tahmin ederek bana 

üstün geldi; üstelik bunu sözlerinden değil, bakışlarındaki iyi niyet, dürüstlük ve 

anlayıştan, samimi endişesinden anladım. Benim daima gizli tutmaya çalıştığım 

öteki yönümü, henüz şimdi fark ettiğini belli eden bir parıltı vardı gözlerinde” 

(Selimoviç, 2010: 115). Nurettin’in Hasan’a karşı ılımlı bir yaklaşımı olduğu 

dikkati çeker. Buradaki “öteki yön” ile kast edilen, onun insanî yönüdür. Bu 

yönünü tekkede bastırmak durumunda kalır çünkü dervişlik adabının bunu 

gerektirdiğine inanır. Aslında bu, onun fani dünyadan elini ayağını çekip, 



olgunlaşamaması nedeniyle başvurmak zorunda kaldığı bir yoldur. Fakat bu yol 

onda sık sık çatışmalara sebep olur.  

Nurettin, uzun süredir çözemediği için artık iyice düğümlenen ve onu 

yoran çatışmalarla ilgili çeşitli savunma mekanizmaları geliştirir. Kendini 

olaylardan yalıtır ve tüm yaşananlara uzaktan bakar: “Kederli bir bölgeye uzaktan 

bakıyormuşum gibi, durumu uzaktan kavrıyordum. Sanki olayların hem içinde, 

hem de dışındaydım”(Selimoviç, 2010: 163). 

Nurettin, kitabın ilerleyen bölümlerinde düğümlenen çatışmalara son 

vermek için, ikilemleri bir’e indirmeye başlar. Nurettin, kardeşine yapılanın 

haksızlık olduğuna kanaat getirir, tepkisini geç de olsa ortaya koymaya başlar. Bu 

durumdan hoşnut olmayan kişiler tarafından tehditler alması onu iyice 

cesaretlendirir ve onu faal hâle getirir. O artık kararını vermiştir: “Bundan böyle 

bir uyurgezer, bitkin bir sakat gibi sokak sokak dolaşmalara paydos. Düşünen 

değil, eyleme geçen, insandır”(Selimoviç, 2010: 168). Özellikle son cümle, onun 

tepkisiz kalma ve kendini hayattan soyutlama ile harekete geçme arasında 

yaşadığı çatışmadan, ikincisini seçerek çıktığını gösterir. Biraz geç kalmış 

olmasına rağmen, bu durum onun karakterinde bir insan için adeta bir başarıdır.  

Zamanla hayata karşı deneyimleri artan Nurettin, artık kendini 

gözlemlemeye ve anlamaya da başlar. Düşüncelerinde barındırdığı ikilemleri fark 

eder ve bu kez onların çatışmaya dönüşmesine izin vermeden onlarla uzlaşmaya 

başlar: “Bir yanı siyah, bir yanı beyaz olan; bölündüğü hâlde bütünlüğünü 

koruyabilen bu insan, bendim. Sevgimle nefretim birbirini öldüremiyordu. Benim 

için ikisi de gerekliydi”(Selimoviç, 2010: 308). Bu tespitler onun artık hayatın 

içinde olduğunu, hem çevresine hem de kendisiyle ilgili durumlara duyarsız 

kalmadığını gösterir. Birey böylece, hayatın içinde olup, onu iyisi ve kötüsüyle 

yaşamayı seçmiş görünür. Şeyhlikten tamamen sıyrılır. O artık eski şeyh 

Nureddin değildir. Şekil olarak aynı olmasına rağmen, düşünce olarak farklı bir 

Nurettin vardır şimdi. Bu Nurettin’i acılar doğurmuştur. “Tatlılığın ve Allah 

kelamının gücüne inanan dürüst ve asil şeyh Nurettin, sana Allah rahmet 

eylesin”(Selimoviç, 2010: 344). Bu cümle adeta çatışmada kaybeden ve yok olan 

tarafın ölüm fermanıdır.   

“Kardeşinin katilini aradığı bir dönemde kardeşini tutuklatanlardan biri 

olan kaymakamın yanına gittiğinde kaymakamdan yana mı yoksa kardeşinden 

yana mı olduğunu bilmeyecek kadar kendi içinde kararsız durumdadır” diyen 

Sezai Coşkun, Nurettin’in iç çatışmalara karşı verdiği savaşı ortaya koyar 

(Coşkun, 2003: 68). Kardeşinin hapsedilişinden öldürülüşüne kadar geçen süre 

mercek altına alındığında, bu durum net olarak görülür. Nurettin, öyle bir 

durumdadır ki, ne kardeşine suçlu diyebilir ne de suçsuz, ne onu cezasını çekmesi 

için bırakabilir ne de ona yardım edebilir. Hiçbir net tavır sergilemeden ikilemler 

içinde bocalar durur. Bu ikilemler, kitabın başında, kardeşi ile ilgili gördüğü bir 

rüya ile başlar. İçinde kardeşinin başına kötü şeyler geleceğinin mesajını ve 

huzursuzluğunu barındıran bu rüya, Nurettin’i etkiler. Bu durum, onun dervişlik 

görevlerini yerine getirmesine dahi engel olur. Onun görevlerinden biri, ölmek 

üzere olanları ölüme hazırlamaktır. Bunu, genel tasavvufî söylemlerle yapar. 



Rüyayı gördüğü gecenin sabahı, aynı görevi yerine getirmek için Ali Ağa’nın 

evine doğru yol alır fakat bu kez durum biraz farklıdır. Ölüm ilk kez ona inandığı 

ve başkalarına da inandırdığı kadar basit görünmez. Çünkü bu kez bireysel bir 

durum söz konusudur. Bu nedenle “Ölmek üzere olan bu hastaya:”Söz dinle ve 

Allah’ın yolundan şaşma” diye nasıl öğüt veririm şimdi? Akıl erdiremediğim bu 

gizli yollar beni de ürpertiyor” diye düşünür ve kaygılanmaya başlar (Selimoviç, 

2010: 28). Ali Ağa’nın evine gittiğinde Kadı’nın eşi onu karşılar. Nurettin’den, 

Hasan’ı aile mirasından vazgeçirmesini ister. Nurettin’in aklına, bunu kullanarak 

kardeşini hapisten çıkartmak gelir fakat bunu yapamaz. Çünkü ahlâk anlayışı ve 

kardeşine olan sevgisi arasındaki ikilemin doğurduğu çatışmanın galibi, ahlâk 

anlayışı olur. Normalde bir insanın hiç düşünmeden değerlendireceği bu fırsatı 

Nurettin’in değerlendirememesinin altında yatan birkaç farklı sebep vardır. 

Öncelikle o bir derviştir ve bu vasfın gerektirdiği gibi elini eteğini fani dünyadan 

ve onun fani isteklerinden çekmelidir. Bu düşünceyi yanlış anlar ve bir zorunluluk 

hâline getirip bir ömür uygulamaya çalışır. Bunun yanında kardeşinin gerçekten 

bir suç işlemiş olabileceği ihtimali üzerinde de durur. Bir derviş için adalet her 

şeyden önemlidir. Bunun yanında yalnız yaşamaya, tüm işlerini, kimseye ihtiyaç 

duymadan görmeye alışmış biri için, başkalarından yardım istemek oldukça 

zordur. Bu özelliğe sahip insanlar kendilerini muhtaç olmuş, acınası bir duruma 

düşmüş olarak değerlendirir. Ayrıca kadının istediği adeta bencilce planlanmış bir 

soygundur. Ona yardım etmek, bu durumu onaylamak olur ki, bu hiç de ahlakî bir 

durum değildir. Yaşanan bu olaydan sonra dervişin iç sıkıntısı daha da artar ve 

kardeşi için duyduğu kaygı, onu sarsar, bir iç çatışmaya sevk eder. Zaten 

Nurettin’in değişmesindeki en önemli tetikleyici, yaşanan bu olaydır. Temel 

dinamikleri yıkılmaya başlar. Sonunda, kendini tanıyamaz hâle gelir. 

Yaşadığı iç çatışmalardan sonra, biraz tereddütlü de olsa, yeni bir 

girişimde bulunur. Bu kez, kardeşi hakkında bilgi almak için kaymakama gider. 

Fakat ilginçtir ki içinden, kaymakamı yerinde bulmamayı diler. Sonra da kendine 

itiraf eder: “Belki de onu bulamayacağıma dair içimdeki bu gizli ümit beni buraya 

getirmişti. Böylelikle ziyaretimi başka bir güne erteler, gerisin geri 

dönerdim”(Selimoviç, 2010: 96).  

Wilhelm Reich, “doyumsuz kalan sevgi, nefrete dönüşür” der (Reich, 

2010: 276). Nurettin’in iç dünyasında bu sevgi ve nefret ikilemini bulmak da 

mümkündür. Henüz yirmili yaşlardayken bir kızı sever, onunla sözlenirler. Bu 

ilişkiyle ilgili kayda değer bir gelişme olmasına fırsat verilmeden savaş çıkar ve 

Nurettin savaşa gider. Savaş sonunda onun şehit düştüğü haberi tüm köye yayılır. 

Fakat aslında ölmemiş, savaştan yaralı olarak kurtulmuştur. Köye vardığı vakit 

sevdiği kızın bir başkasıyla evlendiğini öğrenir. Kız onu bir süre beklemiş fakat 

onun artık gelmeyeceğini düşünerek Nurettin’den umudu kesmiştir. Kız, zorla 

evlendirilmiş olmasına rağmen, Nurettin tarafından affedilmez ve Nurettin 

kendini ihanete uğramış hisseder. Yaşadığı hayal kırıklığı nedeniyle Nurettin, 

köyden ayrılıp şehre gelir ve oradaki tekkeye girerek bir derviş olur. Sevdiği kız 

ise artık onun sevmediği, unutmaya çalıştığı ve onu beklemediği için asla 

affedemediği kişi olur. Artık sevgi, nefrete dönüşmüştür. Nurettin bu ikilemin 



yarattığı çatışmadan ise o nefreti bastırıp onu unutmaya çalışarak çıkar. Aslında 

çözümün bu olduğunu sanır. Fakat daha kitabın daha ilk sayfalarında bu 

bastırılmış duyguların zaman zaman ortaya çıktığı görülür. Girişte tekkeyi tarif 

ederken kullandığı şu cümleler, vardığımız bu kanıda önemli ipuçlarından birini 

oluşturur: 

“Ali Ağa Caniç adında bir zengin, dedelerinin harem dairesi olan bu evi, 

kırık kalpli dervişlere mekân, yoksullara da sığınak olsun diye tarikata hediye etti. 

Okuduk, üfledik, tütsüledik, günahlarını temizleyip evi tekke yaptık. Bu ev, kutsal 

bir yer olarak çabucak tanındı. Yalnız ne yaptıksa evin içinden kadın gölgelerini 

bir türlü tamamen uzaklaştıramadık. Sanki bu gölgeler odadan odaya geçiyor ve 

ben kokularını alıyordum”(Selimoviç, 2010: 22).  

Bu romanda ne Nurettin’i gerçek bir derviş ne de tekkeyi gerçek bir 

ibadet yeri olarak görmek mümkündür. Çünkü her ikisine de hayatın gölgesi 

düşmüştür. Mekânla ilgili değerlendirmeleri konumuz itibariyle bir kenara 

bırakırsak, o mekânda bulunan dervişlerle ilgili yapılan tarif dikkat çeker. 

Nurettin’e göre dervişler, tıpkı onun gibi, kalbi kırık kimselerdir. Onlara yüklenen 

bu vasıf, onun kalp kırıklığını hatırlatıcı niteliktedir. Yani o hâlâ gönül 

kırgınlığını atamamıştır. Bunun yanında, onun sevgiye duyduğu özlem, sevilmeye 

duyduğu ihtiyaç da sezilir. O kadınların kokularını alması, bastırılmış olan, bir 

kadını sevme ve ona dokunma, onu hissetme duyularının zaman zaman açığa 

çıktığına işarettir. Bu durum, onu dervişlik adabıyla çelişki içine sokar. Bunlar, 

bir dervişin kuracağı türden cümleler değildir. İşte bu durum da çatışmanın 

varlığını sezdirir.  

Bazı duyguların bastırılmasıyla göz ardı edilen bu çatışma, Ali Ağa’nın 

kızıyla konuşmaları sırasında tekrar ortaya çıkar. Kadın ona bir şeyler anlatır 

fakat o, konuşulanları dinlemek yerine kadının kıyafetine, gözlerine ve özellikle 

de ellerine yoğunlaşır. Ondan etkilenen derviş, “İçimdeki köylü “İblis’in kızı” 

diye düşünüyor; derviş ise beddua ediyordu. İkisi de şaşkınlık içindeydi” der 

(Selimoviç, 2010: 30). Georg Simmel, geçmişte alınan bir darbe sonucu bastırılan 

duyguların, bir fırsatını bulduğunda daha da şiddetli olarak ortaya çıktığını söyler 

(Simmel, 1999: 66). Buradaki sevilme ihtiyacı da küçük ayrıntıların 

anlamlandırılmasıyla büyük bir tutkuya dönüşerek ortaya çıkar. Nurettin, kötü 

işler peşinde olan bu kadını bir yandan sinsi, oyunbaz ve kötü ahlâklı olarak 

görüp ondan nefret ederken diğer yandan ondan hoşlanır. Ayrıca çözüme 

ulaştıramadığı bir çatışma daha ortaya çıkar: İçindeki köylü ve içindeki derviş 

arasındaki çatışma. Bu cümle, bireyin, bu çatışmanın üstesinden gelemediğini 

hatta bu çatışma sebebiyle bir nevi karakter bölünmesi yaşadığını ortaya koyar. 

Nurettin, bu hoşlanmada öyle ileri gider ki, bu kadını, eski sevdiğinin yerine 

koymaya çalışır ve onunla evlenmeyi bile düşünür. Bu duygusal çatışma, kitabın 

son bölümünde sona erer. Nurettin, eski sevdiğinin oğlunun, kendisinin 

bulunduğu tekkeye gönderildiğini öğrenir. Onunla yaptığı konuşmayla her şeyi 

tekrar hatırlar. Onu unutamadığı için kimseyle evlenmemiş, yaşadığı olayları 

hazmedemediği için kimseye sevgi gösterememiştir. Adeta bu gönül 

kırgınlığından dolayı insanlardan öç almıştır. Hayatında yaptığı seçimleri gözden 



geçirir ve sonuçta şuna kanaat getirir: “Lanetlenmiştir insan, geçmediği yolların 

özlemini çeker daima” (Selimoviç, 2010: 427).  

 

Bireyin Toplumla Çatışması 

Toplumsal çatışmaların yoğunluğu ve boyutları, içinde yaşadığımız 

toplum tarafından belirlenir. Eğer o toplumda belirli bir düzen hâkimse ve 

gelenekler oturmuşsa, ikilem yaratabilecek seçenekler sınırlı olur. Bireyin 

yaşayacağı çatışmaların da buna bağlı olarak şiddeti azalır. “Ama büyük ölçüde 

çelişik değerlerin ve bütünüyle farklı yaşam biçimlerinin yan yana olduğu hızlı bir 

geçiş dönemi yaşayan bir toplumda bireyin yapmak zorunda olduğu seçimler çok 

yönlü ve zordur” (Selimoviç, 2010: 20). Bu durumda birey farklı seçimler 

yapabilir: Toplumun beklentilerine paralel bir seçimi olabilir, topluma karşı asice 

davranıp sadece kendini düşünmeyi tercih edebilir, dünya ile irtibatını tamamen 

kesebilir vb.  

Reich, toplumsal çatışmaların kaynağını öyle açıklar: “Dış dünyaya 

dönük güdü dışımızdaki nesnelere yönelir ve dış dünyanın yasaklarıyla karşılaşır. 

Demek ki karşımıza çıkan soru, dış dünyanın koyduğu yasağın enerjisini hangi 

kaynaktan aldığıdır. Oysa gerçekte, yasaklamanın yalnızca içeriği dış dünyadan 

gelir, enerjisiyse bireysel Ben’in enerji dağarcığından. Dış dünyanın baskısı 

kişinin birleştirici eğiliminde bir çatlamaya, bir ayrışmaya yol açar; böylece, 

güdünün biri öbürünün karşısına dikilir ya da aynı güdü iki parçaya bölünür, 

eğilimlerin biri dış dünyaya yönelirken öbürü Ben’e yönelir”(Reich, 2010: 284). 

Birlik hâlindeki bir güdünün parçalanmasının ardından bu parçalardan birinin 

öbürünün karşısına dikilmesi gelir. O zaman, dış dünyanın koyduğu yasağın 

neden karşıt enerjiyle etkili olabildiği anlaşılır.  

Bu duruma maruz kalan insanlar genellikle neyle karşı karşıya 

olduklarının farkında olmaz. Bir çatışmanın tam ortasında durduğunun farkına 

varmış olanları ise başka sorunlar bekler. Bu kez de doğru kararı vermek 

konusunda sıkıntı yaşarlar. Bir çatışmayı çözmek, ikilemin birinden 

vazgeçebilecek cesarete sahip olmayı gerektirir. Kendisini yeterince mutlu ya da 

güvende hissetmeyen insanlar ise bu cesareti gösteremez. Böylece çatışma daha 

da şiddetlenir.  

Derviş ve Ölüm romanına, yapılan bu açıklamalar ışığında baktığımızda, 

romanın arka fonunda toplumsal bir mesele olan “savaş”ın bulunduğunu görürüz. 

Savaşlar, toplumların ruhsal dengesini bozan önemli etkenlerden biridir. Aynı 

zamanda bir geçiş dönemidir. Bu dönemde insan davranışlarında anormallikler 

görülebilir, toplumdaki adalet kavramı çökebilir ve erdemli davranışlar, yerini 

kötü davranışlara bırakabilir. Bu durum, toplumun huzurunu bozar ve 

düzensizliklerden oluşmuş “düzen” sorgulanmaya başlanır. Nurettin, tam da böyle 

bir dönemde karşımıza çıkar. Onun yaşadığı çatışmaların altında yatan sebepler 

toplumsaldır. Bu çatışmalarla başa çıkamayınca onları içine atmıştır. 

Sadık Yalsızuçanlar, kitaba yazdığı “Önsöz”de çatışmayla ilgili şu 

tespitlere yer verir: “Okuyacağınız eser, ahlakî olanla politik olan arasındaki 

çatışmayı eksene alması, geleneksel bilgeliğin modern zamanlarla karşılaşmasını, 



‘öteki’nin ölümü üzerinden adaleti sorgulaması bakımından son derece değerli 

bir hikâyedir; çok önemli bir meseleyi önümüze getirir” (Selimoviç, 2010: 9). 

Gerçekten de romanın genel çatışması, ahlakî olanla politik olan arasındadır. 

Eserde yer alan diyaloglarda “suçluluk”, “iyilik”, “dostluk” gibi kavramlara, 

bunların karşıtlarıyla oluşturulan ikilemler vasıtasıyla göndermeler yapılır.  

Romanın ilk çatışması, Hıdrellez’le ilgilidir. Bu bölümde, “insanların 

fesahatleriyle geceyi dahi günaha bürüdüğü bu gece kendi iç muhasebesinde 

insanlara acıyan ve gidişatı kötü gören, bununla beraber, kendi konumuyla da 

çok barışık olmayan Şeyh Ahmed Nureddin’i etraflıca müşahede ederiz”(Coşkun, 

2003: 69). Burada çatışmaya, iç ve dış dünyalar arasındaki farklılık sebep olur. 

Nurettin, iç dünyasında mutlu değildir. Kardeşinin hapiste olmasının verdiği 

kaygı ve bu durumda hiçbir şey yapamamanın sıkıntısı ile uğraşır. Fakat dış 

dünyada herkes mutludur. Bu gece, boş gönüllerin dolduğu, sevenlerin kavuştuğu 

bir gecedir. Nurettin, tüm doğayı ve insanlığı cezalandırmak ister. Çiçekleri 

yolmayı, kuşları boğmayı, yani hayatı adeta susturmayı düşünür. Bu öfkeli tavrı, 

kendi kendisinden korkmasına sebep olur. Nurettin bu düşüncelerinde, iç 

dünyasındaki sessizliği, karamsarlığı ve donmuşluğu dış dünyaya da uygulamak 

ister. İçinde bastırdığı tüm duyguların açığa çıkması, onun böyle aşırı uç ve 

şiddete dayalı düşüncelere meyletmesinin sebebidir.  

Romanda, toplumdan kaynaklanan diğer bir çatışma ise “suçluluk”la 

ilgilidir. Nurettin, tüm bu sıkıntılarla uğraşırken bir olay yaşanır. Polisler, gecenin 

yarısı bir hırsızı kovalar. Hırsız, tekkenin içine girip orada saklanır ve böylece 

polisler tarafından yakalanmaktan kurtulur. Nurettin, ona yardım etmek ya da 

etmemek konusunda çelişkiye düşer. Sonunda onu görmezden gelmeye karar 

verir. Gürültüleri duyunca kapıyı kilitlemeyerek onun içeri girmesini sağlamış, 

daha sonra da polisleri çağırıp onu yakalatmamıştır. Aslında bu tavır bile onun bir 

taraf olduğunu gösterirken o, kendisinin farkında değildir. Onu ikileme düşüren 

ve çatışmaya sevk eden, bu hırsızın gerçekten suçlu olup olmadığıdır. Belki de o, 

suçsuz olduğu hâlde hapse atılmaya çalışılan biridir. Genelde bu gibi durumlarda 

adalete güvenilir, polislerden kaçan kişinin suçlu olduğundan şüphe duyulmaz. 

Nurettin’in böyle bir ikileme düşmesinin nedenlerinden biri, dönemin kötü 

şartlarından kaynaklı olarak adalet sisteminin eskisi kadar adaletli olmayışıdır. 

Nitekim savaş dönemlerinde böyle düşüncelere de bunu doğrulayan uygulamalara 

da rastlamak mümkündür. İkinci sebep ise, kardeşinin hapiste olmasıyla ilgili 

olabilir. O, kardeşinin suçsuz olduğu hâlde hapse atılmış olabileceğini hatırlar ve 

kendi yaşamıyla karşılaştığı bu olay arasında bir bağ kurar. Tam olarak 

çözemediği bu ikilem, romanın ilerleyen bölümlerinde farklı farklı seçimlerle 

karşımıza çıkar. Sorgulamalarına devam eden Nurettin, bir seferinde onun suçlu 

olduğunu düşünür ve yakalanmasını ister. Başka bir seferde ise onun henüz 

yakalanmamış olduğuna sevinir. Bunca çelişkinin kaynağı ise Nurettin’in sarsılan 

değerler dünyasında gizlidir. Zaten Molla Yusuf’a başından geçen bu olayı 

anlattığı sırada sorduğu şu soru, onun kafasının karışıklığını ifade etmeye yeter: 

“Kötülüğü gizlemek mi yoksa ihtiyacı olana yardım etmemek mi daha 

kötüdür?”(Selimoviç, 2010: 75). Molla Yusuf, Nurettin’in kararının ne olduğunu 



sorar. Bu kez de şu cevabı alır: “Bilmiyorum. Günahtan korkuyorum. Suçlu ise, 

onu gizlemek hem bizim için, hem tekke için kötü olur; ama suçlu değilse ve biz, 

kendisini yetkililere teslim edersek, günaha girmiş oluruz. Oysa kimin suçlu kimin 

suçsuz olduğunu insanlar değil, yalnız Allah bilir” (Selimoviç, 2010: 76). Burada 

konuşan, “Derviş” Ahmet Nurettin’dir. Bu kez insanî güdülerle tasavvufî 

söylemler arasında kalır. Tasavvufî söylemler kalıplaşmıştır fakat hayat sürekli 

devinim hâlinde olduğu için esneyemeyen kalıplar, kırılmaya mahkûmdur.  

Kitabın dikkat çekici çatışmalarından biri, Kadı Aynî Efendi ile Derviş 

Ahmet Nurettin arasında geçendir. Bu çatışma, Nurettin’in, kardeşini sormak 

amacıyla Kadı’nın huzuruna çıkmasıyla başlar. Kadı’nın eşi, kardeşi Hasan’ın aile 

servetinden vazgeçmesini sağlamak için Nurettin’den yardım istemiştir. O, bu 

kozu kullanarak kardeşini hapisten çıkarmayı planlar. Konuyu kardeşinden açar. 

Derdini anlatmaya başlar. Kardeşini ve onun suçsuzluğunu savundukça Kadı, ona 

üst perdeden bir seslenişle; Kur’an-ı Kerim’den seçtiği ayetlerle cevap verir. 

Derviş, sonunda dayanamaz ve kendisi de konuya uygun ayetlerle Kadı’ya cevap 

vermeye çalışır, ne yazık ki başarılı olamaz.  

Kadı, Nurettin’in kardeşini bir dinsiz, bir günahkâr kabul eder ve ayetleri 

de ona göre seçer. Kardeşini iyi tanıdığını ve onun kötü bir şey yapamayacağını 

söylediğinde ise ona, dinsizlerin yardımcısı ve destekleyicisi olmamasını 

öğütleyen bir ayet söyler. “Ama kardeşim o benim” diye isyan ettiğinde ise; 

“Babalarınızı, çocuklarınızı, kardeşlerinizi, karılarınızı Allah’tan, 

Peygamberimizden ve Hak yolundaki iyiliklerden daha çok seviyorsanız, Allah’ın 

lütfunu beklemeyiniz” şeklinde cevap verir (Selimoviç, 2010: 156). Nurettin’in 

değerlendirmesine göre, Kadı’nın bu üstünlüğünün sebebi, onun ileri sürdüğü 

sebeplerin Allah’a, kendisininkilerin ise insana dayanmasıdır. O, meselelerin 

üstüne çıkar, Yaradan’ın diliyle konuşur; kendisi ise kendine ait küçük derdini 

insan adaletinin basit terazisine yerleştirmeye çalışır. Nurettin de kendi olayını 

ebediyet ölçütlerine yükseltir. Fakat bu kez, mesele, kardeşinin meselesi olmaktan 

çıkar. En önemlisi de aynı şeyleri söyledikleri hâlde, ayrı şeyler ifade etmeleridir.  

Kadı bununla kalmaz. Nurettin, Hasan’ı mirastan vazgeçemeye ikna 

ettiğini anlatır, tam konuyu kardeşine getirecektir ki, Kadı, “isteyen zayıftır ama 

isteyenden istenen şey de zayıftır” der. Bu da Nurettin’e, çatışma sırasında 

vurulan son darbe olur. 

Aslında Kadı, Nurettin’in kardeşini peşinen yargılamış ve günahkâr, suçlu 

bulmuştur. Bu kişisel durumu evrensel bir kavrama çevirerek dinî 

yorumlamalarda bulunmuştur. Takındığı tavır yanlıştır. Nurettin’in bu durumu 

fark edip, bu kör kuyudan kurtulamamasının nedeni ise kendine olan güveninin 

zayıflığıdır. Daha önce de belirtildiği gibi, hayat karşısında deneyim kazanmamış, 

kendi değerlerini oluşturamamış insanlar, haklı olsalar bile, kendilerine 

güvenmedikleri, kendilerini güçsüz hissettikleri ve söylemek istediklerini doğru 

ifade edemedikleri için böyle yenilgilere mahkûm olurlar. Nurettin’in başına 

gelen de budur. Burada ayrıca Kur’an-ı Kerim üzerinden yürüyen bu çatışma 

göstermiştir ki “Allah’ın günahkârlar hakkında söyledikleri, günahkârları 



belirleyen birine karşı kullanılınca Kur’an-ı Kerim bile tehlikeli 

olabilir”(Selimoviç, 2010: 157).  

Hayatın Nurettin’i sürüklediği en derin ikilem ise, karşısında durup 

mücadele ettiği, kardeşinin öldürülmesine sebep olan Kadı’nın yerine geçmesidir. 

Derin çatışmalar içerisinde olan insanlar zamanla karar verme yetilerini 

kaybetmeye başlar ve ayrıca tepkilerini de kontrol edemez hâle gelirler. 

Çatışmalarıyla baş edemeyen Derviş, tam da bu aşamaya geldiği dönemde 

yalıtılmış hâlden kurtulur, hayata karşı mücadele etmeye, yaşananlara tepkisini 

göstermeye karar verir. Halkı isyana teşvik eder. Çarşı esnafından Hacı 

Sinanneddin’in tutuklanmasına sebep olur. Halk, onun tutuklanmasına tepki 

gösterir ve isyan başlar. Bu isyan sonucunda yönetimin başındakiler kaçar. 

Bunlardan sadece Kadı Aynî Efendi kurtulamaz ve öldürülür. Onun ölümü 

üzerine halk, Nurettin’in kadı olmasını ister. Bu, Nurettin’in beklemediği bir 

durumdur. Çünkü o sadece yönetimden, öldürülen kardeşinin intikamını almak 

istemiş fakat işler pek de onun planladığı gibi gitmemiştir. Dervişlik hırkasını 

sırtından tamamen çıkaran Nurettin, artık dünya işlerinden sorumlu hâle gelir.  

İsyanın çıktığı sırada, Nurettin, birden kendini sloganlar atarak yürüyen 

kalabalığın arasında bulur. Daha sonra bu isyandan, şehrin dışına kaçar. Şehrin 

dışına çıkar ve yaşananları uzaktan izler. Bu sırada içinden şunları geçirir: 

“”Yakında kar yağacak diye konuştum kendi kendime. Ve bu beni 

ilgilendirmedi. Başıboş bir insan gibi yürümeye çalıştım. “Çoktandır buralara 

gelmemiştim dedim. Ama dediğim gibi beni etkilemedi. Seksek oynayan çocukları 

gördüm. “Şaşılacak şey, çocuklar seksek oynuyor dedim. Ve işin tuhafı bu beni 

ilgilendirdi”(Selimoviç, 2010: 370). Bu ilk bakışta anlamsız ve birbirinden 

bağımsız gibi görünen cümleler aslında Nurettin’in zihnindeki kısa süreli bir 

çatışmanın işaretçisidir. Bu iç konuşmanın ilk cümleleri, Nurettin’in 

yaşananlardan kendini soyutlamaya çalıştığına işarettir. Kendince meşguliyetler, 

farklı merak konuları bularak sırtını döndüğü şehirde yaşananları unutmaya 

çalışır. Çocukların oyun oynaması ise onu asıl ilgilendirendir. Büyükler 

birbirleriyle anlaşamaz, birlik, bir bütünlük, bir uyum oluşturamaz ve bu nedenle 

yakıp yıkarken; çocuklar birlik, uyum, mutluluk ve barış içinde oyun 

oynamaktadır. Nurettin’in bu tespiti önemlidir.  

Değerlendirme 

Çalışmamızın ilk bölümünde çatışmanın, hem psikolojide hem de 

sosyolojide karşımıza çıkan çok yönlülüğü nedeniyle tanımlanması pek de kolay 

olmayan bir terim olduğu ortaya konulmuştur. Bu kavramın hem bireysel hem de 

toplumsal yönü olduğu anlaşılmıştır. Bireyin, kendi iç dünyasında yaşadığı 

ikilemler sonucunda çatışmaya düşmesi iç çatışmayı oluşturur ve bu daha çok 

psikolojik incelemeye müsait bir örnek teşkil eder. Birey eğer çeşitli değerler 

bağlamında toplumla çatışıyorsa, bu, toplumsal bir çatışmayı meydana getirir ki 

bu durum sosyolojik incelemeleri gerektirir.  

Çalışmamızın ikinci bölümünde çatışmalar ikiye ayrılmış ve bunlar 

kitapta öne çıkan örneklerle pekiştirilmiştir. Yapılan incelemeler şu sonuçları 

vermiştir: Tüm çatışmaların ortak noktası ve romanın gövdesi, Derviş’in 



inançlarıyla dış dünyanın acımasızlığı arasında meydana gelen ikilemler ve bunun 

sebep olduğu çatışmalardır. Dış dünya ile iç dünya arasındaki gerilim ve adalet 

anlayışı, hem romanın özü hem de çatışmaların kaynağıdır. Geleneksel bilgelikle 

modern yaşamın adaletsizliği arasındaki ikilemler, çatışmaları doğuran ve 

şiddetlendiren etmenlerdir. Ahlaki olanla politik olan arasındaki çatışmalar hem 

birey hem de toplum kaynaklı çatışmalara sebep vermiştir. Romanın problemli 

başkahramanı Nurettin’i bu çatışmaları esas alarak incelemek, onun 

davranışlarının sebeplerinin daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Onun, yaşadığı 

çatışmalar sonunda yaptığı seçimler, hem romanın gidişatını hem de kahramanın 

kaderini belirlemiştir. Bu da, adı Derviş ve Ölüm olan bu romanda geçen “derviş” 

ve “ölüm” kavramlarının anlam boyutuna bir yeni halka daha eklenmesine sebep 

olmuştur. Bu roman, yüzeysel bir okumaya tabi tutulduğunda bu kavramların, 

dervişin ölümünü çağrıştırdığı söylenebilir. Fakat roman, ikilemler ve çatışmalar 

bağlamında bir derin okumaya tabi tutulduğunda görülür ki burada aynı zamanda 

kahramanın içindeki dervişliğin, yaşadığı çatışmalara bağlı olarak öldüğü, yok 

olduğu ifade edilmektedir.  
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TEZKİRELERE GÖRE SELANİKLİ DİVAN ŞAİRLERİ 

 

Tuğba AYDOĞAN
*
 

 

Balkanlar’da uzun yıllar süren Türk hakimiyetinden bilim, kültür ve sanat 

kendine düşen payı almış ve bölgede bu açıdan büyük bir gelişme görülmüştür. 

Balkanlar’da bugün mevcut pek çok merkezi yerleşim birimini şehir haline 

getirenler Türklerdir. Bu yüzden Balkanlar'da yakın zamana kadar hangi ırktan 

olursa olsun bir kimsenin şehirli sayılabilmesi Türkçe bilme şartına bağlıydı. 

Şehirlerin Osmanlı medeniyeti doğrultusunda gelişme aşamasında bilim, 

kültür ve sanatın alt yapısı olan medrese, mektep, tekke ve zaviyeler tesis edilmiş, 

ardından bilim, kültür ve sanatın ilk temsilcileri bu topraklarda boy vermeye 

başlamıştır. Burada Türk edebiyatının ilk örneklerine II. Bayezid döneminde 

(1481-1512) rastlanır. Bu tarihten sonra ise Edirne, Gelibolu, Saraybosna, Serez, 

Vardar Yenicesi, Üsküp, Manastır, Filibe, Selanik, Sofya ve Belgrad gibi önemli 

kültür merkezlerinden ve bunlardan daha az öneme sahip başka şehirlerden 

yüzlerce şair ve yazar yetişmiştir. Bunların içinden dilimizin ve edebiyatımızın 

önemli temsilcileri arasında sayılabilecek çok sayıda büyük sanatçının da 

yetiştiğini özellikle belirtmek gerekir.  

Osmanlı kültür coğrafyasına bakıldığında edebiyat tarihimize katkıda 

bulunan şairlerin büyük bir bölümünün Balkanlar’daki şehirlerde doğduğu 

görülecektir. Bir başka ifade ile Osmanlı devletinin şair kadrosunun önemli bir 

bölümünü Rumeli yetiştiriyordu denilebilir. (İsen, 1997: 514-515) 

Türk milletinin Balkanlar’la ilişkisi çok erken dönemlerde başlamıştır. 

Türkler V. yüzyıl başlarından itibaren Balkanlar’a girmeye başlamışlardır. XI ve 

XII. yüzyıllarda Peçenek, Kuman ve Uz Türkleri Balkanlar'a yerleştiler, XIII. 

yüzyıl ortalarında da muhtemelen Moğol istilasından kaçan Sarı Saltuk ile 

sonradan onun adıyla anılan Türkmen aşireti Balkanlar'a geçti ve Dobruca 

dolaylarında ilk Müslüman Türk cemaatini meydana getirdi. Ancak Balkanlar’la 

asıl uzun süreli ve kalıcı ilişkiler Osmanlılar zamanında başlamış ve günümüze 

kadar da devam etmiştir. Osmanlılardan bu ilişkiyi ilk başlatan Orhan Gazi'nin 

büyük oğlu Rumeli Fatih'i adıyla anılan Süleyman Paşa'dır. Onun 1354 yılında 

Çanakkale Boğazı'nı geçerek Gelibolu'ya ulaşmasıyla başlayan fetih harekâtı, 

kendisinden sonra dalgalar halinde devam etmiş ve Balkanlar kısa bir süre sonra 

Osmanlı devletinin en önemli kanatlarından biri haline gelmiştir. (İsen, 1997: 

512-513) 

Balkanlar’da Türk kültür ve edebiyatının yüzyıllar öncesine dayanan bir 

geçmişi vardır, ancak Osmanlı devletinin erken döneminden itibaren varlık 

gösteren, kendine özgü bir şekilde yapılanıp gelişen Balkan Türk Edebiyatı ilk 

yazılı eserlerini XV. yüzyılın sonlarına doğru vermeye başlamıştır. XVI. yüzyıla 

gelindiğinde Osmanlı edebiyat eserlerinin büyük bir kısmı Balkanlar’da vücuda 

                                                           
* *Arş. Gör., Celal Bayar Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 

MANİSA. tu_aydogan@hotmail.com 



gelmiş, bölgede neredeyse her bir şehir; bir kültür ve sanat merkezi halini 

almıştır. (İsen, 1997: 514-515) 

İstanbul’un fethine kadar Edirne, Gelibolu, Serez, Vardar Yenicesi, 

Üsküp, Manastır, Filibe, Belgrat, Prizren, Priştine gibi Osmanlı devletinin önemli 

kültür merkezlerinden birisi olan Selanik, bugün de Balkanlar’ın önemli kültür 

merkezlerinden biridir. (İsen, 1997: 79)  

Günümüzde Yunanistan’ın sınırları içinde bulunan ve tarihî bir şehir olan 

Selanik Osmanlı coğrafyacıları tarafından “İstanbul’un bir parçası” olarak 

tanımlanır. 1912’ye kadar çeşitli ve çok kültürlü nüfusu ile kozmopolit bir özellik 

göstermiş, XIX. yüzyılda Tuna üzerindeki Rusçuk ile birlikte Osmanlı devletinin 

en modern şehri olmuştur. (Kıel, 2009: 352) 

Şehrin Türkler tarafından fethi XIV. yüzyılın ikinci yarısında I. Sultan 

Murad devrinde, Çandarlı Kara Halil Paşa tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu 

tarihten sonra şehir, II. Sultan Murad (1421-1451) devrine kadar zaman zaman 

Bizans-Osmanlı-Venedik idaresinde kalmıştır. Selanik 1430 tarihinde padişah II. 
Murad’ın yönettiği bir Osmanlı ordusu tarafından fethedilmiş, böylece kesin 

olarak Osmanlı devletine katılmıştır. XV. yüzyıl boyunca kente Anadolu'dan 

getirilen çok sayıda Türk yerleşmiştir. II. Murad, şehirde dirlik ve düzeni 

sağlamış, ticareti canlandırmıştır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Pala, 1991: 13-18) 500 

yıla yakın bir süre boyunca bir Osmanlı şehri olarak kalan Selanik, Osmanlı 

idaresinin ilk iki asrı düzen içinde, sakin ve barışçıl bir ortamda geçmiştir. Bu 

durum, asayişin sarsılmasına yol açan Girit savaşları (1645-1669) yüzünden 

değişmiştir. (Kıel, 2009: 355) 

 Şehri 1590’lı yıllarda gören Seyyah Aşık Mehmet burada yedisi kiliseden 

çevrilme on bir Cuma camisi ve yetmiş seksen dolayında mahalle mescidinin 

olduğunu; etrafının tamamen surlarla çevrili bulunduğunu, bir bedestenin, bir çok 

hanın, sekiz dokuz hamamın yer aldığını ve ziyaret ettiği Yahudi havrasının, 

kütüphaneli birkaç katlı eğitim yeri durumunda olduğunu belirtir. (Kıel, 2009: 

355)  

1668 yılında Selanik’i ziyaret eden Evliya Çelebi, çokça methettiği 

Selanik şehrinde selatin, vükela ve vüzeraya ait yüz elli cami ve mescit olduğunu 

söyler, kırk sekiz kadar Müslüman mahallesinden bahsederek Büyük Ayasofya 

Camii, Eski Camii, Sultan Hortaç Camii ve Cezerî Kasım Paşa Camiini uzun 

uzun anlatır. On bir hamamdan ve özellikle Bey Hamamı’ndan söz eder. Selanik 

Kalesi, Kelemerye Kalesi, beş yüz adet dükkandan oluşan Mısır çarşısı ve Selanik 

limanı, Evliya Çelebi’nin bizzat görüp tasvir ettiği yerlerdir. Evliya Çelebi 

Selanik’in çok canlı bir ticarete sahip olan Bedesteni, pazarları, kahvehanesi, 

darüşşifaları, değirmenleri, ticaret hanları, kervansarayları, çeşmeleri ve akarsuları 

hakkında da bilgiler verir. Ayrıca Evliya Çelebi, Selanik’te yetişmiş tabiat sahibi, 

zeki, akıllı, olgun, temiz sözlü yüzlerce adet musannif, müellif ve şair olduğunu 

da belirtir. ( Kahraman, 2011: 139-167) Bu devirden sonra Evliya Çelebi’nin 

Seyahatnamesi’nde bahsettiği eserlere daha yenileri eklene gelmiştir. (Bkz. 

Ünver-Demiroğlu, 1990: 1440-1443)  

http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Murat
http://tr.wikipedia.org/wiki/II._Murat
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1
http://tr.wikipedia.org/wiki/15._y%C3%BCzy%C4%B1l
http://tr.wikipedia.org/wiki/Anadolu
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1


Atatürk’ün doğduğu ve asırlar önce Türk ve Müslüman karakterine 

kavuşmuş olan Selanik şehri, birçok Osmanlı şairi, yazarı ve ilim adamının 

doğum yeridir. Bunların arasında Selanikî Mustafa, Müneccimbaşı Ahmed ile 

Mevlevî şairi Akif, Cemal, Hasan Daniş, Esad Dede, Hâmî Efendi, Meşhurî ve 

Osman Nuri bulunmaktadır. ( Ünver-Demiroğlu, 1990: 1437; Kıel, 2009: 357)  

Klasik Türk edebiyatının temel kaynaklarından olan tezkireleri gözden 

geçirerek, bu eserlerde şairlerin hayatları, eserleri ve sanat anlayışları hakkında 

verilen bilgileri toplu biçimde sunacağımız bildirimize konu edindiğimiz, Selanik 

doğumlu on dört şair mevcuttur. XVI. yüzyılda yazılan Sehi Bey’in Heşt Behişt 

isimli tezkiresinden başlayıp Fatin Davud’un XIX. yüzyılda yazdığı Hatimetü’l-

Eş’ar’ı da dahil olmak üzere, bu dört asırda yazılan yirmi sekiz tezkirede adları 

geçen Selanikli şairlerin isimleri şöyledir: Ahmed Dede, Bâkî, Behçet, Emin, 

Esad, Mânevî, Meşhurî, Mu’in, Necahi, Tab’î, Yümnî, Sun’î, Şairî, İlmî. 

Bildirimize Selanik’te doğmayan ancak sonradan herhangi bir vesileyle Selanik’e 

gelen ve sonrasında hayatının bir kısmını yahut tamamını burada geçiren şairleri 

dahil etmedik.  

 

1.AHMED DEDE (ö.1702):  

Müneccimbaşı Ahmed Efendi ünvanı ile bilinen Ahmed Dede, “Âşık” 

mahlasını kullandı. İlim tahsil etmek maksadıyla Selanik Mevlevihanesi şeyhi, 

Şeyh Mehmed Dede’nin sohbetlerinde bulundu ve kendisinden el alarak 

Mevlevîliğe intisap etti. Müftü Abdulllah Efendi’den de ders alan Ahmed Dede, 

yirmi dört yaşındayken İstanbul’a gelerek, Galata Mevlevîhanesi’nde Arzî Dede 

Efendi’nin hizmetinde bulundu. Daha sonra Arzî Dede Efendi’nin de izniyle 

Kasımpaşa Mevlevîhanesi şeyhi Seyyid Fazıl Halil Efendi’nin on sene yanında 

bulunarak ondan tefsir, hadis ve fıkıh dersi aldı. Yine İstanbul’da Salih Efendi ve 

Müneccim Muhammed Efendi’den ders aldı. Daha sonra Edirne’ye dönen Ahmed 

Dede, Sultan Mehmet tarafından müneccimbaşı tayin edildi. On sekiz sene bu 

görevde kalan şaire Kudüs payesiyle on iki adet arpalık bağışlandı. Edirne’den 

Mısır’a hicret eden Ahmed Dede, orada iki yıl kalarak sonrasında on iki yıl 

ikamet edeceği Mekke’ye geldi. Şairin Beytü’l-haram’a olan aşkını ve hasretini 

anlattığı şiirinden birkaç beyit şöyledir: 

“Ka‘be’dir kıble-i ümmîd-i cihân     

Mahv olur anda günâh u ‘isyân 

      … 

Eyledi dîdemi pür-âb benim 

Hasret-i rü’yet-i mîzâb benim 

    … 

Serde sevdâ-yı tavafî der-kâr 

Dilde dâg-ı hacerü’l-es‘ad var 

     … 

Varıp ol cāda mücâvir olsam 

Feyzmend-i dem-i âhir olsam”  



Mekke Mevlevîhanesi’nde şeyhlik yapan Ahmed Dede, yetmiş yaşını 

aşkınken burada vefat etti. Hz. Hatice’nin kabrinin yakınına defn edildi.  

Astronomi, matematik, musiki ve daha birçok alanda sayısız eseri olan 

Ahmed Dede daha çok Arapça yazdığı "Câmiü’d-Düvel" adında ve 

"Müneccimbaşı Tarihi" olarak da anılan eseriyle meşhurdur. Ahmed Dede, tıp 

ilmine ait Tuhfetü’l-Müminîn’i, Kadı Azdüddin’in ahlakla ilgili olan eserini 

bunun yanında Ahlâk-ı Aduyye’yi ve Mevlânâ Usam’ın Farsça İstiâre Risalesi’ni 

şerh etmiş; Letâif-i Ubeydî’yi Türkçeye tercüme etmiştir. Üç dilde şiir yazabilen 

Ahmed Dede’nin şiirleri düzgün ve akıcı; nesri ise oldukça kuvvetlidir. Bu beyit 

şaire aittir: 

“Nev-kîse-i zamâneden ihsân uman kişi 

Hayfâ dirîg sûret-i gülden gül-âb umar” 

(İnce, 2005: 190-198; Genç, 2000: 20-24) 

 

2.BÂKÎ-İ SELÂNİKÎ: 

Selanik’te doğdu. Zarif, nazik tabiatlı ve hoş sohbet bir kimseydi. Arapça 

ve Farsça’yı çok iyi bilirdi. Zamanının şairleri tarafından beğenilmiştir. Bâkî’ye 

ait bir beyit şöyledir: 

“Beyânuñ cânı yürek yagı cigerler kanı 

Ana beş beş togura sencileyin oglanı” 

(Solmaz, 2005: 239) 

 

3.BEHÇET:  

Ali Namık Paşa’nın oğlu olan Mehmed Behçed Selanik’te doğdu. 1835 

yılında babasıyla beraber İstanbul’a geldi. Mekteb-i harbiyeye devam etti. Arapça 

ve Farsça ilimlerinde olan bilgisi gereğince İstanbul’da çeşitli memuriyetlerde 

bulundu. 1876 senesinde hâcelik, 1878 senesinde sâlise rütbesi verildi. Sonra 

zabtiye meclisi azası sınıfına alınmıştır. İnşada usta biriydi. Aşağıda bir gazeli 

nakl edilmiştir: 

 “Bilinmez nice gündür ey sabâ yârim ne âlemde  

Kiminle salınır ol lâle-ruhsârım ne âlemde  

 

Acep kimlerle leb-ber-leb safâlar itmede ol şûh  

Gül endâmım efendim lebi gül-nârım ne âlemde  

 

Var ey bâd-ı seher cânânımın devlet-sarâyına  

Yatar mı hâb-ı istiğnâda hünkârım ne âlemde  

 

Kimin gamhânesin rûşen ider nûr-ı cemâliyle  

Lebi goncem benim yâr-i vefâdârım ne âlemde  

 

Gelir mi hâtır-ı pür-nûruna ben bendesi âyâ  

Acep der mi ki ol Peyrevi bîmârım ne âlemde 

 (Çiftçi, 2007: 73) 



 

4.EMİN (ö.1124/1712): 

Asıl adı Mehmed olan şair, Naziri-zâde adıyla şöhret bulmuştur. Birçok 

alanda ilim tahsil ettikten sonra padişahın hizmetlerinde bulunmuş, kendisine 

kapıcıbaşılığı payesi verilmiştir. Farsça yazdığı bir rubainin beğenilmesi üzerine 

Kıbrıs’a defterdar tayin edilmiş ve 1712 yılında burada vefat etmiştir. Şiirleri 

temiz ve parlaktır. Tarih düşürmede hayli mahareti vardır. Arapça ve Farsça’yı 

çok iyi bilen şair, musiki ilminde de söz sahibidir.  

(İnce, 2005: 180-181; Çapan, 2005: 81) 

 

5.ES‘AD 

Şeyhzâde adıyla bilinen şair, 1620’de İstanbul’a yerleşmiştir. Müderris 

olan Es’ad Efendi’nin mürettep divanı vardır. “Elimdedir” redifli gazelinin iki 

beyti şöyledir: 

“Mâdâm câm-ı bâde-i işret elimdedir 

Miftâh-ı kâr-hâne-i devlet elimdedir 

 

Hüsrân-ı kâr-ı ‘ışk bilmezem dahı 

Sermâye-i mecâz u hakîkat elimdedir”  

 

(Altun, 1997: 20) 

 

6.DERVİŞ MÂNEVÎ (ö.1572): 

Tezkirelerde adı geçen iki tane Mânevî mahlaslı şair vardır ancak bir 

tanesi Selanikli diğeri ise Konyalıdır. Aşık Çelebi’nin Selanikli Mânevî’nin 

mahlasından bahsettiği cümle şöyledir: “Kendü Mevlevî, dersi Mesnevî’dür 

anuñçün mahlası Ma‘nevî’dür.” Mevlevi tarikatına bağlı ve hüsn-i hatla meşgul 

olan şair, Kur’an-ı Kerim yazmakla geçimini sağlardı. 1572’de vefat etmiştir. 

Esrar Dede, şairin yazdığı şiirleri okuyuşunu ve bu şiirleri dinleyenlerin 

halini şu cümlelerle anlatır: “Şi‘rin vech ile sūz u güdāz ve niyâz u ihtizâz ile okır 

ki işiden bî-ihtiyâr âh ider yâhûd yanmayam diyü bir taş kovığın penâh ider” Bu 

durumu benzer bir cümleyle Aşık Çelebi de ifade eder. Bu matla şaire aittir. 

 

“Devr ider Ka’be-i kûyunda senüñ leyl ü nehâr 

Raks ider Şemsî külâhıyla kamer mevlevî-vâr” 

(Genç, 2000: 480-481; Eyduran, 2009: 300; Kılıç, 2010: 823) 

 

7.MEŞHÛRÎ : 

Asıl adı Ahmet olan Meşhûrî memleketinde medrese tahsilini 

tamamlamıştır. Kimlerden nasıl bir eğitim aldığına dair bilgi yoktur. Bazı 

voyvoda ve mütesellimlere kâtiplik yapmış, bu sırada çeşitli yerleri dolaşmıştır. 

Selânik civarında çiftçilik yaparak vaktini geçiren şair, Farsça dersleri vermiştir. 

Aşağıdaki birkaç beyit şaire aittir:  

“Gün yüzün sevdâsı itdi bî-karâr-ı intizâr  



Subha dek oldum bu şeb encüm-şumâr-ı intizâr  

                             … 

Hâl-ı mâziden kıyâs it neş’e mütekabili  

Zevkine degmez bu âlemde humâr-ı intizâr  

 

Kıl teenni hırs ile itme meges gibi şitâb  

Ânkebûd-âsâ da olma vakf-ı târ-ı intizâr  

                           

Olmak istersen muammer hâtır-ı âzâd ile  

Çekme her bir kâm içün herbâr bâr-ı intizâr” 

 (Çiftçi, 2007: 378) 

 

8.MU‘ÎN (ö.1653): 

Kadı olan Mehmet Efendi Selanik’te doğdu. Gençliğinde İstanbul’a 

gelmiş, ilim tahsil etmiş ve çeşitli yerlerde kadılık yapmıştır. Zamanında tanınmış 

ve beliğ bir şair olan Mu‘în, ilim ve fazilet sahibi bir kimsedir. 1653 tarihinde 

vefat etmiştir. Aşağıdaki iki beyit onun bir gazelinden alınmıştır:  

“Hattıñ tahrîrini keşf-i rumûz-ı tâzedir derler 

Kitâb-ı hüsne târ-ı kâkülüñ şîrâzedir derler 

N’ola erbâb-ı dil ile bir dem düşürmezse dehânından 

Mu‘în’in şi‘rine şîrîn-zebân-ı tâzedir derler” 

(Abdülkadiroğlu,1999: 387; Altun, 1997: 58; Zavotçu, 2009: 206; Çapan, 

2005: 536) 

 

9.NECÂHÎ : 

Selanik civârında doğmuştur. Burada mukataa katipliği ve mübaşirlik 

yapmıştır. Müfettiş ve kadılarla sohbetlerde bulunup, onlarla arkadaşlık etmiştir. 

Çok sayıda şiir yazmış olan Necâhî’nin bazı şiirleri kayda değer olmasa da 

bazıları meclislerde anılırdı. Bu birkaç beyit ona aittir:  

“Genc-i ışk ile dil-i vîrânuñı mesrûr tut 

Zâhirüñ vîrâne olsun bâtınuñ ma’mûr tut 

    … 

Bûse vir gel dile cân almaga meşgûl olıcak 

Ki diyet lâzım olur kâtile maktûl olıcak 

 

 Hak budur saltanat-ı dehre tahassür çekmez 

Bir senüñ gibi efendiye kişi kul olıcak” 

(Eyduran, 2009: 357-358; Kılıç, 2010: 860-861) 

 

10.TAB‘Î (ö.1666): 

Öğrenim gördükten sonra sipahi olan olan Tab‘î’nin asıl adı Mehmed’tir. 

Bilgili ve karakter sahibi bir kimsedir. Eserlerinden iki beyit şöyledir:  

“Dil-i sûzâna hayâl-i hatt-ı dilber düşdü 

Gûyiyâ micmer-i pür-âteşe ‘anber düşdi 



 

Çeşm-i pür-nemde karâr eyledi ‘aks-i rûh-ı yâr 

Âb-ı sâfîye meger pertev-i ḫâver düşdi” 

(Çapan, 2005: 360-361; Abdülkadiroğlu, 1999: 229) 

 

11.YÜMNÎ (ö.1672): 

Asıl adı Mehmed olan Yümnî, ilim tahsil ettikten sonra İstanbul’a geldi, 

burada mülazımlık ve Rumeli’de çeşitli yerlerde kadılık yaptı. Asrın şairleri 

içinde mahir bir şairdir. Şiirlerinden birkaç beyit şöyledir:  

 

“Hançer-i dil-dûz ider her pâresin idüp şikest 

‘Âşukuñ destinde devrân câm-ı rahşân görmesün 

 

Derd-i âhum perde eyler dem-be-dem baht-ı siyâh 

Kasd ider kim mihr-i rûyuñ çaşm-i giryân görmesün 

 

Yümniyâ gül gibi çâk itme girîbânuñ sakın 

Dâg-ı mihri sînede zinhâr nâdân görmesün” 

(Abdülkadiroğlu, 1999: 532; Çapan, 2005: 736) 

 

12.SUN’Î: 

Alevî meşrep, güzel konuşan ve zarif bir kimse olan Sun‘î tımar sahibidir. 

Şairin mezhebi hususunda ihtilaflar yaşanmıştır, ancak Latîfî dehrî
1
 olduğu 

hükmüne varmıştır. Yine Latîfî tezkiresinde, onun ahlaken kötü yaratılışlı bir 

kimse olduğunu, yasak ve mahrem olan şeylerden sakınmadığını da söyler.  

Aşağıdaki matla Sun‘î’nindir: 

 

“ Kapuña halka-i zer olmagla ey mâh-likâ 

 Meh-i nev eyledi zülfüñ gibi kaddini dü-tâ” 

(Canım, 2000: 364-365; Eyduran, 2009: 9 )  

 

13.ŞAİRÎ:  

 “Memi” adıyla bilinen şair, saf gönüllü, çok ve latif söz söyleyen, güler 

yüzlü bir kimseydi. İstanbul’da Hasan Çelebi’den mülazım oldu ancak bu göreve 

başlayamadan vefat etti. Bu beyit şaire aittir: 

“Yolına cânum fedâ olsun didüm ol kâfirüñ 

Didi lâfı hoş gelür baña cihânda Şâir’üñ” 

(Kılıç, 2010: 1407) 

 

14.İLMÎ: 

Kendi vücuduna acı çektiren keyf ehli takımından, gönlü yaralı bir 

Mevlevi dervişiydi. Taze ve kudretli bir söyleyişi olan şaire ait bir beyit şöyledir: 

                                                           
1 Dehrî: 1.Dünyanın sonsuzluğuna inanıp öteki dünyayı inkar eden, ruhun da cesetle birlikte 

öldüğüne inanan. (Devellioğlu, 2004) 



“Tecerrüd mâsivâdan kalbi tathîr eyler ey ‘İlmî  

Mücerred ol mücerred Hakk’ı bulmak isteriseñ sen” 

(İnce, 2005: 516) 
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ALİ EZGER ÖZYÜREK’İN MUHACİRLER  

(BİTMEYEN GÖÇ) ROMANINDA  

BALKANLAR VE BALKAN TÜRKLERİ 

Rıza BAĞCI

 

 

Giriş 

Türk tarihinin enönemli hadiselerinden biri olan Rumeli’ye geçiş (Öztuna, 

1977: 270) gerçekleşmiştir. Orhan Gazi döneminde (1324-1362) gerçekleşmiştir. 

Türkler, Sultan Orhan’ın büyük oğlu veliaht Süleyman Paşa’nın komutasında 

1352’de Rumeli’ye geçmişlerdir. 1354’te stratejik önemi olan Gelibolu’yu 

almışlar, beş yıl içinde güney Trakya’yı fethederek bu bölgeye yerleşmişlerdir 

(İnalcık, 2009: 49). 1361’de Edirne alınmış, I. Murat (1362-1389), Yıldırım 

Bayezit (1389-1402), Çelebi Mehmet (1413-1421) ve II. Murat (1421-1431) 

devirlerinde ise Rumeli baştanbaşa fethedilerek bir Türk yurdu haline 

getirilmiştir. Anadolu’dan yüz binlerce Müslüman-Türk, dalga dalga bu 

fethedilen topraklara gelip yerleşmiş oralarda köyler, kasabalar, şehirler kurmuş, 

yerli halklarla barış içinde, bir arada yaşamanın güzel örneklerini vermiştir. 

Dolayısıyla 14. yüzyılın ikinci yarısıyla 15. yüzyılın ikinci yarısı, Balkanların 

Türkleşmesi, bir Türk vatanı haline gelmesi süreci olmuştur. 

Osmanlı Türkleri, 14. yüzyılın ortalarında başlayan Balkanlara yerleşme 

sürecine daha sonraki yıllarda Arnavutluk, Bosna-Hersek, Sırbistan, Bulgaristan, 

Romanya ve Macaristan’ın fethiyle devam etmiştir. Osmanlı İmparatorluğu’nun 

Avrupa’da ilerleyişi, 1683 II. Viyana kuşatması ve bozgununa kadar devam 

etmiştir. 

Türk tarihi açısından çok önemli bir kırılma noktası teşkil eden Viyana 

bozgunu ile yavaş yavaş da olsa Türklerin Avrupa’dan geri çekilme süreci 

başlamıştır. Fakat 19. yüzyılın sonlarına kadar, Türklerin Avrupa’da kitleler 

halinde yaşadığı topraklar değil de, Macaristan, Podolya, Ukrayna, Romanya gibi 

hükmettiği ülkeler elimizden çıktığından, imparatorluğun Avrupa Türkleri 

açısından büyük trajik olaylar pek yaşanmamıştır. 

Balkan Türkleri için asıl zor günler, acı olaylar ve İstanbul’a, Anadolu’ya 

kitlesel göç, 1877-1878 Osmanlı-Rus savaşı sonucunda yaşanmaya başlamış, 

bunu 1912-1913 Balkan Savaşı ve faciası takip etmiştir. I. ve II. Balkan Savaşları 

sonunda Osmanlı Devleti, bugünkü Trakya toprakları dışında hemen bütün 

Avrupa topraklarını kaybetmiştir. 

Balkan Türkleri için, Osmanlı Devleti’nin Avrupa topraklarından 

çekilmek zorunda kalması, çok acı olaylara mâl olmuş, milyonlarca evlad-ı 

fâtihan yüzyıllardır yaşadıkları vatanlarında tarifi imkânsız baskılara, zulümlere 

maruz kalmıştır. Bunun sonucu olarak da, evlerini, tarlalarını, bahçelerini, 

servetlerini oralarda bırakarak göç etmek zorunda kalmışlardır.  

Balkan Savaşı’ndan sonra, Trakya, İstanbul ve Anadolu, 1878’den beri 

görülmemiş derecede Müslüman muhacirlerle dolmuş, bunların sayısı iki milyona 
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ulaşmıştı. Muhacirlerin büyük bir kısmını yüzyıllardır balkanlarda yaşayan 

Türkler teşkil ediyordu. Fakat muhacirlerin içinde çok sayıda Arnavut, Boşnak ve 

diğer Müslümanlar da vardır (Findley, 2011: 175, 177, 202, 204). “O zamana 

kadar, birçok Türk’ün gerçek anavatanı Anadolu değil, Rumeli’ydi. Nitekim 

Selânik, devriminin (II. Meşrutiyet’in ilanı) beşiği olmuştu. Enver Paşa şu sözleri 

söylerken aslında birçok Osmanlı Türk’ü adına konuşmaktaydı: “400 yılın 

ardından Rumeli’den atılmak ve Anadolu’ya göç etmek: İşte bu, katlanılmaz bir 

şey.” Ama katlanmak zorundalardı” (Findley, 2011: 202). 

İşte bu büyük göçlerden birisi de, 24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan 

Antlaşması gereğince Türkiye’ye göç etmek zorunda kalan Yunanistan 

Türklerinin göçüdür. Lozan’da Yunanistan ile Türkiye masaya oturunca, 

karşılarına çıkan en önemli problemlerden birisi de, Yunanistan’daki Türkler ile 

Türkiye’deki Rumlar olmuştu. 

Türkiye ve Yunanistan, her iki devlet de, artık 30 Ağustos 1922’de Türk 

ordusunun Yunan ordusunu imha edip 9 Eylül 1922’de İzmir’i de kurtarıp büyük 

bir zafer kazanması sonrası, Türkiye’deki Rumlarla Türklerin, Yunanistan’daki 

Türklerle Rumların barış içinde bir arada yaşayamayacağını ileri sürüp geniş çaplı 

bir mübadele yapılması gerektiği konusunda görüş birliğine varmıştır. Zaten o 

günlerde her iki ülkede yaşananlar da, buna haklılık kazandırmaktadır. 

Mübadele ve Muhacirler (Bitmeyen Göç) Romanı 

Sonunda, Lozan’da Türkiye ve Yunanistan, iki ülke arasında kapsamlı bir 

göç yağılması konusunda da anlaşır. İmzalanan antlaşma gereğince, Türkiye’deki 

Ortodoks-Rumlar ile Yunanistan’daki Müslüman-Türkler “zorunlu” (Lewis, 

1991: 352) olarak mübadele edilecektir. Mübadele hızlı bir şekilde hemen 

uygulanmaya konur. Yüz binlerce Müslüman-Türk Yunanistan’dan Türkiye’ye, 

yüz binlerce Ortodoks-Rum da Türkiye’den Yunanistan’a göç etmek zorunda 

kalır. 

Mübadeleye tâbi olan Müslüman-Türkler ve Ortodoks-Rumların sayısı, 

bugün için bile kesin olarak bilinmemektedir. Bu konuda çeşitli akademik 

kaynaklarda bile, birbirinden çok farklı rakamlar verilir. Mesela, kimi tarihçilere 

göre, “1.125.000 kadar Rum Türkiye’den Yunanistan’a ve bundan oldukça küçük 

sayıda Türk de Yunanistan’dan Türkiye’ye gönderilmiştir” (Lewis, 1991: 352). 

Başka bir tarihçiye göre bu sayı “400.000 Türk’e karşılık, 1 milyon Anadolulu ve 

260.000 de Trakyalı ve  (yerleşik olmayan) İstanbullu Rum”dur ve gidenler 

gelenlerden üç kat fazladır (Tuncay: 2005: 192). Belçikalı ünlü bir Türkiye 

tarihçisi ise, mübadillerin sayısını, 900.000 Rum-Ortodoks ve 400.000 civarındaki 

Müslüman olarak verir (Zürcher, 2004: 239). Bir diğer tanınmış tarihçi ise, 

mübadele ile Türkiye’den giden Ortodoks-Rumların sayısından hiç 

bahsetmemekle birlikte, Yunanistan’dan gelen Müslüman Türklerin sayısını 

400.000 olarak gösterir (Findler, 2011: 278). Mübadele konusunda, son yıllarda 

yapılan müstakil akademik bir çalışmada bile, mübadillerin sayısı tam olarak 

ortaya konulamamıştır. Bu çalışmaya göre, “Türkiye’nin bütününe getirilip 

yerleştirilen mübadillerin toplam sayısı konusunda pek çok değişik rakama 

rastlanır. DİE’ye göre bu sayı, 456.720 iken, bir başka önemli kaynakta 



499.239’dur. Aynı kaynağa göre, bu dönemde, mübadele uygulaması kapsamına 

girmeyip de Türkiye’ye gelen ve yerleştirilen göçmenlerin sayısı 172.029’dur” 

(Arı, 2012: 113). 

Mübadelenin hemen sonrasında Yunanistan’da mübadeleyi konu alan 

birçok roman, hikâye ve hatıra yayımlanır. Ünlü yazarlar bu konuya ele alır. İ. 

Venesis, S. Dukas, S. Mirivilis, K. Politis, D. Sotiriu, L. Naku gibi birçok yazar 

bu konuyu işleyen eserleriyle tanınır (Millas, 2012: 22). 

Türkiye’de ise bu trajik olay, nedense Cumhuriyet’in ilk yıllarında ne 

ayrıntılı tarihi ve sosyolojik araştırmalara konu olur, ne de edebiyata gereğince 

yansır. Bu konuda Reşat Nuri Güntekin ve bir ölçüde Memduh Şevket Esendal, 

bir istisna teşkil eder. 1980’li yıllardan itibaren ise, Türkiye’de mübadele 

keşfedilir. Necati Cumalı, Fikret Oytam, Salim Şengil, Feride Çiçekoğlu, Ahmet 

Yorulmaz, Mario Levi gibi yazarlar, eserlerinde bu konuyu işler. 2000 yılından 

sonra ise, konuya ilgi daha da artar. Ayten Aygen (Rumeli Benimdi) ailenin 

Bektaşi ve Melami geçmişini, Saba Altınsay (Kritimu-Girit’im Benim) Girit 

Türklerini, Zeliha Midilli (Balkan Şarkısı Saranda) Bektaşi kimliğini yazar. 

Müfide Pekin, Mübadele Öykü Seçkisi ve Maniler/Deyimler kitaplarını yayımlar. 

Üçüncü kuşak mübadiller, 2000 yılında Lozan Mübadilleri Derneği’ni kurar ve 

önemli faaliyetlerde bulunur. 

Bu konuda yayımlanan eserlerden biri de, Ali Ezger Özyürek’in 2003 

yılında ilk baskısı yapılan Muhacirler (Bitmeyen Göç) adlı romanıdır. Mübadele 

ile Türkiye’ye gelen bir ailenin ikinci kuşağına mensup olan (1957 Samsun-

Havza doğumlu) Özyürek, büyükbabası Turan dedenin ve babası Nazmi Usta’nın 

hayatını merkezine aldığı romanında, Selanik’in Kayalar ilçesinin İnebosu 

köyünden, Samsun-Havza, Sivas-Divriği ve Elazığ’a uzanan bu göç hikâyesini ve 

hikâyenin üç nesil boyunca yoksul, acılı, çalışkan ve onurlu insanlarını anlatır. 

İşte biz, bu bildirimizde ikinci baskısı 2007’de, üçüncü baskısı 2011’de yapılan 

bu romanı inceleyeceğiz. 

 

Selanik-Kayalar-İnebosu ve Halkı 

Muhacirler (Bitmeyen Göç) romanında anlatılan mübadiller, 

Yunanistan’ın kuzey-batısında, şimdi adı Ptölemiya olan, o zamanlar Kayalar 

adını taşıyan ilçenin İnebosu köyünden gelmişler. Kayalar önceden Manastır’a 

bağlı imiş. Balkan savaşında Manastır, Sırpların eline geçince Kayalar bu defa 

Selanik’e bağlanmış. İnebosu’nun şimdiki adı ise Akrini. 

İnebosu, romanın en önemli kahramanı Turan dedenin köyüdür. Yazara 

göre, İnebosu köyünde yaşayan insanların geçmişi, Anadolu’daki Karaman 

Beyliği’ne dayanır. Karaman Beyliği sınırları içinde yaşayan ve büyük ölçüde 

Hacı Bektaşi Veli’nin hümanist öğretisinden ve İslam’ı algılayış biçiminden 

etkilenen ve kışın ovalarda, yazın yaylalarda otlak arayarak yarı yerleşik bir hayat 

süren Türkmen boyları (Ekşioğulları aşireti), Orhan Gazi devrinde bu topraklara 

gelip yerleşmişler. İlçe merkezi Kayalar’da yaşayan Türkmenler, “Sünni 

Müslüman olarak kalmış... İnebosu, Cerelli ve Cuma köyleri ise atalarından 

gördükleri gibi, İslam’ı biraz farklı yorumlayıp farklı yaşıyorlar. Rumeli’ye gelen 



uç beylerinin, akıncıların savaşçıları aynı zamanda birer dinsel önder. Babalar, 

dervişler, fethedilen topraklarda yerleşip buraları kendileri için yurt haline 

getirmişler” (Özyürek, 2011: 18). Bu gazi dervişler, gelip yerleştikleri bu 

topraklara zaviyeler, tekkeler kurarak, o tekkenin etrafında köyler, kasabalar 

oluşturmuşlar. Bir süre sonra da, kurucu velinin türbesi çevresinde bir kültür 

merkezi oluşmuş. “Cuma (Targovişte) Tekkesi’nin bulunduğu köy de, böyle bir 

yer. Kayalar civarındaki Bektaşi inançlarına sahip Müslüman Türk köylerinin 

kutsal olarak kabul ettikleri yerler, Dağ Tekkesi ile bu adı geçen Cuma Tekkesi. 

Mezarı Haskova’da bulunan Otman Baba ile Dimetoka’daki Kızıl Deli (Seyit Ali 

Sultan) buradaki Bektaşilerin en çok tanıyıp saygı duydukları ulular” (Özyürek, 

2011: 18-19). 

Kayalar, aynı adı taşıyan ovada kurulmuş büyükçe bir kasaba. Kayalar 

ovası, deniz seviyesinden beş-altı yüz metre yükseklikte. Bu bereketli ovada her 

türlü ürün yetiştirilirmiş. Buğday, mısır ve susam. Kaylar ve köyleri üzüm bağları 

ve çeşit çeşit meyve bahçeleriyle ünlüymüş. Kayalar ovası, her zaman yeşil kalan 

Uçana Dağları ile çevrili. Ovanın bir tarafında Sarıgöl bulunurmuş. Bu gölde 

yapılan balıkçılık yıllarca, yüzyıllarca çevre köylerin geçim kaynağı olmuş. 

Sarıgöl, bugün yok. Çünkü İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra kurutulmuş, yerine 

bir termik santral kurulmuş.  

Yazara göre İnebosu, Kayalar’ın yüze yakın köyünden biri. İnebosu adı, 

yöre köylülerinin İn Obası adını verdikleri bir mağaradan geliyor. İnebosu, sırtını 

yemyeşil ormanlara dayamış güzel bir köy. Orman kestane, gürgen, meşe, kızılcık 

ve fındık ağaçlarıyla doludur. Topraklar bereketlidir. Sürüyle koyunlar, kuzular 

vardır. İnebosu’nun yüz seksen hanelik nüfusu, tarım ve hayvancılıkla uğraşıp gür 

ormanlardan ve bereketli topraklardan faydalanarak yıllarca rahat ve huzur içinde 

bir hayat sürer. Köydeki evlerin büyük bölümünün alt kısmı taştan, üst kısmı 

ağaçtandır. İnebosu’ya en yakın Rum yerleşimi, Sarıgöl yakınlarındaki Kumanaya 

köyüdür. Yine İnebosu’ya yakın kasabalardan Kozana’da her milletten insan 

yaşar. Türk köylerinin, Rumlarla ilişkileri zayıftır. Pazar yerlerinde, alış veriş 

dışında yakınlıkları pek enderdir. Karafere ve Kayalar kasabalarında Türkler, 

Rumlar, Bulgarlar ve Arnavutlar iç içe kardeşçe yaşarlar. 

Bu bölgede yaşayan Türkler, atalarının Konya’dan geldiğini bilir. 

Çevredeki Rumlar bu yüzden, İnebosu, Sarıgöl ve Cuma çevresindeki Türkleri, 

“Konyarlılar” diye anarlar. Türklerin hepsi Türkçe konuşmakla birlikte, birçoğu 

ticari ilişkileri sebebiyle Rumca bilir. Rumların da Türkçe bildiği gibi. 

İnebosu’da “Öksüz Baba” türbesi vardır. Bu türbe İn Obası adı verilen 

mağaranın bir köşesindedir. Rumeli’ye ilk gelen akıncılardan birisi olduğu sanılan 

Öksüz Baba, ulu bir kişi olarak anılır, sevilir ve adına adaklar kesilir. O zamanlar 

türbenin bir de Fetta adında bir bekçisi ve hizmetçisi vardır. Mübadelede Öksüz 

Baba’yı bırakıp gitmek istemez. Elinde olsa Öksüz Baba’yı toprağı ile alıp 

Türkiye’ye getirecektir. Sonunda Öksüz Baba’nın mezarını getiremez ama 

elbiselerini, kılıçlarını, kap kacağını toplayıp getirir. Öksüz Baba’nın türbesi şu 

anda Manisa’ya bağlı Yeniköy’dedir ve pek çok kişi tarafından ziyaret edilmekte, 



Fetta’nın Elazığ’da doğan oğlu Baki de, babasının görevini aynı bağlılık ve 

inançla sürdürmektedir (Özyürek, 2011: 24-25). 

 

Turan Dede 

Muhacirler (Bitmeyen Göç) romanın en önemli kahramanı, asıl 

kahramanı Turan dede, 1888 yılında İnebosu’da doğar. Onun bir masal 

kahramanına benzer bir hayat hikâyesi vardır. Babası, köyün sürülerini güden 

Çoban Muharrem’dir. Latif ve Hüsnü adlı kendisinden büyük iki erkek kardeşi 

daha vardır. Turan, köy hayatını sevmez. Küçükken, köyün ortasındaki camide 

okuma yazma öğrenir. Daha sonra Kozana’daki İlkokulu bitirir. Ardından 

Manastır’daki Rüştiye’ye kaydolur. Okuyup subay olmak istemektedir. Ancak 

okulda bir buçuk yıl okuyabilir. Çünkü art arda ağabeyleri askere alınır ve bir süre 

sonra da, her ikisinin de Yemen’de bir ay ara ile şehit oldukları haberi gelir. İki 

tane aslan gibi delikanlı, askere gitmiş ve dönmemiştir. 

Turan, babasının ısrarıyla okulunu bırakır. İnebosu’ya köyüne döner. 

Turan’ın ağabeyi Hüsnü, askere gittiğinde nişanlıdır. Diğer ağabeyi Latif ise bir 

yıllık evlidir. Dolayısıyla Latif’in şehit olduğu haberi gelince, karısı Fariz dul 

kalır. Turan’ın anne ve babası, gelinlerini baba evine göndermemek ve Turan’ı 

eve bağlamak için, ikisinin evlenmesini isterler. Hâlbuki Turan’ın köyde fırsat 

buldukça buluştuğu, Gülsüm adlı bir sevdiği vardır. Buna rağmen Turan, anne-

babasının ısrarıyla yengesi Fariz ile evlenir. Evlilikten bir yıl sonra ilk erkek 

çocuklarını doğar. Adını Latif koyarlar. Torununa en çok sevinen Çoban 

Muharrem olur. Çünkü nesil devam edecektir. 

1912 yılında Balkan Savaşı’nda, bu sefer de Turan askere alınır. Bu 

savaşta Türk ordusu tam bir bozgun yaşar. Turan önce Sırplara esir düşer. Daha 

sonra, Sırplar onu Yunanlılara teslim eder. Yunanlılar da Selanik’e esir kampına 

gönderir. Nihayet 14 Kasım 1913’te imzalanan antlaşma ile savaş sona erer. 

Balkanlardaki Osmanlı toprakları yaklaşık bir yıl süren savaş sonunda, 

Bulgaristan, Yunanistan, Sırbistan ve Karadağ arasında paylaşılır. Turan da 

esaretten kurtulur, köyüne döner. Anasına, babasına, eşine ve çocuğuna kavuşur. 

Fakat o, ailesi ve köylüleri, bundan sonra Osmanlı vatandaşı değil, Yunan 

vatandaşıdır. Hiçbir şey, artık eskisi gibi olmayacaktır (Özyürek, 2011: 29-75). 

 

Balkan Savaşı Sonrası İnebosu’da Hayat ve Mübadelenin Sebepleri 

Yunan idaresindeki Makedonya’da yaşayan Müslüman Türkler ve 

İnebosulular için artık hayat daha zorlaşır. Bütün bu zor şartlara rağmen, Turan 

hayata bütün gücüyle sarılır. Babası Çoban Muharrem, ihtiyarlamış, bütün iş 

Turan’a kalmıştır. Turan’ın bu arada bir oğlu daha olur. Onun adını da şehit olan 

diğer ağabeyinin adı olan Hüsnü koyarlar. 

Yunan idaresinde, önce resmî dairelerdeki işler zorlaşır. Bölgedeki 

Rumlar, kendilerini imtiyazlı görürler. Milliyetçi duygu ve düşünceler, hızla 

ırkçılık boyutuna gelir ve günlük hayattan, resmî işlere kadar her alanda kendini 

hissettirir. Kozana ve Kayalar gibi kasabalarda bile Yunan jandarması açıkça taraf 

tutar. Daima Rumları haklı gösterir. Haksızlığın sabit olduğu durumlarda ise,  



olayı örtbas eder. Milli ve dini farklılıklar ön plana çıkar. Balkan Savaşı’nda göç 

eden Müslüman-Türk ailelerin mal varlıklarına Yunan hükümeti el koyar. 1912-

1922 yılları arasında çeşitli iç karışıklar, darbe girişimleri, hükümet değişiklikleri 

yaşayan ve savaşa giren Yunanistan’da, aşırı milliyetçi söylem ve eylem gittikçe 

yükselir. Rum çeteleri, pervasızca Türk köylerini basar ve zarar verir. Fakat asıl 

korkulu günler, kötü günler, Anadolu’da Türk Kurtuluş Savaşı’nın zafere 

ulaşmasıyla başlar. 30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’da imha edilen Yunan 

ordusunun ardından, 9 Eylül 1922’de Türk ordusunun İzmir’e girmesi, düşmanı 

denize dökmesi üzerine, Anadolu’daki Rumlar kitleler halinde Yunanistan’a göç 

etmeye başlar. Türkiye’ye göç etmeyen Anadolu Rumları da, çok zor durumda 

kalırlar. Çünkü 1919-1922 yılları arasında özellikle Karadeniz’de Rum-Pontus 

çetelerinin, Ege bölgesinde Yunan ordusuyla birlikte Rum çetelerin ve bir kısım 

Rum halkın Türklere yaptığı zulüm, baskı ve haksızlık, Türk halkında Rumlara 

karşı bir öfke uyandırır ve Türk ordusunun Yunan ordusunu denize dökmesiyle, 

Rumlara karşı istenmeyen olaylar cereyan eder. 

Bu istenmeyen olayların hedefi olan ve Yunanistan’a kaçan Rumlar, 

bunları abartılı bir şekilde anlatır. Bu durum, Yunanistan’daki Rumlarla Türkler 

arasını iyiden iyiye bozar. Yunan hükümeti, Anadolu’dan Yunanistan’a kaçan 

Rumları, Yunanistan’da Türklerin yaşadığı bölgelere yerleştirir ve gelenlere 

Türklerin evlerinin, tarlalarının, mallarının yarısını verir. Hem de sahiplerine 

sormadan. Türkiye’den gelen Rumlardan elli-altmış hane kadarı da, İnebosu’ya 

yerleştirilir. Köye yerleşen Rumlar, Sivas ve çevresinden gelmiştir. Yunan 

hükümeti, Müslüman-Türk nüfusunu artık topraklarında istememektedir. Bunun 

için Türkler, tâciz edilerek göçe zorlanır. Türkleri tacize yönelik saldırılarda da 

Türkiye’den gelen Rumlar, başrolü oynar. Korkunç katliamlar düzenlenir. 

Irkçılıkla gözü dönmüş sıradan Rumlar, canavara dönüşür. Bu saldırılara zaman 

zaman Yunan subayları ve askerleri de katılır. Bir gün Turan’ı çocuklarının 

önünde sopayla acımasızca döverler. Vücudu mosmor olan Turan, bir hafta 

yerinden kalkamaz. Bu olaylar gittikçe yaygınlaşır ve İnebosulular, ilk defa 

kendilerini çaresiz hisseder. Gün geçtikçe çatışma, katliam, kundaklama olayları 

yayılır. 

Bu arada Turan’ın babası Çoban Muharrem ve ardından annesi ölür. 

Turan, evinde karısı ve iki çocuğuyla kalmıştır. 1922 yılının sonunda bu olaylar 

gelişirken, 1923 yılı ile birlikte köye yeni haberler gelir. Mübadelenin başladığı, 

Yunanistan’dan gelen Rumların yerine buradaki Türklerin Anadolu’ya 

gönderileceği söylenmektedir. Köylüler önce bunu ciddiye almaz. Onca insan 

nereye gidecek? Nasıl gidecek ve malı, mülkü, yüzlerce yıldır yaşadığı toprakları 

ne olacaktır? Kısa bir süre sonra, 30 Ocak 1923’te Türkiye ile Yunanistan 

arasında “Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’ne İlişkin Sözleşme ve Protokol’ün” 

imzalandığı ve 1 Mayıs 1923’ten itibaren de zorunlu mübadelenin başlayacağı 

öğrenilir (Özyürek, 2011: 76-84; Arı, 2012: 1). 

Trajik Göç 

İnebosu’da mübadele kararı, şaşkınlıkla karşılanır. Yurtlarından, yüzlerce 

yıllık ata topraklarından ayrılacak olmak onlara çok zor gelir. İçlerinde, “Buraları 



terk etmektense, sessizce olanlara katlanmayı” bile tercih edecekler vardır 

(Özyürek, 2011: 85). Ancak Yunanistan’da, İnebosu dışındaki Türk bölgelerinde 

durum gerçekten vahimdir. Büyük Taarruz’dan (26 Ağustos 1922) sonra bir ay 

içinde Türkiye’den ayrılıp, Yunanistan’a göç eden Rum sayısı 650.000’dir. Bu 

sayı 1922 yılının sonundan yani dört ay sonra bir milyonu aşar (Özyürek, 2011: 

83). Türkiye’den göç edip Yunanistan’a gelen bu Rumlar, “Türkiye’de yaşadıkları 

olumsuzluklardan, kötü davranışlardan bütün Türkleri sorumlu tutup, intikam 

peşinde”dirler (Özyürek, 2011: 85). Bu yüzden, Yunanistan’daki Türk 

bölgelerinde hayat çekilmez hale gelir. Korku, haksızlık, hukuksuzluk, baskı, 

zulüm, katliam gün geçtikçe artar, Türklere yapılanlar artık, bir misilleme olarak 

algılanır. Bu anlayış, en iyi Rum komşuları bile saldırgan bir hale getirir. Yıllarca 

yüz yüze bakan insanlar, nefret kusmaya başlar. Kozana, Kayalar ve Karafere ve 

köylerinde yaşayanlar için artık mal ve can güvenliği kalmaz. Nihayet 

İnebosulular da göç hazırlıklarına başlar. 

Yunanistan hükümeti can güvenlikleri konusunda güvence vermez. Bu 

yüzden köyler boşaltılıp Selanik’e götürülür. Türkler orada, liman çevresinde 

kurulan misafirhanelerde Türkiye’den gelip kendilerini götürecek gemileri 

beklemeye başlar. Binlerce insan, Selanik limanına yığılır. Selanik’te köylüler, 

tütüncü, bağcı, rençper diye tasnif edilir. Türkiye’de şehirliler şehirlere, köylüler 

köylere yerleştirilecektir. 

Turan, ineklerinin, koyunlarının bir kısmını satmış, bir kısmı kesip 

kavurma yapmış, kaplara doldurmuştur. Gidecekleri yere kadar katık yapmak 

için. 1923 yılının Mayıs başlarında İnebosu’dan önce Karafere’ye gelirler. Sonra 

trenle Selanik’e varılır. Limana yakın bir tepenin eteklerinde kurulan çadırlarda 

vapur sıralarını beklerler. Gidecekleri yerler önceden bellidir. İnebosulular, 

Samsun’a gidecektir ve Türkiye’de aynı işi yapacaklardır. Türk hükümeti bu 

konuda teminat vermiştir (Özyürek, 2011: 85-97). 

Türkiye, on yedi vapurla taşıma yapmaktadır. Vapurların ikisi yeni 

diğerleri eskidir. Mübadele Komisyonu’nda görevli ve kendisi de Kayalar’dan Dr. 

Ömer Lütfi Bey, Kayalar ve köylerinden gelen mübadillere, bir mecidiye verip iyi 

durumdaki vapurlara binmelerini, Türkiye’ye bir an önce varıp İstanbul veya 

İzmir’e yerleşmelerini tavsiye eder. Durumu iyi olanların bir kısmı bu çağrıya 

uyar. İstanbul, İzmir veya Manisa’ya yerleşir. İnebosuluların ve diğer köylülerin 

çoğu, okuma yazma bile bilmeyen cahil insanlardır. Bu yüzden büyük bir kısmı, 

İzmir’e gitmek istemez. Çünkü onlara göre Rumlar İzmir’i yeni terk etmiştir ve 

her an geri dönebilirler. Ancak birkaç hane İnebosulu İzmir’e gider, İzmir veya 

Manisa’ya yerleşir. İnebosu köylülerinin büyük bir bölümü, Samsun’a gitmeye 

karar verir.   

Ömürlerinde hiç gemiye binmeyen bu insanlar için gemi yolculuğu, tam 

bir eziyet haline gelir. Yolcuların büyük bir kısmı, deniz tutmasından perişan olur. 

Kusar, kusmamak için yemek yemez. Yeterli beslenmeyen bu insanların bazıları 

hastalanır. En çok da, çocuklar ve bebekler bu durumdan etkilenir. Gemideki 

doktor, elde yeterli ilaç olmaması dolayısıyla hastalara faydalı olamaz. Sonuçta 

ihtiyarlardan, çocuklardan, bebeklerden ölümler olur. Gemide uzun süren 



yolculukta cesetler kokacağından, ölenler denize atılır. Vapurda bulunan Kayalar 

müftüsü, bu konuda dinen bir mahzur olmadığını açıklar. Yakınlarını kaybeden 

insanları teselli etmeye çalışır. 

Vapur ilk molasını Çanakkale boğazında verir. İkinci mola İstanbul’a 

gelince o zaman şirin bir köy olan Anadolu Kavağı’nda verilir. Yolcular gruplar 

halinde hamama sokulup yıkanır. Vapur ilaçlanır. Kayalarlı tüccar ve 

zanaatkârların bir bölümü Niğde ve Kayseri’ye gitmeleri gerekirken, İstanbul’da 

kalabilmek için vapurdan kaçar. Görevlilere rüşvet verip kalanlar da olur. 

Nihayet 1923 Mayıs ayının sonlarında gemi Samsun’a yanaşır. Yolcular, 

karantina gibi bir yere alınır, sağlık kontrolü ve aşıları yapılır. Kendilerine Kızılay 

yemek dağıtır. Kısa bir süre sonra da, Rumlardan boşalan köylere yerleştirilmeleri 

başlar. İnebosululara, devlet bir türlü yer beğendiremez. Samsun’a yakın köylere 

yerleşmek istemezler. Devlet yetkilileriyle “Biz deniz kıyısı istemeyiz. 

Çocuklarımız suya kapılıp gider. Denizden uzak olalım, dağlık, ormanlık bir yere 

yerleştirin bizi” diye pazarlık yaparlar. İnebosu’ya benzer bir köy ararlar. Nihayet 

misafirhanede ikinci haftaları dolarken mübadele komisyonu, İnebosuluların 

altmış hanesini Samsun’un Havza ilçesinin köylerine, seksen hanesini Elazığ’ın 

köylerine, kalan kırk hanesini de Sivas-Divriği’ye gönderilir (Özyürek, 2011: 98-

118). 

 

Samsun-Havza  

Mübadillerin Havza’ya getirilince yerli halk, bir yandan yardım 

kampanyası düzenleyip onlara yardımcı olmaya çalışır, bir yandan da Rumların 

gitmesiyle sahiplendikleri yerlerin ellerinden alınıp mübadillere verileceği 

endişesiyle huzursuz olur. Gerçekten de yerli Türkler, Rumların Türkiye’den 

gitmesiyle onların mallarını sahiplenmişlerdir. O günlerde, İlk Mübadele ve İskân 

Bakanı olarak TBMM’ye bir açıklama yapan Mustafa Necati, bütün Türkiye’de 

Rumlardan kalan 100.000’den fazla terk edilmiş ev bulunduğunu, ama bunların 

ancak 20-25.000’inin hükümetin elinde olduğunu belirtir. “Necati’ye göre, 

hükümetin doğrudan elinin altında olmayan evler, ya icarda ya da şunun bunun 

taht-ı işgalinde” dir. (Arı, 1991: 44-57). Bu tespit, Türkiye’deki yerli Türklerle, 

mübadiller arasındaki anlaşmazlıkların sebebini çok iyi açıklar. 

İnebosulular Havza’dan, Şeyhkoyun ve Hacıdede köylerine yerleştirilir. 

Köylülere, yetişkin nüfus başına on dönüm tarla, araziyi işlemek için araç-gereç 

verilir. Evlerini yapabilmeleri için kullanacakları malzeme temin edilir. 

Muhacirler Rumlardan kalan bu köylerde, ormandan kestikleri ağaçlarla taş 

duvarları yıkılmayan evlerin üzerine kerpiçten evlerini yaparlar. O yılın sonbaharı 

ve kışı muhacirler için çok zor geçer. İnebosulular için yarı aç, yarı tok bir hayat 

başlar. Devlet kıt imkânlarıyla muhacirlere yardımcı olmaya çalışır (Özyürek, 

2011: 119-145). 

Sivas-Divriğe gönderilen kırk hane İnebosulu, Divriği’nin otuz dört 

köyüne dağıtılır. Kendilerine, Rumlardan kalan elma bahçeleri ve tarlalar verilir. 

Arazi verimlidir. Fakat İnebosulular, yerli halkla geçinemez, uyum sağlayamaz. 

Ekonomik durumları iyi olsa da, mutlu değillerdir. Çok geçmeden Divriği’deki 



İnebosulu muhacirler Havza’ya, İnebosuluların yanına göç etmeye karar verirler. 

Sadece değerli eşyaları ile hayvanlarını yanlarına alarak, Havza’ya 

hemşehrilerinin yanına gelip yerleşirler (Özyürek, 2011: 146-150). 

İnebosululardan seksen hane ise 1923 yılının Ekim ayı sonlarında 

Elazığ’a varır. Gelenler önce bir kiliseye yerleştirilir. Sonra, Elazığ merkeze 

yakın, Murnik, Kesirik, Sürsürü ve Pizmuşin köylerine iskân edilirler. Elazığ’dan 

hem Rumlar hem Ermeniler göç ettiği için, terk edilmiş köy ve arazi çoktur. 

Muhacirler maddi sıkıntı çekmez. Fakat 1924 yılının Kasım ayında tifüs salgını 

başlayınca ,birçoğu bu hastalıktan ölür. Söz gelimi yirmi sekiz kişilik bir muhacir 

aileden, geriye sadece üç kişi kalır. Geri kalan İnebosulular da, bölgedeki Zaza 

Kürtlerle geçinemez. İç içe yaşamalarına rağmen birbirleriyle bir türlü 

kaynaşamazlar. Yerli halk muhacirleri, uzaklardan gelip kendi topraklarını işgal 

eden yabancılar olarak görür. Önce tartışmalar, sonra kavgalar başlar. Sonunda 

İnebosulu muhacirlerin bir bölümü Manisa (Yeniköy’e), bir kısmı Samsun-

Havza’ya göç eder (Özyürek, 2011: 150-154). 

 

Zor Yıllar  

İki oğlu ve karısıyla, İnebosu’dan gelen Turan, sülalesinden diğer ailelerle 

birlikte Samsun-Havza’nın Şeyhkoyun köyünde Rumlardan kalma bir eve 

yerleşir. Turan, evi oturulacak duruma getirmek için epeyce uğraşır. Çünkü bir yıl 

önce terk edilen bu evleri, çevredeki Türk köyleri yağmalayıp yıkmışlardır. 

Birçok binanın taş temellerinden başka bir şey kalmamıştır. Turan’a otuz dönüm 

de tarla verilir. Ancak elde toprağı işleyecek alet yoktur. Hükümet bir miktar 

tohumluk buğday, arpa verir. Turan, kasabadan iki-üç de demirli saban bulur. 

Akrabalarının yardımıyla on dönüm buğday eker. 

Turan bir kış günü iş aramak için Havza’ya indiğinde, bir cenaze 

namazına katılır. İmamın duaları yanlış okuduğunu söyler. Dini bilgisine Havza 

halkı hayran olur. Onu sık sık cenaze namazı kıldırmaya ve ölenlerin kırkında ve 

bayramlarda Kur’an okumaya çağırırlar. Turan bu dini bilgisi sayesinde, hem para 

kazanır, hem de Havza’da birçok dost edinir. 1929 yılının başında ise, Şeyhkoyun 

köyünde tifüs salgını başlar. Temizlik maddelerini alamayan, temiz su 

kullanamayan, sık sık yıkanmayan köylüler, önce bitlenir, sonra tifüse yakalanır. 

Köyde, tifüsten on bir kişi ölür. Ölenler arasında Turan’ın eşi, Fariz de vardır. 

Turan İnebosu’da doğan Latif ve Hüsnü ile burada doğan kız çocuğu Meldiye ile 

kalır. Yeniden evlenmez. Ömrünün sonuna kadar böyle yaşar. Ertesi yıl, büyük 

oğlu Latif’i evlendirir. İki yıl sonra, Latif’in ilk erkek çocuğu olur. Turan, 

torununun adını Muharrem koyar. Bu yıllarda Turan, çok çalışıp az yer. Sürekli 

para biriktirip, mal, mülk sahibi olmaya çalışır. Duvar ustalığından hocalığa, ekin 

biçmekten odun satmaya kadar her işi dener. Ekonomik durumları gittikçe 

düzelir. Bu arada Bektaşi gelenekleri, inançları yaşatılmaya çalışılır. İhbarlar 

sonucu, jandarma birkaç kere köye baskın yapar. Köyde bir korku oluşur. Bu 

korku sebebiyle, köyde oruç tutan olmadığı halde Ramazan ayı boyunca sahurda 

her gece davul çalınır. Sadece dışarıya karşı bir savunma olarak. 



1936’da şekerpancarı ekiminin başlaması ve devlet tarafından teşvikiyle 

muhacirler, iyi para kazanır. Hayat şartları biraz daha düzelir (Özyürek, 2011: 

153-177). 

 

Türkiye’de Doğan İlk Kuşak ve Nazmi Usta 

Muhacirler (Bitmeyen Göç) romanının en önemli kahramanlarından biri 

de, Turan dedenin damadı yine İnebosulu bir ailenin çocuğu olan Nazmi Usta’dır. 

Nazmi Usta, Elazığ’da, Sürsürü köyünde doğmuştur. 1934 yılının ilkbaharında 

Samsun-Havza Şeyhkoyun köyüne gelip yerleşen Bekiroğullarından Abdullah’ın 

büyük oğludur. Nazmi, çiftçilik dışında bir iş yapmayı ister. İlk heveslendiği iş 

marangozluktur. Merzifon’da marangoz Teki Usta’nın çırağı olur. Kısa sürede işi 

öğrenir. Usta olarak, Şeyhkoyun ve çevre köylerde çalışır. 

Nazmi usta, askere gitmeden daha on sekiz yaşındayken, Turan dedenin 

tek kızı ile evlenir. Lâdik, Kavak hatta Samsun’da marangozluk veya inşaat işi 

yapar. Peş peşe iki kızı olur. 1949 yılının ilkbaharında askere gider. Asker dönüşü 

Türkiye, çok hızlı bir şekilde değişir. Çok partili hayata geçirilir. Dış yardımlar 

başlar. Muhacirler çoğunlukla Halk Partisi’ne karşı, Demokrat Parti’yi daha sonra 

da Adalet Partisi’ni destekler. Muhacir gençlerin bu tavrı, 1970’li yıllara kadar 

devam eder. Bu arada sanayileşme çabalarıyla birlikte, köyden kente göç başlar 

ve gittikçe hızlanır. Nazmi Usta, Kayseri ve Niğde’ye gider. Oralarda pancar 

ekimine nezaret edip iyi para kazanır. Biriktirdiği paralarla Havza merkezde bir 

arsa alır, içine kerpiçten bir bina yapıp köyden Havza’ya taşınır. Bu arada iki kızı, 

bir oğlu daha olur. Havza’da evin bahçesine ahır yapılıp inek beslenir. Sütten 

tereyağı ve peynir üretilip Havza pazarında satılır. 

Karısı ve çocukları bu işle uğraşırken Nazmi Usta, celeplik yapar. Havza 

ve çevresinden aldığı hayvanları, trenle veya gemiyle İstanbul’a götürür, satar. 

Yazları Havza’da tütün ekerler. O yıllarda tütüne devlet teşviki vardır. Aile kent 

hayatına uyum sağlamaya başlar. İkinci kızı, Samsun Öğretmen Okulu’nu 

kazanır. 

Turan dedenin damadı Nazmi Usta bu arada, ahşaptan patozun ilkel 

biçimi olan bir harman makinesi yapar ve satar. Bu makine çevrede tutulur. 

Müşterisi çoğalır, iyi para kazanır. Fakat bir süre sonra biçer-döverler ve patozlar 

yaygınlaşınca, Nazmi Usta’nın bu işi biter. Nazmi Usta önce kereste ticaretine, 

daha sonra devlete küçük bina inşaatları ve tamiratları işine girer, yani taşeronluk 

yapar. Daha çok para kazanır ve Havza civarında tanınmış bir müteahhit olur 

(Özyürek, 2011: 178-217). 

 

Son Yolculuk 

Turan dede, büyük oğlu Latif’in genç yaşta kanserden ölümünden sonra, 

Şeyhkoyun köyündeki tarlaların çoğunu Latif’in çocuklarına bırakarak, küçük 

oğlu Hüsnü ile 1959 yılında Havza’ya gelip yerleşir. O yaşında bile boş durmaz. 

Havza pazarından aldığı, margarin, tuz, şeker gibi şeyleri, eşeğiyle çevre köylere 

götürüp satar. Kışın ise köy yolları kapalı olduğundan, Havza’da evlere çıra satar. 

Hüsnü’nün oğlu yani Turan dedenin torunu Dursun, Havza’da ortaokulu bitirir. 



Askerlikten sonra, İstanbul’da Başak Sigorta’da iş bulur. Şirkette kalıcı duruma 

gelince ailesini İstanbul’a taşımak ister.  

Turan dede, “Ben oralarda yaşayamam. Ben bahçesi olan, hayvanları olan 

bir yerde yaşamak isterim” demesine rağmen, bu göçü önleyemez. Turan dede, 

Havza’da kalmaktan yanadır. Havza’daki kızının ve damadı Nazmi Usta’nın 

kendisine sahip çıkmasını, gitme, bizim yanımızda kal demesini beklemektedir. 

Fakat ne kızı, ne damadı böyle bir teklifte bulunmaz. Geleneğe göre, erkek evlat 

babasına bakmakla yükümlüdür. Yola çıkacakları son gece, Havza’da kızına ve 

torunlarına “Kuzular, artık gideceğiz. Gene yolculuk göründü dedenize. Sizi bir 

daha göremem. Ben fazla yaşamam oralarda” diyerek sarılıp hepsini öper. 

Turan dede ve ailesi 1971 yılı sonbaharında İstanbul Mecidiyeköy’de, 

Gülbağ mahallesine yerleşir. Turan dede İstanbul’da sıkılır. Beton binalar 

arasında bunalır. İstanbul’da kendine uygun bir iş bulamaz. 1972 kışında 

rahatsızlanır, Havza’yı, hatta köyünü özler. Son sözleri de “Meldiye geldi mi?” 

olur. Kızını, biricik kızını, ayrı kalmaya dayanamadığı kızını sorar. 10 Şubat 1971 

günü sabaha doğru dünyaya gözlerini kapar. Seksen dört yıllık, acılarla, 

ıstıraplarla dolu, çileli bir ömür sona erer. Turan dedenin cenazesi, ikinci 

memleketi bildiği Şeyhkoyun köyüne getirilir, çok sevdiği dağların eteklerine 

gömülür (Özyürek, 2011: 221-234). 

 

Sonuç 

Lozan Antlaşması’yla gerçekleşen Türkiye’deki Ortodoks-Rumların 

Yunanistan’a, Yunanistan’daki Müslüman-Türklerin Türkiye’ye zorunlu göçü, 

Türk tarihinin en önemli, en acı, en acı trajik olaylardan biridir. Bu antlaşma ile 

bugün için bile sayısını kesin olarak bilmediğimiz yüz binlerce insan, yüzyıllarca 

yaşadıkları topraklardan göç etmek zorunda kalır. 

Bu büyük trajedi, belki de tarihi ve sosyolojik bir zorunluluktur. Fakat 

sebebi veya sebepleri ne olursa olsun, her iki toplumda da büyük bir travmaya 

sebep olduğu açıktır. Resmi rakamlarda göre Müslüman Türklerin bu göç 

esnasında, yolda, vapurdan indirilip misafirhaneye giderken, misafirhanede ve 

iskânın ilk günlerinde toplam 3.819 kayıp vermesi bile, yaşanan trajedinin 

boyutlarını göstermesi açısından önemlidir (Arı, 2012: 93). 

Türk tarihinin bu büyük olayının son yıllara kadar, tarihi ve sosyolojik 

araştırmalara konu olmaması, tarih kitaplarında pek bahsedilmemesi, bazı küçük 

istisnalar dışında Türk edebiyatında pek işlenmemesi üzerinde durulması, 

sebepleri araştırılması gereken bir konudur. 

Ali Ezger Özyürek bu trajik olayı, yüz binlerce Müslüman –Türk’ün tarifi 

imkânsız acılarla dolu hayat hikâyesini, kendi ifadesiyle “belgesel bir roman” 

olarak nitelediği eserinde çok canlı bir şekilde anlatmasını bilmiştir. Yazar bunu 

yaparken, yakın akraba ve çevresinin anlattıklarından hareket etmiş, onların 

anılarını tarihi kaynaklardan da yararlanarak bir bütün halinde ustalıkla 

kurgulamıştır. 

Özyürek bu romanıyla bize, yıllarca unuttuğumuz, ihmal ettiğimiz, 

milyonlarca evlâd-ı fatihânın yıllarca süren göçünden bir kesit sunmuştur. Bizi biz 



yapan değerleri, yeni Türkiye’nin kuruluş, yeniden inşa ediliş öyküsünü, son 

derece sade, duru, pürüzsüz ve heyecan dolu üslubuyla anlatmış, bizi tarihimizin 

pek de bilmediğimiz bir dönemi üzerinde düşündürmüştür. 
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GİRİŞ 

Edebiyat ürününü oluşturan öğelerden biri olan konunun seçimi değişik 

özellikler gösterir. Bu özelliklerden biri yazar değişkenidir. Yazarların, konu 

haritası değişiktir. Bu değişikliği kimi etkenlere bağlayabiliriz. Yazarın yetişimi, 

dünya görüşü, bilgi ve yaşantı birikimi bu seçimi etkiler. Sözgelimi köy kökenli 

romancıların yapıtlarında konu alanı özellikle köy ve köylü sorunlarıdır.  

Konunun seçiminde olduğu gibi konunun algılanış, yorumlanış biçiminde 

de bahsettiğimiz etkenlerin payı vardır. Çünkü konuyu algılama, yorumlama onu 

belirli bir yaklaşıma göre değerlendirme, ona, anlam yüklemedir (Özdemir, 

1980,10). 

Yaşadığımız coğrafya baktığımızda çok sayıda siyasi ve sosyal olaylar 

yaşanmış ve tüm bu olayların yansımalarını edebiyatımızın içinde izleri 

görülmektedir. Çalışmanın konusunu da içinde taşıyan “Lozan Mübadelesi” 

Anadolu coğrafyasını derinden etkileyen bir siyasi olaydır. 1923 Lozan 

Mübadelesi, hem Yunanistan hem de Türkiye için ulusal bir devlet kurma 

yolunda uygulanmış olan çok önemli bir tarihî olaydır. Lozan Mübadelesi 

yalnızca iki devlet arasında yapılmış bir değiş tokuş / göç olmadığı gibi, 

Mübadele’ den uzun bir süre önce dünyada değişmeye başlayan devlet yapılarının 

uzantısı niteliğini taşır.(Bilgi, 2006:271) 

Lozan Sözleşmesi’nde alınan kararlara göre İstanbul hariç Anadolu’da 

yasayan Türk uyruklu Ortodoks Hıristiyanlarla, Batı Trakya hariç Yunanistan’da 

yaşayan Yunan uyruklu Müslümanlar karşılıklı göçe tabi tutulmuştur. 

Lozan Sözleşmesi sonucu Bu göç hareketinin sonunda, yaklaşık 

1.700.000 insan mübadeleye tabi tutulmuştur. Bu sayının l.200.000’ini 

Anadolu’dan Yunanistan’a giden İstanbul dışındaki Türkiye uyruklu Ortodoks 

Rumlar; 500.000’ini de Yunanistan’dan Türkiye’ye gelen Batı Trakya dışındaki 

Yunanistan uyruklu Müslümanlar oluşturmaktadır (Arı 1995:8). Unutmamalı ki 

aktardığımız sorunların tarihi daha eskiye dayanmaktadır, bunun bir getirisi 

olarak Anadolu topraklarındaki “göç” hareketleri de daha evvel başlamıştır. 

(Aktar, 2005: 42). Özellikle Anadolu’dan pek çok Rum, Mübadele 

gerçekleşmeden önce Yunanistan’a göç etmiştir. 

Türk-Rum nüfus mübadelesinin sona ermesiyle en çok sıkıntıya düşen 

taraf Türkiye olmuştur. Yunan ordusunun çekilmesi sırasında yaptığı yakma ve 

talanlarla işgal bölgelerinden kaçarak gelmiş olan mültecilerin yağmalarıyla 

uğraşmıştır. Yunanistan Türklerin evlerini, tarla ve bahçelerini herhangi bir zarara 

uğramadan göçmenlere vermekteyken, Türkiye iskân yapacak ev bulamamıştır. 

Kendi topraklarında sürgün olan Türkler evlerine döndüklerinde taş üstünde taş 
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bulamamışlardır. Bundan başka ne tohum, ne çift sürecek hayvan ne de yiyecek 

bir şey bulamamışlardır. Çünkü var olan her şey çalınmış, kaçırılmış ya da 

yakılmıştır( Ercan, 2006:263). Yunanistan’dan alelacele evlerinden çıkarılarak 

Anadolu’ya gelen mübadil Türkler, burada savaştan yeni çıkmış yorgun, evsiz ve 

çaresiz yerli ahali ile karşılaşmıştır. Bu karşılaşmada yerli ahali mübadillere 

bedelsiz her türlü imkânın verilmesini kabul etmemiştir. Böylece tarla sahibi olan 

mübadillerle yerli ahali arasında çeşitli tartışmaların olmasına yol açmıştır 

(Arı,2003:168). Günümüzde büyük kentlerde yaşamak, kentin sorunlarına da ayak 

uydurmak olarak anlatılabilir ki yaşanılan şehir zaman mevhumunu belirsiz 

kılabilir. Yunanistan’dayken daha küçük yerleşim merkezlerinde yasayan 

mübadiller, Türkiye’de Rumlardan geriye kalan evlere yerleştirildiklerinde de 

şehir hayatının çeşitli zorluklarıyla yüzleşmek zorunda kalmışlardır.  

Topluluk hâlinde bir göç yaşanmış göçmenlerin bu nedenle kendi 

kültürleri yerleştirildikleri yerlere göre daha baskın gelmiştir. Nitekim yerli halk 

ile mübadiller arasında kültürel çatışmalar yaşanmıştır. Yaşanan bütün 

olumsuzluklara rağmen mübadil Türkler, Yunanistan'a giden mübadil Rumlar 

kadar uyum sorununu uzun süre yaşamamıştır. Yerlilerle beraber iskân olanlar 

hemen çevreye intibak etmiştir. Tamamen bir köye iskân olanlar da geldikleri 

yerin kültürünü, yaşam tarzını devam ettirmişlerdir. Yaşam tarzı, alet ve edevatı 

kullanma şekli, tarımda yem ekim şekillerinin oluşması, hatta evlerin kireçle 

badana edilmesi gibi birçok yaşam şekli mübadillerden yerli Türklere geçmiş ve 

benimsenmiştir (Arı, 2003: 21). 

Mübadelenin olumsuz yönlerinin yanında olumlu tarafları da 

bulunmaktadır. Bu uygulama ile Osmanlının başına dert olan azınlıklar sorunu 

büyük ölçüde çözülür. Bunun yanında Yunanistan’daki Türklerin Anadolu’ya 

getirilmeleri ile Anadolu büyük ölçüde Türkleşir. Bu demografik oluşum, 

Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve kültürel yapısında ortaya çıkan boşluğun 

doldurulmasında etkili olur. Ticaret, sanayi ve hizmet sektöründe Rumların 

hâkimiyeti böylece kırılır. Türklerin söz konusu alanlara girmelerine imkân 

doğar.(Bilgi, 2006:170 )Mübadillerle beraber çeşitli kültürel değerler gelir. Bu 

değerler Türkiye’deki ulusal kültürü dinamik bir yapıya kavuşturmuş ve 

zenginleştirmiştir. Türkiye’ye getirilen mübadillerin yerli halkla kaynaşmaları, 

karşılıklı alışveriş ve etkileşimleri sonunda yoğun bir kültürel değişim yaşanmıştır 

(Gökçatı, 2003: 30). 

Türk Edebiyatı’nda iskeletini tarihsel veya tarihî gerçekliklere yaslayan 

yahut da bu gerçeklerden esinlenerek meydana getirilen, kısaca tarihle bir şekilde 

ilintili eserlerin varlığının önemli ölçüde olduğunu düşünüyoruz. Bu eserlerin 

çoğunda tarihsel unsurlar gerçeğe bağlı kalınarak ele alınmıştır, bunun dışında 

post modern eserler başta olmak üzere bazı romanlarda ise tarihsel öğeler daha 

çok“kurgu”nun gerektirdiği “oyun” için kullanılabilmektedir. Türkiye’nin 

coğrafyasının tarihî yoğunluğu şüphesiz sanat eserlerini de bir ölçüde 

etkilemiştir.(Bilgi, 2006:180) 

Tarih-roman sarmalının bir uzantısı olarak 1990’lı yıllardan beri hız 

kazanan bir ivmeyle Lozan Mübadelesi’ni konu edinen yapıtlar da Türk Edebiyatı 



içerisinde kendine yer bulmakla birlikte; Mübadele’nin tarihsel çizgisini göz 

önüne alırsak, bu bağlamda üretilen yapıtlar için geç kalmış bir yansımadır. Geç 

kalmışlıkla alakalı olarak Mübadele’den 1960’lı yıllara kadar geçen hemen hemen 

kırk senelik zaman diliminde yalnızca ‘birkaç cümleyle Mübadele’den 

bahsedildiğine’ ifade edilir (Millas, 2005: 130). 

Yunan Edebiyatı’nın isleyişi ise Türk Edebiyatı’yla karşılaştırıldığında 

tematik nitelikleri açısından farklı yapıda bir tarihî roman / tarihsel roman 

seyridir. Mübadele’nin gerçekleşmesinin ardından kısa bir süre içerisinde 

Yunanistanlı yazarlar ağırlıklı olarak bu konuda ürünler vermiştir. 

Mübadeleden hemen sonra Yunanistan’da olayla ilgili bir sıra roman ve 

kısa öykü yayımlandı. Akla hemen İ. Venezis, S. Doukas, S. Mirivilis, daha sonra 

F. Kontoglou, D. Sotiriou, L. Nakou, P. Prevelakis, Y. Theotokas, N. 

Kazantzakis, M. Loudemis ve nihayet yetmişli ve seksenli yıllardan sonra Ch. 

Samouilidis, T. Athanasyadis, A. Nenedakis, AnzelKurtyan, Y. Andreadis, ve son 

yıllarda M. Veinoglou, KaterinaZarokosta gibi yazarlar 

anımsatılabilir.(Milas,2003:2)  

Bu yazarların bir kısmı mübadeleyi yaşamış kimselerdi. Romanları anı 

yada bir sözlü tarih anlamı da taşımaktadır. Anlatıları mübadillerin Anadolu’daki 

yaşamları ve daha sınırlı olarak, yerleştikleri Yunanistan’daki yaşamla ilgilidir.  

Yunanistan’da bu alandaki ilgi yalnız edebiyatla sınırlı kalmamıştır. 

Onlarca romanın yanı sıra, araştırmalar ve anı kitapları da yayınlanmıştır. Yunan 

toplumu içinde konuya ilgi duyulmuş, mübadiller geride bıraktıkları memleketleri 

ve kültürlerini anımsatan pek çok dernek kurmuştur. Canlı tarih araştırmaları 

yürütmüş ve mübadillerin anılarını, ama kültürlerini yaşatmaya yönelik bir çaba 

göstermiş olan Küçük Asya Araştırmalar Merkezi de bu çerçevede görülebilir 

(Ercan, 2006:240). 

Genel olarak baktığımızda, mübadele olayının hemen edebiyata yansımış 

ve uzun süre edebi yazımın gündeminde kalmış olduğunu ve son yıllara kadar da, 

aralıklı ve azalmakta olan bir sıklıkla da olsa, bu konunun yazarların ilgisini 

çekmiş olduğunu görüyoruz. Konuya en başta el atan yazarlar gerçekçi 

diyebileceğimiz anlatımla ‘yaşadıkları’ mübadeleyi anlattılar. Yani ‘görgü şahidi’ 

gibi yazdılar. Sonraki yazarlar, olayla doğrudan ilişkileri sınırlandığı oranda daha 

soyut, dolaylı, zaman zaman sembolik anlatıma yönelmişlerdir.  

Bu romanlarda genellikle mübadele öncesi yaşam anlatılmaktadır. 

Olayların geçtiği yerler daha çok Anadolu ve İstanbul’dur; daha az oranda da 

mübadele sonrası Yunanistan’dır. Bu çok geniş çerçeve, romanlarda Doğu/Batı ya 

da Orası/Burası yada Bırakılan/Gelinen yöre olarak anlatılsa da, yine de her iki 

yan bir arada ele alınmakta, her iki taraf iç içedir ve her taraf ötekine dayanarak 

anlam kazanmaktadır. 

Bütün düz yazı örneklerinde ‘geride bırakılanın’ ne olduğuna 

baktığımızda egemen öğe ‘ülke’ ve ‘topraklar’ değildir, gerçek ya da hayali bir 

dar çevre ve ‘ev’dir, bir mahalledir. Yunan edebiyatında ‘ev’ kavramının özel bir 

yeri olduğunu sanılmaktadır( Milas, 2000,20) 



Türk edebiyatıyla kıyaslandığında mübadeleyle ilgili Yunan romanlarında 

olaylara bakma biçimi Ömer Seyfettin, Halide Edip, Yakup Kadri, ve daha 

sonraları, Kemal Tahir, Halikarnas Balıkçısı ve Atilla İlhan gibi yazarların 

yapıtlarındaki ‘ulus’ ve ‘vatan’ problematiğini bulamayız. Türk romanlarında 

olaylar genel bir ulusal çerçeve içinde yer alır. Kahramanlar bu çerçevenin içinde 

yerlerini alırlar ve anlam kazanırlar. Yunan romanlarında öyküler kişilerin 

öyküleridir; özellikle ‘görgü şahidi’ yazarların yapıtlarında. Genel bir ulusal 

çerçeve varsa, bu dolaylı olarak görülür. Tipik örnekler Venezis, Doukas, 

Mirivilis, Sotiriou’dur.. 

Türk romanına baktığımızda Yunan romanına göre en çarpıcı farkın 

mübadeleden hemen sonra bu olayın edebiyata yansımamış olmasıdır. Bu konuda 

hemen hemen tam bir sessizlik vardır. Özellikle 1923’ten 1960’lara kadar, yani 

yaklaşık kırk yıl, bir iki romanda bir iki cümleden fazla bir şey bulamıyoruz. 

Mübadeleden sonraki yaklaşık kırk yıl içinde bu seyrek ve kısa göndermeler 

dışında Türk edebiyatında göç ve nüfus değişimi olayı pek ele alınmaz (Bilgi, 
2006:200). 

1990larda ve hele 2000 yılından sonra birkaç roman ilk kez nüfus 

mübadelesini ve halkların ulusal-sınırlar-arası göçünü ayrıntılı olarak ele alır. 

Burada kısaca ‘mübadele romanları’ diyeceğimiz bu romanların her birini ayrı 

ayrı ele almaya ve incelemeye değerdir. Her birinin özgün yanları var. Her biri 

yazarın kişisel dünyasını ve algılamalarını sergilemekte ve bir olayın nasıl farklı 

okunuşları olduğunu göstermektedir. Ancak burada olaya daha küresel 

yaklaşılacak, genel eğilimler gösterilecek ve romanlar ‘örnek’ olarak 

kullanılacaktır (Bilgi,2006:198). 

Mübadele ve göç olayı Türk edebiyatında, genel olarak Türk söyleminde 

(örneğin okul kitaplarında, tarih yazımında, sanatta vb. olduğu gibi) ‘Öteki’ 

konusunda görülen eğilimleri göstermiştir: farklı paradigmaların izlenmesi 

sonucunda oldukça farklı yorumlar ve değerlendirmeler sergilemiştir 

(Millas,2000,20). Yazarların bir bölümü Türk ve Yunanları ilgilendiren bu tarihi 

olaylara ‘ulusçu’ anlayışa uyum göstererek başka bir bölümü ise ulusçu anlayışı 

yadsıyarak bakmışlardır. 

Çalışmanın temelini oluşturan “Emanet Çeyiz” ve “Savaşın Çocukları 

romanları, mübadelenin getirdi yeni durumların izlerini taşımaktadır. Bu izleri 

ortaya koyarken roman kahramanlarının yaşadığı ortam, başlarından geçen 

olayların analizi yapılarak aktarılmıştır. 

Kemal Yalçın’ın Emanet Çeyiz romanında mübadele insanları 

anlatılmaktadır. Önce Anadolu’dan Yunanistan’a, sonra Yunanistan’dan 

Anadolu’ya göçe zorlanan insanlar konu alınır. Anlatıcı romanı hümanist bir 

üslupla ele almıştır. Anadolu’dan Yunanistan’a göçen Rumlara, oradan 

Anadolu’ya göçen Türklerden daha fazla acır. Bu roman Anadolu ve 

Yunanistan’daki mübadillerle yapılan röportajlarla hazırlanmıştır. 

Anlatıcı Bulancıklı’dır. Babasından burada eskiden Rumların yaşadığını 

öğrenir. Dedesi yıllarca bu Rumlarla beraber yaşamış, iyi komşulukta 

bulunmuşlardır. Ancak savaşlarla beraber Türk ve Rumlarında huzuru kaçar. 

http://herkulmillas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Atuerk-ve-yunan-edebiyatnda-muebadele-benzerlikler-ve-farklar-&catid=63%3Akitaplardaki-makaleler&Itemid=96&lang=tr#_ftn8
http://herkulmillas.com/index.php?option=com_content&view=article&id=186%3Atuerk-ve-yunan-edebiyatnda-muebadele-benzerlikler-ve-farklar-&catid=63%3Akitaplardaki-makaleler&Itemid=96&lang=tr#_ftn8


Daha sonra mübadele ile Rumlar Yunanistan’a gönderilir. Komsuları olan Rum 

aile bu Türk ailesine giderken kızlarının çeyizlerini emanet bırakır. Ve bir daha 

geri dönmezler. Yıllar sonra büyüdüğünde bu olayı öğrenen anlatıcı Yunanistan’a 

giderek çeyizlerin sahibini arar. Oraya göçen mübadillerle röportajlar yapar. Daha 

sonra Türkiye’ye gelir ve Yunanistan’dan göçen mübadillerle röportajlar yapar. 

Roman kendileriyle röportaj yapılan Türk ve Rum mübadillerin anılarını 

anlatmaları seklinde devam eder. Daha sonra tekrar Yunanistan’a giden anlatıcı 

burada kendilerine çeyizi emanet edenlerin torunlarını bulur ve emaneti 

sahiplerine teslim eder. 

Anadolu’ya göç eden Türkler olmakla beraber burada, mübadeleyi iki 

taraflı verebilmek için, romanda Anadolu’dan göçen Rumların da belli 

baslılarının göçlerini ele alacağız. Roman mübadele ile göçen şahısların 

maceralarının anlatıldığı röportajlar tarzında yazılmıştır. 

Anadolu’dan Yunanistan’a mübadele ile göçen Rumlardan biri Elefteria 

Staboulidis’un ailesidir. Elefteria’nın altı çocuğu vardır. Dördü yolda ölür. Büyük 

abla o zaman on yasındadır. Yolda kaybolur. Ne olduğunu nerede olduğunu bir 

daha öğrenemezler. Elefteria ve ailesi Yunanistan’a kaçabilmek için üç sene 

köyden köye sürünürler. Kayseri’den Yozgat’a, Yozgat’tan Sinop’a, Sinop’tan 

Çanakkale’ye, Çanakkale’den gemiyle Yunanistan’a gelebilirler. 

Romanda Anadolu’dan Yunanistan’a mübadele ile göçen Rumlardan biri 

Amasyalı Yordanis Orfdanidis’dir. Yordanis Türkiye’de Amasya’da doğar. 

Türkiye’de iyi ve mutludur. Komşuları olan Türkler çok iyi insanlardır. Kardeş 

gibi yaşarlar. Mübadele nedeni ile Yunanistan’a göçmek zorunda kalırlar. 

Anadolu’dan Yunanistan’a mübadele ile göçen Rumlardan biri de 

Kayserili Vasili Karabaş’ tır. Vasili Karabaş 1903 doğumludur. Konuşmanın 

yapıldığında 91 yasındadır. Anadolu’dan Yunanistan’a 1923 yılında 20 

yasındayken göçmüştür. Çocukluğunda Türklerle çok iyi geçindiklerini, 

birbirlerini düğünlerine çağırdıklarını, beraber oynadıklarını, beraber 

güreştiklerini, beraber güldüklerini hatırlar.1914’de seferberlik çıkınca babası 

askere gider. Sonra bütün erkekleri alıp götürürler. Sadece kadınlar ve çocuklar 

kalır. Ekinlerini biçemeyenler aç kalırlar. Her işi kadınlar yapmaya başlar. 

1918’de kıtlık olur. Kayseri ve köylerindeki Ermenileri de toplayıp sürgüne 

gönderirler: 

Anadolu’dan Yunanistan’a mübadele ile göçen Rumlardan biri de Taşova 

Ferizdağlı Vasili Vasilyadisdir. Kiraz ayında Ferizdağ’da mısır çapalarken Topal 

Osman’ın çetelerininRum köylerine baskınlar yaptıkları, insanları öldürüp, 

malları yağmaladıkları duyulur. Herkesi can korkusu sarar. Gidilip müracaat 

edilecek bir merci yoktur. Buralarda kanun da, devlet de Topal Osman’dır. Köyde 

sadece bir tabanca, bir tüfek vardır. Bazı aileler çoluk çocuk dağa çıkıp oralarda 

saklanırlar. Dağa gitmeyenler sahipsiz, kimsesizlerdir. Çoluk çocuk Kızöldüren 

denilen Rum köyüne yönelirler. 300-400 kişi köye varırlar. 

Bunun üzerine olaylardan haberleri olmayan Kızılöldüren köylüleri de 

telaşlanır ve dağa çıkmaya başlarlar. Vasili Vasilyadis’in babası Balkan 

Savasında Yunanlılara karsı savaşırken ölmüştür. Sabahadoğru çevre köylerdeki 



Türkler Kızöldüren’i çevirirler. Ellerinde tırpanlar, baltalar, tahralar vardır. 

Herkesi dışarı çıkararak meydanda toplarlar. Sonra da çırılçıplak soyarlar. 

Altınları, değerli ne varsa alırlar. Çıplak insanları kiliseye götürürler. Öğleye 

doğru sıcaktan her yer kavrulur. içecek su yoktur. O karmasa sırasında Vasili’nin 

annesi nöbetçilerden birini tanır. Tüccarlık yapan bu adam Ferizdağ’a geldiğinde 

Vasilyadislerin evinde kalmıştır. Kadın adama yalvarır yakarır. Kaya bir fıçı su 

getirerek Vasilyadislere verir. Sonra da kendilerini kaçıracağını söyler. Aynı 

aileden 13 kişi toplanır. Kaya onları kilisenin arkasından dereye indirir. 

“Dimidov’un gelini, dedi, Kaya. Ovaya doğru gitmeyin. Tutup öldürürler 

hepinizi. Sutaraftan, bayırdan, dosdoğru dağa çıkın. Çok ekmeğinizi yedim. Bu 

günleri de görecekmişiz. Hakkını helal et Dimidov’un gelini! Haydi, yolunuz açık 

olsun, bizi birbirimize düşmanedenler Allah’ından bulsun.” 

“Sağ ol oğlum Kaya, sağ ol! Yiyip içtiklerin helal olsun! Allah senden 

razı olsun. Bizi birbirimize düşman edenler Allah’ından bulsun.” (s. 88) Emanet 

Çeyiz romanında birçok Rum Türkiye’den kaçışlarını, göçlerini, mübadeleye tabi 

tutuluşlarını ayrıntılı bir şekilde anlatırlar. Burada Türkiye’den göçen 

mübadillerden bir kısmı alınmıştır. Romanda Atatürk’ten bahseden Sinop 

Ayancıklı olup Platamona’ya göçen Baba Yorgi’nin tespitleri Rumların Anadolu 

için önemli olduklarını savunan bir bakış açısının sonucudur: “Mustafa Kemal 

büyük adam. Ama bizi buraya göndermeyecekti. Kemal hata yaptı. Bu 

mübadeleyi yapmayacaktı. Biz eğitilmiş insanlardık. Zanaatkâr, usta, zengin 

insanlardık. Biz buraya gelince Türkiye eğitilmiş insanlarını kaybetti. Biz 

Türkiye’nin bereketiydik. Geldik Yunanistan’ı kalkındırdık. Yıllarca bekledik 

Mustafa Kemal affeder, geri ister, döneriz diye… Bizim suçumuz neydi? 

Sinoplular ağlıyorlardı, ‘Gitmeyin’ diye. Ama her yer bir değildir. Başka yerlerde 

iyi görmüyorlardı bizim Rumları.” (s.131) 

Yunanistan’dan gelen mübadil Türklerin buradaki hayatları da kolay 

olmamıştır: “Mübadil olarak Honaz’a gelenler çiftçilik, bahçıvanlık bilmiyorlardı. 

Gelir gelmez ölmeye başladılar. Genci, kocası ölüyordu. Sıra sıra mezarlar dizildi, 

mezarlığın doğu yakasına. Sonradan mezarları yaptırdılar, taşlarına ‘Grebenalı’, 

‘Vrasnolu’ yazdırdılar.”(s.170) 

Giden Rumlar Türkçe bilirler. Gelen Türkler ise sadece Rumca bilir. 

Ekmek, su diyenyoktu içlerinde. Ev yok, bark yoktur. Rum Mahallesi 

yağmalanmıştır. Ev diye kendilerineverilen dört duvardan ibarettir. Anlatıcının 

dedesi Kemal Efendi’nin o zaman bakkalı vardır ki göçmenler alışverişi bu 

bakkaldan yaparlar, parasını maliye öder. Göç sırasında anne ve babası ölen, 

kimsesiz kalan çocukları kasabanın ahalisi paylaşarak yanlarına alır. Anlatıcının 

dedesi de 6-7yaslarında bir kız çocuğunu yanına alarak büyütür ve bir akrabasıyla 

evlendirir. Bu düşünceler anlatıcıda bizim mübadillerle de konuşma ihtiyacı 

doğurur. Honaz’ı bir kuru çay ikiye böler. Honaz’ın yerlileri bu kuru çayın 

doğusunda, muhacirler ise batısında yasarlar. Arada bir Çayboğazı Köprüsü vardı. 

Anlatıcı, muhacir çocuklarıyla köprü üzerinde yaptıkları kavgaları hatırlayarak, 

babasının dostları mübadil Türklerle röportajlar yapar.  



Romanda Murtaza Acar, Mustafa Akan, Abdurrahman Akan Manastır 

vilayeti doğumludurlar. Bir Yunan olan Kaptan Ziku, dağlarda dokuz sene çete 

başlık yapar. Hem Rumları, hem de Türkleri basarak para toplar. Savaş başlayınca 

bu eşkıya Yunan komutanına mektup yazarak adamları ve paralarıyla Türklere 

karsı savaşmak istediğini bildirir. Yunan komutanı Ziku’nun teklifini olumlu 

karşılayınca, Ziku yanında daha fazla para götürmek ister. Kastro köyü sadece 

Türklerin yaşadığı zengin bir köydür. Kaptan Ziku bir cuma günü bütün köylüyü 

camiye toplar. Adamlarıyla köyü sararak, her köseyi tutar. Halkın önünde 

muhtara seslenir: “Biz para için geldik. Bakın toplar atılıyor. Cepheye yardıma 

gideceğiz. Sizden şu kadar para istiyoruz. Hemen dökülün paraları buraya.” 

Muhtar Hasan Ağa cevap verir:“Kaptan Ziku, eğer kendin için; yiyecek, 

içecek için para istiyorsan verelim Ama cepheye yardıma gidiyorsan, silah almak 

için para istiyorsan, sana verilecek meteliğimiz yok! Eğer verirsek din 

kardeşlerimize karsı silah tutmuş oluruz.” Bu kesin cevap üzerine, adamlarına 

emreder: 

“Ulan köpekler! Daha ne duruyorsunuz? Ben sizi buraya niçin getirdim? 

Ateş serbest!”(s.180) Yaylım ateşiyle camide bulunan 72 kişi öldürülür. 600 

kişinin yaşadığı köy yağmalanır, ateşe verilir. Çetelerin öldürmesi ve 

yağmalamasından sonra sağ kalan kadınlar toplanıp ağlaşmaya başlarlar. 

Kastro’nun yanındaki Rum köylüleri dumanı görerek köye koşarlar. Ziku’ya ve 

adamlarına lanetler yağdırarak ölüleri gömerler. Sonra uzaktaki Türk 

köylülerinden duyanlar gelirler. Çocukları ve kadınları yakınları, akrabaları alıp 

götürürler. Acar ve Akanları amcaları Vrasno’ya götürür. Atatürk mübadele 

olmadan, “Herkesin malının miktarı, kıymeti takdir edilsin, kendilerine bir 

beyanname verilsin, Türkiye’ye gelince, mallarının mübadili verilsin” (s.184)diye 

bir heyet gönderir. Halka beyannameleri verilir, ancak Türkiye’ye gelince bu 

tatbik edilmez. Mallarının karşılığını tam olarak alamazlar. 

Gelen mübadillerle Türkler arasında ufak tefek olaylar olur. Bunun 

üzerine köye yirmi jandarma gönderilir. Her hane sırayla yemeklerini verir. Altı 

ay böyle beraber yasarlar. Daha sonra mübadele emri gelir. Romanda Vrasnolu 

Muhittin Yavuz, Sabiha Yavuz, Tahsin Özkan Yunanistan’da yasayan Türklerdir. 

Tahsin Özkan Muhittin Yavuz’un yeğenidir. Muhittin Yavuz 1902,hanımı 1905 

doğumludur. Balkan Savası sırasında Yanya’da Türklerle Yunanlılar arasında 

muharebe devam eder. Dağlarda eşkıyalar vardır. Muhitti Yavuzların köyleri olan 

Vrasno ile yakınlardaki köy olan Pista arasında bir anlaşma yapılır: “Eğer Balkan 

Harbi’ni Türkiye kazanırsa, siz bizi koruyacak, yardım edeceksiniz. Yunanistan 

kazanır, yönetime gelirse biz sizi koruyup yardım edeceğiz.” (s.194) 

Bu anlaşmadan birkaç ay sonra yakınlardaki Türk köyü Kastro’yu Rum 

çeteleri basar ve camide 72 kişiyi öldürülür. Köyü yakıp yıkarlar. Ertesi gün 

eşkıyalar Vrasno’ya da gelirler. Köyü yakıp yıkmak isterler. Herkesi evlerinden 

çıkarırlar. Meydanda toplarlar. O an olayları duyan bir papaz beyaz bir kısrağın 

üzerinde hızla köye gelir: 

“-Ulan ne yapıyorsunuz? 

-Burasını yakacağız! 



-Cehennem olup gidin! Haydi, derhal defolup gidin! Ne suçu var bu 

köyün? (s.195) 

Papazın sözleri üzerine eşkıyalar köyü bırakarak giderler. Pista köyü 

papazı sözünde durarak Vrasno’yu kurtarır. Balkan Savasını Türklerin 

kaybetmesinden sonra Selanik, Yenişehir, Manastır, Yunanistan’a geçer. Yönetim 

değişikliği sırasında 15 gün kadar herkes birbirine saldırır, yakıp yıkar, soyar, 

talan eder. Devlet otoritesi, arayan soran yoktur. Daha sonra gelen hükümet 

kuvvetleri sükûneti sağlar ki yıl kavga olmaz. Vrasno güvenlikli bir dağ köyü 

olarak tanınır. Çevredeki Yunanlılarla iyi komşuluk ilişkileri içinde yasarlar. 

Fakir Türkler zengin Yunanlıların yanında çalışır. Düşmanlık, ayrılık yoktur. 

Birbirlerine gider gelirler. Rumlar Türkleri, Türkler de Rumları korurlar. Ancak 

zaman zaman kışkırtılan bazı Türkler Yunanlılara, Yunanlılar Türklere saldırıp 

öldürürler. Yolları kesip yolcuları baltalarla doğrarlar. Kimin kime gücü yeterse o 

elinden geleni ardına koymaz. Yunan ordusunun İzmir’e çıkmasıyla Vrasnoluların 

huzuru yine bozulur. 1922’de köye çoğu Laz mübadiller gelir. Bir sene kadar 

Türklerle muhacirler beraber otururlar. Hükümet Türklerin mallarının yarısını 

mübadillere verir.”  

Yunanistan’dan Anadolu’ya göçen Türklerden biri de Saliha Korucu’dur. 

Balkan Savası çıktığında bir yasındadır. Köylerini bırakarak Selanik’e kaçarlar. 

Savaştan sonra tekrar köye dönerler. Evler, ocaklar hep yıkılmıştır. Evlerini tekrar 

yaparlar. Saliha 12yasına gelince Anadolu mübadilleri köye gelirler. Salihalar 

evlerini onlara vererek anneannelerinin evine yerleşirler. Bir müddet beraber 

yaşarlar. Yunanistan’dan Anadolu’ya göçen Türklerden biri de Kayalar-Kozlu 

köyünden Nazmi Önal’dır. Yunanistan’da Kayalar’a bağlı Kozlu köyünde 1907 

yılında dünyaya gelmiştir. Kozlu 350 hanedir. Tamamen Türk köyüdür. Köyde 18 

değirmen vardır. Arazi çoktur. Ovadır. Halk mısır eker. Balkan Harbi başlayınca 

Florina’ya giderek iki ay otururlar. Daha sonra aşağı Kayalar’a gelirler. Mallarını, 

evlerini Bulgarlar yağmalarlar. Osmanlı savaşı kaybedince yönetime Yunanlılar 

gelir. Yunanlıların içinde on iki, ay daha kalırlar. Nazmi Önal’ın babası yeni bir 

ev yaptırır. Ancak içinde oturmak nasip olmaz. Köye Türkiye’nin çeşitli 

yerlerinden muhacir Rumlar gelir. Çoğu Lazdır. Lazca konuşurlar. Erzurum 

bölgesinden bile gelenler olur. Bu bölgelerden gelenler Rumlardan ziyade 

Ermenilerdir. Gelenlerle bir yıl beraber yasarlar. Gelen Rumlar Türkçe 

konuşurlar. Hükümet Türklerin mallarının çoğunu gelenlere verir. Evleri de 

paylaştırır. Buradan gelen muhacirlerle Türkler arasında herhangi bir problem 

çıkmaz. 

Yunanistan’dan Anadolu’ya göçen Türklerden biri de Kayalarlı İbrahim 

İşler’dir.1921 Yılında Kayalar’ da dünyaya gelmiştir. Kayalar yüz kadar köyü 

olan büyük bir kasabadır. Balkan Savaşı’na kadar civardaki Türkler, Rumlar, 

Bulgarlar gayet iyi geçinirler. Birbirlerine gider gelir, beraber ticaret yaparlar. 

Balkan Savaşında halklar arasına kan girer. Düşmanlık baslar. Savaş sırasında aile 

köyü terk ederek tepelere kaçar. Daha sonra geri dönerler. Fakat bu kez Bulgarlar 

gelerek Türk erkeklerini toplamaya başlarlar. Asker olan dayıları Mahmut’u bir 

Bulgar görerek yanına çağırır. 



Yunanistan’dan Anadolu’ya göçen Türklerden biri de Giritli İsmet Altay 

Hanım’dır. Girit’in Resmo bölgesinde otururlar. Girit’in suyu, meyvesi, her şeyi 

çok boldur. Havası güzeldir. Kışlar bahar gibi geçer. İnsanları çok iyilikseverdir. 

Venizelos ile İsmet Paşa mübadeleye karar vermişlerdir. Kimse Girit’i bırakmak 

istemez. Hatta “Girit’ten ayrılmamak için dinini değiştirip orada kalanlar bile 

olur.” (s.271) Altay Hanım’ın Girit’teyken babası iki işte birden çalışır. Durumları 

oldukça iyidir. Çok güzel geçinirler. Evleri üç odalıdır. Mutfak ayrıdır. Üzümler 

çok tatlı olur. İlkokulda hem Rumca hem de Türkçe okurlar. Mahalledeki 

Rumlarla Türkler gayet iyi geçinirler. Birbirlerine gider gelir, yemeklerini yerler. 

Savaş başlayınca adada huzur bozulur. Köylerde, yollarda kavgalar olur. Cuma 

namazı için şehre inen Müslümanları pusu kurup öldürürler. Bir müddet sonra 

İzmir’den muhacir Rumlar gelir. Hükümet Türklerin evlerinin yarısını 

muhacirlere verir. Gelenler çok güzel İzmir Rumcası konuşurlar. Girit’ten 

ayrılıncaya kadar Türkler bu muhacirlerle beraber kalırlar. 

Bu büyük yıkıma, kopuşa yol açan olaya ne Anadolu Rumları, ne de 

Yunanistan’da yasayan Müslüman Türkler neden olmuştur. Büyük devletlerin 

çıkarcı politikaları halkın basında patlamıştır Bu yıkım politikasını planlayıp, 

Yunanistan ordusunu İzmir’e çıkaranlar çoktan yok olup gitmişlerdir. Ama bu 

olayın acı sonuçlarını bu romanda anlatıcılar çok uzun yıllar yasarlar. İster 

Yunanistan topraklarında doğup buraya gelmiş; ister Türkiye’de doğup büyüyüp 

Yunanistan’a gitmek zorunda bırakılmış halklar olarak artık barış içinde 

yasamanın yollarını arayıp bulalım. Yaşadığımız, düşmanımızın bile basına 

gelmesini istemediğimiz, o büyük yıkımı ve bozumu, kalıcı bir barısın, gönülden 

bir kardeşlik düşüncesinin temeli yapalım…(s.268) 

Romanda çeyiz sandığı bir semboldür. Mutlu, barış, huzur dolu günlerin 

sembolüdür. Yerine götürülen bu eşya iki halkın beraber yasamalarının ifadesidir. 

Romanın asıl vermek istediği mesajı İstanbullu Hristo Şamoğlu ifade eder: “Barış 

içinde yaşanmalı. İnsanların iyisi var, kötüsü var. Dünyada savaşlar ne zaman 

ortadan kalkarsa, o zaman insan olunacak. O zamana kadar hayvan kalınacak. ki 

tarafın da kötü yanları var. Türk tarafını tutup, Yunanlılara küfretmek kolaydır. 

Böyle bir kitap ta yazabilirsin. Ama böyle kitaplar kiloyla satılıyor! Yunan 

tarafını tutup Türk tarafını suçlayabilirsin. Kolaydır. Zor olan iki tarafında 

iyiliğini, kötülüğünü görmek yazabilmektir.”(s.28)  

Anlatıcı yazar roman boyunca bu hümanist görüşten hiç ayrılmaz. 

Anlatılanları, her iki tarafın da birbirlerine yaptıkları zulümleri, insanların 

çektikleri acıları olduğu gibi anlatır.  Giritli Hasan ve ailesi Girit’in Kamış 

köyünde Rumlarla birlikte yaşamaktadırlar. Babası İsmail Ağa çiftçilikle geçimini 

sağlamaktadır. Annesi, ağabeyi Mahmut ve ablası Nazire ailenin diğer üyeleridir. 

Yunan İsyanı ile birlikte Rum çeteleri köyün huzurunu kaçırdığı için köydeki 

Türkler göç etmek zorunda kalmışlardır. İsmail ağa ve diğer aile üyeleri göç etme 

fikrine sıcak bakmasalar da bu duruma alışmak zorunda kalmışlardır. Göç 

yüzünden aile ellerindeki toprakları yok pahasına çıkarmışlardır. Köyde bulunan 

Rumlar Hasan’ın ailesinin gidişine üzülmelerine rağmen ellerinden gelen bir şey 

yoktur. İlk durakları. Kandano köyü olmuştur. Kandano civardan gelen Türk 



göçmenleri ile kurulmuş Türk köyüdür. Giritli Ali babasını bu köye yapılan bir 

Rum Baskınında kaybetmiştir. 

Hacara, Giritli Hasan ve ailesine yardım eden Giritli milliyetçi bir 

Türk’tür. Rum çetelerinin yaptıklarında padişahında suçu olduğunu 

düşünmektedir.  

Hacara, Ali Ağa’ ya: “- Siz böyle düşüne durun! Yunanlıyla Rum’un 

şımarmasından, Padişah Efendimizin de uyuşukluğundan bazen Ruslar, İngilizler, 

Fransızlar ve İtalyanlar, Hanya’ ya savaş gemileri yollamışlar! Ada Rumları, 

Yunanın da desteğini alarak Hanya’dan başlayıp tüm adayı kapsayan isyanı 

başlattılar. Buradaki kuşatma da o işin uzantısı.” (s.48) der. 

Hacara olanlara karşı elinden tek gelen işin ölen Türklerin intikamını 

almak olduğunu düşünmektedir. Kir Vladimiros, Giritli Hasan’ın ikinci göç 

durağı olan Hanya’da ona çalışması için işveren patronudur. Vladimiros ve karısı 

barışı savunan Rumlardır. Savaş olmasa Türkler ve Rumların eskisi gibi kardeşçe 

yaşayabileceğini düşünmektedir. “ Yüzlerce yıl sizinkilerin idaresi altında 

yaşamanın, bıkmanın sonucu bu! Tepki çok ağır oluyor… Yani çok insan 

öldürüyorlar! Yukarıdakiler ünlenecekler diye, yalın halkı birbirlerine 

kırdırıyorlar. Hep halk çekiyor… Benim kadar siz Türklerin iyi yanlarını bilseler, 

benim kadar olsun bir de okuyarak gerçekleri görebilseler, bu denli vahşi 

olmayacaklar.”(s.68) 

Süslü Hüsniye, Afrika asıllı bir Türk’tür. Giritli Hasan’a aşıktır. Zaman 

zaman Hasanla birlikte olmaktadır. Lozan Mübadelesi ile Anadolu’ya 

gönderilmekten korkmaktadır. Anadolu’ya geçtikten sonra Hasanı görememekten 

ve orada hayatını idame edememe düşüncesi onu etkilemiştir. 

Kemalettin Bey, savaş esiri olarak Yunanlı asker tarafından Hanya’ya 

getirilirmiş bir Türk askeridir. Hasan’ın esir kampına yaptığı bir ziyarette 

tanışmışlardır. Kemalettin Bey’i Hanya’da yaşayan Türklerin kendi dillerini yeteri 

kadar iyi konuşamamaları üzmektedir. Hasana Türkçe öğretme teklifi etmiştir. 

Hasan’ın bu teklifi kabul etmesi Kemalettin Bey’i çok mutlu etmiştir.  

Badoyan Mustafa, Grand Mehmet, Kavas Ahmet; Hasan’ın Hanya’dan 

dostlarıdır. Onlar da Hasan gibi tüm Rumların kötü olmadığını düşünmektedir. 

Girit’te olup bitenler onları da üzmektedir. “Bodoyanla, Grand ‘da: Konuşarak, 

tartışarak orta yolun bulunmasından, kıyımların, ocak söndürmelerin ortadan 

kalkmasından yanaydılar. Patronum Kir Vladimiros’un insanca görüş açısından, 

Türk kanadını oluşturuyorlardı.” (s.95) 

KiriyaMari, Hanya’da emlakçılıkla uğraşan zengin Rumlardandır. 

Vladimiros’ sun etkisi ile Hasan’ı ortaklığa almıştır. Uzun bir süre Hasan ile 

sadece iş ilişkisi çerçevesinde birlikte olmaktadır. Ancak zamanla birbirlerine 

karşı duygusal olarak da bir şeyler hissetmeye başlarlar. Hanya sakinleri bu Türk 

– Rum ilişkisine sıcak bakmamaktadır. Mari ile Hasan bundan dolayı inşalara 

yakalanmamak için dikkat etmektedirler.  

Mari-Hasan aşkında sadece bu sorun yoktur. Lozan Görüşmelerinde 

Mübadele kararı çıkması da engel olmaktadır. Ayrılmamak için Hasan’a evlilik 



teklifi etmiştir. Giritli Hasan Türklüğünü ve milletini kaybetmemek için bu teklifi 

geri çevirmiştir. 

“- Hasan, dedi, doğup büyüdüğün bu adayı seviyorsun, hem de delicesine 

aile büyüklerinin mezarları da burada ve birbirimizi seviyoruz… Hristiyan ol, 

burada kal, evlenelim mutlu bir yaşam sürelim! -Olanaksız bu Marigo, dedim. 

Girit’i de seni de çok seviyorum, ama yapamam, bağışla beni! Irk ve din 

duygularım engel buna…”(s.131). 

SONUÇ 

Lozan’da 30 Ocak 1923 tarihinde Türkiye ile Yunanistan arasında 

imzalanan bir sözleşme ile Anadolu’da yasayan Rumlarla, Yunanistan’da yasayan 

Türklerin mübadele edilmelerine karar verilir. Bu mübadele ile Yunanistan’dan 

500 000 civarında Türk Anadolu’ya gelmiş, 1 250 000 civarında Rum 

Anadolu’dan Yunanistan’a gitmişlerdir.  

Türk romanında zorunlu göçler genel bazı ortak özellikler taşımakla 

beraber, romandan romana ve yazardan yazara değişen bazı farklı hususiyetler de 

gösterebilmektedir. Yunan edebiyatında mübadele ve bu dönemdeki Yunan 

yenilgisi çok daha fazla yer alırken, Türk edebiyatında uzun süre mübadele ile 

ilgili romanlar, araştırmalar yapılmamıştır. Ancak 1990’lı yıllardan sonra 

mübadele hakkında yazılan romanlar ve araştırmalar artmıştır 

Ahmet Yorulmaz’ın Savaşın Çocukları romanında Girit Türklerinin 

yaşayışları, Rumlarla olan irtibatları, yasama mücadeleleri ve göçleri anlatılır. 

Önceleri Türkler Rumlarla çok iyi geçinirler. Ancak Venizelos’un iktidara 

geçmesi ile ortalık karışır. Roman Ali Ağa ailesinin Rumlardan kurtulma çabaları 

ve ailenin oğlu Hasan’ın bir Girit şehrindeki yaşayışı, Rum Marigo ile askları 

anlatılır. Bu eser bir Türk ile bir Rum kızının asklarını anlatan ilk romandır. Aynı 

zamanda incelediğimiz romanlar içinde Türklerin Yunan idaresinde yaşayışlarını 

konu alan ilk romanımızdır. Eserde Türklerle Rumlar hep iç içedir.  

Kemal Yalçın’ın Emanet Çeyiz romanı Anadolu ve Yunanistan’daki 

mübadillerle yapılan röportajlarla hazırlanmıştır. Anlatıcı (yazar) Bulancıklı’dır. 

Savaşlarla beraber burada beraber iyi ilişkiler içinde yasayan Türk ve Rumların da 

huzuru kaçar. Daha sonra mübadele ile Rumlar Yunanistan’a gönderilir. 

Komsuları olan Rum aile bu Türk ailesine giderken kızlarının çeyizlerini emanet 

bırakır. Ve bir daha geri dönmezler. Yıllar sonra büyüdüğünde bu olayı öğrenen 

anlatıcı Yunanistan’a giderek çeyizlerin sahibini arar. Oraya göçen mübadillerle 

röportajlar yapar. Daha sonra Türkiye’ye gelir ve Yunanistan’dan göçen 

mübadillerle röportajlar yapar. Roman kendileriyle röportaj yapılan Türk ve Rum 

mübadillerin anılarını anlatmaları seklinde devam eder. Daha sonra tekrar 

Yunanistan’a giden anlatıcı burada kendilerine çeyizi emanet edenlerin torunlarını 

bulur ve emaneti sahiplerine teslim eder. 

Rumeli’de azınlık çeteleri her fırsatta Türklere saldırır ve onları 

öldürürler. Devletin bir türlü bu çetelerle basa çıkamaması ve halkın korumasız 

kalması göçü hızlandırır. Savaşın Çocukları, Emanet Çeyiz romanlarında bu 

çetelerin zulümleri ve Türklerin mücadeleleri anlatılmaktadır. 



Yunan hükümeti onların Müslümanlaştırılmış Yunanlılar olduklarının 

propagandasını yapar. Savaşın Çocukları romanında Giritli Hasan sevdiği kadın 

olan Yunanlı Marigo’nun adada kalıp bir Yunanlı gibi yaşama teklifini kabul 

etmez. Türklük ve Müslümanlık duyguları çok kuvvetli olmamasına rağmen bir 

Yunanlı gibi de yasayamaz. 

Yaş, medeni durum, çocuk sahibi olma ve cinsiyet gibi faktörler, bireyin 

göç kararı almasında önemli bir rol oynar. Savaşın Çocukları Romanında İsmail 

Ağa ailesinin çetelerden zarar görmesini engellemek için malını mülkünü satarak 

Girit’ten göç etme kararı alır 

Göçmenlerin Anadolu’ya gelişleri üzerine Anadolu insanlarının büyük 

çoğunluğu onlara yardım etmiş, yakınlık göstermiş, az bir kısmı ise onları 

düşman, gâvur olarak görmüşlerdir. Göçmenlerin belli bölgelerde yığılmaları o 

bölgede yasayan halkı da sıkıntıya sokmuştur Göçmenler yerleşecekleri yerlerin 

geldikleri yere benzemesini ve eski islerine imkân vermesini isterler. Giritli Hasan 

Girit’e çok benzeyen Ayvalık’a göçer. Kadın göçmenlerin bazıları sahipsizlik ve 

parasızlık sebebiyle gittikleri yerlerde cinsel meta olarak kullanılmıştır. Savaşın 

Çocukları romanında Süslü Hüsniye kasaba sakinleri onun çaresizliğinden 

faydalanabileceği şeklinde düşünmektedir  

Romancılarımız göç romanlarını bazen milliyetçi bir bakış açısıyla, bazen 

de hümanist bakış açısıyla ortaya koyarlar. Emanet Çeyiz romanları hümanist 

bakış açısıyla yazılmışlardır. Bu arada bir romanda hem hümanist, hem de 

milliyetçi kahramanlar bulunabilmektedir. Savaşın Çocukları romanında bulunan 

Hacara bunlardan biridir. Milliyetçi bakış açısının hâkim olduğu romanlarda 

Türkler hep mazlum, yabancılar zalimdir. Emanet Çeyiz romanında yabancılar 

devamlı bir şekilde Türklerden zulüm görmüş olan mazlumlar, Türkler ise 

önlerine gelen yabancıları öldüren zalimlerdir. Savaşın çocukları romanında ise 

Türkler Rum çeteleri tarafından öldürülmektedir. Giritli Hasanın Babası da 

bunlardan yalnızca biridir. 
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       BALKAN TÜRK ŞAİRLERİNİN ŞİİRLERİNDE “SU”  

 

Osman BAYMAK
*
 

Su ışığın gölgesinde. Su avucumun içinde. Su ayağımın altında, başımın 

üstünde. Su yatağına sığmayan, yatağını derinleştirdikçe derinleştiren. Suya 

muhtacız. Su çıplaklığım. Su içimiz, dışımız. Su çocukluğum. Su umuda, sevgiye, 

mutluluğa koşar. Su gözlerimden akan pınar. Su yüreğimden akan ırmak. Su 

kuşların sesi, ağaçların dili. Su bir hayat, bir rüya. Su bir bilmece. İnsanlar suyla 

birlikte yol bulmuşlardır. Suyla birlikte ekmişler, biçmişler, tarıma geçmişlerdir. 

Suyla birlikte birbirleriyle iletişim kurmuşlardır. Su bir başlangıçtır, bir sondur… 

Balkan Türk Şairlerinin şiirlerinde ilginç konular arasında “su” konusuna 

da parmak basılıyor. Balkan Dağları’nın her yerinde su fışkırmaktadır, pınarlar 

çağlamaktadır onun için şiirlerimizde de bu zenginlik konu edinilmiştir. Bu konu 

edebiyat dünyamız için çok ilginç. Ana ülke dışında Balkanlarda yaratılan Türkçe 

Edebiyatımız, sanatımız ne kadar savsaklansa da, unutulmuşluğa terk edilmişse 

de, betonda biten birer yeşil ot misaliyiz. Ve bu alanda ödün vermeden 

mücadelemize devam edeceğiz. 600 yılı aşkın geçmişimize sahip çıkarak 

Türkçemizi tazeleyerek özbeöz benliğimizin bayrağını dalgalandırarak somut 

çalışmalarımızla sonuçlar almaya çalışacağız. Edebiyatımızda çeşitli konuları 

nakış nakış dizelerimize işleyerek yolumuza devam edeceğiz. Bu konulardan da 

bu defa Balkan ülkelerinde yaratan ve yaşayan çağdaş Türk şairlerinde “Su” 

motifini incelemeye kollarımızı sıvadık. Türk Dünyası edebiyat alanındaki gibi 

“Su” ya ilişkin yazılan hikâyeler, şiirler, fıkralar, deyimler, Balkan Edebiyatı’nda 

da yerini almıştır. Edebiyatımıza sızan bu pınarın kaynağı Kur’an-ı Kerim’dir. 

Yazar Avni Aksoy’un dediği gibi; önem vermediğimiz pek çok konu veya olay 

için “havadan sudan” deyimini kullanırız. Halbuki bu sözlerle havaya, suya ne 

kadar haksızlık ettiğimizi düşünmeyiz bile… Fakat yeri gelir; “hava kadar, su 

kadar elzem” deriz. Balkan Edebiyatı’nda “Su” yun önemi büyüktür. Su anadır, 

su hayattır, su azizdir ya da bir Hint özdeyişinde olduğu gibi “Sudan gelinir, 

sudan gidilir Allah’a”. Tabi ki bu özdeyişler dünya toplumunda su için kullanılan 

ortak bir ifadedir. Su ki; hayatın yaşam damarıdır. Bazıları için “su” esrarengizdir. 

Hani deyimlerde suyu korumak adına “bir bardak suda fırtına koparmak 

gerektiği” düşünülür. “Su” dünyamızda bugün dahi gizemini korur. Bir ırmak 

kenarında oturanlar suyun kadrini bilemez. Oysa, suyun gerçek değerini çölde 

dudakları çatlayanlara sormalı… 

Balkan Türk Şairleri’nin hemen hemen hepsi su motifini şiirlerinde 

işlemiştir ancak biz bir bölümünü araştırıp inceleyip sizlere sunacağız. Bu isimler 

şunlardır: İskender Muzbeg, Mülazim Çavuş, Fahri Kaya, Sona Adiyeva, Kadriye 

Cesur, Necati Zekeriya, Ömer Osman Erendoruk, Nusret Dişo Ülkü, Dionis 

Tanasoğlu, Naim Şaban, Esin Muzbeg, Mehmet Çavuş, Ahmet Emin Atasoy, 

Nikolay Baboğlu, Bayram İbrahim, Emel Emin, Fahri Ali, Hasan Mercan, İlhami 

Emin, Latif Karagöz, Zahit Güney, Şükrü Ramo, Lütfü Seyfullah, Nurten Remzi, 

                                                           
* Araştırmacı-yazar, Prizren-Kosova. 



Sadık Tanyol, Sabit Yusuf, Cemali Tunalıgil, Fikri Şişko, Ethem Baymak, Ali 

Bayram, Hazel Şentürk, Fatma Rodoplu, Mefkûre Mollova ve diğerleri… 

Kosovalı Şair Nusret Dişo Ülkü, “Dosta Düşmana Karşı” şiirinde 

bakınız “su” motifini nasıl işliyor: 

“Bir damla suda/ Demir atarım akşama karşı/ Yeşili balıklarla ayrışırım/ 

Dosta düşmana karşı.”  Şair, bir karış toprak kadar, bir avuç gökyüzü kadar 

insana nasıl muhtaçsa bir damla suya da o kadar muhtaçtır. Şiir, imge 

yoğunluğuyla yoğrulmuş dizeler biçim ve öz olarak görülmekte. Bir balıkçı, balık 

avına çıkarken nasıl demir atarsa denizin ortasında şair de öyle bir damla suda 

akşama karşı demir atar. Buket Bahar ne demiş: “Uzaydan baktığında dünya, 

okyanusların ve bulutların rengiyle özdeşleşen mavi beyaz bir gezegendir. 

Bulutlar kaynaşır, sessizce hareket eder, yayılır iyice yakınlaşır; az sonra 

yağacak yağmurun damlaları, kırık cam parçaları gibi yeryüzüne dökülür. 

Yağmur damlaları okyanusların, denizlerin, göllerin soluğuna, buzulların 

çıtırtısına, yeryüzünün derinliklerindeki soğuk ve kayıtsız suyun billurluğuna, 

kayalardan fışkıran akarsuların tutkusuna, sellerin çığlığına, davul gibi gürleyen 

şelalelerin heyecanına, zümrüt yüklü ırmakların usul usul akışına, bitki 

köklerindeki özsuyun önlenmez yükselişine ve milyarlarca kalbin küt küt atışına 

dönüşür. Su, yeryüzüne ait her şeyi biçimlendiren ve canlandıran evrensel bir 

maddedir.” 

Nusret Dişo Ülkü, “Dosta Düşmana Karşı” şiirinin dördüncü kıtasıyla 

sözlerini şöyle tamamlıyor: 

“Bir karış toprakta / Bir damla suyum/Bir avuç gökyüzü / Dosta düşmana 

karşı.” Şair, kol gezerken sabaha karşı, kanat açar güneşe karşı, kuşlarla, bir 

damla suda sevgisini paylaşır, şair şiirini bir damla suda yazar, bir köprü kurar 

toprakla, gökle, suyla… Şaire, su bir pınar örneği, kaynar taa derinden, toprak ana 

karnından, bir su damlası kadar içini içime sığdıramadı. Bir su damlası şiirinde 

bereketlenir içer içer doymak bilmez. Su da toprak gibi verimlidir çünkü.    

Bulgaristan Rodop Şairlerinden Ömer Osman Erendoruk şiirlerinde 

direnişini suyla da sürdürdü. Çünkü Erendoruk, “Sabır Duası” kitabının 

önsözünde şunları ileri sürmüştü: 

“Direnişimizi oralarda da sürdürdük. Kalemin kılıçtan keskin olduğu 

bilinciyle yola çıkıp yürüdük, yürüdük… Ve, hep beraber davamızın haklılığını 

dünyaya duyurduk. Şiirlerin gönül okşayıcılığı, güzel duyguları şahlandırıcılığı, 

inandırıcılığı, okuyucuların takdirine kalmış bir şeydir.” 

Evet, Ömer Osman Erendoruk, “Sabır Duası” ile yola çıkmış; “Sen 

sabır ver Allah’ım!” der. Şairin, “Sürgünler-I” şiirinden iki dörtlüğünü okuyalım:  

“Yorganı gökyüzü, döşeği toprak/ Benzi vakitsiz sararmış yaprak/ 

Pabuçlar delik gömleği yaprak/ Suları çekilmiş kuyu sürgünler.” 

İkinci dörtlük ise şöyledir: 

“Saçlarını rüzgâr okşar ılıktan/ Kulakları çan çan çınlar çığlıktan/ 

Gözleri kararır da yalnızlıktan/ Şarap diye içer suyu sürgünler.” 

Şair, Ağustos 1987 sürgün günlerinde yazdığı bu şiirinde susuz bir kuyu 

sürgünleri ifade eder. Dizede ise şarap diye içer suyu, çileyi. Yine soluğunu 



alamaz ışığın gölgesinde. Ömer Hayyam’ın dediği gibi; “Şarap iç şu dünyada 

düşersen eğer dara/ Ne ay ne Venüs ondan parlak istersen ara/ Aklına bir 

şaşayım ebleh meyhanecinin/ Su sattığından daha güzel olur mu para.”  

Şair, “Anlat Hemşeri” şiirinde de sular fışkırır. “Anlat Arda’nın suları 

hep kanlı mı?” derken şair, uzaklardan doğum yerinden haber almak ister. Arda 

Nehri’nin suları hâlâ kanlı mı akmaktadır, kendisi sürgündeyken bacı kardeşinin 

hâli nice olmuştur, bilmek ister. “Erendoruk’ un, “Mutluluk” şiirinde de soluk 

alıp verdiği yıllarda da yine sular durulmaz: 

“Gönlüm yıllar yılı hep intizarda / Umut denen bir şey kalmadı Arda / 

Boz bulanık akıp giden sularda / Devrilmiş sallardan seni dinledim.” 

Şair, yine kendine özgü bir üslupla su motifini ne de güzel kullanmış 

mısralarında. Mutluluk kendisinden bucak bucak kaçsa da şair yine de hep 

mutluluğun peşinden koşmuştur. Boz bulanık akan sularda bile… “Öldüğüm 

Gece”de de yine “soğuk su” içeceğim Karakuz çeşmesi’nden” der ve “SOS” 

şiirinde de; “Barbaros’u hatırlar suları Akdeniz’in.” der. Satır satır da, “yediğim 

lokma keder, ıstırap içtiğim su” derken şairin burnunda tüter memleketi, kokusu.  

Su, su, su diyoruz. Gezegenimize su nereden geldi, suyun kozmik kaynağı 

nedir? Bundan yaklaşık 20 yıl önce “Voyager-I” uzay aracı 6 Milyar kilometre 

uzaktan dünyanın fotoğrafını çekti. Evrende ne kadar küçük bir gezegende 

yaşadığımızı bize hatırlatan bu fotoğrafta dünya yalnızca mavi bir nokta olarak 

görünüyordu. Bildiğimiz tek “mavi gezegen” dünya bu rengini, yüzeyinin büyük 

çoğunluğunu kaplayan sudan alıyor. Gezegenimiz oluştuğunda bir ateş topuydu. 

Bu kadar sıcak bir gezegenin içinde ya da üzerinde suyun tutunması imkânsızdı. 

Peki, bu kadar çok su nereden geldi? Bundan 30 yıl önce Güneş Sistemi’nde ve 

genel olarak evrende, dünyadan başka bir yerde su olup olmadığı tam bir 

bilmeceydi, bugünse neredeyse baktığımız her yerde suyun izine rastlıyoruz. 

Mars’ta toprak altında ve buzullarda az miktarda su olsa da gezegenin 

yüzeyindeki devasa nehir yatakları, gezegende bir zamanlar bol miktarda su 

olduğunu gösteriyor. Gaz devleri, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün çok küçük 

oranlarda sudan oluşuyor. Ama asıl dikkat çekici olan bu gezegenlerin büyük 

uyduları çok soğuk oldukları için çoğunun yüzeyinin buzla kaplı olması. Bu 

buzun bir bölümünün su buzu olduğu düşünülüyor. Daha da önemlisi 

katmanlarının altında sıvı halde su olduğunu gösteren önemli ipuçları var. Yine 

büyük çoğunluğu Neptün’ün ötesindeki yörüngelerde dolanan ve güneşe 

yaklaştıklarında “kuyruklu yıldızlara” dönüşen daha küçük cisimlerinde kirli birer 

kartopu olduğu düşünülüyor. Samanyolu’nda da çeşitli bulut-sularda, yıldızların 

çevresinde hatta başka gökadalarda suyun izlerini görebiliyoruz. Bu bilgilerden 

tekrar şair Ömer Osman Erendoruk’a dönelim: 

“Dua Gibi” şiirinde; “Bütün sular bulanık, dumanlı bütün dağlar” ya da  

“Tek Mezar”da; “Suların ayna tutmuş dağların tepesine/ Öylesine 

karışmış sularına gözyaşı/ Silinmemecesine;” diyor ve şair devam ediyor:  

“Suya benzemiyor ki içtiğim bir avuç su/ Biraz kan kalanı acı barut 

kokusu…/ Dur durulsun suların dalgalar heyecanlı,/ İhtiyarın sularda aradığı 



ikizler/ Hatıralarımda canlı/ Artık senin suların su değil kan, gözyaşı…/ Suların 

akışı, sanki birden durmuştu…/ Bur burulsun suların, ak gerisin geriye./ 

Şair, suyun hedefine yaklaşmış görünüyor, suyu dize dize anlatıyor. Bir 

ressamın fırçasındaki renkleri bir palet üzerinde gezdirerek suları tuvallare 

yansıtıyor gibi. Hani ne demiş ressam “doğru ya da yanlış yapılmış resim yoktur, 

ancak kötü yapılmış eserler vardır.” Arda Nehri’ni öyle güzel anlatıyor ki şair, 

sulara ayna tutmuş, gözyaşları sulara karışmış, şair suya benzemiyor, içtiği suyu, 

durulacak kadar suların dalgaları ve Arda sularında boğulurken iki sevgili suları 

su değil kan… 

“Arda / Suların akıyordu öyle damar damar da…/…/Suların gözüyle/ 

Birdenbire irkildim nefesim kesilerek/ Bir an geriye doğru aktı sular kahrından/ 

Bir an durup ağladı gözyaşını silerek…/ Kırıldı suda buzlar… Sen bir ırmaksın 

Arda, / Yani damla damla su… Birazı benim kanım senin suyunla akan.” Ve şair 

devam eder: “Felsefeler göre su taştan daha sertmiş/ Sevgi nefretten üstün…/ Ses 

kıyılarında dalga dalga dalgalanıyor/ Çalkalanıyor sular/ Sular çalkan ah 

çalkan/ Arda su değil suyun artık gözyaşı ve kan/ Nasıl boğulmuş ikiz kardeşler 

bir kış günü/ Boz bulanık sularda.” 

Bu uzun şiirden görüldüğü gibi şair suyla iç içe olmuş. “Ürpek Dağı’ndan 

o ürkek geyik gibi” diyen şair bu uzun şiirinde tam 23 defa su motifini kullanmış. 

Subaşına inen ürkek bir ceylan gibi ürkektir şair.  

Şairin “Baskın” şiirinde de; “Bir su veren yoktu, yakın, yabancı.” Veya 

“Büyüdü, büyüyor, aktıkça sular” ve “Yankı”da da; “Dupduru suları yasla 

bulanan, / Nehirler, dereler, seller ağladı”. Ve “sonuç” olarak sonsözü şair Ömer 

Osman Erendoruk şöyle söyler: “Dövüldüm, dövülenle, öldürülenle öldüm/ 

Kalbimi dilim dilim iki milyona böldüm/ Nuray ve adsız bebek ile gömüldüm canlı 

/ O gün bugündür Arda’nın suları hâlâ kanlı.” 

Kosovalı şair, İskender Muzbeg, suyla yolculuk yapar enginlere. Su, 

yolculuk ve umut der. Hemen “Öyleyse” şiirinin bir dörtlüğüyle yolculuk 

yapalım: 

Geç gelsin hayırlı gelsin/ Bahar/ Yaz/ Kış 

Kalmak verimli düzlüktür/ Gitmek/ Kaygan/ Bir yokuş 

Ozan açtı kalbini/ Nedir/Böyle/Bu akış 

Er geç bir baharı muştular/ Suyu ile / Karakış. 

Şair, baharı muştular su ile. Kalbini açar bir akışla. Duygularını yansıtır, 

fikirlerini de dize dize içerir. Er geç suyu ile ifade eder. Şiirin dizedeki yapının 

öznesi diyebileceğimiz unsur sudur. Ve insanların ihtiyaç duyduğu her an, her 

yerde, her mevsimde, bahar, yaz, kış, yokuş, iniş, kayganlık, bütün akışlar sudan 

geçer…  

Şair İskender Muzbeg’in BAY Yayınları’ndan yayınlanan “Güneş Isıt 

Beni” adlı şiir kitabında, “Pınar” şiirinde de sular durulmaz: 

Pınarda dalgalı değildir sular 

Olsa olsa/ gönüller dalgalanır 

Aydınlıktan yenik düşer sular 

Pembe güller allanır. 



Elbet bu pınarın da/ bir öyküsü var 

Bir anayı on beşinde, çocuğu karnında 

Ferahlatmıştır buz gibi sular 

Pınar/ derinlikli tedirginlikler kadar, 

İçi umutlu, konar 

Şair Muzbeg, suların pınarında sakin, duru güzelliğini görür. Şiirin dili, 

aydınlığa bakan gözlerle yenik düşer sular. Şiir dizelerinde zengin bir fikir 

varlığının ve suya görünüşünü yansıtmaktadır. Ferahlattırır buz gibi suları genç 

bir kadını. Zaman hain olsa bile, akacak damarlarında hep pınar suların. Bir umut, 

bir sevda, bir arzu, bir öykü, akar akar akarsular cilvesi derede, pınara inat… Şair, 

“Periler” şiirinde suları yine dile getirir ve der: 

Periler balıktı/ kızdı/ ilk gençlik düşlerimde benim 

Güzelce boyunları vardı/yumuşaktı kolları 

Işık çardaklarından inişlerinde    

Sonra dağlardan suları aldı/ zaman  

Berrak sular kirlendi 

Ne ninemin masalı kaldı/ ne perilerin güzelliği 

Evet, peri masallarına suyla giriyor şair. Su efsanelerinde Rusalkalar, 

güzel şarkılarıyla bilinen çekici su perileridir. Muhtemelen belirli göllerle ve 

suyun hayat verici gücüyle ilişkilendirilmiş bereket cinleri olarak yaratılmışlar, 

ancak daha sonraları küçük yaşta ölen çocukların veya kendilerini boğan 

kadınların ruhları oldukları halk arasında söylenmiştir. Şarkıları gelip geçenleri 

suya çeker. Hikayelerinden birinde Rusalka’nın ölümlü bir prense aşık olup suyu 

nasıl terk ettiği anlatılmaktadır. Hava soluyabilmek için sesini kaybetmek zorunda 

kalmış ama bir süreliğine mutlu olmuştur ancak âşık olduğu prens onu ölümlü bir 

kadın için terk etmiş ve o anda bir kez daha suyun derinliklerinde kaybolmuştur. 

Ya da bir Rusalka ve kurbanı; Rusalka’nın şarkılarına vurulan bazı ölümlü 

erkekler onunla birlikte olmak için suya dalarlar. Ama orada onları boğulma 

sonucu acı bir ölüm beklemektedir.  

Çek bestecisi Antonin Prozak (1841-1904) bir su prensesinin ölümlü 

birine aşık olarak evini terk etmesini anlatan “Rusalka” adında ünlü bir opera 

yazmıştır. 

Su efsanelerindeyken Rusalkalar gibi su cinleri ve su perileri de göllerde, 

özellikle de değirmen havuzlarında yaşarlar. Güneydoğu Avrupa’ya ait bir efsane 

bir ölümlüye yardım eden su perisini anlatır: Genç bir değirmen işçisi, 

değirmencinin kızına âşıktır ancak değirmenci kızının civardaki şatonun 

sakinlerinden zengin biriyle evlenmesini istemektedir. Bir gün iki rahip 

dövüşürler ve değirmen işçisi havuza itilir. Orada bir su perisi tarafından bulunur. 

Genç adam, su perisini kemanıyla eğlendirir. İkisi o kadar iyi anlaşırlar ki 

değirmen işçisi sudan ayrılmak üzereyken dost su perisi ona, takanın üç dileğini 

gerçekleştirecek sihirli bir yüzük verir. Böylece havuzdaki su perisi sayesinde 

değirmen işçisinin değirmencinin kızıyla evlenme dileği yerine getirilir. 



Su efsanelerinden yine Vodyanoi Rusya’nın en çok bilinen su cinidir. 

Kibar su perisinin aksine gelip geçenleri sudaki inine çekerek boğulmalarına 

neden olan tehlikeli bir yaratıktır. 

Şair İskender Muzbeg, “Periler balıktır” diyor. Su cinleri havuzdaki 

balıkları genellikle sınıflarına göre ayırırlar. Sazan yakalamak isteyen balıkçılar 

cinleri memnun etmek için suya bir tutam için tütün atarlar.  

Şairin şiir dizelerinden su peri efsanelerine kadar uzandık.  

Şair Muzbeg, “Güneş Isıt Beni” şiir kitabında “Sınır” şiirinde şöyle der: 

Sınır suyu bol ırmak/ kavakları sular hep 

Okşayarak yeniden. 

Ve şair devam eder “Sınır-II” de; 

Kaynağı bengi suyu/ bulmak için 

Kuşlar oradan göçerler  

Bir tek canlı anıtı var/ sınırın 

Çeşmeden suyu/ ağu diye içerler 

Suları, gökleri size alın 

Yeter ki/ bizim olsun bu yerler 

Şair İskender Muzbeg, aynı kitabın “Beko Gelin’in ikinci Türküsü’nde 

de sular durulmaz: 

İçli dışlı geceler onundu  

Onundu su sesi aklığı karın 

Dünya onundu. 

Şimdi açılacak yerde donup kaldı 

Taç yaprakları ayvanın, narın. 

Şair uzaklarda bir Mamuşa düşlediğinde bile suyu düşler. Unutmamak 

adına yaşatır, canlandırır.  

Uzaklarda bir Mamuşa düşledim 

Bir türkü yeşilini vermedi resimler 

Taşında, toprağında, suyunda 

Hep yaşayacak eski isimler 

“Çığlık Değildir Huyumuz” şiirinde de şair kendisine döner, türküsü 

çınlar, yıllar yılı akışına Topluva’nın ve der: 

Bu sular bizimdir, bu gökler bizim 

Karındaşlığımızla övünelim  

karalar da/ aklarda 

“Gelen Günler Umurumda Değil” şiirinde de suyu birkaç dizesinde de 

görmek olasılığı var nice ki:  

Geçen günlerden korkarım ben 

      Ben su değilim artık 

 Susaklardan sarkan buzum, karım 

 Ben, boynu bükük/ geçmişe bakarım, 

 Neredeyse kırılacak o buz saçakta akacak su 

 Ben su değilim artık ardımda pusu önümde pusu. 



Ve şairin son şiirinden örnek alalım: “Her dilde dostluğun aynı gücü 

var”: 

Bir elimde kalem bir elimde gül 

Elçisiyim ulusumun, halkımın elçisiyim 

Ülkemin suyu, kireci, alçısıyım 

Barış evreninde, sevgi elinde. 

 Ne güzel söylemiş şair. Bir ulusun elçisi, bir halkın elçisi olan şair 

ülkesinden suyuyla paklıyor temizliyor dilinin arılığıyla. Ve beraberliğimiz 

bengisu olsun diyor, içimiz dışımız bolluk olsun diyor kıskananlar saçlarını 

yolsun diyor. Sen de ayva yeşerir bende çiçeklenir nar der; her dilde dostluğun 

gücü var, nisan yağmurlarında kasım selinde. Evet, şair İskender Muzbeg, 

şiirinde ülkesinin suyu, kireci, alçısıyım der. Şair için su en başta gelir. Çünkü 

suyudur, ana maddesidir. Önce su diyor; çünkü susuz ne kireç olur ne alçı olur.  

Su, su, su diyor…  

 Makedonya Türk Şairlerinden İlhami Emin de şiirlerinde suyu sık sık 

kullanmaktadır. “Gültekin” şiirinde bakın suları nasıl anlatır şair: 

Çölün en yılmaz devesiyim yalnız 

Ak köpük akıtırım ağzımdan kumlara 

Ak köpükten sular akıtırım gözlerine 

Gözlerimden 

Ve devam ediyor: 

Geyik yavrusuyum otsuz, susuz 

Nasıl yaşanılır bu gibi günler 

Bildiğin gibi yaşa ya da otla su yarat 

Boynuzlarından 

Şairin elli kıtalık şiirinde yine iki kıtada suyla sulanır, hep beraber suyun 

akışına gidelim: 

İnsanoğlu üstüne yağan ışınlı yağmurlu gün 

Otlar yemyeşil hayvanlarla bitkiler yeşil 

Yağmur suyuyla susamışlığımı gideren 

Ceylanlığım 

Ve son dizede şair İlhami Emin şöyle diyor: 

Kuş ile suları aşan surlarla konuşan 

Kılıçla kılıca karşı kendine karşı kılıç 

Kararlı kararlı dikilince taşa taş dahi teslim 

İnceliğe 

Şair İlhami Emin, suları göllerde akıtır, otlarla su yaratır. Yağmur 

suyuyla susamışlığı yitirir, kuş ile suları aşar.  

Kosovalı şair Hasan Mercan da şiirlerinin çoğunda suyu yudum yudum 

içer: 

Su götürmez gerçeği taşır kanatlarında 

Benzerlik dışıdır dişlenişi 

Suyu bulanmış kaynakta mı bulmalı 

İmkânsız derler ellerine terine 



Öyle tam öyle olmalı 

Bir başka taht bulunmalı yerine 

Şair su götürmez bir gerçektir deyiminden yola çıkar. Ve suyu bulanmış 

kaynakta mı bulmalı… “Sinek kişi üstüne şiirler” adlı şiirinde şair kara kara 

yazılara alışmış. Bir anki mutluluğunu tüm dünyayla paylaşmak ister dostluğa 

yakın…  

Bulgaristan Rodop şairlerinden Hazel Şentürk, BAY Yayınlarından 

çıkan “Sessiz Çığlıklarım” şiir kitabındaki “Rodopların Dağları” şiirinde, 

dizelerinde suyu konu eder: 

Suları, barajları, insanları, hevesleri 

Toprağın efendisi, halkının ta kendisi 

Şair Rodop Dağları’nı dile getirir, o dağlardan sızan o soğuk temiz suları 

şiirindeki dizelere döker. Ve şairin aynı kitabında “Sevdiğim bir gül vardı” 

şiirinde de su çağlar: 

Dağ başının dumanıyım 

Su başının kervanıyım 

Acılarım hiç dinmiyor 

Ciğerimden yaralıyım 

Şair Hazel Şentürk su başının kervanıyım der, alır gider bilinmeyen bir 

yola su kervanı, acılarının içinde…  

Yine Rodop Şairlerinden Fatma Rodoplu, “Yollar Uzun Yıllar Hüzün” 

şiir kitabında, 

“Kovulduk Geldim Mezarına” şiirinde suyu bakın nasıl dile getiriyor: 

Anam ben, seni görmeye geldim 

Derdin ne? Seni özledim diyemedim 

Sana gelip bir bardak su veremedim 

Zalim müsaade etmedi gelemedim 

Şair, annesinin mezarına yıllar sonra gidebilmiş ve annesinin ölümünde 

yanı başında olamadığı için üzülür ve bir bardak su veremedim der, işte şiirin bir 

bardak suda ağırlığı… Tabi ki bunu birileri engellemiş, siyasi nedenlerden… Şair 

bir bardak su diyor, çünkü Rumeli’de adettir, bir bardak su verene hayır dualar 

edilir; bir bardak su verenin kısmeti açılır; bir bardak su verene hayırlara vesile 

olur, bir bardak su verenin sevabı çok olur. Son nefesini verenin suya 

susamışlığını gidermek de adettir… İşte şair Fatma Rodoplu da bir bardak suyu 

annesine veremediği için çok üzülür.  

Kosovalı şairler arasında Esin Muzbeg de Prizren’in çınar ağacına 

hitaben şiirinde dizelerde de su dile gelir: 

Unut onları, dökme derdini 

Hikâyeni anlatma yakarsın beni 

Balta yanaşmaz sana,  

Çünkü senin yaprağında, dalında 

Gövdende, damarında,  

Helal su, yararlı toprak izi var 

Oradan kaynaklanır dev gövden 



Ağaç gibi dalların ve yaprakların 

Temizlenir şimdi su yüreğinde 

Şair, Prizren’in Maraş semtinde bulunan 400 yıllık bir çınar ağacına 

söylemiş bu dizlerini. Çınarın yaşamı suyla büyüdü hep, çünkü çınarın 

ayaklarında Akdere var, suları bol bol akar, Şar Dağı’nın etekleridir yaşatır onu. 

Helal suyla büyür dalları, yüreği yeşerir yaprak yaprak…  

Şair “Karışık Duygular” şiir kitabında “Hiçlik” şiirinde de su, su, su der: 

Bir testi su 

Döktü denize adam 

Coşacak sandı 

Bir içim su 

İçti dereden adam 

Bitecek sandı 

Esin Muzbeg, bu felsefi şiirinde suyu dile getirmeye çalışmış. Bir testi 

suyla coşmaz deniz, bir yudum suyla bitmez dere… Şair bir hiçlik der gider… 

“Beni Özlemişsin Dalgalar” şiirinde denizi düşler, denizi özler ama 

karşılıklı da deniz, şairi düşünür mü, özler mi?  

O masmavi suları,  

köpüklü dalgaları,  

küçücük balıkları,  

sizleri özlerim ben 

orada gecesi günleri 

Akdeniz’i, Ege’yi 

Orada her yeri 

Şair Esin Muzbeg, masmavi sulara özlem duyar, hayal eder. Denizin 

cilvesidir köpüklü dalgalar, sular coşan sular, büyüyen sular, mavi sular… 

“Düşman Uyumaz” şiirinde de bir deyimden yola çıkar şair. “Su uyur 

düşman uyumaz” şair şöyle şiirine suyu dize dize yerleştirir: 

Su uyur, dağ uyur, taş uyur 

İnsanlar uyur, dostlar uyur 

Düşmansa uyumaz 

Seni düşünür 

Beni düşünür 

İçini yer, kıskanır. 

Şair yüreğini döker düşmana, kıskançlık yüreklerde… Su bir dosttur, 

uyur, dağ bir dosttur uyur; taş bir dosttur uyur, iyi insanlar bir dosttur, uyur; ama 

kötü insan, düşman uyumaz kötü düşünür sana da bana da… 

Bulgaristan kadın şairlerinden biri daha yine suyla gelir. O da Mefkure 

Mollova. Kendisi Dobriç doğumlu. “Kaf Dağı” şiirinde su çağlar: 

Hani o demir kursaklı dağ! 

Bugün gibi aklımda 

Ninemin anlattığı masal, 

O kış geceleri 

Soba sessizce yanar 



Dışarıda soğuk iğne iğne 

Etraf su gibi aydın… 

Şair Mefkure Mollova, Kaf Dağını, kader dağını dile getiriyor. Aynı 

zamanda çocukluğunu ifade etmeye çalışıyor. Suyu da eksik etmiyor. Suyu temiz, 

arı, aydın gibi görüyor. Etrafı su gibi aydın diyor şair. Su aydındır, etrafta aydın 

diyor. Suyu örnek alıyor, mübarek suyu…  

Yine Bulgaristan şairlerinden Kadriye Cesur (Özgür), “Hüzün 

Tohumu” şiirinin dizelerine bakın suyu nasıl konuk ediyor: 

Güneşte eriyen taş plaklarla  

Aynı sancıyı yaşar 

Koyu diplerin narında demlemiştir sesini 

Beklerken 

Su yüzüne çıkaracak taşını 

Böylece şair su yüzüne çıkarıyor çıplaklığıyla hüzün tohumunu ama diyor 

beklerken!... Çünkü sabır istiyor, beklemek istiyor, su yüzüne çıkmak için… Su 

yüzüne çıkmak, aydınlığa çıkmak demek, güneşe bakmak demek. Evet, şair 

Kadriye Cesur bu felsefi şiirinde… Beklerken / su yüzüne çıkaracak taşını… 

diyor.  

Kosovalı şair Fahriye Çerkez, “Şiir” adlı şiirinde su gibi akıyor, şiir gibi 

doluyor: 

Bir kaynak 

Bir sığınak 

Yolun yordamın 

Başı ve sonu 

Evrene göz açan tomurcuk 

Sonra su  

Doğa sonra güneş 

Hepsinin dilince diliyorum 

Şair Fahriye Çerkez şiirinde evrene göz açan bir tomurcuk kadar önce su 

sonra güneş diyor. Çünkü suyla ilkbahar kokuyor yaşamak, Mayıs yağmurlarında 

gibi… Şiiri su kadar değerli kılıyor, şiir içinde giderek ölüyor… Su gibi ölüyor 

susuzluğu, yirmi birinci yüzyılda. Su var olunca şiiri var oluyor, su yok olunca 

şiiri ölüyor… Bazen âşık oluyor şiirine ve diyor: “Ben şiirde ölüyorum.”  

Şair Fahriye Çerkez “yoluna yordamına su” diyor. Bir şiir, bir su, bir 

ölüm…  

Balkan Kadın Şairlerinden Bulgaristanlı şair Emine Köroğlu da suya su 

döker gibi şiiriyle. “Beyazlanan Saçlar” şiirinde sevgilisine şu mısraları 

döküveriyor: 

 

Ekmek olsan masama konulsan 

Tuz olsan yudumuma bandırılsan 

Su olsan bardağıma doldurulsan 

Yiyip içmem ben, silah olsan başıma dayatılsan. 



Şaire görüldüğü gibi suyu dile getiriyor, su olsan diyor, bardağıma 

doldurulsan diyor, suyun kıymeti kadar kıymetli varlığını anlatıyor. Ve bir başka 

şiirinde de yine su dile gelir. Yalnız bu defa bardağı su doldurulmuyor; bu defa 

deniz suyunu dile getiriyor ve “Gece Mavisi” şiirinin birkaç dizesini sizlerle 

paylaşalım: 

Tekirdağ’da akşam saatleri 

Hava pusarlık, karanlık, 

Deniz suyu bulanık mı bulanık 

Aynı şiirin başka dizelerinde:  

Dalgalar sakin 

Su bulanık 

Sessiz olduğum zaman dünyam karanlık 

Şairin suyu kirlendikçe dünyası da karanlık oluyor, su bir ayna rolünü 

oynuyor burada… 

Gagoğuz şairlerinden Sona Adiyeva, “Su” kelimesini şiirlerinde yer yer 

dile getirir. Biliyorsunuz, Gagoğuzların çoğu konuşma dilini yazı diline 

arındırmadan hemen döker. Arındırmadan dedik, çünkü Gagoğuz konuşma diline 

yabancı kelimeler çok girmiş. Ortak Türkçe bir dil ötesinde… Yabancı dillerden 

Slavca’nın etkisi ağır basar. Oysa şaire Sona Adiyeva, şiirlerinde ulusal dilinin 

gelişmesine yenilik getirmiştir. Dile karşı münasebetini göstermektedir. Dil 

tarihçilerimizin de özenle üzerinde durdukları en belirgin konulardan biridir. 

Yaratıcı bir şahsiyetin edebi diliyle üslubu arasında seyrek de olsa çelişkiler 

olmasına rağmen, yazı dilinde, edebi çirkinliğe sürükleyen bu tür kapılar her 

zaman kapalıdır. Daha açık konuşalım: Yazı diliyle konuşma dili arasında tam bir 

mutabakat olmalıdır. Evet, Sona Adiyeva özTürkçe diliyle şiir dizelerinde 

mübarek suyu şırıl şırıl dile getiriyor.  

Örnek verelim: 

Güz akşamı. Yağmur. 

Şırıl şırıl akan sular 

Pencere tozunla  

Dünyanın rengini siliyor 

Yüreğimin en saklı köşelerine 

Melankoli selleri iniyor 

Şair bir sonbahar akşamı, yağmurun yağışında keyifsiz bir şiirini 

anlatıyor. Ama suların akışına şırıl şırıl değinirken yüreğinin derinliklerine bir 

serinlik bir ferağlık geliyor. Dünyanın rengi değişiyor kendi içinde. “Keyifsiz 

Şiir” adını taşıyan bu şiir, şairin yüreğine melankoli sellerini indiriyor. 

Sona Adiyeva “Yaprak Dökümü” şiir kitabında “Yaz Yağmuru Köyde” 

şiirinde de su döker mısralarına ve der: 

Çöktü yağmur birden bire 

Bir bakırdan gibi yere 

Su döküldü 

Toza koktu 

Kuşlar kuytuya sokuldu 



Kumluk içti ağız dolusu 

Şükür edip bulutlara. 

Şaire göre yağmurun suyu köyde bir başka olur. Gök ortadan yarılır gibi 

yağmurlar yağar. Suları bir ağız dolusu içer kumluklar, içer susamış toprak ve 

şükreder şair bulutlara.  

Ve sonra “Toprak yüzün yok kuytusu” der, “seller indi çayırlara.” Bir yaz 

yağmuru köydeki resmi sergiliyor şair, suyun enginliğiyle, yüceliğiyle, dilinin 

berraklığıyla. Duygusallaşır, bir yağmur bir su damlasıyla. Aynı şiirin dizeleri 

şöyle biter: 

Bağ çıbığında sık örülü 

Ağılcalar temizlendi 

İçip doyup hem süzülüp 

Kırlar bağlar yenilendi 

Şaire, yağmurdan sonra doğanın temizliği ve canlanmasını ifade ediyor. 

Her şey yenileniyor, bir ağaç, bir taş, bir çiçek… Yaz yağmuru köyünde bir başka 

kokar. Bir kuş oluverir şiir dalında, içi içine sığmaz.  

Sona Adiyeva, “Bet Düşler” şiirinde de “Ter sular içinde kaldım” der. 

Suları yine dile alır. Bir düş içinde kıvranır, uykusundan uyanamaz kan ter içinde 

kalır. Ter, sular döker.  Bu dökülen sular o acımasız rüyanın gözyaşlarıdır. 

Şaire suyun her yerde olduğunu ve kolay kolay tat alan, renk alan 

mübarek bir sıvı olduğunu belirtir. “Portakal” şiirinin son kıtasında şöyle der: 

Turuncu portakal rengine aldandım 

Elime damladı 

Ya suyun ya kanın… 

Şaire Sona Adiyeva’nın, öbür âlemde de suya ihtiyacı vardır. “Mezarlık” 

şiirinin bir dörtlüğünde bakınız ne diyor:  

Uzaklardan geldim 

Evvelki bu yerlere 

Stavrozları öpelim 

Su döküp çiçeklere 

Mezarlıkta su verir çiçeklere şair, mekânı cennet olsun diye. Yaşamda su, 

ölümde su, su, su, su… Evet, su gibi ömrümüzü içip gidiyor zaman.  

Makedonya Türk Şairleri’nden Necati Zekeriya, “Akasya’ya Şiir” de; 

suyu bakınız nasıl betimler: 

“Bu akasyayı kim dikti acaba/ Kim suladı sevgi suyundan? / Bak nasıl 

yeşerir delice/ Sevgisi büyük, aşar boyundan.” 

Şair Zekeriya, Üsküp’ün İdadiya Kahvesi’nde 25 Nisan 1986’da bu 

şiirini yazarken suyun ne kadar değerli olduğunu anlatmaya çalışıyor. Sevgiyi 

sularken nasıl yeşerir delice diyor. Suyu mısralarıyla yüceler. Mars’ta su ha 

bulundu bulunacak derken gerçekler Su yüzüne çıkıyor. Ve manşette yazı devam 

ediyor. İki araştırma robotu antik su izlerinde çünkü bir gezegen susuz olamaz. 

Gezegenimizde su 2.150.000.000.000.000.000.000 (2.150 defa 1018 Lt su 

bulunduğu hesaplanıyor. Tüm okyanuslar, denizler, göller, akarsular ve yer altı 

suları buna dahil. Su, hayatın ve canlıların kaynağıdır.  



Ethem Baymak da şiir dizelerinde suyu işliyor. Şöyle ki; 

 Taşı elmas, suyu zemzem olan ülkeye girmiş… diyor. Aynı şiirin 

devamında “Dağlar ki ne dağlar, aksaçlı dede misali, sular ki ne sular çağlayan 

gümüş misali” diye suyu işliyor. Bir başka şiirinde de: “Ressam bir köpek çizdi 

huyu suyu hav hav dedi.”  

Makedonya Türk Şairleri’nden Sabit Yusuf, “Nazlım” şiir kitabında 

şiirlerinde su motifi yer yer görülmektedir. Örneğin:  

“Bir yudum su gibi/ Yudumladım seni/ Kuraklıkta.” Şair, burda susamış 

bir hâlde suyu yudumluyor. Bir başka şiirinde de: “Ne duru ne delidir/ Şırıl şırıl 

her yana/ Seninle akan sular/ Suları ninni sanır/ Dünyaya gözlerini henüz açan 

yavrular.”  

Şair Sabit Yusuf, “Bakışlarında Çizilen Ufuklar” şiirinde de şöyle der: 

“Gümüşsü sular gibi saydamdır / Coşkuyla akan gözyaşların.” Suya ne 

kadar sahip olduğunu, özellikleri ve faydalarını anlatmaya çalışıyor. Biz her şeye 

suyla hayat verdik derken şair, suyla şiire de hayat veriyor. Su, yalnız şairlere 

ilham vermemiştir, Mevlana, Mozart, Beethoven gibi dehalara da ilham kaynağı 

olmuştur. Müziğin sesi kadar kimi hastalıklara suyun sesi de şifadır. Avni Aksoy 

da suyla dialog halindedir: “Evet! Su canlıdır, aklı başındadır ve kendisine önem 

verenleri tanır, ilgilenenlerle canlı dialog kurar. Su düşünceleri okur. Su müziği 

dinler ve müziğin türüne göre kristal şeklini değiştirir. Su, söylenenleri anlar ve 

karşılığında yapısını değiştirmek suretiyle anlamlı cevaplar verir. Bir bardak suya 

güzel sözler fısıldayarak hitap ederseniz içindeki kristallerin şekilleri harika 

desenler oluşturmaya başlar. Aynı şekilde suya fısıldanan kötü sözler, suyun 

kristallerinde olumsuz değişimler meydana getirir; Kristallerin parlaklığı kaybolur 

ve şekil bozulur. Su sesi terapi özelliği ve tedavi değeri olan bir sestir. Doğrudur, 

Aksoy’un dediği gibi çünkü Edirne’de Osmanlı döneminde inşa edilmiş II. 

Beyazıt Külliye’sindeki akıl hastalarını tedavi eden şifahaneyi görmüştüm. 

Burada hastaları su sesi dinleterek iyileştirmişlerdir. Çünkü, “su” konuşur, 

duyabilmeniz için onunla dialog kurmanız gerekir.  Elbette yaratılmış her şey 

canlıdır. Yaradan her yarattığı varlığa orijinal olarak farklı bir ruh vermiştir.  

Yunanistan-Batı Trakya Türk şairlerinden Rahmi Ali de şiir dizelerinde 

aşkını çağlayan bir suyla gönüllere doldurur. Örnek: 

“Su akmaz dudak çatlar/ Gelecek işte biziz/ Ah çocuklar ah çocuklar…” 

Şair, yaşama arzusunu suyla fışkırır mısralarına kucak kucak. 

Su duadır, su berraklıktır, saflıktır, güzelliktir. Burda sizlere Nasrettin 

Hoca’nın bir fıkrasını hatırlatmak istiyorum:  

 

SU DEDİĞİN İŞTE BÖYLE OLUR…  

Nasrettin Hoca’nın yolu bir gün deniz kenarına düşmüş. Beyaz köpükler 

içinde kabaran su hoşuna gitmiş, iki avucunu doldurup ağzına götürmüş. Tuzlu, 

içilmez olduğunu görünce oradan uzaklaşmış. Biraz ileride mütevazi bir çeşmeye 

rastlamış hemen çanağı doldurup kana kana içtikten sonra denize dönerek 

“Boşuna kabarma” , “Su dediğin işte böyle olur.” demiş.  

 



Bulgaristan şairlerinden Nurten Remzi’nin şiirlerinde sık sık su motifine 

rastlamak mümkün.  

“Su İçen Karaca Gönlüm” şiirini hep beraber okuyalım isterseniz: 

“Su içen karaca gönlüm/ Coşkun türkülerin nehrinden/ Mor menekşe 

destan sihirliği/ Fısıldayan oyun, manide.” Deliormanlı şair suyu türkülerle 

mısralara döker, baharın nehir kıyısında suyu coşturur çiçeklerle, kuşlarla ve 

devam eder: 

“Su içen karaca gönlüm/ Canlanan ney, saz seslerinde/ Açılıyor gönül 

tellerim/ Güneş, toprak, böceklerden.” Görüldüğü gibi şairin şiirlerine dökülür 

mısra mısra ince bir saz ile ney ile. Ve mutluluğa güneşle, toprakla, böcekle 

karışır. Yeşeren sularla umutlar müjdeler sevgiyi, geleceği. Şair Nurten Remzi, 

bir başka şiirinde de şöyle der: 

“Ülkeden ülkeye uçuşum/ Sesime ballı çay mehlem/ Elektrik, su, ısı, 

vergiler/ Bitmiyorum…” 

 Her demde su şairin zamanını çalar.  

Şair Nurten Remzi, “Gönlüm Bir Çeşme” şiirinde de: “Suyu derinden/ 

Herkes içse bitmez/Kaynar gönülden” Şairin gönlü bir çeşme, bir sudur, sonsuz 

bir türküdür, bir gözyaşıdır, bir sabırdır akar. Bir hoşgörüdür ve gönlündeki kirini 

yıkar arıtır su.  

 Ve suyun bilinmeyen çözülmemiş nice sırları vardır. Suyla da musluktan 

akan su damlalarının ritmini ne belirliyor sorusunu gelin biz de soralım. Eski 

Çin’deki su işkencesinde damlalar kurbanlarını önce çıldırtıyor sonra da ölüme 

götürüyordu. Bilinçsiz bir şekilde ritmini yakalamaya çalıştığı için damlayan su 

kişide sinir bozukluğu yaratıyor.   

Balkanlarda Türk Kültürü ve Edebiyatımızda suyun motif olarak 

kullanıldığı edebi eserlerin sayısı oldukça kabarıktır.  

Makedon Türk Şairleri’nden Şükrü Ramo ,“Sabah Yıldızı” adlı 

kitabındaki “Su Aynası’nda” şiirinde su dizelere bir şelale gibi akar. İsterseniz bu 

uzun şiiri okuyalım: 

“Diyorlar tan yeri ağarır onda/ Öterken bülbüller kiraz dalında/Diyorlar 

gelinler, kızlar her sabah/ Yıkanır sevinçle su aynasında/Göz çalkar sevinir 

suda/Göz çalkar sevinir/Göz çalkar/ Göz”  

Şair Şükrü Ramo, “Su Aynası’nda” gelinlerin, kızların güzelliğine 

bakar, hayranlıkla seyreder, sırlarını da görür. Bazen sular dolup boşalır testiler 

gibi. Suyumuz kimi zaman çok kimi zaman az. Kimi zaman pınar yanındayız, 

kimi zaman çölde. Ve şairin gözü de çalkar sevinir suda. İkinci dörtlükte şöyle 

der: 

“Diyorlar güneşli gün ortasında / Şınlarken ipekli bezler tezgâhta / 

Diyorlar gelinler, kızlar türküyle / Süsler yüzünü su aynasında / Kaş çeker kaşına 

suda / Kaş çeker kaşına / Kaş çeker/ Kaş.” 

Şair Ramo’nun mısralarında yine gelinler, kızlar türküyle sular gibi 

çağlar. Yunus Emre’nin “Taştın yine deli gönül sular gibi çağlar mısın/ dediği 

gibi Ramo da sular seller gibi akar. Ayşe ile Fatma’nın nikâhı su gibi.  

Üçüncü kıtasına da bakalım: 



“Diyorlar karanlık gece içinde / Öterken İshak kuşları dalda/ Diyorlar 

gelinler, kızlar uyanık/ Kucaklar sevgiyi su aynasında/ Kol verir sevgiye suda/ 

Kol verir sevgiye/ Kol verir/ Kol”. Şair sevgiyi suda görüyor, Necip Fazıl 

Kısakürek’in “Suda bir gizli yol, pırıltılı iz” dediği gibi sevgiye kol verir. Şiirin 

dördüncü kıtasında: 

“Diyorlar Karabaş Baba gününde/ Yaparken eğlenti gençler kırlarda/ 

Diyorlar gelinler, kızlar gülerek/ Sevişir bakışlar su aynasında/ Söz atar bakışla 

suya/ Söz atar bakışla/ Söz atar/ Söz.” Şair Şükrü Ramo, Prizren’de 6 Mayıs 

günü kutlanan bir merasimi mısralarında anlatmaya çalışıyor. ‘Su akar, göz akar’ 

deyiminden esinlenmiş olduğunu görüyoruz. Karacaoğlan da buna benzer 

söylemiştir sözünü: 

“Seherde kalktım, baktım/ Ceran inmiş düze gelin/ Eridim su gibi aktı/ 

Can dayanmaz söze gelin”  

Şair Şükrü Ramo, aynı şiirin diğer kıtalarında da çağıl çağıl kayalardan 

çıkarır suyu. Nice ki; 

“Alkışlar şarkıyı su aynasında / Aşk diler şarkıya suda… / Görüşür 

çağlayan su aynasında/ Bak derler çağlayan suya./” Şair Prizren şehrini su 

aynasında dizelerle dile getirmeye çalışıyor. Prizren şehri Akdere’siyle, 

ırmaklarıyla, çaylarıyla, pınarlarıyla tam suyla çevrilmiş bir şehir. Su temizliktir, 

su iyiliktir, su medeniyettir, su hayatın kaynağıdır, su sevgilidir, sevgilinin omuza 

dökülen saçlarıdır, gözüdür, dudağıdır, su peygamberdir, insan ömrüdür; böyle 

niteliyor şair Şükrü Ramo şiirini. 

Bulgaristan Türk şairlerinden Zahit Güney de “Su Gibi” şiirinde su gibi 

aziz akar. Su gibi akar kendi bildiğince. Şiirini hep beraber okuyalım: 

“Çağlar öncesi su çağlar sonrası su/ Dağlar taşlar su/ Denizler su 

okyanuslar su/ Dere tepe su / Damla içinde damla göller su/ Bulutlar su 

yağmurlar su / Kuyular su barajlar su / Fırat su Nil su Tuna su/ Su gibi akacak 

içimde zaman/ Burgacına kapılmasa gözyaşlarımın”. Şair Zahit Güney, su varsa 

her şeyin anlamı vardır diyor. Bir içim su der hayata, bir dost zamana selam durur 

çünkü su acıyı keser, sancıyı keser, içindeki yangınları söndürür, gönül yarası için 

bir ilaçtır su, gönüllere su serper şiiriyle böylelikle. Dağlara taşlara can taşır su, 

dere tepe kan taşır su, kurumuş dudaklara bulutlara yağmurlara bereket taşır su. 

Fırat’ı Nil’i Balkanlardaki Tuna’yı coşturur. Su gibi akar zamanı şairin, su varsa 

hayat var, hayat varsa su var der.  

Kosovalı şair Cemali Tunalıgil, “Bahar Geldi” şiirinde su canlanır, su 

allanır, su ballanır. “Şırıl şırıl çaylar akar/ Kuzular su içiyor…/ Sunadır suda 

çimen / Bahar bize hoş geldi.” Şair Tunalıgil, baharı susuz düşünemez, bahar da 

bülbül suyu hatırlatır, bahar da çiçek suyu hatırlatır. Baharda ırmak, dere, çay 

hepsi sudur. Şiirinde su kâh akar kâh coşar kâh sızar gönlüne şairin. Toprak Ana 

bahar elbisesini giyer, başına da su tacını geçirir. Suyun hareketi bereketi getirir, 

bahar geldi müjdesiyle çocuklar kırlarda koşar. Suya ulaşan suyla kavuşur 

varacağı menzile şair.  

Osmanlı döneminde de suya büyük kıymet verilmekteydi, o dönemdeki 

ilginç vakıflar arasında “Suyu Soğutan bir Vakıf” kurulduğunu görüyoruz; her 



canlının en temel gereksinimidir su, suyun kıymetini belki de en çok yokluğunda 

anlıyor insan. Kainatı canlandıran insanların varlığını devam ettiren su nimettir. 

Her sır, belki de bir damla suda gizlidir. Suyun tüm varlığı bir damlasında da 

kendisini gösterir. O nedenle tarihte su üzerine birçok vakıf kurulmuş, hatta bu 

hassasiyet, “Su Kültürü” ve “Su Medeniyeti” kavramlarını ortaya çıkarmıştır. 

Helvacıoğlu Hammal tarafından, 1837 yılında, Aydın’da “Ahmet bin Abdullah” 

adıyla bir vakıf kurulmuştur. Vakfı kuranlar vakıf amacını, “Aydın 

Ortamahallesi’nde yaptırdığı çeşmeye yaz günlerinde 90 gün süreyle kar 

konularak suyun soğutulmasını sağlamak” şeklinde vakfiyeye kaydetmişlerdir. 

Böylece insanların su ihtiyacının giderilmesinin çok ötesinde bir ince düşünce ve 

nezaket örneği olarak, sıcak günlerde “soğuk suya olan ihtiyaç” göz önünde 

bulundurulmuştur. Su ihtiyacının da bir adım ilerisi olan soğuk su ihtiyacının 

giderilmesi bazı konularda ne kadar hassas düşünüldüğünün ve vakıf kavramının 

insanların ihtiyacı için nasıl harekete geçirildiğinin en güzel misalidir.  

Kosovalı şair Sadık Tanyol da çoğu şiirlerinde suyu betimler. Nice ki;  

“Koca çınarın dibinde/ Suyu soğuktur kaynağının…/ Yazılmış 

alınyazımız/ Yaş kırka geldi/ Elliler de suyu değirmene götürmekte/ Ya oluklara 

su gelmezse / Ya dönmez olursa değirmenin taşı…/ Ne un var/Ne mutluluk/ 

Değirmenin çalışması suya bağlı/ Su ise akıyor akıyor.” Görüldüğü gibi şair, 

şiirine deyimlerle giriyor. Deyimlerde de suyun dirilişi görülür. Nice ki: “Akan 

sular durur/ Ayağı suya deymek/ Bin dereden su getirmek/Su gibi ezberlemek/ Su 

koyvermek/ Sudan çıkmış balığa dönmek / Sudan ucuz/ Susuz yaz/ Suya götürüp 

susuz getirmek/ Suyu bulandırmak/ Suyu görmeden paçaları sıvamak/ Suyu mu 

çıktı/ Suyu yokuşa akıtmak/ Suyun akıntısına gider/ Suyundan içmek/ Şekeri suya 

düşürmek/ Taşını sıksa suyunu çıkarmak/ Yüreğine su serpmek gibi deyimler 

Balkan Edebiyatı’nda yer yer görülmekte ve şairler de bu deyimlerden istifade 

etmektedirler.  

Romanya Türk kadın şairlerinden Emel Emin de suya saygısı suya 

sevgisi suda Mevlanaca döner, suya Yunusça yanaşır.  

Örneğin: 

“Bakıyorum nehirle denizin kucaklaşmasına/ İki büyük suyun birbirine 

kavuşmasına/ Atlarını kıyılarda sulayan Osmanlılar/ Sularına kan akıtmadı arzu 

akıttı…/ Bu defa yeni medeniyet asitlerle sularını kirletti.” Bir başka şiirinde de: 

“Sanki deniz suyunun hedefi olmalı kıyı, /Her neredeyse, oraya mutlaka 

varmalı…/Hıçkırıyor, kükrüyor, kıyametler kopuyor/ Coşkun fırtınada deniz suyu 

alt üst oluyor/ Bu mani biçiminde yazılmış bir şiirinde de dörtlüklerine suyla 

başlıyor: 

“Yayla suyu yan gider/ Açma yarem kan gider/ İçindeki acıyı/ gözüme 

bakan sezer/ Yayla suyu pek duru/ Giderim gurbete doğru/ Yüreğim kan ağlar/ 

Gözlerim kuru kuru/ Yayla suyu pek serin,/ Sesi gelir hazin hazin/ Kimse yardım 

edemez/ Yaralarım pek derin.”  

 “Sevgiye İnanıyorum” şiirinde de “Dağdan su akıttın Ferhat/ dizesinde 

olduğu gibi daha nice şiir dizelerinde de su motifini görme imkânımız oluyor. 

Çünkü şair, dünya, suyun sıvı halde bulunduğu yegâne gezegendir, der gibi; 



uzaydaki kaynaçlarla ve içinde buz taşıyan kuyruklu yıldızlarla dünyaya ulaşan 

su, güneşle işbirliği yaparak yeryüzündeki yaşamı filizlendiren olağanüstü süreci 

başlatmıştır. Oysa, suyun yaşamsal önemi, eski çağlardan beri doğa felsefecileri 

tarafından incelenmiştir. Kimileri dünyayı oluşturan temel yapı maddesinin su 

olduğuna inanmıştır. Rönesans’ta Leonardo da Vinci evrenin doğasını 

anlayabilmek için küçücük bir çiğ tanesini incelemiş, yaşamın suyla başladığını 

ve su yüzünden biteceğini öne sürmüştür. Moleküler yapısındaki basitliğe rağmen 

tam olarak açıklanamayan son derece karmaşık fiziksel ve kimyasal özellikler 

taşıyan su, mucizevî varlığıyla insanoğlunun en önemli hazinesi olmuştur. 

Makedonya Türk şairlerinden Fahri Ali de şiirlerinde suyun yaratıcı 

gücünün sınırsızlığını anlatmaktadır. Ve dizelerde akıp giden suyun görüntüsü 

sevgiye ulaşılmışlığını ve günümüzün toplumsal süregelen değişimin ifadesini 

anlatmaktadır. Nice ki; “Balık ve Balıkçı” şiirinde; “Balık suda/ Balıkçı karada/ 

Bunun aksi de olabilir” diyor, yaşamın tüm süreçlerine etki eden ve bir bereket 

sembolüne dönüşen bu şeffaf madde tohumların tohumudur. Ve şiirine devam 

ediyor:  

“Balık suda/ Olta arada/ Ben karada/”. Şiirinde güzelliğin tanımıyla 

özdeşleşen su, aynı zamanda, nehrin tanrısı Cephiskus’un oğlu Nartisus’un ilk 

aynası olmuştur. Su, yalnızca kendimiz değil geleceğe de götürecek bir güç 

barındırır içinde. İnsanoğlunun geleceğinin habercisi gerçekten de sudur. Şair, 

Fahri Ali, “Sivrisinek Yok mu” uzun şiirinde de yer dizelerinde su 

vazgeçilmezlerden biridir çünkü devinimdeki vazgeçilmezlikle su, zamanın en 

başından beri sabit bir döngüyü yeniler durur oysa, suyun efsanevi imgesi daima 

iki yönlü olmuştur. Dizelerini hep birlikte okuyalım: 

“Beklenen bir içim su gibi kutsal ise hayat/Oltayı suya attım/ Su kabardı/ 

Sulardaki yaşayan balıklar ile…/” Şairin dizelerinde yer yer deyimler de bir içim 

su gibi görünmekte. Suya önem verir, bereket su saçan kaynakları, kirlendiğinde 

hastalık yuvasına dönüşür. Hani, Venüs’ün ateşli imgesi için tehdit oluşturan su, 

aynı zamanda güzelliğine güzellik katar. Oysa, suyun döngüsüne yapılan yanlış 

müdahaleler kesinlikle ters teper, sudan gelen bereket suyun hatalı yönetimiyle 

kısa sürede kendisini yoksulluğa bağlar. 

Kosovalı Türk şairlerinden Fikri Şişko da suya saygısını, yaratıcılığının 

sınırsızlığını suyun hareketlerini ve büyük uygarlıkların su sayesinde kurulmuş 

olduğunu dizelerinde görme imkânımız vardır. “Prizren” şiirinde bakınız suyu 

nasıl dile getiriyor: 

“Topuklu Çeşmesi’nde akan Prizrenimin soğuk sularını anlatacağım sana 

ey dostum” Burada şair, suyun güzelliğini dostuna anlatırken suyun adaletini de 

bir yandan anlatmaya çalışıyor. Prizren’in ne kadar temiz su kaynakları olduğunu 

göstermektedir. Bir başka şiirinde de: “İnsan ve hayvan/ Su ve ateş/ Gün sonsuz 

bir türkü/ Burada suyla ateşi yan yana getirmeye ihtiyaç duyuyor şair. Yine başka 

bir şiirinde de : “Hayat yollarında/ Toprağın/ Taşın/ Suyun/ Otun malıyız/ 

Yolcuyuz/ Bu yolda ey gönül/ Kime borçluyuz/” Şair, suya borçludur, yaratıcı 

gücü sınırsızdır, akıp giden suyun görüntüsü, bu yolda giderken suya da borçlu 

olduğunu belirtiyor. Bir başka şiirinde; “Dostluk kaynağından / Yudum yudum su 



içerken…/ …/ Bir kayık samandan/ Batarken derenin soğuk sularına…” gibi 

dizelerde suyla yolculuk eder şair. Oda sıcaklığında renksiz, kokusuz ve tatsız bir 

madde olan suyun en önemli özelliklerinden biri, başka birçok maddeyi 

çözmesidir. Su yüzeyi tıpkı bir ayna gibi gökyüzünün rengini yansıtır. Güzel 

havalarda su mavi olur, kötü havalarda ise griye dönüşür. İnce tabakalar halinde 

iken renksiz olan su, derin tabakalar halinde iken mavi, lacivert rengindedir. 

Bunun nedeni, güneş ışığının bir kısım renklerinin su tarafından emilmesidir.  

Gagoğuz şairlerinden Nikolay Baboğlu, su yer yer şelaleleşir. Örneğin: 

“Tuna senin suyundur/ Bir köprü düzerim ben/ Bir kavi köprü uzun/” 

Burada şair suyla bir köprü kuruyor. Biliyoruz ki, ses suda havadakinden 5 kat 

daha hızlı hareket eder. Bunu da sizlere bilgi edinmek için anlatmak ihtiyacı 

duydum. Ses dalgaları işte bu yüzden okyanusların zemininde ilerler. Uzmanlar, 

bazı balina türlerinin okyanusların derinliklerinde birbirlerine şarkı söyleyerek 

iletişim kurdukları düşünülmektedir.  

Sonuç olarak, Balkan Türk şairleri suyu, görüldüğü gibi kana kana 

içmişler. Susuzluğa dayanmak Türkçesiz kalmak kadar zordur. Çünkü 

Balkanlarda su kadar elzem olan şey Türkçemizdir. Bilindiği gibi insan, hiçbir 

gıda almadan, yalnızca su içerek yaklaşık 40 gün boyunca yaşamını sürdürebilse 

de susuzluğa ancak 10 gün dayanabilir. Balkan Şairlerinde su umut, her yeni gün 

kaynayan bir pınardır, arı Türkçemizdir. Yaşam kadar sözü edilen bir konudur su. 

Şairler kadar ressamlar da tuval önünde durdu ve şelaleleri, nehirleri fırça 

darbeleriyle resmettiler. Rumeli türkülerinde de kâh acımızı kâh sevincimizi suyla 

anlattık. Bir sonsuzluk çizgisine uzayıverdi şairlerimiz dizeleriyle. Yukarıda 

zikredildiği gibi şairler dizelerinde suyu kendi üsluplarıyla yorumladılar. Ve hep 

yanı başından ayrılmayan bütünselliğini belirttiler. Yaşam suyu, su yaşamı 

durmaksızın izlemektedir demek oluyor ki yaşamla su aynı çizginin bir 

devamıdır. Uzayıp giden çizginin son derinliğinde yeni bir uzantı alır başını gider. 

İşte böylelikle şairlerimiz suyla dizelerinde ebedileşirler. Ve omuzlarındaki bu 

denklemi çözemeseler bile yeni nesillere taşımayı bir borç bildiler. Yine 

görüldüğü gibi şairlerimizin dizelerinde nerde su kelimesi varsa hemen ardına 

umut düşüverir, kimi şairlerimizde suyu izleyen yaşam oluyor, kimilerinde ise 

suyu sevgi izlemektedir. Su şiirlerde umut sentezidir. Bir şairin suyla yaşamla 

bütünleşmesini, dolayısıyla kendi dünyasını perçinlemesine yardım eder. İnsan bir 

damla suda sonsuzluğun sırlarını okuyabilen tek varlıktır. Yine görüldüğü gibi 

şairlere göre su, yalın bir olgu olarak karşımıza çıkar. Aynalara bakar gibi suda 

yüreğini görür, şaka değildir suyla oynamak, cesaret etmek suyla dalga geçmek, 

onun önüne geçip meydan okumak. Su gibi çağlamak, sevgiye yeni baştan çiçek 

açmak gibi mısra mısra… Şairlerin dizelerinde “su” temasını ince bir dokuyla 

nakışladıkları görülüyor ve genel olarak suyu betimlerken imgesellik ağır basıyor. 

Su-umut iklimi ne kadar iç içeyse, o kadar su-sevgi iç içedir dizelerde. Su bir 

efsanedir, bir destandır, bir Rumeli türküsüdür, bir sevgilinin gözyaşıdır, su 

Rumeli topraklarından akan ecdadımızın kanıdır, su şiirdir, su insandır.  
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Giriş: 

Balkanlardan Anadolu’ya yapılan kitle göçlerinin başlangıcını Yunan 

bağımsızlık savaşına kadar götürebiliriz.
1
 Ardından 93 Harbi

2
 ve Balkan 

Savaşları
3
 başlı başına muhaceret yönleriyle de ele alınacak kadar mühim 

hadiseler olmuşlardır. Her ne kadar Cumhuriyet’e intikal eden Avrupa toprakları 

çok dar bir saha ise de, bu sahanın ötesinden yapılan göçler süreklilik arz etmiştir. 

İlk olarak Türk-Yunan nüfus mübadelesi
4
, ardından yine Yunanistan, Bulgaristan 

                                                           
 Dr., CBÜ, Fen-Ed. Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 
1 Mora isyanı ve Yunanistan’ın istiklalini kazandığı dönemde Mora’dan Müslümanların göç ettiği 

bilinmektedir. Bunlardan bir kısmının Saruhan sancağında misafir edildiklerinin işaretleri 

mevcuttur. Ancak burada iskân edildiklerine yönelik başka bir delil bulunmamaktadır. Konu ile 

ilgili bkz. Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 2006, s. 

80–86; Nitekim Yunanistan’ın bağımsızlığından sonra şehre buradan muhacirlerin geldiği 

hususunda başka iddialar da mevcuttur. Bkz. ULUÇAY, M. Çağatay. 18. ve 19. Yüzyıllarda 

Saruhan’da Eşkıyalık ve Halk Hareketleri. İstanbul: 1955, s.3; hatta bu dönemde şehirde iskân 

edilen bazı ailelerin torunları bugün hala Manisa’da ikamet etmekte ve şehrin tanınan simaları 

arasında yer almaktadırlar. (Avukat Halit Moralıoğlu ile 24.02.2010 tarihinde yapılan görüşme.)  

Ayrıca, Osmanlı arşivindeki birkaç belgede 1850’lerin ortalarında Manisa’da ikamet eden bazı 

Mora muhacirleri olduğu görülmektedir. Lakin bunlar bireysel kayıtlar olup iskânın boyutu 

hakkında bilgi vermemektedir. Belgeler için bkz. BOA. A.DVN. 109/43 1272 S. 29/ 10 Kasım 

1855; DH. SAİDd. 64/205 1273 Z. 29/ 20 Ağustos 1857  
2 Ayrıntıları için bkz. Nedim İpek, Rumeli’den Anadolu’ya Türk Göçleri (1877–1890), TTK, 

Ankara 1994; Nedim İpek, İmparatorluktan Ulus Devlete Göçler, Serander Yayınları, Trabzon 

2006; Kemal H.,Karpat, Osmanlı Nüfusu (1830–1914) Demografik ve Sosyal Özellikler, Çev. Bahar 

Tırnakçı, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 2003; Aşkın Koyuncu, Balkanlarda Dönüşüm Milli 

Devletler ve Osmanlı Mirasının Tasfiyesi: Bulgaristan Örneği (1878–1913), Hacettepe Üniversitesi 

SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2005; Osman Köse, “Bulgaristan Emareti ve Türkler 

(1878–1908)”, Turkish Studies/Türkoloji Dergisi, C. 1, S. 2, 2006, ss. 237–272; Bilal Şimşir, 

Rumeli’den Türk Göçleri, C.I-II-III, TTK, Ankara 1989; Bilal Şimşir, “Bulgaristan Türkleri ve Göç 

Sorunu”, Bulgaristan’da Türk Varlığı Sempozyumu Bildirileri, TTK, Ankara 1985, ss. 47–66, s. 47–

52; Ömer Turan, The Turkish Minority In Bulgaria (1878–1908), TTK, Ankara 1998, s. 119–155 
3Tülin Acer, Balkan Muhacirlerinin Yaşadığı Sorunlar (1912–1914), Dumlupınar Üniversitesi SBE 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Kütahya 2008; Murat Bardakçı, Talat Paşa’nın 

Evrak-ı Metrukesi, Everest Yayınları, İstanbul 2009; Fuat Dündar, İttihat ve Terakki’nin 

Müslümanları İskan Politikası (1913–1918), İletişim Yayınları, İstanbul 2002; Ahmet Halaçoğlu,

 Balkan Harbi Sırasında Rumeli’den Türk Göçleri (1912–1913), TTK, Ankara 1994; 

Stephen P. Ladas, The Exchange of Minorities Bulgaria, Greece and Turkey, New York 1932; 

Justin McCarthy, Ölüm ve Sürgün, Çev. Bilge Umar, İnkılâp Kitabevi, İstanbul 1998; Selahattin 

Önder, Balkan Devletleriyle Türkiye Arasındaki Nüfus Mübadeleleri (1912–1930), Ankara 

Üniversitesi TİTE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 1990; Gülay Özgür, Balkan Savaşları 

Sonrasında Bulgaristan ile Osmanlı Devleti Arasında Nüfus Göçü, Dokuz Eylül Üniversitesi AİİTE 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2008; Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri (1878–1985), 

Bilgi Yayınevi, İstanbul 1986; H. Yıldırım Ağanoğlu, Osmanlıdan Cumhuriyete Balkanların Makus 

Talihi Göç, Kum Saati Yayınları, İstanbul 2001 
4
 Konunun ayrıntıları için bkz. Onur Yıldırım, Diplomasi ve Göç Türk-Yunan Nüfus Mübadelesi’nin 

Öteki Yüzü, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2006; İbrahim Erdal, Mübadele 



ve Yugoslavya üzerinden göçler
5
 yakın zamana kadar süregelmiştir. Söz konusu 

demografik hareketler neticesinde Anadolu’ya gelen bu göçmenler pek çok farklı 

bölgede yerleştirilmişlerdir. Bunlardan bir tanesi de Manisa ve çevresidir.  

1999 yılında, bugün bu sempozyumu düzenleyen Araştırma Merkezi’nde 

görevli iken, Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü’nün tozlu arşivlerinde bulunan “iskân 

defterleri” ile karşılaşmıştık.
6
 Üzerinde birkaç çalışma teşebbüsümüz olsa da, bu 

kaynaklardan bir yayın yapma imkânı o günlerde gerçekleşmemişti. Daha sonra 

doktora tez konusu belirlenirken yurt dışından Manisa’ya yapılan göçleri ele 

almaya karar verdik. Bir kaza ölçeğinde yüzyıllık bir süreyi kapsayacak olan bu 

ampirik çalışma için jüriyi ikna etme aşamasında Araştırma Merkezi’ndeki 

birikimin ve söz konusu kaynakların büyük faydası olmuştu. Nihayetinde 2010 

yılında tez çalışması tamamlanmış ve kabul edilmişti.
7
 

Manisa’da göçmen iskânını konu edinen ve büyük oranda Balkanlardan 

yapılan muhacereti inceleyen mevzubahis tezin, metodolojik çerçevesi arşiv ve 

                                                                                                                                                 
(Uluslaşma Sürecinde Türkiye ve Yunanistan 1923-1925), IQ Kültür Sanat Yayıncılık, İstanbul 

2006; Mihri Belli, Türkiye-Yunanistan Nüfus Mübadelesi Ekonomik Açıdan Bir Bakış, çev. Müfide 

Pekin, Belge Uluslararası Yayıncılık, İstanbul 2004; Ramazan Tosun, Türk-Yunan İlişkileri ve Nüfus 

Mübadelesi (1821-1930), Berikan Elektronik Basım-Yayın, Ankara 2002; Kemal Arı, Büyük 

Mübadele Türkiye’ye Zorunlu Göç (1923-1925), Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul 1995; Ömer 

Kodaman, Türkiye İle Yunanistan Arasında Nüfus Mübadelesi, Kahramanmaraş Sütçü İmam 

Üniversitesi SBE. Yüksek Lisans Projesi, Kahramanmaraş 2008; Egeyi Geçerken 1923 Türk-Yunan 

Zorunlu Nüfus Mübadelesi, der. Renée Hirschon, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 

2007; Yeniden Kurulan Yaşamlar 1923 Türk-Yunan Zorunlu Nüfus Mübadelesi, der. Müfide Pekin, 

İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul 2005 
5Halit Eren, “Cumhuriyet Döneminde Göç ve İltica”, Tarih Boyunca Türklerde İnsani Değerler ve 

İnsan Hakları (Yüzyılımız ve Türkiye Cumhuriyeti), Üçüncü Kitap, Türk Kültürüne Hizmet Vakfı, 

İstanbul 1993, Baskın Oran, Türk-Yunan İlişkilerinde Batı Trakya Sorunu, Bilgi Yayınevi, İstanbul 

1991; Mehmet Baydar, “Batı Trakya Türklerinin Durumu”, İş Dergisi, C. XXI S. 168, Ağustos 

1955, ss. 101–102; Veysi Akın, “Yunanistan’ın Türk Azınlığı Vatansızlaştırma Siyaseti: ‘Batı 

Trakya Türklerinin Haymatlos/Vatansızlık Sorunu’ ”, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Yıl: 2 S.4 

Aralık 2004, ss. 137–165; Bilal Şimşir, Bulgaristan Türkleri (1878–1985), Bilgi Yayınevi, İstanbul 

1986, s. 208–211; Savaş Çağlayan, Bulgaristan’dan Türkiye’ye Göçler (Bulgaristan Halk 

Cumhuriyeti’nin İlanından Günümüze), Ege Üniversitesi SBE. Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir 

2007; Ulvi Özgür, Bulgaristan Türkleri’nin 1950–1951 Yıllarında Türkiye’ye Göçleri, İstanbul 

Üniversitesi A.İ.İ.T.E Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007; Cengiz Hakov, 

“Bulgaristan Türklerinin Göçmenlik Serüveni”, Türkler, C. 20 Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 

2000, ss. 371–384; Ahmet Cebeci, “Bulgaristan’da Son Gelişmeler ve Türklere Karşı Uygulanan 

Politika”, Türk Kültürü, C. VIII. S. 89 Mart 1970, ss. 342–345; Agop Garabedyan, “1950’li–1970!li 

Yıllar Arası Bulgar-Türk İlişkilerinde Göçmen Sorunu”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet 

Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu Bildiriler, İstanbul 2005, ss. 413–416; Ali Tanoğlu, 

“Bulgaristan Türklerinin Son Göç Hareketi (1950–1951)”, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi 

Mecmuası, C. 14 S. 1–4 Ekim 1952-Temmuz 1953, ss. 129–161; Ömer Lütfü BARKAN, 

“Türkiye’de Muhacir İskânı İşleri ve Bir İç Kolonizasyon Planına Olan İhtiyaç”, İstanbul 

Üniversitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, (C. X S. 1-4’den ayrı basım), İstanbul 1951; Yılmaz 

ALTUĞ, “Balkanlardan Anayurda Yapılan Göçler”, Belleten, C. LV S. 213, 1991, ss. 109–120 
6 Bu kaynaklarla tanışmamda, Manisa şehrinin tarihi üzerine oluşan ciddi literatürün en önemli 

kalemlerinden, CBÜ öğretim üyesi Sayın Nejdet Bilgi’nin yönlendirmesi etkili olmuştu. Bu vesile 

kendisine teşekkür borçlu olduğumu da belirtmek isterim. 
7 Ferhat Berber, İmparatorluktan Cumhuriyete Manisa ve Göçler (1860-1960), Hacettepe 

Üniversitesi SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara 2010 



literatür taraması, sözlü tarih çalışmaları ve bilgi teknolojilerinden yararlanılarak 

oluşturulmuştu. İzlenen yöntemde öncelik göçmen iskân edilen yerleşim 

birimlerinin tespit edilmesindeydi. Ardından, varsa resmi kayıtlarda, bölgeye 

nereden ve ne kadar muhacir yerleştirildiğinin öğrenilmesi gerekiyordu. Böylece 

hangi iskân ünitesinin ne ölçüde göçmen ihtiva ettiği o dönem için ortaya 

konulacaktı. Nihayet, Manisa’nın bugünkü demografik ve yerleşim yapısının 

oluşumunda göçlerin etkisi hakkında net bir yorum yapma imkânı doğacaktı.  

Hülasa bu tebliğde, söz konusu tez kapsamında, Balkan göçmenlerinin 

Manisa’daki iskânlarının araştırılması sürecinde izlenen metodolojinin bazı 

yönleri ele alınacaktır. Böylelikle, benzer çalışmalar için bir katkı sağlaması, 

bildiriden beklenen ilk faydadır. Bunun yanında eldeki arşiv malzemesi üzerine 

de bir değerlendirme yapılacak, bazı öneriler ortaya atılacaktır.  

A)Osmanlı Dönemi: 

Yukarıda değinildiği üzere Anadolu’ya yapılan söz konusu göçler bir 

buçuk asırdan fazla bir süre boyunca devam etmiştir. Bu sebeple incelenen 

muhaceret hareketlerinin resmi kaynakları, hem Osmanlı ve hem de Cumhuriyet 

idareleri dönemlerine ait kayıtlardan müteşekkildir. 

Arşiv Kaynakları: 

Osmanlı Devleti dönemine ait bütün çalışmalarda olduğu gibi, ilk olarak 

Başbakanlık Osmanlı Arşivi belgeleri incelenmiştir. Adı geçen arşivin hemen her 

fonundan muhacirlere ve göç sürecinin işleyişine ait bilgilere ulaşılabilmektedir. 

Arşivin, özellikle göç hareketlerinin total olarak değerlendirileceği çalışmalar için 

zengin bir kaynak grubu olduğu belirtilmelidir. Ancak yerel ölçekli bir çalışma 

için aynı arşiv, nitelik bakımından değişiklikler gösterir. Ele alınan bölge ile 

alakalı olarak kimi zaman muazzam bir malzeme grubuna rastlanabilse de 

çoğunlukla bunun tam tersi bir durum söz konusudur. Her ne kadar Muhacirin 

Riyaseti’ne ait evrak son dönemde araştırmaya açılsa da, bilhassa muhacirlerin 

sayıları hakkında zengin bilgiler içeren bu kaynak gurubu henüz anlamlı bir 

bütünlük arz etmemektedir.
8
 O halde yapılacak işlem, arşivin bütün fonlarını 

taramak ve farklı tasniflerden gelecek bilgilerin izini sürmek olacaktı. Buradan 

elde edilen malzeme ise çalışılan sahaya ait genel bir tablo çiziminde yetersiz 

kalmaktaydı.   

Haddizatında, göç çalışmaları için, Osmanlı Arşivi’ndeki malzeme 

dışında kullanılabilecek başka kaynak grupları da mevcuttu. Bunlar “Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü Arşivi” ile “Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel 

Müdürlüğü” arşivlerinde yer almaktadır. Ancak buradaki malzeme, içerdiği 

mülkiyete dair bilgiler ve kişisel mahremiyet dolayısıyla araştırmaya 

açılmamaktadır.
9
 Çalışma esnasında da gerekli mercilerden tarafımızdan istenen 

araştırma izni aynı gerekçe ile reddedilmişti. 

                                                           
8 Bu konuda Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyelerinden bazılarının bu kaynakları 

toplama ve tasnif etme yönünde bir çalışma başlattıklarını da burada belirtmek gerekir. 
9 Oktay Özel, “Osmanlı Demografi Tarihi ve Osmanlı Arşivleri”, Uluslararası Türk Arşivleri 

Sempozyumu 17–19 Kasım 2005, T.C. Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Ankara 

2006, ss. 52–63, s. 61  



Tapu ve Nüfus müdürlüklerindeki arşivlerde inceleme yapılamamıştı. 

Osmanlı arşivinden çıkan malzeme de Manisa’daki muhacir iskânı hakkında 

bütüncül bilgiler vermemekteydi. Amaca ulaşmak için farklı yöntemlerin 

uygulanmasını gündeme gelmişti. İnceleme ve araştırma eserlerden de, bu yönde 

bir beklenti içinde olmak fazlaca iyimserlik sayılacaktı. Bu türden eserler ancak 

göçün genel işleyişinin ele alınması ve bazı boşlukların tamamlanması yönünde 

bir fayda sağlayabilirdi. Bu durumda ne sonuç elde edileceği belli olmayan alan 

araştırması yapmak ve sözlü kaynakların izini sürmek alternatif bir yöntem olarak 

durmaktaydı. 

Saha Araştırması ve Kaynak Kişi Kullanımı: 

Her ne kadar tarih biliminde gözlem yapmak mümkün değilse de çalışılan 

dönemi veya olayı müşahede etmiş kişilerin “hatıraları” sıkça kullanılmaktadır. 

Yazıya aktarılmamış hatıraların kullanımı ise tarih biliminde “sözlü kaynak 

kullanımı” olarak yer almaktadır. Çalışmamızda bu kaynakların kullanım sebebi, 

belgelerin boşluğunu dolduracak ve ayrıntıları şekillendirecek bir muhtevaya 

sahip olmalarıydı. Merkez kazaya bağlı ve bir şekilde göçle ilgili olduğu bilinen 

yaklaşık otuz kadar köyde incelemeler yapıldı. Çeşitli göç dönemlerinde buralara 

gelmiş kişilerin, kimi zaman kendilerine kimi zaman da çocuklarına ulaşılarak 

göç sürecine dair bilgiler derlendi.  

Ancak sözlü kaynakların kullanımı hususunda dikkat edilmesi gereken 

bazı noktalar vardı. Zira göç sürecinin çeşitli zorlukları, çoğu zaman bir drama 

dönüşmüştür. Bu sebeple kuşaktan kuşağa aktarılan hikâyeler içinde, ziyadesiyle 

sübjektif yorumlar mevcuttur. Kaynak kişilerin sunduğu bilgilerde, nakil 

zincirinde kopukluklar olması da muhtemeldir. Bunların bilincinde olarak 

gerçekleştirilen görüşmelerde mümkün olduğu kadar nesnel sonuçlara yönelik 

sorular iletilmişti. Elde edilen bilgiler değerlendirme aşamasından sonra sağlıklı 

verilere dönüştürülüp, sahih görülmeyenler kullanım dışı bırakıldı.  

Kaynak kişi görüşmelerinin bir diğer sıkıntılı yönü, göç olgusunun, içinde 

mülkiyet problemlerini barındırmasıdır. Dolayısıyla göçmen veya göçmen 

çocuklarının mevzubahis meselelere dair hassas tavırları olmaktaydı. Bu 

hassasiyet dikkate alınmadan başlanan bir görüşmede, diğer konulara ait bilgilere 

ulaşmak da pek mümkün olmayacaktı. Yaklaşımımıza bağlı olarak kişiler, kendi 

geçmişinin izlerini bulma konusunda yardımcı olunacağına kanaat getirdiğinde, 

görüşmenin sıhhati artmaktaydı. 

Bundan başka görüşmelerin hemen tamamı köy veya kasaba gibi, yerli 

ahalisinin bölgede uzun bir geçmişe sahip olduğu, birimlerde gerçekleştirildi. Bu 

gibi yerlerde görüşme yapmanın diğer bir avantajı, birimin kamusal alanı olan 

köy meydanı veya kahvehane gibi mekânlarda toplu davranışların/tepkilerin 

gözlemlenebilmesiydi.  

Görüşme metodu için sahada araştırma yapmanın başkaca bir faydası, 

çevredeki diğer yerleşim birimleri hakkında bilgi edinilebilmesi oldu. Böylece 

kaynaklara yansımamış göçmen yerleşim birimlerinin bir kısmı da bu şekilde 

öğrenilebildi. Ayrıca belgelerde adı bir kez geçip bir daha rastlanılmayan bir 



iskân ünitesinin veya mevki isimlerinden bazılarının, yöre halkı tarafından halen 

kullanıldığı görülmekteydi. 

Son olarak köylerin bir kısmının çevrede belli kimlik tanımlamaları ile 

anılması üzerine, araştırmanın istikametini etkileyici bilgilere ulaşmak mümkün 

olabilmekteydi. Misal olarak bu köyler, çevre köyler tarafından “Çerkes köyü”, 

“Pomak köyü” şeklinde isimlendirilmekteydi. 

Burada değinilmesi gereken çok önemi bir mevzu da bu tür araştırmalar 

esnasında internetin kullanımıdır. Şöyle ki, tarama, filtreleme ve takip sıhhatli 

şekilde yapılırsa, elektronik ortamın bir nevi saha araştırması fonksiyonu 

gördüğünü de söylemek mümkündür. 

Arşiv ve kütüphane taramasında önemli kolaylıklar sağlayan elektronik 

imkânlara, araştırmacılar tarafından diğer bilgilere ulaşmada pek rağbet 

edilmediği, edildiği zaman da yanlış şekilde kullanıldığı görülmektedir. 

Akademik bir araştırmanın -kaba tabirle- “internetten” yapılmayacağı aşikârdır. 

Ancak göç konusunda yapılacak araştırmalarda söz konusu yöntemin ne kadar işe 

yaradığı bu çalışmada ortaya çıkmıştır. Günümüzde internet, insanların 

birbirleriyle olan iletişimini hızlandıran bir vasıtadır. Yaptığımız geniş 

taramalarda, kendisi veya ailesi göçmen olan pek çok insanın, sanal ortamdaki 

ortak platformlar üzerinden paylaşımlarda bulunduğunu gördük. İyi tarandığı 

takdirde belgelerden veya araştırmalardan ulaşılamayan bazı bilgilerin ipuçlarına 

buradan ulaşılabileceğine kanaat getirdik. Ancak bunların kullanımında dikkat 

edilmesi gereken en mühim nokta göz ardı edilmedi. Şöyle ki, ortamdaki bilgiyi 

doğrudan kullanmak yerine bunu bir haber alma yolu olarak görüp izlerin takip 

edilmesi neticesinde çok önemli bilgilere ulaşıldı.  

Manisa Dağı eteklerindeki iki adet Pomak köyünün geçmişine dair 

internetin yukarıda belirtilen şekilde kullanımının çok büyük fayda sağladığını 

söyleyebiliriz. Örneğin Manisa (Spil) Dağı’nın eteklerindeki Ayvacık köyünde 

göçmen Pomakların iskân edildiği, elde başka hiçbir belge olmaksızın, bu 

yöntemle tespit edilmiştir. Arşiv belgelerinde ve incelenen eserlerde 

rastlanılmayan bu durum derinleştirilmiş internet taraması esnasında ortaya 

çıkmıştır. Türkiye’de yaşayan Pomak kökenli kişilerin forumlardaki 

yazışmalarından hareketle buranın bir göçmen köyü olabileceği düşünülmüş ve 

sonrasında köy ahalisinden kaynak kişiler de bunu teyit etmişlerdir. Manisa 

köylerinin geçmişine dair veriler incelendiğinde, Ayvacık köyüne, ilk defa 

1908’de Ayvacık=Bâyezid-i Sâni şeklinde rastlanmaktadır.
10

 Bu da kaynak 

kişilerin bilgilerinin doğru olma ihtimalini kuvvetlendirmektedir. Zira köyde 

meskun muhacir kökenli kişilere göre, Doksanüç Harbi sonrası Filibe’den gelen 

Pomak muhacirlerinin bir kısmı bu köye yerleşmişlerdir.
11

 

                                                           
10 BİLGİ, Nejdet. XX. Yüzyılın ilk Yarısında Manisa Kazası (1908–1950). İzmir: Ege Üniversitesi 

SBE Yayınlanmamış Doktora Tezi, 1996. s.324 
11 1941 Beşpınar doğumlu Hakkı Ay ile 4 Temmuz 2009’da Karaoğlanlı belediyesinde yapılan 

görüşme. Hakkı Ay, köylerin özellikle okulsuzluktan dolayı zamanla tenhalaştığı ve ahalinin İzmir 

ile Manisa başta olmak üzere çevreye yayıldığını belirtmektedir. Aynı bilgileri Hakkı Ay’ın yeğeni 

ve köyün muhtarı olan Berrin Akduman da teyit etmekle birlikte bugün köy ahalisinin genellikle 



İnternetten elde edilen bilgilerin kullanıldığı bir diğer örnek de Turgutalp 

köyüdür. Daha önceden halkbilimi alanındaki bir çalışma vesilesiyle Pomak köyü 

olduğu tespit edilen
12

 Turgutalp’in kuruluş hikâyesi bu yolla netleştirilmiştir. 

Osmanlı arşivine ait 1906 tarihli belgelerde, Manisa’nın Kirazalanı adı verilen 

mevkiinde 19 hane Rumeli muhacirinin evler inşa etmesi suretiyle kurulan köye 

Ferahiye adının verildiği görülmektedir.
13

 Ancak hiçbir yerde bu isimde bir köye 

rastlanmamıştır. Anılan bölge (Kirazalanı) bugün, Manisa Dağı’nın hemen şehir 

merkezine inen eteğinde olup bu bölgede halk tarafından da Pomak köyü olarak 

bilinen tek muhacir köyü Turgutalp’tir. Kirazalanı, bugünkü köyün 1–2 km. 

yukarısında kalmaktadır. Muhacirler ilk geldiklerinde bu civarda bir süre 

kendilerine en uygun yeri aradıktan sonra burada yerleşmişlerdir.
14

 1891 yılı 

kayıtlarında yer alamamış olan köyün 1906 tarihli kuruluş belgesinden 2 sene 

sonra 1908’de Manisa’ya ait kayıtlarda adı geçmektedir.
15

 Bu sebeple Turgutalp 

köyünün belgede adı geçen yerleşim birimi olması kuvvetle muhtemeldir. Köyün 

tamamı Pomak kökenli olup bugün dahi köyde Pomakça bilen birçok kişi vardır.
16

 

Turgutalp köyü muhtarına göre: Pomaklara önce ovada yer gösterilmiş ancak 

buradan, bataklık olduğu gerekçesiyle, memnun olmamışlar ve kendilerine dağ 

eteklerinden yer istemişlerdir. Bunun üzerine Sultan Yaylası civarına 

yerleşmelerine izin verilmiştir. Muhtemelen geldikleri bölge ile benzerlik taşıyan 

bir yer arayışı içinde olduklarından ova yerine dağa yerleşmeyi talep etmişlerdir.
17

 

Yukarıdaki örneklerden de anlaşılacağı üzere, internet üzerinden 

ipuçlarını takip etmek kimi zaman herhangi bir belge olmadan doğru bilgiye 

ulaşmayı sağlamakta; kimi zaman ise belgelerin sunduğu muğlâk bilgileri 

netleştirmektedir. Aynı yöntem Manisa’da iskân edilen Balkan kökenli diğer 

göçmen yerleşimlerinin izlerini sürmekte ve iskân sürecini aydınlatmada da son 

derece yararlı olmuştur.  

 

B)Cumhuriyet Dönemi: 

Arşiv Malzemesinin Tasnif ve Tenkidi: 

Cumhuriyet Arşivi’ndeki muhaceret içerikli malzeme Osmanlı Arşivi’ne 

nispeten daha derli topludur. Son dönemde belgelerin büyük kısmının bilgisayar 

ortamında görülebilir olması da araştırmacılara kolaylıklar sağlamaya başlamıştır. 

Cumhuriyet Arşivi’nin zenginleşmesine katkı sağlayan en önemli kaynak grubu 

                                                                                                                                                 
yazları burayı yayla olarak kullandığını ifade etmektedir. Ayvacık Köyü Muhtarı Berrin Akduman 

ile 17 Ocak 2010 tarihinde yapılan görüşme.  
12Bkz. Gürol Pehlivan, “Manisa İli Turgutalp Köyünde Hıdırellez”, Manisa, S. 19, Haziran 2000, ss. 

30–35  
13BOA. A. MKT. MHM. 529/30 1324 Ra. 9/ 3 Mayıs 1906; A. MKT. MHM. 529/29 1324 Ra. 13/ 7 

Mayıs 1906  
14 Turgutalp köyü muhtarı Murat Kurtoğlu ile 18 Ocak 2010’da yapılan görüşme. 
15 Bilgi a.g.t. s. 385 
16 Pehlivan, a.g.m. 
17

Bkz. 

www.manisahabergazetesi.com.tr/index.php?option=com_content&view=article&id=1086:atli-

muhtar (erişim: 15.01.2010) 



yukarıda da bahsedilen Köy Hizmetleri İl Müdürlükleri Arşivlerinden nakledilen 

ve henüz tasnif aşamasında olan defter ve dosyalardır.
18

 Bu defter ve dosyalar 

Cumhuriyet döneminde ilgili birimlerce, iskân edilen göçmenlerin bilgilerinin 

kaydedildiği çok zengin bir muhtevaya sahiptir. Manisa’dan aktarılan malzeme 

içinde mübadele döneminden başlayıp 1970’lere kadar kaydedilen muhacirlere ait 

bilgiler içeren pek çok defter mevcuttur. Mevzubahis kaynaklar iki grupta ele 

alınmalıdır. 1923-1930 arasını kapsayan defterler ve 1930 sonrasını kapsayan 

defterler. Zira 1923-1930 yılları arasındaki dönem hem mahiyet itibariyle sonraki 

periyotlardan hem de harf inkılâbından dolayı alfabe yönünden farklılıklar 

göstermektedir. Şöyle ki, 1923 yılında imzalanan Lozan Anlaşması kapsamındaki 

Türk-Yunan Ahali Mübadelesi Protokolü çerçevesinde yeni devletin iskân 

politikası da şekillenmektedir. Mübadil göçmenlerle birlikte 1923 öncesi gelenler 

de dâhil edilmek suretiyle resmen, bir çeşit “yeniden iskân” süreci başlamıştır. 

Savaş yıllarının ardından yerleşik düzen tedricen oturduktan sonra yani 

1930’lardan itibaren, gelen muhacirler için ayrı kayıtlar tutulmaya başlanmıştır. 

1923-1930 dönemi olarak ayırdığımız bu süreçten intikal eden 

kaynakların kullanımından önce şekil ve içerik yönünden ciddi bir kritiğe tabi 

tutulmaları gerekmektedir. Aşağıda özetlenmeye çalışılan dönemin iskân 

meseleleri bunun sebebini ortaya koymaktadır. Şöyle ki, 1923 yılında Türkiye, 

yeni bir devlet olmanın getirdiği iç ve dış pek çok mesele ile uğraşmaktaydı. 

Yıllar süren savaşların yarattığı sosyal ve ekonomik yıkım sebebiyle nüfusun 

büyük kısmı yaralarının sarılmasını beklemekteydi. Tam bu esnada uygulamaya 

konulan nüfus mübadelesi ise mevcut iskân sorununun kat be kat artmasına 

sebep olmuştu. Mübadillerden başka, işgal ve yangın sırasında evsiz barksız 

kalan “felaketzedeler” ve “harikzedeler [yangınzedeler]”, Rus işgali sırasında 

Doğu Anadolu’da memleketlerini terk ederek başka illere giden “şark 

muhacirleri”, çevre ülkelerden sığınmacı olarak gelen “mülteciler”
19

 bir an önce 

barınma sorunlarına çözüm beklemekteydi. Ayrıca Balkan Savaşları sonrası 

gelen ve hala yerleştirilemeyen göçmenler ile işgal yıllarında yerlerinden geçici 

olarak ayrılıp işgalin ardından tekrar geri dönenler de buna ilave olmaktaydı. Bu 

açıdan bakıldığında 1923 yılından itibaren iskân meselesi, devletin halletmesi 

gereken problemler arasında ilk sıralarda gelmekteydi. Durumun vahametini 

anlamak açısından, 1930’ların başında hazırlanan resmi bir kaynağın aşağıdaki 

tabloya yansıyan verilerine bakmak gerekir.
20

  

 

 

 

                                                           
18 Bu malzemenin benzer örneklerinin tanıtımı için bkz. Nedim İpek, “Köy Hizmetleri İl Müdürlüğü 

Arşivlerinden Mübadil Göçmenlerle İlgili Defterler”, Tarih ve Toplum, S. 144 Aralık 1995, ss. 15–

18; Tülay Alim Baran, İzmir’in İmar ve İskanı (1923-1938), Dokuz Eylül Üniversitesi AİİTE 

Doktora Tezi, İzmir 1994. Bu tez çalışması daha sonradan yayınlanmıştır: Tülay Alim Baran, Bir 

Kentin Yeniden Yapılanması İzmir 1923-1938, Arma Yayınları, İstanbul 2003 
19 Arı, a.g.e., s. 8-9 
20 İskan Tarihçesi, Hamit Matbaası, İstanbul 1932, s. 137 



SIFAT NÜFUS 

Mübadil 499.239 

Gayri mübadil 172.029 

Harikzede
21

   14.312 

Mülteci   35.936 

Yerli ahali   18.430 

Şarktan garbe nakledilenler     2.774 

Toplam 742.720 

Tablo–1:  

1923–1930 Arasında Ülke Genelinde İskâna Tabi Tutulan Nüfus 

 
Resmi kaynaklar yerleştirilenleri yansıtmasına rağmen gerçekleştirilen 

iskân faaliyetlerinin daha kapsamlı olması gerektir. Zira savaş sonrasında 

mübadiller, diğer göçmenler, savaştan etkilenen ahali ve ülkedeki sair evsizlerle 

birlikte toplam 1.500.000 civarında kişinin meskensiz olduğuna dair bilgiler 

mevcuttur.
22

 Burada belirtilen sayıların kesinliği hakkında bir yorum yapmak 

mümkün değildir. Lakin yukarıdaki veriler, ancak 1927 yılında 13.648.270 kişiye 

ulaşabilen ülke nüfusu ile karşılaştırıldığında o yıllardaki barınma sorununun 

hacmi daha anlaşılabilir hale gelmektedir. Genel bir değerlendirme yapmak 

gerekirse, 1923–1930 yılları arasındaki iskân çalışmalarına dair sorunlar, aşağıda 

belirtileceği üzere, birkaç önemli başlık altında özetlenebilir. Mamafih, belirtilen 

başlıkların her birisi diğerleri ile alakalı olduğundan sorunların büyümesi ve 

karmaşanın hâkim olması da kaçınılmazdı. 

Bütün bu karmaşık dönem içerisinde tutulan defter cinsinden toplu 

kayıtların günümüze ulaşması araştırmacılar için büyük önem arz etmektedir. 

Ancak çalışma sürecindeki incelemeler göstermiştir ki (en azından Manisa’ya ait 

olanlar için) 1923–1930 tarihleri arasına ait birçok defterde yer alan bilgiler 

mükerrerdir. Bu sebeple eldeki defterlerin teker teker mukayesesini yapmak ve 

bilgilerdeki tekrarların tespit edilmesi yönünde zahmetli bir çalışma başladı. 

Ardından bunlar ayıklanarak net verilere ulaşılacaktı. Araştırma sonuçlarının bu 

tekrarlardan etkilenmemesi için yapılan meşakkatli uğraş çok daha uzun bir 

sürecekken, yine Cumhuriyet Arşivi belgelerinden çıkan bir teftiş raporu bu 

dönem verileri için esas alınacak defterin
23

 ortaya çıkmasını sağladı. Böylece 

çalışmanın 1923–1930 arası dönemini kapsayan kısımları bu defterden derlendi. 

Bu defterin en özgün tarafı, yalnızca 1923 sonrası gelen mübadil muhacirlerin 

değil daha önceden gelmiş olup mübadele kapsamına dâhil edilen ve edilmeyen 

göçmenlerin de yer almasıydı. Bunun yanı sıra üzerine düşülen notlardan 

                                                           
21 Yunan işgali sona ererken özellikle Batı Anadolu’da, Yunan askerleri ve yerli Rumların çıkardığı 

yangın sonucu evsiz kalanlar. 
22 Gül Karacaer, Türkiye’de Kent Yaşamı ve Mübadiller (1923-1930), Dokuz Eylül Üniversitesi 

AİİTE Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2006, s. 45 
23 Adı geçen defterin üzerine, devam etmekte olan tasnif çalışmaları esnasında yerleştirilen bilgi fişi 

şöyledir: B.C.A. Muhacir Kaydına Mahsus Esas Defteri Kod: 271 Defter No: 87 İl: Manisa İlçe: 

Merkez 



anlaşıldığı kadarıyla, günümüze kadar, kişilerle ilgili davalarda mahkemeler 

tarafından kaynak olarak kabul edilmişti. Bu da mevzubahis defterin esas 

alınmasının isabetli bir karar olduğunu göstermekteydi. 

Çalışmanın bir diğer başlığını teşkil eden 1930–1960 yılları arasındaki 

döneme ait bilgiler için yine Cumhuriyet Arşivi’ne Manisa’dan gönderilen 

defterler kullanıldı. Ancak çalışma esnasında bu defterler de henüz arşivdeki 

tasnif çalışmalarına dâhil edilmemişti.
24

 Aynı şekilde bu defter bilgilerinde de 

tekrarlar görülmekteydi. Farklı defterlerde yer alan aynı muhacirlerin adı, soyadı, 

geldiği memleket ve diğer aile bilgileri kıyaslanarak her yönüyle birebir aynı 

olanlar değerlendirme dışı bırakıldı. Bunların dışında Köy Hizmetleri 

Müdürlüğü’nden gelen malzeme arasında bulunan bir klasörün de oldukça ilginç 

bir materyal olduğunu belirtmek gerekir. Bu klasörün içinde 1930 ve 1940’lı 

yıllarda yapılan iskâna ait etüt çalışmaları bulunmaktadır.
25

 Bu malzeme her 

sayısal net veriler sunmasa da iskân faaliyetlerinin işleyişi hakkında fikir vermesi 

açısından önemlidir. 

Göçmenlerin kaç nüfus olduğu, nereden geldikleri, yaş ve mesleklerine 

dair bilgilerin bulunduğu defterlerden başka, arşivde tevzi defteri, tefviz defteri, 

tefviz komisyonu karar defteri gibi daha pek çok kıymetli bilgiyi havi defterler 

bulunmaktadır. Ancak bunlar da yukarıda zikredilen diğer arşivler gibi şahsi 

mülkiyete ait bilgiler içerdiğinden üçüncü şahısların incelenmesine izin 

verilmemektedir.
26

 

Balkan Savaşı Göçmenleri Ve Mübadele Meselesi: 

Tez sürecindeki incelemelerimiz açıkça göstermektedir ki, Balkan Savaşı 

ile başlayan göç hareketlerini ele alan çalışmalarda netleştirilemeyen bazı 

noktalar bulunmaktadır. Bilhassa, mübadil tanımının kimleri kapsadığı, Balkan 

Savaşı göçmenlerinin 1923 Türk-Yunan nüfus mübadelesinden ne kadar ayrı 

tutulabileceği bunların başında gelmektedir. Daha önce henüz bildirileri 

yayınlanmayan bir başka toplantıda genişçe değerlendirilen bu meselenin burada 

kısaca tekrarında fayda vardır.  

                                                           
24 Söz konusu defterler için halen tasnif çalışmalarına başlanılmadığından yukarıdaki defterde 

olduğu gibi bir bilgi fişi yoktur. Geldiği şekliyle muhafaza edilen malzemenin üzerindeki 

etiketlerden anlaşıldığı kadarıyla 1982 yılında tasnife tabi tutulduğu ve numaralandırıldığı 

görülmektedir. Bu sebeple ilgili defterlerden alınan bilgilerin dipnotlarında bu numaralara yer 

verilmiştir. Çalışmada 4, 6, 12, 13, 28, 32 ve 33 numaralı defterler kullanılmıştır. 
25 BCA. 271.V.45–28.134.3 kodlu klasör. 
26 Henüz Cumhuriyet Arşivi’ne intikal etmeden benzer malzemeleri kullanan bazı araştırmacılar 

tarafından çeşitli eserler ortaya konulmuştur. Bunlardan bazı örnekler için bkz. Nedim İpek, 

Mübadele ve Samsun, TTK Ankara 2000; Baran, a.g.t. ve a.g.e. ; Adil Adnan Öztürk, “Cumhuriyet 

Döneminde Söke’ye Yapılan Göçler (1923–1989)”, Birinci Uluslararası Aşağı Büyük Menderes 

Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu (15–16 Kasım 2001) Tebliğler, İzmir 2001, 

ss. 62–77; Ercan Haytoğlu, “Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemlerinde Bulgaristan’dan Denizli’ye 

Yapılan Göçler”, Hacettepe Üniversitesi AİİTE Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları Dergisi, S. 2, Güz 

2005, ss. 73–89. Benzer malzemenin Bayındırlık İl Müdürlüğü Arşivindeki örneklerinin kullanımı 

için bkz. Ercan Haytoğlu, “Yunanistan’dan Denizli’ye Yapılan Mübadil ve Gayri Mübadil Göçleri 

(1924–1930)”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler, Pamukkale 

Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Denizli 2007, ss. 302–310   



30 Ocak 1923 Türk–Rum Ahali Değişimi protokolü gereğince mübadele 

uygulaması 1923 yılında başlamıştır. Ancak 18 Ekim 1912 tarihinden itibaren göç 

edenler mübadil kapsamına alınmışlardır.
27

 Yine, 18 Ekim 1925 tarihli “Türk-

Bulgar Muhadenet (Dostluk/Samimiyet) Muahedenamesine Merbut Protokol”de 

de Bulgaristan’dan gelen muhacirlerin bıraktıkları mallar ve göçmenlik durumları 

tanzim edilmiş ve yine Türk ve Bulgar muhacirleri için esas alınan tarih 18 Ekim 

1912 olmuştur.
28

 

O halde konumuz açısından 1912 tarihi çok mühim bir tarihtir. 1912-1923 

arasında Balkanlardan Anadolu’ya gelen göçmenlerden bir kısmının da resmen 

mübadil vasfı kazanmaları konu üzerine yapılan araştırmalarda değerlendirilmeli, 

Balkan Savaşı göçmenlerinin mübadil-gayrimübadil olarak ayrımı yapılmalıdır. 

Yine “mübadil” ve “mübadele” konulu çalışmalarda 1923’ten önce gelen ve 

Lozan Anlaşması’ndan sonra mübadillik vasfı kazanmış göçmenler de ele 

alınmalıdır.  

SONUÇ 

Manisa ve çevresi, Osmanlı idaresi döneminden bugüne kadar 

Balkanlardan gelen göçmenlerin yoğun olarak iskân edildiği bir bölgedir. Manisa 

kazası ölçeğinde yüzyıllık bir süreçte iskân edilen muhacirler üzerine hazırlanan 

mezkûr tezle, bilhassa meselenin demografik boyutu ortaya konulmuştur. Söz 

konusu tezin metodolojisi üzerine kurgulanan bu tebliğin sonucunda ise özetle 

şunlar söylenebilir: 

Yakın tarihe yönelik yerel ölçekli araştırmalarda, sözlü tarih çalışmaları 

yapmak ve kaynak kişilere ulaşmak elzem bir faaliyettir. Ancak bu kaynakların 

sunduğu bilgilerin ciddi bir kritikten geçirilmesi gerekir. 

Tez çalışmamızda, internet ortamından elde edilen veriler de 

değerlendirilmiştir. Dijital ağların akademik çalışmalarda kullanılması, bazı 

çevrelerce genç araştırmacıları tembelliğe ittiği yönünde –kısmen de haklı 

görebileceğimiz- eleştirileri beraberinde getirmektedir. Oysa bu çalışma 

göstermiştir ki, bazı konularda bilgi teknolojilerinin kullanımı atalete sevk etmek 

yerine daha fazla süre ayırmayı gerektiren derin taramalara yönlendirmektedir. 

Sonucunda elde edilen bilgiler ise tenkit sürecinden sonra kullanılabilir orijinal 

verilere dönüşmektedir. 

Son yıllarda hızla artan göç ve iskân konulu araştırmaların kaynaklarına 

ve bu kaynakların kullanımına dönük olarak, bu çalışmanın ortaya çıkardığı 

sonuçlar göz ardı edilmemelidir. Şu anda özel izinle kullanılabilen ve belki de bir 

süre sonra Cumhuriyet Arşivi’nde araştırmacıya açılacak olan iskân defterlerinin, 

verileri doğrudan aktarılmadan önce şekil ve muhteva yönünden kritik edilmesi 

gerekmektedir. Araştırmacı karşısına çıkacak her defteri, resmi menşe’lidir 

kanaatiyle sahih kabul etmemelidir. Tez çalışması sırasında ortaya çıkan ve 

yukarıda da değinilen müfettiş raporu tarzında belgelerin bulunması, 

araştırmacının işini kolaylaştıracaktır. Böyle bir belgeye ulaşılamadıysa dikkat 

                                                           
27 Seha L. Meray, Lozan Barış Konferansı, C. 8, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul 2001, s. 82–83 
28 İskân Tarihçesi, s.6; İsmail Soysal, Tarihçeleri ve Açıklamaları İle Birlikte Türkiye’nin Siyasal 

Andlaşmaları (1920–1945), C. I, TTK Ankara 1989, s. 256–260  



edilecek bir diğer husus, tecrübeyle sabittir ki, söz konusu defterlerin zaman 

içinde resmi makamlarca kullanılıp kullanılmadığının tespitidir. Kaynaklar 

arasında bu şekilde kullanılanı varsa, büyük ihtimalle esas deftere ulaşılmıştır. 

Buradan da bir sonuç çıkmaması durumunda, eldeki pek çok malzeme içinden 

hangisinin veya hangilerinin esas kaynak olarak kullanılması gerektiği yönünde 

sıkıntılı bir inceleme süreci başlayacaktır. Kaynaklar arasında titiz bir mukayese 

şarttır. Defterler arası karşılaştırmalarla öncelikle mükerrer verileri ayıklamak 

gerekir. Mecburen, elde edilen bilgiler kullanılacaktır. Ancak çalışmada bu süreç 

kesinlikle ifade edilmelidir. Ayrıca esas kaynağa ulaşıldıktan sonra da kritik 

devam etmelidir. Çünkü bu defterler daha iskân süreci tamamlanmadan 

kullanılmaya başlanmıştır. Örneğin 1924 yılında kaydedilen bir muhacir iskân 

hakkından feragat ederek başka bir yere gittiğinde sonradan üzeri çizilerek, 

yanına not düşülmektedir. Bu gibi muhacirler çalışmaya dâhil edilmemelidir. 

Kaynaklar her bölge için farklılıklar gösterebileceğinden, araştırmacı 

belirtilenlerin dışında kendi metodolojisini de tayin edebilir. 

 

Burada dikkat edilecek mühim bir nokta da defterlerde yer verilen Balkan 

Savaşı göçmenlerinin tespitidir. Defterlerden aktarılan veriler, yalnızca o 

dönemde yeni iskân edilmiş veya yerleşik düzenini kaybettikten sonra yeniden 

iskân edilen göçmenlere aittir. Balkan Savaşı ile başlayan süreçte gelen 

göçmenlerden bir kısmı muhakkak ki, önceki dönemlerde meskûn hale gelmiştir. 

Bunlardan bazıları durumları bozulmadan hayatlarına devam etmiş olabilir. Bu 

sebeple ilgili defterlerden, incelenen bölgedeki bütün Balkan Savaşı göçmenleri 

hakkında bilgi edinilmiş olmayacaktır. Ulaşılan sonuç ancak kayıtlı göçmen 

nüfusunu yansıtacaktır. 

Hülasa, özellikle sosyo-ekonomik çalışmalarda resmi mevzuat üzerinden 

yapılacak yorumlar her zaman sağlıklı olmayabilir. Merkezden tayin edilen 

esasların taşrada nasıl uygulandığını görmek gerekir. Mahalli odaklı çalışmaların 

tamamlanması halinde, yerelden genele doğru bilgilerin ikmali, ele alınan iskân 

faaliyetlerinin olabildiğince sahih biçimde ortaya konulmasını sağlayacaktır. 

Bunun için de pek çok kaynak grubu koordineli şekilde ele alınmalıdır.   
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                         DEĞERLENDİRİLMESİ 
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Giriş 

 

Osmanlı İmparatorluğu’nun siyasi sınırları içerisindeki egemenliği 

süresince imar faaliyetleri kapsamında yürüttüğü çalışmalar neticesinde, bugün 

sayısız vakıf eserinin mirasçısı konumundayız. 

Ecdadımızın izlerini sürmek ve bıraktıkları eserlere sahip çıkmak 

amacıyla Anadolu başta olmak üzere Orta Asya, Orta Doğu ve Balkanlarda bir 

çok vakıf eseri tespit edilmiş, korunması ve geleceğe aktarılması amacıyla 

restorasyon faaliyetleri yapılmış veya yapılmaktadır. 

XVIII. ve XIX. yüzyılda Batının etkisinde kalan Osmanlı mimarisi barok 

ve rokoko üsluplarını genelde yapının iç tasarımında süsleme amacıyla 

kullanmışlardır. 

XVII. yüzyıldan beri Osmanlı mimarisinde alışık olduğumuz bitkisel 

motifli duvar resimleri, batılılaşma döneminde daha fazla yoğunlukla yapılmıştır. 

XVIII. yüzyılın ortalarında ise, duvarlarda barok süslemelerin arasına yer yer 

manzara resimleri yerleştirilmiştir. Genellikle fresko tekniğinde yapılan bu 

süslemelerdeki manzaralar süslü kartuşların, kıvrımlı palmetlerin, akant 

yapraklarının, korint başlıklı sütunların veya sade biçimde olan çerçevelerin 

arasında görülmektedir. Bu çerçeveler arasındaki manzaralarda deniz konusu ve 

buna paralel olarak gemi betimlemeleri yer almaktadır.  

Duvar resimlerinin bir kısmı yapıyla çağdaş olmakla birlikte bir kısmı 

sonradan yapıya uygulanmışlardır. Duvar resimlerinde bulunan gemi tasvirleri, 

duvar resimlerinin tarihlendirmesinde önemli bir paya sahiptir. Gemi direklerinin 

sayısı, yelken donanımları, civadra direği açıları, palasertelerin konumu vb. gibi 

detaylar tarihlendirmede ipucu verebilmektedir. 

Bu kapsamda, özellikle XVIII. ve XIX. yüzyıllarda Anadolu ve 

Balkanlardaki sivil veya dini yapılarda gördüğümüz örneklerin bölgesel 

farklılıkları da ön plana çıkmaktadır. 

Balkanlarda, Yunanistan Ambelakia Georgios Schwartz Konağı, 

Yunanistan Ambelakia Efthymiadis Konağı, Makedonya Tetovo (Kalkandelen) 

Alaca Camii, Arnavutluk Tiran Ethem Bey Camii, Arnavutluk Berat Bekar Camii 

(Süleyman Paşa Camii) vb. yapılarda görülen gemi tasvirli duvar resimlerinin 

Anadolu’daki çağdaş örnekleriyle karşılaştırılması, günümüzdeki durumları ve 

süslemelerin tarihlendirilmesi açısından farklı bir önem arz etmektedir. 

                            *** 
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Batı bilim ve kültürünün benimsenmesi önceleri etkisini saray çevresinde 

göstermiştir. Minyatür giderek Batı resminden etkilenmiş, yeni teknikler kimi 

yerde kopya yoluyla kimi yerde bilgiyle denenmiştir. Yöneticiler, Batı bilim ve 

tekniklerinin ülkede yerleşmesi için ülkede çaba sarfetmişlerdir. Örneğin, 

İstanbul’da matbaanın kurulması, kitapların artık matbaada basılır olması el 

yazması kitaplara ilgiyi büyük ölçüde azaltmıştır. Bu evrede minyatürden başka 

resim dallarının gelişmesi gerçekleşmiştir. Nitekim, XVIII. yüzyılın ikinci 

yarısından sonra minyatür yerini artık duvar resmine bırakmıştır. (Turan – 

Renda,1980,s.78-83) 

 

Siyasi ve kültürel etkileşime paralel, Osmanlı mimarisi de Batılılaşma 

döneminde Avrupa’nın etkisi altında kalmıştır. Ancak barok ve rokoko üslupları, 

genelde mimarinin iç mekan tasarımında süsleme amaçlı kullanılmıştır.  

 

XVII. yüzyıldan beri Osmanlı mimarisinde alışık olduğumuz bitkisel 

motifli duvar resimlerine, batılılaşma döneminde daha fazla hacimli ve gösterişli 

olarak rastlamaktayız. Özellikle III. Ahmet’in yemiş odasını süsleyen duvar 

resimlerindeki çiçeklerin, hacimli görünüme sahip saksılara, çanaklara 

yerleştirilerek boyut kazandıkları izlenmektedir. 

 

XVIII. yüzyılın ortalarında ise, iç mimari de yeni bir programın 

uygulandığı görülmektedir. Duvardaki barok süslemelerin arasına bazen yer yer 

manzara kompozisyonları yerleştirilmiştir. İç mekanda bir dışa açılma sağlayan 

bu resimler, dönemine göre ya süslü kartuşların, kıvrımlı palmetlerin, akant 

yapraklarının, korint başlıklı sütunların arasında ya da çok sade dikdörtgen 

çerçevelerin veya nişlerin içinde yer almaktadır. 

 

Avrupa’da duvar üzerine yapılan bu manzaralı resimler genelde fresko
1
 

tekniğinde yapılmaktadır. Bu teknikte resim yaş sıva üzerine yapılır, ancak 

Türkiye’de görülen örneklerde kuru sıva üzerine yapılmıştır. Zemin ahşap da olsa, 

üzeri ince bir tabaka ya da tutkallı üstübeç
2
 ile kaplanmış ve bunun üzerine tutkal 

veya su ile karıştırılmış boyalarla şekiller çizilmiştir. Aslında bu teknik, Osmanlı 

süsleme sanatında “kalemişi” denilen nakışların başka biçimdeki uygulamasıdır. 

(Renda, 1977, s.78). 

 

                                                           
1
 Fresko Tekniği; aslı İtalyan olan terim. Antikiteden bu yana bilinen taze kireç sıva üzerine yapılan 

zor bir duvar resmi tekniğidir. Fresko, titiz ve çabuk bir çalışmayı gerektirir. Fresko ressamları, 

yapılacak resmin boyutlarında deseni hazırlarlar. Sonra fresko yapılacak yüzeye sıvanın bir günde 

boyanabilecek kadarı sıvanır ve üzerine suluboya tekniğinde çalışılır. Ancak sıvada kullanılacak 

kireç için yakılan taşın taşkömür değil, odun kömürü olması şarttır. Aksi halde, duvarda oluşacak 

güherçile, resmin boyasının sıva içine emilmesine engel olur ve duvar kısa zamanda çatlamaya 

başlar. Fresko yapıldıktan sonra sıva yüzeyinde ince emay gibi parlak bir tabaka oluşur. 
2 Üstübeç; kurşun karbonatlı bir beyaz boya. Çok zehirli bir boyadır. Resimde ve kapı, pencere 

boyamada dış etkilere dayanıklıdır. 



Boyalı süslemeler ister ilk özgün tabakayı oluştursun, isterse yapıların 

sonradan geçirdiği onarımlarda eklenmiş olsun, yapıların ilk kuruluşu ve sonraki 

onarımları hakkında önemli bilgiler verebilir. Hiç kuşkusuz, bu nakışlar öncelikle 

ayrıntıyla incelenmeli ve yapıyla ilişkileri üzerinde durulmalıdır.  

 

Bazı yapıların duvar süslemelerinde rastlanan tarihler, tüm yapıyı 

tarihleyebilecek ipuçları vermektedir. Özellikle sonradan değişikliğe uğramamış 

görünen bazı konut mimarisi örneklerini nakışları aracılığı ile tarihlemek mümkün 

olmaktadır.  

 

Boyalı süslemelerin kesin tarihleri bulunmadığı takdirde, içerik ve üslup 

özellikleriyle tarihlenebilir. Hiç kuşkusuz, bu yöntem, ayrıntılı bir incelemeyi ve 

karşılaştırmalı bir çalışmayı gerektirir. Bir duvar resmindeki içerik, görüntü ya da 

örneğin betimlenen yapılar resmi, dolayısıyla yapının kendisini de tarihlemeye 

yardımcı olabilir. 

 

Duvar resmi niteliğini taşıyan bu bezemelerin üslup ve içerik açısından 

ayrıntıyla incelenmesi, değişik ipuçları verebilmektedir. (Renda, 1982, s.79-90). 

 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde ve farklı yapı türlerinde gördüğümüz 

duvar resimlerinde genellikle İstanbul manzarası konu edinilmiştir. İncelenen 

birkaç duvar resmindeki manzara detayları arasında kullanılan gemi tasvirlerini; 

Sadullah Paşa Yalısı, Çapanoğlu Camii, Emre Köyü Carullah Bin Süleyman 

Camii, Tekelioğlu Konağı, Çakırağa Konağı, Sandıkeminoğlu Evi, Madımaklar 

Evi, Bahaddin Ağa Konağı, Şemaki Evi, Mehmet Ali Ağa Konağı, Merzifon Kara 

Mustafa Paşa Camii Şadırvanı, Taşhan, Yıldız Sarayı, Latifoğlu Konağı, Yörük 

Köyü Evi, Hacı Kabakçılar Evi, Musa Kavsa Evi ve Kurşunlu Camii’nde görmek 

mümkündür. 

 

1 - Anadolu 

 

Sadullah Paşa Yalısı’nda
1
 Pembe Odadaki (Esin, 1975, s.22-26). duvar 

süslemelerinde karşılaştığımız kalyon ve saltanat kayığının da içinde yer aldığı 

İstanbul Boğazı manzarası bulunmaktadır. (Resim 1). Kalyon ve saltanat kayığı 

iskele yönünden çizilmiştir. Kalyonda üç direk ve altı yelken vardır. Sanatçı 

siyah, sarı ve beyaz renk tonlarını tercih etmiştir. Topkapı Sarayı önünden 

geçerken tasvir edilmiş olan bir kalyon ve saltanat kayıklarının görüldüğü bu 

duvar boyalısındaki kalyonun XVIII. Yüzyılda karşımıza çıkan tiplerden farklılık 

gösterdiği söylenebilir. Pruva, grandi ve mizana direklerinin olduğunu ve kare 

yelken donanımlarının bulunduğunu görmekteyiz. Saltanat kayıkları ise tasvir 

açısından oldukça zayıf işlenmiştir. 

                                                           
1
 Sadullah Paşa Yalısı; XVIII. Yüzyılın ikinci yarısında, Çengelköy koyunda Avrupa özentisi  ile 

yapılmış bir yalıdır. Sadullah Paşa Yalısının duvar resimlerinde İslam geleneklerine uygun olarak 

canlı tasviri bulunmamaktadır. 



 

Sadullah Paşa Yalısı’nda yine Pembe Odada (Esin, 1975, s.22-26) 

bulunan bir diğer duvar boyasında Topkapı Sarayı önünden geçen iskele 

yönünden tasvir edilmiş kalyon bulunmaktadır. (Resim 2). Üç direkli ve on bir 

yelkenden oluşan bu kalyonda kahverengi ve beyaz renkler kullanılmıştır. 

Topkapı Sarayı önünde görülen iki ambarlı kalyonun üç direkli ve tüm yelken 

donanımlarının mevcut olduğu gözlenmektedir.  

 

Sadullah Paşa Yalısı’nın Sarı Odası’nda (Esin, 1975, s.22-26) bulunan 

İstanbul Manzarasına ait duvar resminde kalyon ve saltanat kayıkları 

bulunmaktadır. (Resim 3). Sancak yönünden tasvir edilmiş olan kalyonda üç direk 

ve dokuz yelken yer almaktadır. Sanatçı kahverengi ve beyaz renkleri 

kullanmıştır. Göksu Kasrı önünden geçerken tasvir edilmiş olan bu kalyonda 

yelkenlerini açmış konumda seyrederken gösterilmiştir. Boğaziçi’nin güzel 

manzaralarını konu edinen duvar ressamları genelde kalyon ve saltanat kayıklarını 

da resimlerine eklemişlerdir. Göksu Kasrı’nın 1856 yılında yandığı 

düşünüldüğünde her ne kadar resimdeki kalyonun XVIII. yüzyıldaki tasvir 

geleneğine benzemese de XIX. Yüzyılın başlarında yapıldığı düşünülebilir. 

 

Göksu Nehri’nin görüldüğü bir başka manzara tasviri Sadullah Paşa 

Yalısı’nın Sarı Odası’nda (Esin, 1975, s.22-26) bulunmaktadır. İskele ve sancak 

yönlerinden betimlenmiş kadırga ve kalyon tasviri yer almaktadır. (Resim 4). Üç 

direk ve sekiz yelkenden oluşan kalyonda siyah, sarı, kahverengi ve beyaz renkler 

kullanılmıştır. Kalyonlarda mizana direklerindeki serenderde gördüğümüz Randa 

Yelken donanımı ile dönemin kalyon özelliklerini taşıdığını düşündüğümüz bir 

tasvirle karşılaşmaktayız. Ayrıca Sadullah Paşa Yalısı’nda karşımıza çıkan duvar 

boyalılarında sadece bu örnekte kadırgadan söz edebiliriz. Kalyonlar ve kadırga 

yelkenlerini açmış seyrederken işlenmiştir. 

 

Yozgat Çapanoğlu Camii’nde
3
 Mahfil Orta Tonoz Eteği Doğu Yüzü 

Doğu Manzarasında (Acun, 2005, s.130) XIX. yüzyılın başlarına tarihlendirilen 

sancak yönünden betimlenmiş yandan çarklı bir vapur yer almaktadır. (Resim 5). 

İki direkli olan yandan çarklı vapur siyah renkte çizilmiştir. İstanbul camilerinden 

birinin yanında aynı zamanda İstanbul’da yaklaşık 1851 yılından sonra görmeye 

başlayacağımız yandan çarklı bir vapur tasviri görülmektedir.  Sadrazam Mustafa 

Reşit Paşa’nın (1800-1858) gayretleriyle 1851 yılında kurulan Şirket-i Hayriye 

Osmaniye Anonim Şirketi’nin kuruluşundan sonra 1867 yılında İngiltere’den 

sipariş edilen Sahilbent isimli araba vapurunun kullanılmaya başlamasıyla birlikte 

(1872’de yapılan Suhulet araba vapuru ile şirket ikincisine sahip olmuştur.), 

                                                           
3 Çapanoğlu Camii; Yozgat ilinin merkezinde cami, türbe, çifte hamam, mektep, şadırvan, çeşme ve 

çok sayıda dükkandan oluşan külliye tarzında bir yapıdır. Çok ince minaresi, yüksek kasnaklı 

kubbesi ve köşe kuleleri ile dikkati çekmektedir. İlk kitabesine göre ilk yapısı H.1193/M.1779’da 

Kapucubaşı Çapanoğlu Mustafa Bey (?-1782); ikinci yapı ise, H.1208/M.1794’de Çapanoğlu 

Süleyman Bey (?-1812) tarafından yaptırılmıştır. 



(Hergüner, 2003, s.133) makine gücüyle hareket eden gemiler İstanbul 

Boğazı’nda görülmeye başlanmıştır. Anadolu’daki sanatçıları etkileme süresi 

düşünüldüğünde bu tasvirin en erken XIX. Yüzyılın ikinci yarısına tarihlenmesi 

gerekmektedir. 

 

Emre Köyü Carullah Bin Süleyman Camii’nde
4
 bulunan duvar resminde 

(Bozer, 1987, s.49) kadırga ve kalyon tasvirleri sancak yönünden betimlenmiştir. 

(Resim 6-7-8). İki-üç direkli ve üç yelkenli olan kalyon ve kadırgada siyah, 

kırmızı ve beyaz renkler tercih edilmiştir. Emre Köyündeki caminin harim 

duvarındaki körfez manzarasında gördüğümüz kadırga tasvirlerinde üç Latin 

yelken kullanılmıştır. Son cemaat yerinin kemer alınlığında karşımıza çıkan iki 

adet gemi tasviri yapılan restorasyon sonrasında pek iyi seçilememektedir. Ancak 

ince ve uzun bir yapıda betimlenmiş olmaları farklılık göstermektedir.(Resim 8). 

Dönem itibariyle Osmanlı’da kalyon kullanımın yok denecek kadar az olması ve 

kalyonların ise bu örnekteki kadar biçimsiz ve orantısız işlenmesi bakımından 

başka bir örnekle karşılaşılmamıştır. Sanatçısının titiz bir çalışma yaptığından söz 

etmek olanaksızdır. 

 

Tekelioğlu Konağı
5
 Misafir Odası’nda (Renda, 1976, s.20) bulunan duvar 

resminde sancak yönünden kalyon betimlenmiştir. (Resim 9). Üç direkli ve sekiz 

yelkenli olan kalyonda siyah ve beyaz tonlar kullanılmıştır. Antalya Tekelioğlu 

Konağı’nda karşılaştığımız bu duvar resmindeki kalyon tasvirinin XVIII. Yüzyıl 

sonu XIX. Yüzyıl başına tarihleyebileceğimiz özellikteki yelken donanımlarını 

görmekteyiz. Mizana direğinin ve Latin yelkenli serender direğini görüyor 

olmamız önemlidir. Yelkenlerinin hepsinin açık pozisyonda olduğu kalyon, 

sanatçı tarafından ustalıkla işlenmiştir. 

 

İzmir ili Birgi İlçesinde yer alan Çakırağa Konağı’nda
6
 Batı Cephesinde 

(Ünal, 2001, s.152) bulunan duvar resimlerinde sancak ve iskele yönünden 

                                                           
4 Emre Köyü Cârullah bin Süleyman Camii; İzmir’in Kula ilçesinde inşa edilmiştir. Köyde hamam 

ve çeşme ile birlikte külliye meydana getiren bu caminin biri inşa, diğeri süsleme olmak üzere iki 

kitabesi bulunmaktadır. Harim kapısı üzerinde yer alan inşa kitabesine göre, Cârullah bin Süleyman 

tarafından H.954/M.1547/48 yıllarında yaptırılmış; inşa kitabesinin yanındaki tarih ve harimin 

kuzey duvarında yer alan kitabeye göre ise, H.1223-1237, M. 1808/9-1821/22 yılları arasında duvar 

resimleriyle süslenmiştir. 
5 Tekelioğlu Konağı; Antalya ilinde Kaleiçi semtinde bulunan tarihi konaklardan biridir. XIX. 

Yüzyılın başlarında inşa edilmiştir. Antalya’da Tekelioğulları olarak tanınan egemen bir aile 

tarafından yaptırılmıştır. II. Mahmut Devrinde Osmanlı Devletine karşı eylemlerinden dolayı 

Selanik’e gönderildikleri bilinmektedir. 
6 Çakıroğlu Konağı; İzmir ili Birgi ilçesinde, Birgi Deresine paralel Çakıroğlu Sokağında, Karaoğlu 

Camii’nin batısındadır. Çakıroğlu Şerif Ali Ağa tarafından yaptırıldığı düşünülmektedir.  Yapıyı, 

R.M. Riefstahl III. Ahmet dönemine (1703-1730); S.H. Eldem XVIII. Yüzyılın ortalarına; G. 

Goodwin I. Abdülhamid Dönemine (1774-1789) ya da III. Selim dönemine (1789-1807); R. Arık ve 

G. Renda ise XIX. Yüzyılın ilk yarısına tarihlemektedir. G. Renda’ya göre konak, 1837 yılında vefat 

eden Şerif Ali Ağa tarafından inşa ettirilmiş olmalıdır. İnşaatın, 1818’de vefat eden Abdullah Ağa 

tarafından başlatıldığı, Şerif Ali Ağa tarafından tamamlandığı tahmin edilmektedir. 



betimlenmiş kadırga ve kalyon tasvirleri dikkat çekmektedir  (Resim 10). Kadırga 

üç direk ve üç yelkenden oluşurken, kalyon ise üç direk ve sekiz yelkenden 

oluşmaktadır. Siyah renkte çizilmişlerdir. Mimari dış cephe süslemesinde 

karşımıza çıkan tek örnek olan Çakırağa Konağındaki bu süslemede karşılıklı 

kadırga ve kalyon görülmektedir. Kalyonun mizana, grandi ve pruva direkleri çok 

iyi seçilebilmekle birlikte, yelken donanımları açısından artık yüzyılın ortalarında 

olduğumuzu işaret etmektedir. Kadırgada ise Latin yelken kullanımın devam 

ettiğini anlamaktayız. Tek renk olarak işlenen tasvirler oldukça iyi korunmuştur. 

 

Çakırağa Konağı Orta Katta (Ünal, 2001, s.300) bulunan duvar resminde 

iskele yönünden çizilmiş kalyon betimlemesi bulunmaktadır. (Resim 11). İki 

direkli ve altı yelkenli olan bu kalyonda kahverengi ve beyaz renkler 

kullanılmıştır. Orta kat doğu duvarında yer alan bu manzara duvar resminde 

gördüğümüz kalyon orantısız olarak oldukça küçük yapılmıştır.  Bu yüzden 

direklerinin tamamı seçilmemekle birlikte büyük olasılıkla mizana, grandi ve 

pruva direklerine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Eser kısmen tahribata uğramıştır. 

Kalyonun arkasında ise karavele tipi ince donanma gemisini seçebilmekteyiz. 

Uzakta olmasına rağmen kalyondan daha büyük gösterilmiş olan Latin 

yelkenlerini fora etmiş gulet tarzı bir gemiyle de karşılaşmaktayız. Bu tamamen 

beyaz renkte işlenmiştir. 

 

Çakırağa Konağı’nın İstanbul Odası’nda (Ünal, 2001, s.303) iskele ve 

sancak yönlerinden çizilmiş kalyon tasvirleri bulunmaktadır. (Resim 12). Üç 

direkli ve dokuz yelkenli olan bu kalyonlarda siyah, kahverengi ve beyaz renkler 

tercih edilmiştir. Panoramik İstanbul ve boğaz manzarası içinde görmeye alışık 

olduğumuz kalyon tasvirleri ustasının elinden oldukça güzel bir şekilde 

işlenmiştir. Bu duvar resminde gördüğümüz kalyon tasvirlerinin XIX. Yüzyılın 

ikinci yarısına tarihlendirebileceğimiz iki ambarlı, mizana, grandi ve pruva 

direklerindeki tüm yelken donanımlarına sahip tipler olduğunu anlamaktayız. 

Sanatçının döneminin gemi tiplerini iyi incelemiş ve eserine yansıtmış iyi bir usta 

olduğunun ispatı olarak bu duvar resmi örnek gösterilebilir. 

 

Çakırağa Konağı’nın İzmir Odası’nda (Ünal, 2001, s.305) iskele 

yönünden betimlenmiş kalyon tasviri bulunmaktadır. (Resim 13). Üç direkli ve 

yedi yelkenden oluşan kalyonda siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. İzmir 

manzarası olarak tasvir edilmiş bu eserde gördüğümüz kalyonların İstanbul 

Odasında gördüklerimizden farklı olduğunu söyleyebiliriz. Büyük olasılıkla iki 

eserin sanatçıları farklıdır, ayrıca aynı dönemde yapılmadıkları anlaşılmaktadır. 

İzmir Odasındaki tasvirler daha önce yapılmış olmalıdır. Yapının yapıldığı ilk 

evre eseri olabilir. Çünkü kalyonlarda mizana direklerinde Randa Yelkeni 

bulunmaktadır. İstanbul odasındaki kalyonların daha gelişmiş olduğu 

gözlenmektedir. 

 



Sandıkeminoğlu Evi
7
 Başoda’da (Ünal, 2001, s.309) pruva yönünden 

çizilmiş olan kalyon tasvirli duvar resmi bulunmaktadır. (Resim 14). Üç direkli ve 

beş yelkenli çizilen kalyonda sanatçı siyah, kahverengi ve beyaz renkleri tercih 

etmiştir. Burada görülen kalyon pruva kısmından işlenmiştir. Yine ana konu 

manzara olmasına karşın kalyonun grandi ve mizana direklerinin kırıldığını ve 

yan yatmış pozisyonda işlendiği dikkati çekmektedir. Kalyon tasviri açısından 

XIX. Yüzyılın ilk yarısına yerleştirebileceğimiz örnekler arasındadır. Sanatçı 

perspektif açısından oldukça zayıf olmakla birlikte kullandığı renkler itibariyle 

Çakıroğlu Konağındaki tasvirlerden farklılık göstermektedir.  Diğer kalyonda 

gördüğümüz mizana direğindeki serenderde bulunan Randa Yelken tarihlendirme 

konusunda yardımcı olmaktadır.  Ayrıca bir kadırga ve kayıklarda esere konu 

olmuştur. 

 

Tokat ilinde bulunan Madımaklar Evi’ndeki
8
 Topkapı Sarayı Tasvirinde 

(Çal, 1988, s.17) sancak yönünden çizilmiş kalyon betimlemesi yer almaktadır. 

(Resim 15). Siyah, kahverengi ve beyaz tonların tercih edildiği kalyonda, üç direk 

ve beş yelken detayı vardır. Pabuçluk kısmındaki dolaplar ile tavan arasında yer 

alan duvar resminde Topkapı Sarayı işlenmeye çalışılmıştır. Sanatçısının iyi bir 

çalışma yaptığından söz etmek mümkün değildir. Şöyle ki; gemi tasvirlerindeki 

yelkenlerin geminin gidiş yönüne doğru şişmediği anlaşılmaktadır. Tasvir 

açısından kötü olan bu eserin XVIII. Yüzyıl sonu, XIX. Yüzyılın başlarında 

gördüğümüz kalyon tiplerine benzediği anlaşılmaktadır. 

 

Bahaddin Ağa Konağı
9
 Eyvanda Manzara Tasvirinde (Arık, 1975, s.11-

19) iskele yönünden betimlenmiş kalyon çizimi yer almaktadır (Resim 16). İki 

direkli ve yedi yelkenden oluşan kalyon siyah renkte boyanmıştır. Pruva ve 

mizana direkleri tasvir edilmiştir. Serender direğinin olması açısından tarihlemede 

önemlidir. Yapı her ne kadar XIX. Yüzyılın ortalarına tarihlense de bu kalyon 

tasviri için geç bir dönemdir. Bu manzara Rodos Kalesi ve şehrinin görüntüsü 

olabilir. Nitekim, De Bruyn’in XVIII. Yüzyılda Rodos Kalesini gösteren gravürü 

ile benzerlik göstermektedir. (Renda, 1977, s.140). 

 

Şemaki Evi
10

 Büyük Odada (Arık, 1975, s.12) iskele yönünden 

betimlenen iki direkli altı yelkenli kalyon tasviri bulunmaktadır (Resim 17). Siyah 

ve kahverengi tonlar kullanılmıştır. Manzara tasvirinde işlenen bir başka kalyon 

                                                           
7 Sandıkeminoğlu Evi; İzmir İli Birgi ilçesi Taşpazar Mahallesinde, Ulu Camii’nin güneydoğusunda 

bulunmaktadır. XIX. Yüzyılın ilk yarısına tarihlendirilmektedir. 
8 Madımaklar Evi; Tokat ilinde Ali Paşa Hamam Sokak No.10 adresindedir. Ev kalemişi 

süslemelerine bakılarak XIX. Yüzyılın ortalarına tarihlendirilmektedir. 
9 Bahaddin Ağa Konağı; Muğla ilinin Milas ilçesinde, antik Milas’ın Zeus tapınağı olan ve 

Hisarbaşı Mabedi denen harabenin kuşatma duvarı üstüne yaslanarak manzaraya hakim bir biçimde 

inşa edilmiştir. Kuruluş ve süslemeleri ile çevredeki söylentiler XIX. Yüzyıl ortalarında yapıldığını 

düşündürmektedir. 
10 Şemaki Evi; Bursa ili Yenişehir ilçesinde bulunmaktadır. Günümüzde müze olarak kullanılmakta 

olan yapı XIX. Yüzyılın son çeyreğinde yapıldığı düşünülmektedir. 



betimlemesinde yelkenleri kapalı olarak görülmektedir. Tek ambarlı olduğu 

anlaşılan kalyonların, mizana, grandi ve pruva direkleri mevcuttur. Arkalarında da 

bir kayık bağlanmıştır. Yapının XIX. Yüzyılın sonlarında yapıldığı düşünülse de, 

kalyon tasvirlerinden yüzyılın ortalarına tarihlendirmek daha uygun olacaktır.  

Ayrıca stilize işlenmiş kayık tasvirleri de yer almaktadır. 

 

Şemaki Evindeki Küçük Odadaki (Arık, 1975, s.15) duvar resminde ise, 

iskele ve sancak yönünden çizilmiş iki adet iki direkli ve beş adet yelkene sahip 

kalyon tasviri yer almaktadır. (Resim 18). Sanatçı siyah ve beyaz renk tonlarını 

kullanmayı tercih etmiştir. Bu örnekte çok kötü durumda görülen kalyon 

tasvirinin yelken sayısından anlaşıldığı üzere sadece pruva ve mizana direklerinin 

olduğunu söyleyebiliriz. Yelkenleri açık olarak seyir halinde tasvir edilmiş olan 

bu tasvire dayanarak da küçük odadaki duvar resminin en geç XIX. Yüzyıl 

ortalarına yerleştirebiliriz. Ayrıca birkaç tane yelkenli karavele tip gemi ile çok 

sayıda kayık tasviri de esere konu olmuştur. 

 

Mehmet Ali Ağa Konağı
11

 Dolapüstü Duvarındaki İstanbul Manzarasında 

(Renda, 1974, s.22-29) sancak yönünde çizilmiş olan üç direkli ve dokuz yelkenli 

kalyon betimlenmiştir. (Resim 19-20). Siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. 

İstanbul manzarasının işlendiği bu duvar resminde gördüğümüz kalyonlar XIX. 

Yüzyılın başlarında karşımıza çıkan örneklere benzerlik göstermektedir. Orantısız 

olarak işlenmiş olan kalyonlarda mizana, grandi ve pruva direkleri bulunmakta 

olup, mizana direğinde Latin yelkenli serender direği yer almaktadır. Ayrıca, en 

az kalyonlar kadar büyük yapılmış olan ve kıç tarafında köşkü bulunan bir 

saltanat kayığı güzel bir kompozisyon oluşturmuştur. Gemi tasvirlerinde 

genellikle siyah, kırmızı ve beyaz tonlar kullanılmıştır. 

 

Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii
12

 Sekizgen Şadırvanı Kubbesindeki 

(Çerkez, 2005, s.46) süslemenin Zileli Emin tarafından yapıldığı bilinmektedir. 

İskele yönünden betimlenmiş kalyon tasvirinde iki direk yer almaktadır, ancak 

yelken sayısı çok iyi seçilememektedir (Resim 21). Siyah, kırmızı ve beyaz 

renkler tercih edilmiştir. Şadırvanın sekizgen kubbesinde yer alan bu tasvirlerde 

buharlı gemi döneminin izlerini bulmaktayız. Kalyon tipi gemilerin tasvirleri 

                                                           
11 Mehmet Ali Ağa Konağı; Muğla İlinde Datça ilçesinde Reşadiye’de bulunmaktadır. Konağın baş 

misafir odasının kapısı üzerinde, çok silik olmakla birlikte “tarih sene 1,2 ve 6” sayılarının 

okunabilmesi, aradakinin de “0” ya da “1” e yakın bir iz bırakmış olması, bu konağı H.1206/M.1791 

ya da H.1216/M.1801 yıllarına tarihleyebilmektedir. Konak, planı ve süslemeleri yönünden de III. 

Selim döneminde yapılmış başka evlere üslup benzerliği göstermektedir. 
12 Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Camii; Külliye, Merzifonlu Kara Mustafa Paşa tarafından inşa 

ettirilmiştir. Külliye’nin inşasına, ilk tesisindeki cami harim kapısının yukarısına yerleştirilmiş 

kitabeye istinaden H.1077/M.1666 yılında başlandığı ve Paşa Hamamı kitabesine göre de 

H.1092/M.1681 yılında tamamlandığı ortaya çıkmaktadır. Bir cami, bir derhâne, bir kütübhâne, bir 

muvakkithâne, bir şadırvan, bir han, bir bedesten ile bu yapı bloklarından uzakta, Hacı Balı 

Mahallesi’ndeki bir hamam ve Sofular Mahallesi’nde yer alan bir su makseminden oluşan büyük bir 

taşra imâr hareketidir. (Bkz. ÇERKEZ Murat, 2005, s.46). 



bacalarından duman çıkar vaziyette işlenmiştir. 1851 yılında Şirket-i Hayriye’nin 

kurulmasıyla önemini arttıran bu makine aksamlı gemiler Boğaziçi’nde yolcu 

taşımak amaçlı kullanılmışlardır. Yayımlanan fermana göre ilk etapta memurlara 

tahsis edilen bu gemiler daha sonraları halkın kullanımına açılmışlardır. Bu eserde 

de İstanbul manzarası ayrıntılı olarak gösterilmiştir. 

 

Merzifon’da yer alan ve Paşa Külliyesi’ne dahil bir başka yapı olan 

Taşhan’da
13

 bu kez kazıma tekniğiyle yapılmış bir kalyon tasviriyle 

karşılaşılmıştır. (Çerkez, 2005, s.115/141-142) Sancak yönünden betimlenmiş üç 

direkli ve yedi yelkenli kalyon, siyah zemin üzerine beyaz kazıma yöntemiyle 

tasvir edilmiştir.(Resim 22). Taş Han’ın ikinci katının doğu, güney revak  ve 

koridor duvarları ile bazı odaların duvarlarında yoğundur. Bu çizimlerin altında 

1815, 1822, 1828 gibi yazılmış tarihler bulunmaktadır. Yapı XVII. yüzyılda 

yapılmasına karşın bu çizimler XIX. yüzyılda sonradan kazıma metoduyla 

yapılmışlardır. Duvar resminde görülen kalyon altına yazılmış tarihler açısından 

paralellik göstermektedir. Mizana direğinde yer alan Latin serender yelkeni bu 

kalyonun XIX. yüzyılın başlarında kullanıldığını ispatlamaktadır. 

 

Yıldız Sarayı
14

 Silahane’de (Tekinalp, 2001, s.20) bulunan duvar 

resminde sancak yönünden tasvir edilmiş bir uskuna yer almaktadır. (Resim 23). 

Üç direkli çizilen uskuna da siyah renk kullanılmıştır. Yıldız Sarayı’nda bulunan 

duvar resimlerinin içinden seçilen bu örnekte Osmanlı’nın son dönemlerinde 

kullandığı ve makine donanımına sahip bu uskunalar sanatçıları da etkilemiştir. 

Kalyon geleneğinden gelen pruva, grandi ve mizana direklerinin bulunduğu 

dikkati çekmektedir. Siyah tonda işlenmiş olan korvet sonraki dönemlerde daha 

da gelişecektir. 

 

Latifoğlu Köşkü’nde
15

 bulunan duvar resmine (Kuyulu, 2000, s.9) sancak 

yönünden tasvir edilmiş kalyon betimlemesi bulunmaktadır. (Resim 24). Üç 

                                                           
13 Taş Han; Merzifonlu Kara Mustafa Paşa camisiyle çağdaş dönemde inşa ettirilmiş olan Taş 

Han’ın planı, kuzey, güney kenarları birbirine paralel uzanmakla birlikte kuzey kenarı daha uzun, 

doğu kenarı bunlara dik doğrultulu, batı kenarı ise güneybatı köşede geniş açı ile birleşen ve kuzeye 

yakın noktadan doğuya doğru hafifçe kıvrılarak devam eden, ana hatlarıyla bir dik yamuk 

biçimindedir. (Bkz. ÇERKEZ Murat, 2005, s.46). 
14 Yıldız Sarayı; İstanbul ilinde Beşiktaş Mevkiinde, yaklaşık 500.000 m²’lik yüzölçümüne sahip 

bahçe içinde yer alan köşkler, kasırlar, servis mekanları ve parklardan oluşan bir komplekstir. 

Sarayın yer aldığı arazinin Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) döneminden itibaren padişahlar 

tarafından avlanma alanı olarak kullanıldığı bilinir. Burada inşa edilen ilk yapı, I.Ahmet (1603-

1617) tarafından yaptırılan ve hakkında hiçbir bilgi bulunmayan bir köşktür. Ancak, XIX. Yüzyılın 

başına kadar bu alan park görünümünü korumuştur. 1804-1805 tarihlerinde III. Selim’in annesi 

Mihrişah Valide Sultan için inşa ettirdiği kasır, I.Ahmet döneminde inşa edilen köşkten sonra 

bilinen ilk yapıdır. Daha sonra II. Mahmud’un (1808-1839) 1834’te bir köşk yaptırdığı ve Boğaza 

nazır olduğu için “Yıldız” ismini verdiği bilinmektedir. 
15 Latifoğlu Köşkü; Tokat ili Osman Paşa Bulvarı üzerinde bulunmaktadır. Konak “L” şeklinde bir 

plan üzerine iki katlı olarak ahşap karkas arası kerpiç dolgu malzemesi kullanılarak inşa edilmiştir. 

Zemin katta tek kubbeli hamam, günlük işlerin yapıldığı aynı zamanda mutfak olarak da kullanılan 



direkli ve on bir yelkenli olan bu kalyonda siyah, kırmızı ve beyaz renkler tercih 

edilmiştir. Burada görülen kalyon tasviri, XIX. Yüzyılın sonlarında 

görebileceğimiz tipteki bir örnektir. Tüm yelken donanımlarına mevcut olan bu 

kalyon şimdiye kadar gördüğümüz örnekler içinde iyi işlenmiştir. Arka tarafında 

tek bir fener yerleştirilmiştir. Tek ambarlıdır. Direkleri arasında birbirine 

bağlanmış süsler bulunmaktadır. 

 

Yörük Köyü Evindeki
16

 duvar resminde (Biçici, 2003, s.164-173) kalyon 

ve yandan çarklı vapur çizilmiştir. (Resim 25). İskele yönünden çizilen kalyon ve 

vapurda siyah ve beyaz renkler kullanılmıştır. Kalyonda dört direk bulunmaktadır 

ve on adet yelkeni vardır. Peşi sıra görülen kalyon ve yandan çarklı vapur tasviri, 

eserin XIX. Yüzyılın sonlarına tarihlememize yardımcı olmaktadır. Kalyon 

yelkenleri açık pozisyonda, vapur ise makine gücüyle hareket etmektedir. Her iki 

geminin arkasına bağlı bir sandal bulunmaktadır. Beyaz zemin üzerine koyu 

renkle işlenmiş olan bu tasvirler bir köy evi olmasına karşın gayet itinalı bir 

şekilde betimlenmişlerdir. 

 

Yörük Köyü Evindeki duvar resminde (Biçici, 2003, s.164-173) iskele 

yönünden betimlenmiş bir korvet tasviri bulunmaktadır. (Resim 26). Üç direkli ve 

sekiz yelkenli olan bu korvette siyah, kırmızı, sarı ve beyaz tonlar kullanılmıştır. 

XIX. yüzyılın sonunda artık görmeye başladığımız ve sonraki yüzyılda da daha 

fazla sayıda göreceğimiz bu gemi tipi, hem yelken hem de makine gücüyle 

hareket etme kabiliyetine sahip bir korvettir. Bir yerleşim yeri önünden geçerken 

tasvir edilmiş olan bu örnekte sanatçı geminin dümen detayına kadar işlemiştir. 

Arkasında ay-yıldızlı sancak dalgalanmaktadır.  

 

Hacı Kabakçılar Evi
17

 duvar resminde (Erke-Göksoy, 1999, s.67) kalyon 

ve kadırga tasvirleri sancak ve iskele yönünden çizilmiştir. (Resim 27). Üç direkli 

ve sekiz yelkenden oluşan tasvirlerde siyah, kırmızı, turuncu ve beyaz renkler 

tercih edilmiştir. Burada görmüş olduğumuz kalyon tipinde mizana direğindeki 

Latin yelken donanımıyla XIX. yüzyılın başlarına tarihleyebileceğimiz bir 

örnektir. Manzara görüntüsünde verilmiş olan bu gemi tasvirleri oldukça iyi 

korunmuştur. Daha önceki örneklerde rastlamadığımız turuncu rengin 

kullanılması sanatçının renk ahengini vermesi açısından önemlidir. Kalyonda bir 

gemi baş figürü de işlenmiştir fakat ne olduğu tam seçilememektedir.  

 

                                                                                                                                                 
aşevi-işevi ile idare olarak kullanılan bölüm bu katta bulunmaktadır. İkinci katta ise, selamlık-paşa 

odası, harem-havuz başı odası, yatak odası ve bir depo odası mevcuttur. 
16 Yörük Köyü Evi; Batı Karadeniz’de bulunmakta olup, Karabük ili, Safranbolu İlçesine bağlıdır. 

Safranbolu’nun doğusunda Kastamonu yol üzerinde 13. km’de yer almaktadır. Doğusunda Aköre ve 

Yacı, batısında  Sat ve Konarı, kuzeyinde Sırçalı Köyleri, güneyinde ise Araç Çayı bulunmaktadır. 
17 Hacı Kabakçılar Evi; Balıkesir ili Edremit ilçesinde İbrahimce Mahallesinde bulunmaktadır. XIX. 

Yüzyılın başlarında yapılmıştır. 



Hacı Kabakçılar Evi’nde (Erke-Göksoy, 1999, s.67) yer alan bir başka 

duvar resminde sancak yönünden betimlenmiş kadırga tasviri bulunmaktadır. 

(Resim 28). İki direkli ve üç yelkenli olan kadırgada siyah, mavi ve beyaz tonlar 

ağırlıkla kullanılmıştır. Perspektif açısından zayıf olan ve bir kanal üzerinde tasvir 

edilmiş olan bu kadırganın da Latin yelkenleri açık durumdadır. Çift direği 

bulunan kadırga kanal boyunca gitmek üzere tasvir edilmesine karşın sanatçı 

bunu tam olarak esere yansıtamamış ve sancak tarafından gösterebilmiştir. 

Kavsa Evi
18

 duvar resminde (Erke-Göksoy, 1999, s.68) iskele yönünden 

betimlenmiş üç direkli ve üç yelkenle tasvir edilmiş bir kalyon yer almaktadır. 

(Resim 29). Ustası siyah, kahverengi ve beyaz tonları kullanmıştır. Ayrıca 

kalyonda tanımlanamayan bir hayvan tasviri gemi baş figürü olarak çizilmiştir. 

Üç ambarlı tasvir edilmiş olan bu örneğin en dikkat çekici özelliği gemi baş 

figürünün bulunmasıdır. Kalyonun işlenişi ve yelken donanımlarına göre XIX. 

Yüzyılın ortalarına tarihlendirebileceğimiz bu eser Mahmudiye Kalyonu 

tasvirlerine benzemektedir. Arkasında bir top yer almaktadır. Yelkenler ve 

ambarlar beyaz renkte gösterilmesine karşın kalyonun bordası siyah renktedir. 

Kurşunlu Camii
19

, Fatih Sultan Mehmet dönemine ait bir cami olmasına 

karşın, iç süslemelerinde dört adet yelkenli gemi tasviri bulunmakta ve XIX. 

Yüzyıla ait gemi tiplerini yansıtmaktadır. İngiliz Clipperlarında gördüğümüz 

kabasorta yelken donanımına sahiptirler. İnce ve uzun bir yapıda çizilmişlerdir. 

Sadece bir örnekte ambarlara rastlanmaktadır. Ay-yıldızlı sancaklarının 

bulunması da çizimlerin yapıldığı dönem hakkında bilgi sahibi olmamızı 

sağlamaktadır. (Resim 30-31-32). Kurşunlu Camii’nde bulunan tasvirler kubbenin 

oturduğu taşıyıcı tonozlarda görülmektedir. Köşelerde olmasından dolayı üçgen 

bir çerçeve içinde çizilmişleridir. Kubbe eteğinde görülen kalyon ise çiçek 

palmetleriyle süslenmiş madalyon içinde yer almaktadır. (Resim 32). 

 

2 – Balkanlar 

Yunanistan’ın Teselya Bölgesi’nde yer alan Larissa yakınındaki 

Ambelakia Köyü’ndeki Georgios Schwartz Konağı’nın  iç mekanlarında çok 

sayıda kalemişi süsleme bulunmaktadır. 1787 yılında başlandığı ve 1798 yılında 

tamamlandığı düşünülmektedir.(Resim 33).Kuzeybatı köşesinde bulunan oda da 

yüklüklerle tavan arasında bulunan bölümde deniz kenarında bir kent 

görülmektedir. İçinde de irili ufaklı yelkenliler bulunmaktadır.(Resim 

34).(Okçuoğlu,2000,s.156). 

                                                           
18 Kavsa Evi; Karabük ili Safranbolu ilçesinde bulunmaktadır. XIX. Yüzyılın ilk yarısında ilk tuğla 

ve kiremit imalatçısı Hacı Ahmet Efendi tarafından kızı Sıdıka Hanım adına Gümüş semtinde 

yapılmıştır. Sıdıka Hanım, Hacı Mustafa Kavsaoğlu ile evlendikten sonra, Kavsa Evi olarak 

anılmaya başlanmıştır. 
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 Kuşunlu Cami; Essesiyet Sucaadin tarafından 1493 yılında yaptırılan cami, merkezi planlı, büyük 

kubbelidir. Yanlardaki iki küçük kubbesi, Hacı İbrahim Agazade Hamdi Bey tarafından onarılırken 

kaldırılmıştır. Bu onarım sırasında kubbenin kurşunları yenilenmiş, nakışları Rodos'tan getirilen 

boyalarla işlenmiştir. Camiye 1900 yılında Şerif Efendi tarafından son cemaat yeri eklenmiştir. 



 

Sonuç 

Anadolu’nun birçok yerinde Batılılaşma sürecinin sonucunda barok ve 

rokoko süsleme sanatının etkilerini gördüğümüz birçok yapıda karşımıza çıkan 

kalemişi süslemeler, sanatçıların çeşitli akımlardan etkilenerek çoğunlukla 

çerçeve içinde tasvir ettikleri İstanbul manzaralı konularla, sonradan veya tamir 

görme aşamasında yapıya uyguladıkları görülmüştür. İstanbul manzarası tasviri 

dışında bilinen farklı tek örnek Çakırağa Konağı İzmir Odası’nda ki İzmir kenti 

konulu manzara tasviridir. (Resim 13). Eserler genel olarak sivil konutlarda yer 

almaktadır, bunun yanında Çapanoğlu Camii (Resim 5), Emre Köyü Carullah bin 

Süleyman Camii (Resim 6-7-8), Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii (Resim 21), 

Kurşunlu Camii (Resim 30-31-32) gibi dini yapılarda da karşımıza çıkmaktadır. 

Ustalar her ne kadar kadırga ve kalyon tasvirlerinde gerçekçiliği ön plana 

çıkarmak isteseler de Çapanoğlu Camiinde görülen örnekte (Resim 5) olduğu gibi 

oldukça stilize tasvir ettikleri örneklerde mevcuttur. Ancak Çapanoğlu Camii ( 

Resim 5), Merzifon Kara Mustafa Paşa Camii Sekizgen Şadırvanı Kubbesi 

(Resim 21) ve Yörük Köyü Evi’nde( Resim 25-26) görülen örneklerdeki 

betimlemelerde makine ve buhar gücü ile hareket eden gemi tasviri 

bulunmaktadır. Kadırga ve kalyonlardaki yelken donanımları büyük çoğunlukla 

dönemini yansıtmaktadır. Çakırağa Konağı Batı Cephesi (Resim 10) ve Emre 

Köyü Carullah Bin Süleyman Camii son cemaat yeri dış kemer alınlığı (Resim 8) 

ile pencere alınlıkları dışında, kalemişleri yapıların iç mekanlarını süslemektedir. 

Carullah Bin Süleyman Camii (Resim 6) ve Çakırağa Konağı’ndaki (Resim 10) 

kadırgada kullanılan yelkenler günümüzde guletlerde kullanılan yelken 

donanımlarını hatırlatmaktadır. Süslemelerdeki kadırga ve kalyon tasvirlerinde 

kullanılan renkler genelde yelkenlerin beyaz renkte boyanmış olmasından dolayı 

yoğun olarak beyaz, kırmızı, turuncu, mavi, sarı tonlar ile siyah ve kahverengi 

konturlardan oluşmaktadır. Kazıma metodunun uygulandığı Merzifon Taşhan’da 

ki kazıma tekniğiyle yapılmış (Resim 22) örnek dışında tasvirler genellikle 

boyama tekniğiyle yapılmıştır. Tokat’ta yer alan Madımaklar Evi (Resim 15) 

XIX. yüzyıl ortalarına tarihlenmesine karşın, yapıda bulunan gemi tasvirlerinin 

yelken donanımları nedeniyle XVIII. yüzyılın sonlarını yansıttığı söylenebilir. 

Sanatçılar kalyon tasvirlerinde yelken donanım ayrıntılarını unutmamışlardır. 

Örneğin; Mizana direğinde bulunan Randa Yelkenini Sadullah Paşa Yalısı (Resim 

2-3), Tekelioğlu Konağı (Resim 9), Çakırağa Konağı (Resim 12-13), 

Sandıkeminoğlu Evi (Resim 14), Bahaddinağa Konağı (Resim 16), Mehmet Ali 

Ağa Konağı (Resim19), Taşhan (Resim 22), Yörük Köyü (Resim 25), Hacı 

Kabakçılar Evi (Resim 27) ve Musa Kavsa Evi’nde (Resim 29) görmekteyiz. 

Osmanlı kalyonlarında düşman ordularında korku yaratmak amacıyla kullanılan 

gemi baş figürü incelenen yapılardaki tasvirler içinde sadece Kavsa Evi’nde 

bulunan kalyonda bulunmaktadır (Resim 29). Kalemişlerinde aynı zamanda 

dönemin saltanat ihtişamını yansıtan saltanat kayıklarına da yer verilmiştir. Buna 

Sadullah Paşa Yalısı (Resim 1-2-3), Şemaki Evi (Resim 17), Mehmet Ali Ağa 

Konağı (Resim 19) ve Hacı Kabakçılar Evi (Resim 27) örnek gösterilebilir. 
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                                  RUMELİ TÜRKÜLERİNİN DİLİ 

 

Fahrünnisa BİLECİK

 

 

Türkü, çoğunlukla dörder mısralı bentlerden oluşan, 11’li hece vezniyle 

düzenlenen ve kendine mahsus bir beste ile okunan halk edebiyatı nazım şekli 

olarak tarif edilmektedir. Kelimenin aslı, Türkî yani Türk usûlüdür
1
. 

Memleketimiz türküler bakımından çok zengindir. İnsanımız duygulanmış türkü 

yakmış, sevinmiş türkü yakmış, sevdalanmış türkü yakmış, yanmış yakılmış türkü 

yakmıştır. Hasretini, acısını, aşkını, başından geçenleri ve başına gelenleri hep 

türkülerde dillendirmiştir. Kültürümüzün bir özetidir türkülerimiz.  

Balkanlar, Rumeli ise vatan bildiğimiz, evlâd-ı fâtihan diyarı. Kızılelma, 

îlâ-yı kelimetullah için kan döktüğümüz, yüz sürdüğümüz topraklar. Hem uzak 

hem yakın, hem bizim hem değil. Ancak vazgeçilmezimiz, hedefimiz, vuslat 

gününü sabırsızlıkla beklediğimiz sevgilimiz. Bu mübarek topraklara türkü 

yakılmaz mı? Yakılır, elbet… Atalarımız Rumeli’de kalan sevdiklerine, 

şehirlerine buram buram hasret kokan türküler dillendirmişler. İşte bugün 

sınırlarımız dışında kalan ama gönlümüzün sınırları içinde her zaman var olacak 

topraklar ve türkülerinden bir kaçı: 

Drama kenti günümüzde Yunanistan’da Batı Trakya’da bulunmaktadır. 

Batı Trakya Türklerinin zengin bir türkü dağarcığı vardır. Hasret ve aşk 

türkülerinin yanında olaylardan vücut bulmuş türküler de belli bir yekûn tutacak 

kadar fazladır. 

Drama eskiden Selanik-İstanbul yolu arasında kaldığı için kervanlar orada 

bir iki gün konaklar ve yolculuklarına devam edermiş. Bu sebeple çarşıları, 

köprüleri ve konakları ünlü imiş: 

Drama Köprüsü (Çüprüsı) (Kosova ağzı ile): Bu ağzın özelliği birçok 

kelimedeki “k” ve “g” seslerinin “ç” olarak söylenmesidir.  

 

Drama çüprüsüni (more Hasan) cece mi ceçtin (more Hasan) 

Ecel şerbetini (more Hasan) ülmeden içtin 

Anandan babandan (more Hasan) nasil vazgeçtin (more Hasan) 

At martini more Debreli Hasan daglar inlesin 

Drama hapsanesinde be Hasan namin sülensin 

 

Drama çüprüsi (more Hasan) dardir çeçilmes (more Hasan) 

Souktur sulari (more Hasan) bi tas içilmes 

Anadan çeçilir (more Hasan) yardan çeçilmes (more Hasan) 

At martini more Debreli Hasan daglar inlesin 

                                                           
 Yard. Doç. Dr. Öğretim Üyesi, Bartın Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı 

Bölümü, fbilecik@bartin.edu.tr 
1 İlhan Ayverdi, Kubbealtı Lugatı Misalli Büyük Türkçe Sözlük, 3 Cilt, Kubbealtı Yayınları, 

İstanbul 2005, s. 3217.  

mailto:fbilecik@bartin.edu.tr


Drama hapsanesinde be Hasan namin sülensin
2
 

 

Türkiye Türkçesi ile: 

Drama köprüsünü Hasan gece mi geçtin 

Ecel şerbetini Hasan ölmeden mi içtin 

Anandan babandan Hasan nasıl vazgeçtin 

At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin 

Drama hapishanesinde Hasan nâmın söylensin 

Drama köprüsü Hasan dardır geçilmez 

Soğuktur suları Hasan bir tas içilmez 

Anadan geçilir Hasan yardan geçilmez 

At martinini Debreli Hasan dağlar inlesin 

Drama hapishanesinde Hasan nâmın söylensin 

 

Yine bir Drama türküsü: 

Drama'nın İçinde Yaparlar Pazar 

Dramanın içinde yaparlar pazar  

Kızlara yakışır şal ile şalvar 

Vurun kızlar vurun vurun vuralım  

Bu geceki geceyi nerde bulalım 

Dramada satarlar ayvaylan urma  

Kızlara yakışır davullan zurna  

Vurun kızlar vurun vurun vuralım  

Bu geceki geceyi nerde bulalım  

 

Batı Trakya İskeçe bölgesinden Azize Hanım türküsü: 

Azzem(Azizem) gider oyuna 

Bakın dolma boyuna  

Azze hanımı babası vermiş  

İki kara koyuna
3
 

 

Babuba  

Sevdiğim iki gözüm ellere yar oldu babuba (be baba) 

Kara tren aramıza kara duman ekti de, 

Göz göre göre yazık Eyuba(Eyüp’e) 

Buraları sevemedim gönül orada, 

Yanıyorum tuz biber yarada.  

Deli gönül eremedi eyvah murada, 

Ölüyorum tuz biber yarada.  

                                                           
2 Prof. Dr. Nimetullah Hafız, Kosova Türk Halk Edebiyatı Metinleri, Kosova Üniversitesi-

Priştine Fakültesi Yay., Priştine 1985. 
3
 Rüstem Avcı, “Batı Trakya Türküleri”, Batı Trakya, Ekim-Kasım-Aralık, İstanbul 1988, s. 143-

148. 

 



Yine Yunanistan sınırları içinde bulunan çok önemli şehirlerden biri, 

Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün doğum yeri Selanik’ten 

bir türkü: 

Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı  
Bir Fırtına Tuttu Bizi Deryaya Kardı 

O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Mahşere Kaldı 

O Bizim Kavuşmalarımız A Yarim Ahrete Kaldı 

Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynar Kaynamaz Oldu 

O Benim Nazlı Yarimin Dilleri Söyler Söylemez Oldu 

Yeni Cezve Yeni Cezve Kaynıyor Ocakta 

Kasatura Belimizde (A Yarim) Martınımız Kucakta 

 

Serez, bugün Yunanistan’da bulunan bir kasabadır. Kosova’dan 

İstanbul’a giden kervanlar, yolcular hep Serez’den geçermiş. İşte bir Serez 

türküsü: 

Bindım çirez (kiraz) dalına 

Baktım Serez yoluna 

Cürdüm bi ak mintanli 

Benzetırdım yarıma
4
 

 

Bugün artık bağımsız bir devlet olan Kosova’nın Türk halkı, birçok 

kelimedeki “k” ve “g” seslerini “ç” olarak söyler. İşte bir sevda türküsü: 

 

Uzun Kavak Selvi Yaprak  

Uzun kavak selvi yaprak dalinda kurusun  

Dalindan düşen yaprak suda çürüsün  

Evvel benim idin ya şimdi çiminsin 

Cel benim ela cüzlüm aglatma beni 

Yüregimde sevdan çok aglatma beni  

 

Evlerimiz üni susam deresi  

Kizi çüvermeyor o domos anasi  

Kiz buraya celmeden yoktor çaresi 

Priştine, Osmanlı Devleti’nde kasaba olup Kosova vilayetinin altı 

sancağından biri idi. Bir dönem Kosova’nın başkenti olmuştur.  

“Naciyem” adlı aşk türküsünde hasret kalınan bu diyarın adı geçer: 

 

Karakolun bayrağı 

Sarardı, soldu. 

Naciyemın cüzleri 

Priştine’de kaldi.
5
 

 

                                                           
4 A.g.e, s. 59. 
5 A.g.e., s. 103. 



Ramizem türküsü Kosova - Prizren yöresine aittir. Özellikle Arnavut 

düğünlerinin vazgeçilmezidir. Birçok şarkıcı tarafından icra edilmiştir. 

Kavuşamayan sevdalıların türküsüdür. 

 

Ramizem 
Bir evler yaptırdım mori Ramizem 

Sazdan samandan 

aman aman 

Sazdan samandan 

İçine girilmez bre Ramizem 

Tozdan dumandan 

Aman aman 

Tozdan dumandan 

Çalsın davullar mori Ramizem 

Kına yakılsın 

Aman aman 

Taki takılsın 

Bir evler yaptırdım mori Ramizem 

Kaleye karşı 

Nasıl çıkacaksın bre Ramizem 

Agana karşı. 

Aman aman 

Babana karşı...
6
 

 

Eskiden Yugoslavya’nın başkenti olan serhat şehri Belgrat, şimdi 

Sırbistan’ın başkentidir. Avrupa’nın Balkanlarda en önemli ulaşım yollarının 

kesiştiği bir mevkidedir. Tarih konulu “Sultan Reşat” türküsü bu güzel 

topraklarda Sırpların Osmanlılara karşı ayaklanmasını, sonun başlangıcını anlatır: 

Sultan Reşat pederimizden geldi telgram 

Davranın evlatlarım kalkışti Beligrat
7
  

Mavrova... Makedonya'nın batısında, Gostivar civarında, muhteşem 

güzellikteki, görülmesi elzem yerlerdendir. Yüksek dağlar, o dağların Vardar 

nehrine kadar uzanan eteklerindeki tahta evler, gelincik festivalleri ve en önemlisi 

de Sümbüller! 

Mavrova 

Mavrova’dan aldım Sümbül bir okka nohut  

Al beni bre sar more Sümbül yanında uyut  

Gel yanıma gir canıma ayletme beni  

Yedi da sene mapista yatsam saracam seni  

Edebî ve folklorik zenginliklere sahip olan Bulgaristan Türklerinin ise, 

geleneğe dayalı bir toplum yapısı vardır. Lirik türküler ağırlıktadır. 

                                                           
6
. Altay Suroy Recepoğlu, Kosova’da Türk Kültürü veya Türkçe Düşünmek, Kültür Bakanlığı 

Yay., Ankara 2001. 
7. A.g.e., s. 101. 



İşte Bulgaristan’da Kırcaali bölgesine ait melodisiyle, sözleriyle yüreği 

titreten bir türkü: 

Arda Boyları 

Arda boylarına ben kendim gittim 

Dalgalar vurdukça can teslim ettim 

Uyu uyan Ercebim senin olayım 

Ardalar aldı ya nerde bulayım 

Alıverin ferecemi anneciim giysin,  

O gıymatlı İsmayile kendisi gitsin 

Ah annecim vah annecim yaktın a beni 

Bu genç yaşta denizlere attin a beni 

Pirin, Bulgaristan’ın güneybatısında sıradağdır. Geçit vermez. Pirin’in 

köprüsü de tıpkı Drama köprüsü gibi meşhurdur: 

Pirin'in Köprüsü Dardır Geçilmez 

Pirin'in köprüsü dardır geçilmez 

Soğuktur suları bir tas içilmez 

Aman bre annem babam dayanamaycam 

Ben bu Pirin'in balkanında duramaycam 

Üsküp, Makedonya Cumhuriyeti’nin başkentidir. Bir kültür merkezidir. 

Taş köprüsü, çarşıları, hanları ve türküleriyle ünlüdür: 

Kalk Gidelim Mori Şazo 

Kalk gidelim mori Şazo 

Orman baglarina 

Toplayalım mori Şazo 

Razeke üzümü 

Götürelim mori Şazo 

O hayin anana 

Yandi Kumanova 

Tutuşti Preşova 

Üsküp'ün içınde 

İdriz Beg hovarda 

 

Naciye Kızım 

Kızım be kızım Naciye kızım 

Seni aray bir çoban vereyim mi ona 

Baba be baba ben varmam ona 

Onun vardır koyunları sağdırır bana 

Kızım be kızım Naciye kızım 

Seni aray bir sarraf vereyim mi ona 

Baba be baba ben varmam ona 

Onun vardır paraları saydırır bana 

Hati Kadın 

Gidın sorun babasina 

Gidın sorun babasina 



Hati Kadın niçın aglay? 

Babasi da dedı mori 

Babasi da dedı mori 

Ben da bilmem niçın aglay! 

Gidın sorun annesine 

Gidın sorun annesine 

Hati Kadın niçın aglay? 

Annesi da dedı mori 

Annesi da dedı mori  

Ben da bilmem niçın aglay 

Gidın sorun acosuna 

Gidın sorun acosuna 

Hati Kadın niçın aglay? 

Acosu da dedı mori 

Acosu da dedı mori 

Ben da bilmem niçın aglay 

Gidın sorun yengesine 

Gidın sorun yengesine 

Hati Kadın niçın aglay? 

Yengesi da dedı mori 

Yengesi da dedı mori 

Ben bilırım niçın aglay: 

Gece geçti bir beg ogli 

Tamburayı çala çala 

Beyaz çevreyi salla salla 

Hati Kadın on'çin aglay 

Beyaz çevreyi salla salla 

Bizim Hati on'çin aglay! 

 

Göçmen Kızı 

Ben bir göçmen kızi gördum Tuna boyunda 

Elınde bir besli kuzi hem kucacinda 

Dogri süle göçmen kızi annen var midır 

Ne annem var ne babam var kalmişım öksüz 

Sen bir öksüz ben bir garip alayım seni 

Alayım da gurbet elde sarayim seni 

Teligrafın tellerınden haber yok midır? 

Ne haber var ne mektup var kalmişım öksüz 

 

Dayler  

Aman dayler yol verin a beyler 

Ben sılama varayım 

Sılam yeşil yaprak açmış 

A ben nasıl dayanayım 



Hokka Hokka Lokumlar 

Hokka hokka lokumlari 

Yedırdım sana mori mari kız 

Ne dedım sana mari kız 

Ne yaptım sana 

Ne yaptım sana mori sana sana 

Darildın bana... 

Tetova, diğer adıyla Kalkandelen bugün Makedonya şehirlerindendir. 

Fasülyeye bile türkü yakıldığını burada görüyoruz: 

Fasulye Aga 

Fasulye Aga, fasulye 

Ne yedın be dün gece? 

Fasulyenin irisi 

Yaktı da beni birisi 

Tetovo'da çıkıyor  

Fasulye'nin iyisi 

Fasulye aga, fasulye 

Ne süyliyceksen süyle 

Niçın böyle bakaysın 

Ne yapaysın sen büyle. 

Şimdi de bu güzel türküleri dil yönünden inceleyelim: 

1. Türkülerde kadın ve erkek isimleri kullanılması: Genellikle eşit 

ağırlıklı olarak kullanılmıştır: Hasan, Azze (Azize), Eyub (Eyüp), Naciye, Ramize 

(Remziye), Sultan Reşat, Sümbül, Erceb (Recep), İsmayil (İsmail), Şazo (Şaziye), 

İdriz (İdris), Hati. Bazı türkülerde iki isim birlikte kullanılmıştır: Şazo (Şaziye), 

İdriz (İdris). 

2. Yer isimleri kullanılması: Drama, Serez, Priştine, Beligrat 

(Beligrat), Mavrova, Kumanova, Preşova, Üsküp, Tetovo (Tetova). 

3. Nehir isimleri kullanılması: Arda, Tuna. 

4. Dağ isimleri kullanılması: Pirin. 

5. Tür bildiren isimler kullanılması: Razeke üzümü. 

6. Türkülerdeki hitaplar: Bre, more (hitap), mori (kız) mari (hitap), 

be. 

7. Farklı kullanılan kelimeler: teligraf, telgram (telgraf), aco (amca), 

çüvermeyor (evlendirmiyor), Beligrat (Belgrat), kucacında (kucağında). 

8. Türkçe’de sonu “y” ile biten kelimeleri “g” ile söylenmesi ve 

yazılması: beg (bey). 

9. Türkçe’de ortasında veya sonunda “ğ” bulunan kelimelerin “g” ve 

“y” ile söylenmesi ve yazılması: bag (bağ), yüregim (yüreğim), aglatma 

(ağlatma), day (dağ), ogli (oğlu), aga (ağa). 

10.  Türkçe’de sonu “u” ile biten kelimelerin “i” ile bitmesi: dogri 

(doğru), kuzi (kuzu). 

11.  Türkçe’de sonu “ı” ile biten kelimelerin “i” ile bitmesi: taki 

(takı). 



12.  Türkçe’de “ı”lı olan fiillerin “i”sesi alması: darildın (darıldın). 

13.  Türkçe kelimelerdeki orta hece ünlüsünün Rumeli ağızlarında 

düşürülmesi: besli (besili). 

14.  Üçüncü şahıs iyelik ekinin bazen “i” bazen “ı” olarak 

kullanılması: ogli (oğlu), kızi (kızı), kucaci (kucağı), sulari (suları),baglari 

(bağları), dali (dalı), anasi (anası), babasi (babası), üni (önü), elı (eli), tellerı 

(telleri), içınde (içinde). 

15.  Türkçe’deki ikinci şahıs iyelik ekinin kalın sesli kelimelerde de 

ince olarak kullanılması: namin (namın). 

16.  İki şekilli kelimeler: martin-martın. 

17.  Türkçe’deki isimden isim yapma eki “lı-li”nin, kalın sesli ile 

biten kelimelerden sonra ince şeklinin getirilmesi: mintanli. 

18.  Türkçe’nin halk ağzına benzerlik gösteren kullanımlar: gıymatlı, 

ferecemi, hayin, yârıma. 

19.  Türkçe’deki “k” ve “g” harfi yerine “ç” ve “c” kullanılması: 

çüprü (köprü), cece (gece), ceçtin (geçtin), çeçilmes (geçilmez), çeçilir (geçilir), 

çirez (kiraz), cürdüm (gördüm), çiminsin (kiminsin), cel (gel), cüz (yüz). 

20.  Türkçe’de birinci hecedeki “ö” yerine “ü” kullanılması: cürdüm 

(gördüm),çüprü (köprü), ülmeden (ölmeden), büyle (böyle), süyle (söyle). 

21.  Türkçe’de “z” ile biten olumsuzluk ekinin “s” ile söylenmesi ve 

yazılması: çeçilmes (geçilmez), içilmes (içilmez), domos (domuz). 

22.  Türkçe’de ikinci hecedeki “u” yerine “o” kullanılması: domos 

(domuz), yoktor (yoktur). 

23.  Türkçe’deki görülen geçmiş zaman ekinin Rumeli ağızlarında 

kalın sesli ile başlayan kelimelerde ince, ince sesli ile başlayan kelimelerde kalın 

şeklinin kullanılması: yandi (yandı), tutuşti (tutuştu), attin (attın), kaldi (kaldı), 

kalkışti (kalkıştı), yedırdım (yedirdim), dedım (dedim), yedın (yedin), 

benzetırdım (benzetirdim), bindım (bindim). 

24.  Soru şekillerinin farklı kullanılması: niçın (niçin), nasil (nasıl). 

25.  Soru ekinin ince şeklinin kullanılması: var midır, yok midır. 

26.  Türkçe’deki fiillerin Rumeli ağızlarındaki kullanımlarında bazen 

“y” sesinin düşürülmesi: süle (söyle), sülensin (söylensin), süyliyceksen 

(söyleyiceksen). 

27.  Türkçe’de dahi anlamında kullanılan “da-de” ekinin Rumeli 

ağızlarında “da” olarak kullanılması: yedi da (yedi de), ben da (ben de). 

28.  Türkçe’de şimdiki zaman eki “yor”un “y” olarak kullanılması: 

aglay (ağlıyor), aray (arıyor), bakaysın (bakıyorsun), yapaysın (yapıyorsun). 

29.  Türkçe’deki gelecek zaman ekinin birinci şahıs kullanımlarında 

“ğı” ekinin düşürülmesi: dayanamaycam (dayanamayacağım), duramaycam 

(duramayacağım), saracam (saracağım). 

30.  Türkçe’deki öğrenilen geçmiş zaman ekinin ince şeklinin 

kullanılması: kalmişim (kalmışım). 

31.  Türkçe’deki “ğ” sesinin düşürülmesi: anneciim (anneciğim), 

souktur (soğuktur). 



32.  Türkçe’deki “r” sesinin düşürülmesi: bi (bir). 

33.  Türkçe’deki “h” sesinin düşürülmesi: urma (hurma), mapis 

(mahpus). 

34.  Türkçe’deki “e” sesinin “a” olarak kullanılması: ayletme 

(eyletme). 

35.  Türkçe’de ikinci hecedeki “u” sesinin “i” olarak kullanılması: 

mapis (mahpus). 

36.  Türkçe’deki vasıta hâli “la-le”nin “lan” olarak kullanılması: 

ayvaylan (ayvayla), davullan (davulla).  

37.  Tekrarların nakarat dışında kullanılması: yeni cezve-yeni cezve, 

a yârim, o bizim kavuşmalarımız-o bizim kavuşmalarımız. 

Sonuç 

Rumeli türkülerinin dili bizim türkülerimizin diliyle benzerlik 

göstermektedir. İsimlerin kullanımı, hece kısaltmaları (on’çin), ifade şekilleri vb. 

Belirgin fark, ince ve kalın söyleyişlerde ortaya çıkmaktadır. Türkçe’de kalın ünlü 

alan kelimeler Rumeli ağızlarında ince ünlü ile söylenmekte ve yazılmakta, ince 

ünlü alanlar ise kalın ünlü ile kullanılmaktadır. Fiil çekimlerinde değişiklikler 

vardır. Hitaplar farklıdır. Ses değişikliği olarak en belirgin özellik “k-g” seslerinin 

“ç” ye dönüşmüş olmasıdır. Bazı sesler düşürülmüştür (r, h, ğ). 

Rumeli türkülerinin bu kadar benimsenmesinde dil özellikleri kadar ortak 

düşünüşün, duyguların, yaşayışın ve ortak kültürün katkısı çok büyüktür. Bu 

topraklarda at sürmüş, kan dökmüş, hükümranlık etmiş atalarımız silinmeyecek 

hoş sedâlar da bırakmışlardır: 

Be bu Rumelleridir, bunda sühendanlar olur. 

Bu İrem gülşenidir, mürg-i hoş-elhanlar olur. 

Türkiye Türkçesi ile:  

Bu Rumelleridir, burada güzel söz söyleyenler olur. 

Bu İrem bağıdır, (burada) güzel sesli kuşlar olur. 

İşte bir yandan sonsuz kahramanlıklar ile doludizgin akınlar yapan bu 

cenk erleri bir yandan da o merdâne savaşları şiirleştirerek asırların bağrına serilip 

unutulmayacak seslerden hevenkler bırakmışlardır.
8
 

 

 

                                                           
8 Sâmiha Ayverdi, Ah Tuna Vah Tuna, Hülbe Yayınları, s. 13-14. 



YUNANİSTAN’DA BİR BEKTAŞİ TEKKESİ: 

DURBALI SULTAN 

 

Gülberk BİLECİK

 

 

Türk-İslâm toplumunun tarihindeki tarikatlar arasında gerek yaygınlığı ve 

devamlılığı gerekse de çok yönlü tesirleri ile özel bir yere sahip Bektaşî tarikatına 

bağlı olarak faaliyet gösteren Durbalı Sultan Tekkesi, Yunanistan’ın orta 

kesiminde Teselya bölgesinde, Farsala (Pharsala) şehrinde yer almaktadır.  

Farsala, Yıldırım Beyazıd’ın 1394 senesinde Selanik’i fethederek 

Yunanistan’ın Mora Yarımadası’na kadar olan orta kesimini Osmanlı topraklarına 

katması sırasında fethedilmiştir. Osmanlı devrinde Çatalca olarak anılan şehir, bu 

toprakların tekrar Yunanistan’a bırakıldığı 1882 senesine kadar Osmanlı 

idaresinde kalmıştır.  

* * * 

Bektaşîlik 13. yüzyılda Anadolu’da Kırşehir dolaylarında yaşamış olan 

büyük mutasavvıf Hacı Bektaş-ı Velî (ö.1271) tarafından (ya da vefatını takiben 

adına mensupları tarafından) kurulmuş bir tarikattır. Başlangıçta İslam öncesi bazı 

Türk âdet ve inançlarının varlığına rağmen yine de sünnî bir karaktere sahip 

olduğu iddia edilen Bektaşîlik, kuruluşunu takip eden yüzyıllarda Kalenderîlik, 

Haydarîlik gibi batınî - şiî meşrepli zümreleri bünyesine katarak heterodoks bir 

akım hâline dönüşmüştür. Bektaşîliğin teşkilatlı bir tarikat hâline gelmesi ise 15. 

yüzyılın sonu 16. yüzyılın başlarında, Hacı Bektaş-ı Velî’nin düşünce sistemine 

bağlı kalan ve “pîr-i sânî” olarak adlandırılan Balım Sultan (ö. 1516) zamanına 

rastlamaktadır.
1
  

14. ve 15. yüzyıllarda Osmanlı devletinin batıya doğru yayılışında, 

Balkanlardaki fetih ve kolonizasyon faaliyetlerinde, özellikle Bektaşîler ile 

onların içinde erimiş olan Kalenderîler ve Rum abdallarının rolü büyüktür. 

Osmanlı devletinin kısaca Rumeli olarak adlandırdığı Balkan toprakları, 16. 

yüzyılın başlarından itibaren, Yeniçeri Ocağını manevi himayesi altına alarak 

güçlenen, askerî hayatı etkileyen ve teşkilatlı bir tarikat haline gelen Bektaşîliğin, 

en yaygın ve etkili olduğu bölgelerden biri olmuştur. Bunun sonucu olarak bu 

topraklarda pek çok Bektaşî tekkesi kurulmuştur.
2
 

Sultan II. Mahmud (1808-1839) tarafından 1826’da Vaka-i Hayriye’de 

Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması sırasında, bu ocağın yandaşı olan Bektaşîlik de 

lağvedilmiştir. Bu tarihten itibaren Bektaşîliğin Osmanlı Devleti’ndeki bütün 

tekkeleri gibi Rumeli topraklarındakiler de kapatılmış, bazıları yıktırılmış, bazıları 

                                                           
 Yard. Doç. Dr. İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Sanat Tarihi Bölümü, Türk ve İslam 

Sanatı Anabilim Dalı öğretim üyesi, gbilecik@yahoo.com 
1Ekrem Işın, “Bektaşîlik”, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, C.2, İstanbul 1994, s. 131.; 

Enver Behnan Şapolya, Mezhepler ve Tarikatlar Tarihi, İstanbul 1964, s. 298-344. ; Yaşar Nuri 

Öztürk, Tarihi Boyunca Bektaşîlik, İstanbul 1992. ; M. Baha Tanman, “Yunanistan’da Katerin’de 

Abdullah Baba Tekkesi”, Sanat Tarihi Araştırmaları Dergisi, Sayı: 9, Aralık 1990, s. 19.  
2 Tanman, a.g.m., s. 19. 
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da Nakşîbendiyye başta olmak üzere sünnî doktrine bağlı tarikatlara 

devredilmiştir. Ancak Bektaşîler’e karşı müsamahası ile tanınan Sultan 

Abdülaziz’in cülusundan (1861) sonra, bu tarikatın bazı tekkeleri ihya edilmiş, 

yeni tekkeler açılmış, bir kısmı da Nakşîbendi adı altında kendi geleneklerini 

devam ettirmişlerdir.
 3
     

* * * 

14. ve 15. yüzyıllarda özellikle Balkan topraklarında geniş bir alana 

yayılan Bektaşî tarikatı, Bulgaristan’ın batısından Yunanistan’ın kuzeyine, 

Arnavutluk ve Macaristan’a kadar oldukça geniş bir sahada faaliyetini 

sürdürmüştür. Merkez olarak Dimetoka’daki Seyyid Ali Sultan (Kızıldeli)
4
 

Tekkesi kabul edilmiştir. Horasan kökenli Seyyid Ali Sultan
5
 tarafından kurulan 

bu tekkede yetişen birçok derviş çeşitli yerlere halife olarak gönderilmiştir. 

Makedonya ve Arnavutluk içlerine giden dervişlerin çoğunun bu tekkeden 

yetişmiş olduğunu bilinmektedir.
6
  

Seyyid Ali Sultan Tekkesi’nde yetişen dervişlerden biri de Durbalı 

Sultan’tır. Durbalı Baba, Dorbalı Baba ve Torbalı Baba isimleriyle de bilinen 

Durbalı Sultan, Osmanlı ordusunun Mora Yarımadası’nı fethi sırasında, yerden 

bir avuç kum alarak Meriç Nehri’ne atması ve kuruyan nehirden yeniçerileri 

geçirmesi kerametiyle tanınmaktadır.
7
  

Durbalı Sultan, Seyyid Ali Sultan’dan icazet almış ve Mora Yarımadası 

sınırları dışında bir dergâh açmakla görevlendirilmiştir. Bu emri yerine getiren 

Durbalı Sultan, kendi adıyla anılan tekkeyi inşa ettirmiştir.
8
 

Tekkenin tarihlendirilmesi hususunda farklı görüşler vardır. Hasluck 

tekkenin aslında Aya Yorgi veya Aya Dimitri’ye vakfedilen bir Latin Manastırı 

olduğunu, 17. yüzyılın başlarında Konya’dan gelen Mevlevî dervişler tarafından 

işgal edildiğini belirtir. Mevcut tekkenin 1630-1640 yılları arasında kurulduğunu 

ve 18. yüzyılın son on yıllık döneminde Tepedelenli Ali Paşa tarafından 

Bektaşîlere verildiğini söyler.
9
 Tekkenin haziresinde yer alan 1760 tarihli ve on 

iki terkli Bektaşî tacı şeklindeki mezartaşı, Hasluck’un tekkenin Mevlevîlere ait 

                                                           
3 Işın, a.g.m., 132-135.; Şapolya, a.g.e, s. 339-344.Tanman, a.g.m., s. 20. 
4
 Tekkenin hemen yanından gecen Kızıldeli Irmağı sebebiyle bu lakabı almış olabilir. Bedri Noyan, 

Bütün Yönleriyle Bektaşîlik ve Alevilik. I. Cilt. Ankara 1998, s. 247; Rıza Yıldırım, “Bektaşî-

Alevî Geleneğine Göre Seyyid Ali Sultan”, Türk Kültürü Ve Hacı Bektaş Veli Araştırma 

Dergisi, S. 53, 2010, s. 60. 
5Velayetname’ye göre Seyyid Ali Sultan Kırklar’la beraber Horasan’da ibadet ile meşgulken bir 

gece rüyalarında Hz. Peygamber’i görürler. Hz. Peygamber Kırklar’a Rum diyarına gidip Rumeli 

fethi icin Orhan Bey’e (bazı nushalarda Yıldırım Han) yardım etmelerini söyler. Bunun uzerine 

Kırklar, başlarında Seyyid Ali Sultan olduğu halde Horasan’dan kalkıp Rum’a gelirler. Rıza 

Yıldırım, Seyyid Ali Sultan (Kızıl Deli) ve Velayetnamesi, Ankara 2007, 161-2. 

      6 İbrahim Bahadır, Balkanlarda Babailer ve Bektaşiler, s. 29. 
7 Bahadır, a.g.e., s. 29. ; Şevki Koca, Bektaşilik ve Bektaşi Dergahları, s. 91. 
8 Koca, a.g.e., s. 91. 
9 F.W. Hasluck, Bektaşîlik Tetkikleri, (Çev: Prof.Dr. Ragıp Hulusi Özden, Yay. Haz: Prof.Dr. 

Mehmet Kanar), İstanbul 2006, s. 31. ; Machiel Kiel, “Orta Yunanistan’daki Durbalı Sultan 

Tekkesi”, Osmanlı Toplumunda Tasavvuf ve Sufiler, (Haz: Ahmet Yaşar Ocak), Ankara 2005, s. 

414, 415. 



olduğu ve sonradan Bektaşîlere verildiğini görüşünü çürütmektedir.
10

 Baba 

Recebî tarafından yayınlanan tekkenin postnişinleri listesinde, tekkenin ilk şeyhi 

olarak Bektaşî Durbalı Baba gösterilmekte ve bu zatın 1480’den 1522 tarihine 

kadar tekkenin postnişinliğini yaptığı belirtilmektedir.
11

 Bu yüzden tekkenin 1480 

senesinde bir Bektaşî tekkesi olarak kurulduğu fikri daha gerçekçi gözükmektedir. 

Yunanistan’da özellikle Yanya ve çevresinde Bektaşîliğin yayılmasında 

ve korunmasında en etkili olan kişilerden biri Tepedelenli Ali Paşa (1744-

1822)’dır. 1788 senesinde Ergiri, Preveze, Berat, Teselya ve Tırhala sancaklarını 

da içine alan Yanya’ya vali olarak atanan Paşa’nın, kendisinin de Bektaşî olması 

sebebiyle, bölgedeki pek çok Bektaşî tekkesini ve şeyhini desteklediği 

bilinmektedir.
12

  

Tepedelenli Ali Paşa’nın Bektaşîliği destekleme sebebinin siyasi olduğu 

da söylenmektedir. Bilindiği gibi Ali Paşa, Osmanlı topraklarında bağımsız bir 

devlet kurmaya çalışmış ve isyan başlatmıştır. Bu amacı doğrultusunda özellikle 

Bektaşî tekkelerini stratejik açıdan önemli yerlere inşa ettirdiği, böylece hem birer 

menzil hem de mühim geçitleri kontrol altında tutabileceği merkezler elde etmeye 

çalıştığı ifade edilir.
13

 Durbalı Sultan Tekkesi de Tepedelenli Mehmed Ali 

Paşa’nın valiliği sırasında büyük ölçüde himâye görmüş Bektaşî tekkelerinden 

biridir.
14

 

1826 senesinde Yeniçeri Ocağının kaldırılması ve Bektaşîliğin lav 

edilmesi olayları sırasında, Rumeli topraklarındaki pek çok Bektaşî tekkesi gibi 

Durbalı Sultan Tekkesi de kendini Nakşîbendi tekkesi, şeyhlerini de Nakşî şeyhi 

olarak göstermiştir.
15

 

Hasluck 1826 tahribatından kurtulan tekkenin, bölgenin Yunanlılar 

tarafından işgal edildiği 1882 senesine kadar, bir süre haydutların ve kötü niyetli 

insanların yatağı olduğunu söyler. Ayrıca burada daimî surette 54 dervişin ikâmet 

ettiğini belirtir. 
16

 

Osmanlı döneminde Arnavutluk’taki Bektaşî tekkeleri ile irtibat halinde 

olan Durbalı Sultan Tekkesi, bölgedeki savaşlar sonrasında Teselya ve Güney 

Makedonya’ya dağılan küçük Arnavut toplulukları tarafından ruhanî merkez 

olarak kabul edilmiştir. Tekke Yunan köylüleri tarafından da kutsal sayılmış, 

                                                           
10 Kiel (2005), s. 415. 
11 Baba Recebi, Misticisma İslame dhe Bektashizma, New York 1970, s. 269-273. 
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Muharrem Varol, Bektaşîliğin İlgası Sonrasında Osmanlı Devleti’nin Tarikat Politikaları 

(1826-1866), Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Türk Tarihi Anabilim Dalı 

Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı Doktora Tezi, İstanbul 2011, s. 270, 294. 
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Paşa ve Emlakı, İstanbul 2010.; Alexandre Dumas, Tepedelenli Ali Paşa, (Çev: Ali İhsan Güzel), 

2011.  
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15 Varol, a.g.e., s. 296. ; BOA HR.HMŞ.İŞO 53/21, 7 Temmuz 1910-24 Haziran 1326. 
16 Hasluck, a.g.e., s. 31. 



buranın ihtiyaçlarının giderilmesi için bağışlar yapılmıştır. Ayrıca çevre halkı Aya 

Yorgi gününde tekkeyi ziyareti âdet haline getirmiştir.
17

 Bu geleneğin devam 

ettiği günümüzde türbe kapısının yanında yer alan hristiyanlıkla ilgi resimlerden, 

mum yakma ve adak yerlerinin varlığından anlaşılmaktadır.  

Türklerden ziyade Arnavut asıllı Bektaşîlerin yaşadığı tekke, Lozan 

Antlaşması’na dahil edilmemiş ve Arnavut Manastırı olarak varlığını 

sürdürmüştür.
18

 1950’de Yunan Devleti tarafından önce tekkenin vakfına ait 

toprakların büyük kısmına (yaklaşık 1 hektar), daha sonra da tamamına el 

konulmuştur.
19

  

1966 senesine kadar Arnavut Dede Babası Sırrı Baba’nın idaresinde kalan 

tekkenin son şeyhi yine Arnavut kökenli Seyyit Baba’dır. Seyyit Baba’nın 1973 

senesinde vefat etmesi üzerine ABD’nin Detroit eyaletindeki Bektaşî cemaati, 

Yunan makamlarından tekkeye yeni bir yönetici atamasını istemişler ancak 

girişimleri sonuçsuz kalmıştır.
20

 

Seyyit Baba’nın ölümünden sonra başsız kalan tekkenin durumu hızla 

kötüleşir. 1990’lı yıllarda fanatik Yunan milliyetçileri tarafından tekke binaları 

tahrip edilir, mezarlar açılır, mezar taşları kırılır.  

2000’li yılların başında, eskiden büyük bir Bektaşî merkezi olan 

Arnavutluk’un Leskovik kasabasından gelen bir grup Bektaşî, harap vaziyetteki 

tekkeyi bulmuş ve kendi gayretleriyle restore etmeye başlamıştır. Tekkede 

“kurban” adını verdikleri dinî törenler düzenleyen gruba Yunan polisi müdahale 

etmiş ve faaliyetlerini yasaklamıştır. Daha sonra Atina’da ve Larissa’da yaşayan 

iki Arnavut grup daha ortaya çıkmış, bunlar türbeleri temizlenmiş, kırık olan 

mezar taşlarını tamir etmiş ve hazireyi yeniden düzenlemiştir. Bu durum Yunan 

aydınlarının da ilgisini çekmiş, tekke birçok gazeteye haber olmuştur. Hatta 

Yunanlı bir avukat tekke arazisinin tekkeyle ilgilenen bu gruba verilmesi 

hususunda dava açmıştır.
21

 

* * *  

Durbalı Sultan Tekkesi, Mora Yarımadası’nın kuzeyinde, İrini (Reni-Eski 

Örenli) kasabasının güney batısında, Farsala’yı Volos ve Velestino’ya bağlayan 

yolu yukarıdan gören, ağaçlarla kaplı, engebeli bir tepe üzerindedir. Hemen 

hemen bütün Bektaşî tekkelerinde olduğu gibi yerleşim alanının dışındadır. 

Tekke yapıları iki grup halinde düzenlenmiştir. İlk grup alçak bir bahçe 

duvarıyla çevrelen, servi ağaçlarının içinde bir hazire ile iki türbeden oluşur.  

Tekkenin ana yapısını oluşturan türbelerden sağ taraftaki daha eskidir. 

İşçilik bakımından 16.-17. yüzyıla tarihlendirilmektedir.
22

 Tuğla-taş malzemeden 

inşa edilen yapı, kare planlıdır. Beşgen kasnak üzerine oturan bir kubbeyle 

                                                           
17 Kiel (2005), s. 410. 
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Araştırma Dergisi, (Çev: Deren Başak Akman Yeşilel), 52/2009, s. 53. ; Konuk, a.g.e., s. 503. 
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örtülüdür. Kubbenin ortasında on iki dilimli Bektaşî tacı şeklinde bir alem 

bulunur. Yapının önünde dört mermer sütuna oturan, günümüzde düz çatılı bir 

revak mevcuttur. Kalan izlerden revakın orijinalinde üç kubbeli olduğu anlaşılır. 

Türbeye giriş hafif dışa taşkın şekilde belirginleştirilmiştir. Mukarnas kavsara ile 

çevrelenen kapı, basık kemerlidir. Girişin karşısındaki duvar hariç yan duvarlara 

altta ikişer pencere açılmıştır. Alt pencerelerin bir kısmı sonradan örülerek 

kapatılmıştır. Ayrıca her cephede üstte kasnak hizasında birer pencere daha 

mevcuttur.  

Tekkenin ilk şeyhi Durbalı Sultan (ö.1522)’ın kabri bu türbededir. Ayrıca 

yine tekkenin dördüncü şeyhi Halepli Cafer Sultan (ö.1596) ile dokuzuncu şeyh 

Lahorlu Mustafa Sultan (ö.1660)’ın sandukaları da buradadır.  

Türbenin kubbesi içte on iki dilim şeklinde tasnif edilmiştir. Bektaşîlikte 

on iki rakamı önemlidir. Çünkü on iki imamı temsil eder. Ayrıca Bektaşî 

şeyhlerinin de on iki dilimli taç giydikleri bilinmektedir.
23

 Türbenin içinde köşede 

tunçtan bir çerağ bulunur. Bektaşîlikte sık kullanılan bir unsur olan çerağ, bir çeşit 

yağ kandilidir. Işık, nur anlamındadır. Kainatın karanlıktan aydınlığa Allah’ın 

zâtıyla çıkacağını temsil eder.
24

  

İlk türbenin 4-5 metre kadar solunda, giriş cephesi ilk türbenin yan 

duvarına dönük olarak yerleştirilmiş, ikinci bir türbe yer alır. Tamamen kesme 

taştan inşa edilmiş olan yapı, kare planlıdır. Sekizgen kasnak üzerine oturan bir 

kubbe ile örtülmüştür. Giriş, cephenin ortasında olmayıp sola kaydırılmıştır. 

Önünde iki sütuna oturan, tek kubbeli bir revak bulunur. Revakın ve türbenin 

kubbeleri dışarıdan Balkan mimarisinde oldukça sık görülen küçük taş 

dilimleriyle kaplanmıştır. Her iki kubbenin ortasında on iki dilimli Bektaşî tacı 

şeklinde birer alem yer alır. Türbe, altta ve üstte kasnak hizasına açılan birer 

pencere ile aydınlatılmıştır. Alt pencerelerin bir kısmı sonradan örülerek 

kapatılmıştır. 

Basık kemerli kapının üzerinde karşılıklı yerleştirilmiş birer ay yıldız 

motifinin ortasında Bektaşîlikte önemli bir sembol olan on iki köşeli teslim taşı 

yer almaktadır. Günümüzde yerinde olmayan bu taş, Bektaşî dergahına teslimiyeti 

ve acziyeti ifade eder. On iki köşesi ise on iki imamı temsil etmektedir. 
25

 

Türbede tekkenin 27. şeyhi, aynı zamanda önemli bir Bektaşî şairi de olan 

Ergirili Muharrem Mahzunî Baba (ö.1870) medfundur. Türbenin, şeyhin 

vefatından sonra yapılmış olması, malzeme ve işçilik bakımından 19. yüzyıla 

tarihlendirilmesi uygun görülmektedir.  

Giriş kapısının iki yanında Muharrem Baba’yı anlatan ve vefat tarihini 

veren, onar satırlık iki kitabe yer alır.
26

 Bunlar günümüzde mevcut değildir. 

Günümüzde türbede içerde girişin karşısındaki duvarda beş satırlık bir kitabe 
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bulunur. Bu kitabenin metni, bugün mevcut olmayan girişin sağındaki kitabeyle 

aynıdır. Farklı olarak, yan yana ikişer beyitlik ve beş satır halinde yazılmıştır. 

Muharrem Baba’nın vefat tarihini veren kitabenin üzerinde, ortada on iki dilimli 

bir Bektaşî tacı ile iki yanında yine on iki dilimli birer teslim taşı motifi bulunur. 

Teslim taşlarından sağdakinde “yâ hû” , soldakinde ise “dost” yazılıdır. Kitabenin 

metni şöyledir: 

 

“İş bu cihan cîfesine olmasın kimse sürûr 

Kime kalmışdır bu fânî tenimdir ehl-i kubûr 

 

Mûtu kable entemûtû Hüdâya teslîm olur 

El-mü’minûne lâ-yemûtun Fahr-i âlem buyurur 

 

Yâ İlâhî sen cânımı Sıratdın eyle ubûr 

Muhammed zâtı hakkiçün verdi târihim Gafûr 

 

Ey Mahzûnî Cum’a geldi cân tenden ayrılur 

Hamden-lillah sultânım mahşerde şefî’im olur 

 

Ehl-i beyte kul olan ecr-i azîmi bulur 

Ehl-i beyte bağlanan ervâhı pür-nûr olur” 

                            Sene 1286  

 

Kitabenin Türkçesi şöyledir: 

 

“Bu dünya leşine kimse sevinmesin. 

(Dünya) kime kalmıştır, bu geçici vücûdum kabir ehlidir (mezara 

girecektir). 

 

Ölmeden önce ölerek Allah’a teslim olur. 

Peygamberimiz Müslümanların ölmeyeceğini buyurur. 

 

Ey Allahım! Sen beni Sırat köprüsünden geçir. 

Muhammed’in zâtına (kendisine) yemin olsun ki Gafur tarihimi verdi. 

 

Ey Mahzûnî! Cuma (günü) geldi, can tenden ayrılır.  

Allah’a şükürler olsun! Sultânım (Peygamberimiz) mahşerde bana şefaat 

eder.  

 

Ehl-i beyte kul olan büyük sevâbı bulur. 

(Onların) Ehl-i beyte bağlanan ruhları nur içinde olur.” 

 Sene 1870 

 



Her iki türbe birbirine sonradan yapıldığı belli olan bir koridorla 

bağlanmıştır. Koridordan her iki türbeye geçişi sağlayan birer kapı ile dışarıdan 

müstakil bir giriş mevcuttur. Bu mekân da aslında bir türbedir. Burada tekkenin 

son şeyhi Selanikli Seyyid Said Seyfi Baba (ö. 1961-62) medfundur. 

Türbe yapılarının önünde tekkenin haziresi bulunur. Servi ağaçlarıyla 

çevrilmiş olan hazirede tekkenin şeyhleri ile dervişlerinin bir kısmı gömülüdür. 

Bu hazire, tekkenin tarihi seyrini göstermesi bakımından önemlidir. İlk olarak 

mezartaşlarının çoğunun on iki dilimli Bektaşî tacı şeklinde olması ve 

metinlerinde Bektaşîlikle ilgili bilgilerin geçmesi, yapının en baştan beri bir 

Bektaşî tekkesi olduğunu gösterir. Ayrıca mezartaşlarındaki Leskovik, Libohovo, 

Tiran gibi yer isimleri ve metinlerdeki Gega
27

 gibi tabirler, tekke mensuplarının 

ve şeyhlerinin çoğunun Arnavut kökenli olduğunu ispatlamaktadır.  

Leskovikli Kâni Paşa’nın mezarı (1848-1918) özel bir yere sahiptir. 

Bektaşî meşrep Kâni Paşa’nın mezarının burada olması, geç dönemde tekkenin 

faaliyetini sürdürdüğünü göstermesi bakımından önemlidir. Arnavut bir asilzâde 

olan Paşa’nın kabri, diğer mezarlardan farklı olarak mermer bir lahit şeklindedir. 

I.ulusal mimarlık dönemi (1908-1930) üslubunu yansıtacak şekilde yapılmıştır.  

Durbalı Sultan Tekkesi’nin ikinci grup yapılarını oluşturan binalar, 

türbelerin ve hazirenin ön tarafında yer almaktadır. Bunlar şeyh odası, meydanevi, 

aşevi, ocak, derviş odaları, ahırlar, çeşme gibi, bir Bektaşî tekkesinde bulunması 

gereken ve tekkenin işleyişini sağlayan binalardır. Tekkeyle birlikte zaman içinde 

şekillenen bütün bu yapılar, alçak bir bahçe duvarıyla çevrilmiştir. Bahçeye giriş 

yuvarlak kemerli büyük kapı ile sağlanmıştır.  

Bir iç avlunun çevresine yerleştirilen binaların hemen hepsi moloz taş, taş 

ve ahşap malzemeyle inşa edilmiştir. Günümüzde oldukça bakımsız ve harap 

durumdadırlar. Çoğunun çatısı ve duvarları çökmüştür, bazıları ise kalıntı 

halindedir.  

* * * 

Durbalı Sultan Tekkesi’nin İstanbul Merdivenköy’deki Şahkulu Sultan 

Tekkesi’yle ilgisi ve benzerlikleri vardır. 14. yüzyıla tarihlenen Şahkulu Sultan 

Tekkesi, İstanbul’daki en eski Bektaşî tesisidir. Bu tekke de Durbalı Sultan 

Tekkesi gibi, uzun yıllar varlığını sürdürmüştür. Geçen yüzyılın ortalarında 

yeniden canlanmaya başlayan tekke, günümüzde Bektaşî kültürünün yaşatıldığı 

bir merkez haline gelmiştir.
28

 

Her iki tekke arasında şeyh değişimleri olduğu bilinmektedir. Şahkulu 

Sultan Tekkesi’nde 1874-77 yılları arasında postnişinlik yapan Filibeli el-Hace 

Mustafa Yesarî Baba, yerini Hilmi Dede’ye devredince, Durbalı Sultan 

Tekkesi’ne çekilmiştir. Şahkulu Tekkesi şeyhlerinden, Arnavutluk’ta Bektaşîliğin 

yayılması için yaptığı çalışmalarla tanınan Hacı Ahmed Baba’nın, Durbalı Sultan 
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Tekkesi’nde yetiştiği ve yine Tahir Buzbî Baba’nın da 1905-1919 yılları arasında 

Durbalı Sultan Tekkesi’nin şeyhliğini üstlendiği bilinmektedir.
29

 1887 yılında 

Leskovik Tekkesi’ni kuran ve kabri Şahkulu Tekkesi’nde bulunan Abidin Akbaba 

Dede de, yine Durbalı Sultan Tekkesi’nde yetişmiştir.
30

 

Şahkulu Sultan Tekkesi’nin haziresinde birçok Arnavut kökenli dervişin 

ve şeyhin mezarının bulunması, ayrıca Kâni Paşa’nın lahtinin hemen hemen 

aynısının hazirede yer alması, her iki tekke arasındaki yakın ilişkiyi göstermesi 

bakımından önemlidir. 

Durbalı Sultan Tekkesi aynı zamanda bir kültür merkezidir. Birçok 

önemli Bektaşî şair, bu tekkede yetişmiştir. Bunlardan, aruz ve serbest vezinle 

nefesler yazan Ergirili Muharrem Mahzunî Baba ile yine tanınmış şairlerden Ali 

Resmi Giridî Baba ilk akla gelenlerdir.
31

 Bektaşî edebiyatı ve musikisinde önemli 

bir yere sahip olan Şahkulu Sultan Tekkesi, bu özelliğiyle de Durbalı Sultan 

Tekkesi’ne benzer. Özellikle şair ve bestekar M. Ali Hilmi Dedebaba’nın 

tekkenin kültür hayatındaki yeri büyüktür.
32

 

* * * 

15. yüzyılda kurulan, 20. yüzyılın sonlarına kadar varlığını ve faaliyetini 

sürdüren Durbalı Sultan Tekkesi, Yunanistan’daki en önemli Bektaşî 

âsitanelerinden biridir. Bölgede, özellikle Arnavut kökenli Bektaşîler için önemli 

bir dinî merkez olmuştur. Son yıllarda yapılan çalışmalar ve girişimler, tekkenin 

bu özelliğini günümüzde de sürdürmesi yönündedir. Bektaşîlikle ilgili önemli 

ipuçları veren tekkenin harap vaziyetteki binalarının elden geçirilmesi, bu önemli 

yapının tarih sayfaları arasında yerini almasını önleyecek ve bir kültür hazinesi 

olarak varlığını sürdürmesini sağlayacaktır.  
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BULGARİSTAN RODOPLAR BÖLGESİNDE 

I.BALKAN SAVAŞI ESNASINDA 

POMAK SOYKIRIMININ ÖNLENMESİNDE 

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN OYNADIĞI BÜYÜK ROL 

 

İsmail CAMBAZOV
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Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal 

Atatürk’ün hayatında Bulgaristan Çarlığı’nda yaptığı ateşemiliterlik (1913 - 1915) 

büyük rol oynamıştır. Bilindiği gibi Enver Paşa, hiç çekemediği bu genç, enerjik, 

cesur subayı, İstanbul’dan uzak tutmak için Sofya’daki Osmanlı sefaretine askeri 

ateşe olarak göndermiştir. 

Kolağası (yarbay) Mustafa Kemal Sofya’ya, Müttefiklerarası savaş 

denilen İkinci Balkan Savaşı’nın bitirilmesinden, yani Rumeli topraklarının sözde 

Slav, Hıristiyan “dostlar” arasında yeniden paylaşılmasından sonra gitmiştir. 

Birinci Balkan Savaşı’nda Edirne’yi alıp İstanbul’a yürüyen Bulgar 

ordusu Müttefiklerarası Savaş’ta büyük yenilgiye uğramış, Edirne de dahil 

Osmanlı’dan aldığı birçok toprağı müttefiklerine terk etmek zorunda kalmıştır. 

Yani Mustafa Kemal Paşa her bakımdan yenik düşmüş bir komşu memlekete 

gelmiştir. 30 – 40 bin kurban, 100 bin dolayında yaralı verdiği her iki Balkan 

Savaşı, memleketin ekonomisini harab etmiş, sosyal dengeleri bozmuş, çok 

fakirleştirmiştir. 

Ancak Mustafa Kemal’i memleketin her bakımından berbat durumu değil 

de Londra Barış Antlaşması ile (30 Mayıs 1913) sona erdirilen Birinci Balkan 

Savaşı’nın arkasında bıraktığı Pomak tradejisidir. Bulgar çeteleri, resmi ordu daha 

Birinci Balkan Savaşı’nda ele geçirdikleri Rodop Dağları’ndaki Pomaklara karşı 

anlamsız, acımasız soykırımı uygulamışlar. Asıp kestikleri binlerce masum 

Pomak’tan şu veya bu şekilde sağ kalmayı başaran yüzbinlercesinin dinleri ve 

isimleri değiştirilmiş, Hıristiyanlaştırılıp Bulgarlaştırılmışlardır. Bulgarların bu 

insanlık dışı savaş suçu müttefikler arası savaşı sona erdiren Bükreş Barış 

Konferansı’nda (10 Ağustos 1913)da görüşülmemiştir. Yani iki Balkan Savaşı’na 

da sebep olan büyük devletler Rodoplar’da yaklaşık 300 bin Müslüman Pomağın 

kıyılmasına göz yummuşlardır. 

Fakat Sofya’daki Osmanlı İmperatorluğu Büyük Elçisi Fethi (Okyar) Bey, 

hele de genç, dinamik askeri ateşe Mustafa Kemal hemen bu felaketin üzerine 

eğilmişlerdir. Genç Osmanlı subayı diplomatik dokunulmazlığından faydalanarak 

resmi uniformasını giyimiş, çeşitli cephelerde çarpışmalarda kazandığı nişanları 

göğsüne takarak, kılıcını kuşanarak Rodoplar’a gidip işlenen vahşiliği bizzat 

görmüş, yakılan köylerin haritasını çizmiş, kiliseye dönüştürülen camileri 

görüntülemiştir. Her yerde Pomaklar tarafından bir kurtarıcı gibi karşılanan 
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kırmızı fesli Osmanlı Subayı Sofya’ya döndüğünde Fethi Beye acıklı durumu 

bildirmiş, hemen harekete geçilmesini istemiş. Büyük Elçiliğin Osmanlı 

Hükümeti adına Bulgar Hükümeti’ne verdiği sert notayı bizzat Mustafa Kemal 

Fransızca yazmıştır.  

 

Pomak Soykırımı ve Müslümanları Zorla Hristiyanlaştırılma 

Kampanyası  
Bulgar nizamî ordusunun, komiteci ve çeteci adı verilen başıbozukların 

1912-1913 yıllarındaki Balkan Savaşlarında Rodoplar’daki Türklere, hele de 

Pomaklara yaptıkları anlamsız işkenceler en sağlam sinirli insanları dahi rayından 

çıkaracak boyutlara ulaşmıştır. Rodop insanının Balkan savaşları esnasındaki 

dramı hakkında birçok romanlar, piyesler yazılmıştır, filmler çekilmiştir, tarihî 

araştırmalar kaleme alınmıştır.  

Ben aşağıda sizlere çok eskilere gitmeden koca geçenlerde çıkan iki 

kitapta okuduklarımı, onlardan öğrendiklerimi anlatacağım.  

Bu kitapların ikisi de iki Pomak tarafından yazılmıştır. İkisi de 

gazetecidir. Ancak dünya görüşleri, hayat anlayışları, etnik bilinçleri farklıdır. 

Birincisi, Salih Bozov bir Müslüman olup Türklere sempati besleyen biridir. 2005 

yılında “V imeto na imeto” başlıklı bir kitap çıkardı. Kitabın Türkçesi “İsimleri 

Uğruna” adıyla 2010 yılında yayımlandı. Balkan savaşları ve daha sonraları 

Bulgar çetecilerin Pomaklara yaptıkları akıl almaz insanlık dışı işkenceleri 

anlatıyor. O anlatmıyor… Bu felaketi bizzat görmüş, tatmış, yaşamış olanlara 

anlattırıyor. Araştırmacı yazar tâ Kırcaali’den Paşmaklı’ya kadar Türk ve Pomak 

köylerini birer birer gezmiş, Balkan savaşları felâketlerini hatırlayan ihtiyarları 

bulmuş, onlara anlattırmış bu dramı. Her tanığın üç ismini ve resmini de vermiş.  

“1912 yılındayız. Savaş ateşi Rodop dağlarını da yakıyor. Sözde bu savaş, 

Türk devletinin diktası altında kalan Batı Rodoplar’daki Tımrış bölgesini, bütün 

Doğu Rodoplar’ı, Kırcaali ile Hasköy arasında bulunan geniş bir araziyi 

kurtarmak için yapılıyor. Sonbaharın son günlerindeyiz. Türk ordusu Arda 

boyundan yürüyerek Rojen’in arkasına geçiyor. Doğu Rodaplar ve Yunanistan 

yönünde geri çekiliyor. Arkasında, kendilerini olası, hayır, yapılacağına kesin 

inandıkları zulümden korunmak için yerinden yurdundan kaçan binlerce Rodop 

Müslümanı var. Kendilerini koruma içgüdüsü sivil kaçakların sayısını durmadan 

artırıyor. Fakat arkalarında bıraktıkları malın mülkün yazgısı meselesi de 

zihinlerini tırmalıyor. Bunun için Bulgar ordusu komutanının kaçakların 

yurtlarına döndükleri takdirde cezalandırılmayacakları vaadine kapılarak geri 

dönüyorlar. Çok geçmeden sınır kapanıyor. Böylece itaatkâr, saf Müslüman 

çanların eğreğinde (küçükbaş hayvanların kapandığı açık ağıl) kapanıyor. Trajedi 

başlıyor! Kapana kıstırılanların yanına Lukuda’nın, Rodo’nun, Yuvetitsa 

köyünden Gogoların (haydut başlarının isimleri) adamları giriyor. Çeteciler, 

Çokmanovo, Harami-dere, Slaveyno, Petkovo köylerinde kesip asmaya 

başlıyorlar. Bazılarını düz ara öldürüyorlar. Bazılarını da kalabalığın içinden 

seçiyorlar. Tekir, Vırbana, İzvorite, Kasap-dere, Karşılı, Kozluca, Baltacı ve 

Pesinsko köyleri satırdan geçiriliyor. Günahsız kan akıtılmayan Rodop köyü 



hemen hemen kalmıyor.” Ve böylece tüyler ürpertici sahnelerle devam ediyor, 

Bozov’un kitabı. Hem de yazar “Bunu bana Tekir (Sivino) köyünde yaşayan 100 

yaşındaki Fatma Şakirova anlattı.” diyor. Çeteciler, Fatma annenin babasını ve 

dedesini gözleri önünde kesmişler. Bozov’un kitabını özetlemek imkânsız. Her 

sayfası belgesel nitelik taşıyor. Kaynağın üç ismi ve resmi var.
1
  

Bunun için ben daha çocukluğumda ihtiyarlardan dinlediğim, Bozov’un 

kitabında da anlattığı bir anıyı aşağıya almakla yetineceğim.  

Kırcaali ile Eğri-dere arasındaki dağ köylerinde yaşayan Müslümanlar, 

artık Rodoplar’ın Bulgaristan’a bırakıldığını, buraların yeni hâkimi olan Bulgar 

ordusunun filân gün Kırcaali’den Eğri-dere’ye geçeceğini işitmişler. Temiz 

kalplilik, saflık bu ya… köylüler toplanmışlar. Maşkılı dediğimiz yere giderek 

Eğri-dere’ye geçen yolun iki tarafına dizilmişler. Ellerinde, avuçlarında beyaz 

bayraklar (teslim bayrağı) sallanan tütün sırıkları... Akıllarınca “kurtarıcılarına” 

hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, diyecekler. Onlar tam bir teslimiyet içerisinde 

beklerlerken Bulgar askerî birliği Köseler sırtını aşarak Maşkılı’ya inmeye 

başlamış. Askerin önünde yürüyen at üstündeki bir subay karşıdaki ak bayraklı 

kadınlı erkekli kalabalığı görünce şaşırmış, belki de korkmuş. Hemen inerek 

askere ateş emri vermiş. Olanlar olmuş. Yolun iki tarafı insan cesetleriyle dolmuş. 

Yara almayan dere tepe, bayır orman koşarak canını kurtarmış. Anlaşılan Bulgar 

ordu komutanlığı kuş uçmaz, keçi geçmez dağ tepelerinde insan yaşayacağını 

tahmin etmemiş ki, vaktinde savunma tedbirleri almamış. Kırcaali’den Eğri-

dere’ye geçen birliğin komutanı yeni durum karşısında yoluna devam etmekten 

vazgeçmiş. Eli altındaki askerleri onar kişilik bölüklere bölerek dağ köylerine 

salmış. Birinci bölüğün ilk önüne çıkan köy Postallar. Burada askerler 

komutanlarından aldıkları emir doğrultusunda tuttukları köylüleri ve hayvanlarını 

evlerine, ahırlarına sokarak köyü ateşe vermişler. Kaçmaya çalışanlara basmışlar 

kurşunu. Yanık köyün temelleri hâlâ bir vahşet anıtı olarak durmaktadır. İkinci 

bölük bizim köye – Halaç-dere’ye gelmiş. Emiroğulları mescidinde namaz kılan 

bir grup ihtiyarı oracıkta boğazlayarak şehit etmişler. Karı-kızan, bu şehitleri 

mescidin etrafına kazdıkları mezarlara gömmüşler. 100 yıllık mezarlar hâlâ o 

mescidin yanında anlamsız katliamın birer canlı tanığı gibi dururlar. Burada işini 

bitiren askerler bizim mahalleye – Kırbaşlar’a geçmişler. Emiroğulları’ndaki 

felâketi gören köylüler dağa bayıra kaçmışlar. Taş aralarına, ağaç kovuklarına 

saklanmışlar. Ancak komşu Hâfız Yusuf çok ihtiyardır. Kaçacak, korunacak 

kuvveti yoktur. O da Hazreti Osman -radıyallâhü anh- gibi Allah’a sığınır. Abdest 

alıp Kur’ân-ı Kerim okumaya başlar. Asker onu elinde Kur’ân-ı Kerim, boynunu 

bükmüş ve Allah’a tam bir ihlâsla teslim olmuş durumda bulur. Bu durumda asker 

açık ve temiz boynu görünce çeker kılıcını, bir vuruşta kelleyi gövdeden ayırır. 

Fışkıran al şehit kanı Kutsal Kitab’ın mübarek sayfalarını sulamış. Torunu Yakup 

Hasan bu kanlı Kur’ân-ı Kerim’i yakına gelinceye kadar bir dede yadigârı olarak 

koruyordu.
2
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Pomakların dramını kaleme alan ikinci kişi yine Pomak asıllı olan 

Vladimir Ardenski. O da gazeteci. O da bütün hayatında, çalışmalarında Pomak 

meselesi ile meşgul olmuş. Bu mesele hakkında binlerce yazı yazmış, ondan fazla 

kitap çıkarmıştır. Ancak Ardenski daha lise yıllarında Bulgarlık bilincine varmış, 

adını gönüllü değiştirmiş, üniversite yıllarında bir Bulgar kızı ile evlenmiştir. 

Rahatça ben Bulgarım, komünistim, ateistim diyebilen birisidir. Onun son kitabı 

“Zagasnali Ognişta” (Sönen Ocaklar) 2005 yılında yayınlandı. Ardenski de Salih 

Bozov’un anlattıklarının doğru olduklarını kabul ediyor, bu vahşiliği kanıtlayan 

daha ürkütücü deliller veriyor. Lâkin görüş açısı, niyeti başka. O da bu barbarlığı 

yapan Bulgar faşistlerine yükleniyor. Ama 1912–1913 yıllarında ve daha sonraki 

yıllarda bu yanlışlıklar yapılmasaydı “Rodop Müslümanları çoktan Bulgarlığı 

kabul etmiş olacaklardı, camileri değil Hıristiyan kiliselerini doldurmaya 

başlayacaklardı”, diyebiliyor.  

Viladimir Ardenski’nin kitabında verdiği dehşetli ve çarpıcı delillerden 

çıkarılacak tek genel sonuç şöyle: Rodoplar’ı Osmanlı’dan teslim alan Bulgar 

devleti, kendi ırklarından olduğunu iddia ettiği Pomakları düşman olarak 

algılamış ve onlara karşı düpedüz soykırıma girişmiştir. İşte deliller: 

“Bulgar askeri aldığı birçok bölgede Pomaklara karşı amansızca bir 

soykırım uygulamıştır. Onlarca köy yakılıp yıkılmıştır. Devin ilçesinde 3970 

hanelik 33 köy (Stoyan Zlaterev’e göre ise köylerin sayısı 37, evlerin sayısı 4035) 

yarı yarıya küle çevrilmiştir. Smolyan Piskoposluğunun eski merkezi olan tarihî 

ve güzel Smilan da ateşe verilmiştir. Burada bulunan 400 haneden 200’ü 

yakılmıştır. Smolyan etrafındaki Topuklu (Srednogorisi), Tırın, Aşağı ve Yukarı 

Palas (Rudozem), Eski-köy (Malka arda) adındaki köyler de yakılmak suretiyle 

yok edilmiştir. Karasu (Mesta) Vadisinde bulunan Mehomiya, Dobrinişte ve öteki 

köylere de acınmamıştır.”
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Vladimir Ardenski, Pomak köylerinin (o, Pomak yerine yanlış olan 

Bulgar-Muhammedî deyimini kullanıyor) yakılıp yıkılmasıyla birlikte Rodop 

dağlarında yaşayan Müslümanların başına gelen başka bir felâketten de uzun uzun 

bahsediyor.  

“Anlamsız başka bir felâket de, diyor Ardenski, 18 yaşından yukarı silâh 

tutabilecek bütün Pomakların bir yere toplanıp esir olarak memleket içine 

sürülmeleridir. Esirlerin büyük çoğunluğu Filibe’ye yerleştirilmişlerdir. Fakat 

Vraca, Plevne, Şumnu taraflarına gönderilenler de vardır. Hem de sadece Türk 

ordusunda askerlik yapmış olanlar değil, bütün Pomaklar esir alınıyordu. Kaldı ki, 

Osmanlı ordusundaki Pomakların birçoğu da Bulgar makamlarına gönüllü teslim 

olmuşlardır. Hiçbir direniş göstermemişlerdir. Paşmaklı Kaymakamı Popov, 2. 

03. 1913 tarihinde İçişleri Bakanı’na gönderdiği bir raporda “Hem de Sayın 

Bakanım, bu esirlerin çoğu asker olarak yakalananlar değildir. Köylerden 

toplanmaktadır.” diyor.
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Pek tabii, resmî askerî makamların, çetecilik, haydutluk perdesi arkasına 

gizlenerek katillerin, hırsızların, uğursuzların, her türden eşkıya takımının akla 
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hayale gelmedik vahşilikleri yanında sıradan Müslümanlarla Hıristiyanlar 

arasında göz yaşartıcı yardımlaşmalar, insanın göğsünü kabartan dayanışmalar da 

olmamış değildir. Meselâ Karşılı (Vievo) köyü de yakılmış, masum ihtiyarlar 

öldürülmüştür. Komşu Yukarı Dere-köy (Momçilovtsi)’de oturan Hacı Nedelço 

Kanev bu vahşet karşısında sarsılmıştır. Hemen felâketzedelerin yardımına 

koşmuştur. Dağlara bayırlara sığınan Pomakların yanına giderek hâllerini 

sormuştur. Dereköy’lü Hacı’nın geldiğini anlayan kadınlar, çocuklar hemen 

etrafına toplanmıştır. Hacı birkaç hafta her akşam Karşılı’ya gitmiş, soğuktan 

donan evsiz barksızı alıp yukarı Dere-köye getirmiştir. Hastaları ise sırtında 

taşımıştır. Hepsini evlere yerleştirmiş, ateşlerini bizzat yakmıştır. Onun teklifi 

üzerine köydeki Hıristiyanlar aç çıplak Pomak kadınları ve çocukları için elbise, 

çorap, çarık, gıda maddeleri toplamışlardır. İşte bu asil insan sayesinde birçok 

Karşılı köylüsünün çekileri hafifletilmiştir. Karşılılar iki ay Yukarı Dere-Köy’de 

Hıristiyanlar arasında yaşamışlar ve onlar tarafından saklanmışlardır. Bogutevo 

köylüleri de Dere-Köylülerden büyük yardım görmüşlerdir.  

Tozburun (Mogilitsa) köyünün üzerine de tehlike sarkmıştır. Gaz ve kibrit 

çoktan hazırlanmış. Köyü yakılmaktan yanı başındaki Arda köyünün 

Hıristiyanları kurtarmış. Başlarında Nikola Angelov bulunan ağalar askeri 

önlemişler. Bu Nikola Angelov vaktinde Arda köyünden 200 Hıristiyan ile 

Aguşoğullarının (Müslüman) konağına sığınmışlar. Tozburun köyü Müslümanları 

da bunlara çok yardım etmişler. Nikola Angelov ve arkadaşları Tozburun’u 

yakmaya gelen askerî birliğin komutanına çıkarak şöyle demişler: “Bu insanlar 

bizi Türklerden sakladılar. Bizleri evlerine aldılar ve şimdiye kadar doyurup 

suladılar. Bunlara dokunmazdan evvel baştan bizi öldürün.” Hıristiyan ve 

Müslümanların karışık yaşadıkları Katranitsa köyünde de böyle bir hâdise olmuş. 

Hıristiyanlar kibriti çakmaya hazırlanan çavuşa “Eğer yakılacak ise baştan bizim 

evlerimiz yakılacak. Biz onlardan (komşuları olan Pomaklardan) hiçbir fenalık 

görmedik.” demişler. 

Böyle insanî boyutlu hâller başka yerlerde de var. Osmanlı ordusunun 

girdiği yerlerde Müslümanlar Hıristiyan komşularını korumuş, Rus ve Bulgar 

ordusunun aldığı yerlerde ise Müslümanlar Hıristiyan komşularına sığınmışlar. 

Ancak böyle bireysel sevindirici hâller trajedinin çözümüne çare değildir. Çareyi 

Rodoplar’da yeni kurulan Bulgar hükümetinin yerli organlarının Müslümanlara 

karşı yürütecekleri doğru, insancıl uygulamalar getirebilir. İşin püf noktası işte 

buradadır. Devletin resmî siyaseti “Tavşana kaç, tazıya tut politikası”. Sofya’da 

Çar Ferdinand, hükümet, “Yeni kurtarılan yerlerde” (Rodoplar’ın o zamanki adı) 

azınlıklar Bulgaristan’ın tam eşit haklı vatandaşıdır; dinlerinde, dillerinde, örf ve 

âdetlerinde serbesttirler. Canları, malları, namusları, devletin garantisi altında 

bulunmaktadır.” diye beyannameler dağıtmakta, emirler vermektedir. Lâkin 

uygulama tam aksine, tam bir felâkettir.
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Bütün bu felâketleri büyük bir kalp acısıyla anlatan Vladimir 

Ardenski’nin dediği gibi, “Bu insanlara (Pomaklara) birilerinin yardım elini 
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uzatıp onları okşamaları lâzım imiş”. Bu “birilerinin” Bulgar Devleti olması 

gerekirdi. Çünkü bu insanlar da Bulgaristan’ın evlâtlarıdır.”
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Vaftiz Dramı 
Birinci Balkan Savaşı esnasında Rodoplar’da Pomaklara uygulanan 

korkunç soykırım aslında bu zavallı, çaresiz, korumasız Müslümanlara karşı 

psikolojik bir hücum, daha büyük bir felâketi hazırlama aşaması imiş. Sonra 

anlaşıldı ki, bütün bu korkunç köy yakmalar, suçsuz insanları kurşuna dizmeler 

ortalığa bir korku salmak, asıl amaca daha kolay ulaşmak içinmiş.  

Yerinde anlatmıştım… Eskiden ve şimdi Bulgar tarihçilerinin çoğunluğu 

Rodoplar’daki Pomak Müslümanları Osmanlı zamanında zorla İslâmlaştırılıp 

Türkleştirilen has Bulgar olarak kabul ederler. Bunun için faşistlerden 

komünistlere kadar bütün Bulgar siyasî rejimlerinin amacı Pomakları hem etnik 

kökenine - Bulgarlığa, hem de ecdat dini Hıristiyanlığa döndürmek olmuştur. 

Daha Rus-Osmanlı Savaşı’nda başlayan Pomakları Bulgarlaştırma ve 

Hıristiyanlaştırma çalışmaları Berlin Kongresi’nin Rodoplar’ı Devlet-i Aliye’ye 

bırakmasıyla akamete uğramıştır. Rodoplar, Balkan Savaşı’na kadar Osmanlı’nın 

elinde kalmıştır. 1912–1913 yıllarında bu bölgenin de Bulgarların eline 

geçmesiyle buraya asker gönderen, yerel idare organlarını kuran Hıristiyan devlet, 

Pomakları zorla Hıristiyanlaştırmayı, bu Müslüman azınlığa karşı siyasetinin 

temeline koymuştur. Pomak köylerini yakıp yıkmak, eli silâh tutan erkekleri esir 

kamplarına toplayarak köyleri Bulgar eşkıyasına teslim etmeyi hep bu amaçla 

yapmıştır. 

Dumanlı havada avlanmayı seven Bulgar milliyetçileri, çapulcuları, 

Balkan Harbi’nin Rodoplar’da meydana getirdiği korkudan, karışıklıktan istifade 

ederek kolları sıvamışlardır. İlk hücum sinyali papaz Dr. Stefan Tsankov’tan 

gelmiştir. Ortodoks kilisesinin yayınladığı “Tsırkoven vestnik” adlı gazetenin 

Aralık 1912 tarihli sayısında “Şimdiki olanakları kaçırırsak sonra arasak da, sunî 

olarak yaratmaya çalışsak da hiçbir şey yapmayız. Pomakları Hıristiyanlaştırma 

zamanı şimdidir.” fikrini ortaya atan odur.
7
 

Pazarcıklı T. İ. Mumciev, İ. S. Voyvodov, M. Krıstev, G. A. Kojuharov, 

P. A. Lazarov gibi bilinen aşırı milliyetçiler toplanarak aralarında Pomakları 

Hıristiyanlaştırmak için özel bir komite kurmuşlardır. Komite, Sveti Sinod 

(Ortodoks Kilisesi Yönetimi), Başbakan, Dışişleri ve Mezâhip Bakanı ve İçişleri 

Bakanına bir yazı göndermiştir. Bu yazıda esas olarak şu fikirlere yer verilmiştir: 

“Bulgaristan büyük bütünleşmiş bir devlet oldu. İşte bunun için gelecekte bizim 

ideallerimizden birisi bütün Bulgar tebaası arasında Hıristiyanlığı yaymak 

olmalıdır… Fakat ilk zamanlarda dikkat Pomakların üzerinde toplanmalıdır. 

Pomakların aklını aydınlatacak ve kalbini yumuşatacak olan yalnız 

Hıristiyanlıktır. Bu ahali sadece Hıristiyanlığı kabul etmekle bizimle denkleşecek 

ve toprağımıza bağlanacaktır.”
8
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Bu mektuba Kornitsa (250 ev), Zırnevo (50 ev), Lıjnitsa (200 ev), 

Breznitsa (200 ev), Teşevo, Tırlis, Dobrinişte gibi Nevrokop köylerinin artık 

vaftiz olup Hıristiyanlığı kabul ettikleri haberi de eklenmiştir. Ve hem de sonunda 

“Bugüne kadar Hıristiyanlığı kabul eden Pomak köylerinin sayısının 12’ye 

çıktığı”, sevinçle bildirilmiştir.
9
 

Aslında bu bölgede Hıristiyanlaştırma çalışmaları daha erken başlamıştır. 

Drama Valisi Dobrev 26. 11. 1912 tarihinde Başbakan Geşov’a gönderdiği gizli 

bir telgrafta Çernopeev’in yanına 15 kadar çeteci alarak “Drama’nın kuzeyinde ve 

kuzey-batısındaki Pomak köylerini Hıristiyanlaştırmaya gittiğini”, 

bildirmektedir.
10

  

Böylece Pomakları Hıristiyanlaştırma hareketi, devletin ve hükümetin de 

desteğiyle gittikçe kuvvet topluyor, gelişiyor ve genişliyor. Ama nasıl? Kılıç 

kuvvetiyle, zorbalıkla, kan ve gözyaşı ile. Baştan Pomakları sözde yavaşlıkla 

inandırmaya çalışmışlar. Sert direnişi görünce, diyor Ardenski, “Zulüm, korkunç 

vahşi zulüm başladı. Darı-dere köylerinde Tanü Voyvoda’nın komitaları kılıç 

oynatıyordu. Nevrokop taraflarının korkulu rüyası Hacı Mervak’ın çeteleri idi. 

Bunlar Jijevo köyünde, papazların da iştirakiyle açıkça yağmacılığa başlamışlar. 

Köyü harfiyen kül-ufak etmişler. Bu soyguncular sonra Vılkosel, Tsırıntsa ve 

Ablanitsa’ya geçmişler.”
11

 

 “Yeni Hıristiyanlara” Hakaret ve Soygunculuk 
Sveti Sinod’un sekreteri Stefan Kostov, Seres şehrinin askerî valisi 

General Vılkov ile karşılaştıktan sonra Sofya’ya gönderdiği raporda şunları 

yazıyor:  

“Yüksek rütbeli kilise görevlilerinin de katıldıkları kötü hareketleri 

nakletmekle birlikte bize doğrulukları kesinlikle tespit edilen şöyle meseleler de 

anlattılar. Birinci, Nevrokop’un Jijevo köyü Noel’den önce Hıristiyanlaştırılmış. 

Bu olayın üzerinden çok geçmeden aynı köye yanlarında papaz da bulunan bir 

çete gelmiş ve yeni Hıristiyanlara, eğer kendilerine para verirlerse, eski dinlerine 

dönmelerine müsaade edileceği anlatılmış. Hem de bu iş olmuş. Çete, köyden 452 

lira (altın) toplamış ve Pomaklar yeniden Müslüman olmuşlar. Ancak Pomaklar 

düzenlenen bu alçakça ticarete isyan etmişler. İsyan sebebiyle 9 köy yakılmış, 

halkı cezalandırılmıştır. İkinci, Satovça köyünden papaz Dimitır Konstantinov 

vaftiz etmek için Müslümanlardan 15’er lira alıyormuş. Yeni Hıristiyanlardan bir 

çocuk cenazesi için de o kadar alıyormuş, fakat duasını mezarının başında 

yapmıyormuş, vakit bulunca evde yapacağım diyormuş.”
12

 

Prof. Dr. Lübomir Miletiç de böyle hâller olduğunu kabul ediyor ve 

şunları yazıyor: “Meselâ bizzat Sofulu kaymakamı (Dryanovo’dan Grigorov 

adında birisi) şunları anlattı: Golyam Dervent köyünde papaz Angel (halk ona 

“orman papazı” diyormuş) Pomakların Hıristiyanlaştırılmasından istifade ederek 

insanları soyup soğana çeviriyor. O köylere dalmış, önüne gelene “ya 20 lira ver 
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(pek tabii altın lira için söz oluyor) ya seni Hıristiyan yapacağım. Pomak 

yalvarmaya başlıyor: Aman zaman, yapma etme, canım, şu beş lirayı al.” Sofya 

ovasında 1200 Pomak ailesi varmış. Çeşitli yerli derebeyleri bu insanları böylece 

soyduktan sonra en nihayet Hıristiyanlığı da zorla kabul ettiriyorlarmış.
13

  

Smolyan’ın Kosova köyünden Bulgar ordusunda astsubay olan Todor 

Stoyçev yukarıdaki tabloyu şöyle tamamlıyor: “Pomaklar, (Küçük Arda 

vadisindeki Petkovo köyü etrafında yaşayanlar) köylerini terk etmişler. 

Ormanlarda saklanıyorlardı. Evlerine dönmeye korkuyorlardı. Kendine özgü 

birçok barışçılardan korkuyorlardı. 1912 yılında bizim asker Rodoplar’ı aldığında 

akılsız hükümet arkamızdan Pomakları Hıristiyanlaştırmayı kararlaştırmış. Fakat 

en namuslu papazları, idarecileri göndereceği yerde bütün Bulgaristan’dan en 

büyük bagabontları (hırsız uğursuz takımı) yollamış. Çeşitli çapulcu askerler, 

cephe gerisinde hırsızlık yapan bir takım ahlâksızlar da bu işe koşulmuş. Birileri 

Pomaklıktan geçiyor, dinlerini değiştirmemek için altın topluyor. Onların 

arkasından “orman papazları” geliyor, kaba kuvvet kullanarak zavallıların 

dinlerini zorla değiştiriyorlar. İnsanlara işkence yapıyorlar. Akla hayale gelmedik 

işkence yöntemleri uyguluyorlar. Yani öyle hareket ediyorlarmış ki, neredeyse 

Hıristiyanları dinlerinden vazgeçirecekler.
14

 

Anlattığımız olaylara tanık olan Çepelare köyü doğumlu Dr. Georgi 

Çiçovski “Liçni belejki i prejivelitsi” başlıklı kitabında Pomakların 

Hıristiyanlaştırılmasını şöyle hatırlıyor: 

“Papazlar, gönüllüler ve Tanü Nikolov’un tayfası eşliğinde Pomak 

köylerini dolaşıyorlardı. Baştan psikolojik hazırlık yapmak ve işi garanti altına 

almak için Pomakları devlet makamlarının himayesinden yoksun bırakıyorlar. Her 

Bulgar istediği zaman Pomak evine girebiliyor. Ve içeride yapmadığı kepazelik 

bırakmıyordu. Meselâ, Çepelare’de sarhoş, ahlâksız Bulgarlar Pomak evlerine 

giriyorlar. Ev sahiplerinden rakı, yemek istiyorlar, kızlarına saldırıyorlardı. 

Hükümet bu çirkin tecavüzlere karşı önlem almıyordu. Polis ve idareciler halkın 

şikâyetlerine kulak asmıyorlar, yardım dilekçelerini geri çeviriyorlardı. Sözde 

hiçbir şey görmüyorlar. Ya omuz silkiyorlar, ya da Hıristiyanlığı kabul edip 

kurtulma yolunu gösteriyorlardı.”  

Çiçovski çok çirkin hâllere birkaç örnek daha gösteriyor: Misyonerler, 

Çepelare’nin en seçkin Pomaklarından olan Adil Çurov’a Hıristiyanlığı kabul 

ettirmek için dayaktan geçiriyorlar. Silâh dipçiği ile kolunu kırıyorlar. 80 yaşında 

başka bir ihtiyarın sakalını yakıyorlar. Bu ihtiyara zorla tuzlu balık yedirdikten 

sonra 10 gün su vermiyorlar. Bu çileler karşısında da uzun zaman direnerek 

Hıristiyanlığı kabul etmiyor. Fakat eninde sonunda can daha fazla dayanamıyor 

ve “Hıristiyanlığı kabul edeceğim. Çağırın papazı.” diyor. Ve araştırmacı son 
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cümleyi koyuyor: “Dehşetli zulüm ve çok çeşitli işkence hâlleri yüzlerce, 

binlerce…”
15

 

Evet, insanlık dışı zorbalık, işkence, ölüm gibi bin bir çeşit baskı 

vasıtasıyla Müslüman Pomaklara 1912-1913 yıllarında Hıristiyanlık dayatılıyor. 

Bu öyle dramlara, felâketlere sebep oluyor ki, yazarken insanın eli titriyor. Şu 

olaylar nasıl insanın eli titremeden yazılabilir? 

“Bazı felâketzedeler (meselâ esirler), fizikî işkencelerden kurtulmak için 

Hıristiyanlığı görünüşte kabul ediyor. Fakat kalpleri parçalanıyor. Bazıları 

papazlarla, yanlarında gezenlerle karşılaşmaktansa intiharı tercih ediyorlar. 

Savtişte köyünde Süleyman Bugutliev karısını ve iki çocuğunu baltayla kestikten 

sonra ipi boynuna geçiriyor…  

Çuren köyünden Muto Stranca “din değiştirme sırasında tutuklanmış ve 

dövülmüş. Bahane ise silâhı nereye sakladığını söyletmektir. Fakat asıl amacı 

anlayınca ailesini hazırlamak için bir akşam eve gitmesine izin vermelerini rica 

etmiş. Sabahleyin kendisini dış kapısında asılı, karısını, çocuklarını kesilmiş 

bulmuşlar…  

Vılkolar ailesinden Rakitovolu biri az kalsın ailesini yanan fırına 

atıyormuş, ancak yalının şiddetini görünce vazgeçmiş. “İmkânsız Hıristiyanlığı 

kabul edeceğiz!” demiş…  

Hâlbuki Razlog’un Banya köyünde 120 kişi birden yakılmıştır. Faik 

adında birisi, daha birkaç erkeğin yardımıyla kadınları, genç kızları bir eve 

toplayarak evi ateşe vermişler. Çepino’yu Hıristiyanlaştıran azgın papaz 

Kostantin Koev, “Faik’in kendisi de kadınlarla birlikte yanmış. Gezdiğim Razlog 

köylerinde külhan yerlerinde yanıp kül olmamış kadın belikleri, elbiseler, çocuk 

salıncakları, kundaklar gördüm.” diye yazıyor.
16

 

İki Yüz Elli Bin Müslüman Hıristiyan Yapıldı 
Pomakları zorla Hıristiyanlaştırma taraftarları bu trajedileri sadece onların 

fanatizmi ile izah ediyorlar. Sveti Sinod işkence yapıldığını kesinlikle inkâr 

ediyor. Yüksek rütbeli din görevlileri, hararetli Hıristiyanlaştırma taraftarlarına 

inanarak Mitropolit Maksim’e Pomakların Hıristiyanlığı tamamıyla gönüllü kabul 

ettiklerini, papazların canlı ve heyecanlı konuşmalarına inandıkları için 

aralarındaki nüfuzlu şahısların manevî etkisiyle Hıristiyan olduklarını, iddia 

ediyorlar.
17

 Ancak bu hareketin müteşebbislerinden birisi olan Pazarcıklı İvan S. 

Voyvodov istemeyerek yukarıdaki iddiaları yalanlıyor. O, İçişleri Bakanı 

Aleksandır Lütskanov’un kendisine verdiği “Pomakların Hıristiyanlaştırılmaları 

meselesini incelemek için ‘Yeni Kurtulan Yerleri’ dolaşma” görevini yerine 

getirmek amacıyla Rodoplar’a gidiyor. Tarih 13. 03. 1913. Voyvodov, 

Rodoplar’dan Bakana gönderdiği bir gizli raporda 250 000 dolayında Pomağın 

artık haçı öptüğünü bildiriyor. Fakat, diyor Voyvodov, yukarda yazdığım bütün 

vaftizler çok karışık olmuştur. Çoğu Makedon voyvodalarının veya bazı özel 

şahısların teşebbüsü ile yapılmıştır. Burada bir önemli olayı da anlatmak isterim. 
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Hemen hemen bütün Pomakların soyulup çıplak bırakıldıkları kesinlikle 

söylenebilir. Ellerinde avuçlarında hiç bir şey bırakılmamıştır. Köyleri yakılıp 

küle çevrilmiştir. Pomaklar açlıktan ve soğuktan kırılmaktadır. Erkeklerin büyük 

bir kısmı öldürülmüştür. Aileler bahtsız kadınların himayesine terk edilmiştir.”
18

 

Sveti Sinod oturumlarına ait Mart ayı tutanaklarına da 

Hıristiyanlaştırmanın nasıl yapıldığına dair gerçekler yansıtılmaya başlanmıştır. 

Çepelare enoryasından (bir papazın ruhani dairesi) papaz Hristo Marinov 

Mitropolit Maksim’e şunları bildirmektedir:  

“Barışçı hareketlerin arzu edilen sonucu vermeyeceğini anlayınca keskin 

ve yiğitçe cenge girdik. Darı-dere’de konuşlanan III. Sınır Bölüğü komutanına 

Çepelare muhtarından sözde on araba Pomak istemesini rica ettik. Mesele onları 

Hıristiyanlaştırmak idi.” 

Nasıl? Nasıl olduğunu anlamak güç değil. Çünkü papaz anlatıyor: 

“Hıristiyanlaştırma işleri daima zor gidiyordu. Hıristiyanlara daima 

dinlerinin hatırlatılması, onları kiliselere götürmek lâzımdı.”
19

 

Bazı yerlerde Hıristiyanlaştırma meselesinde alkolü de işe koşuyorlar. 

Arşimandrit Nikodim raporunda böyle bir hadiseyi anlatıyor: Topolovo 

belediyesinin İzvor köyünden Kadir ile Âdem’i içirmişler. Sarhoş olan bu iki 

Müslüman hem Hıristiyanlığı kabul etmiş, hem adını değiştirmiş. Mavrodi ve 

Georgi olmuşlar. Lâkin 10 gün sonra bölgedeki başka Pomakları da 

Hıristiyanlaştırmak için yardımları arandığında Âdem’in ailesiyle ormana kaçtığı, 

Kadir’in de saklaması için karısını ve kızını ona teslim ettiği anlaşılmış. 

Papazların çağrısına dört kişi icabet etmiş, onlar da Hıristiyan olmayı kabul 

etmemişler. Arşimandrit Nikodim onların ricalarının şu olduğunu yazıyor: “Bizi 

öldürün, kurşun parasını da vereceğiz, ancak dinimize dokunmayın!”
20

 

Erköprü’de çalışan papaz B. Hristov 4 Nisanda Pomakların direnişini görünce, 

“Onların hepsini Hıristiyan yapmak için demir bir küsküye ihtiyaç vardır. Sonra 

Allah’ın kelâmı (İncil) akıllarını başına getirecektir.” sonucuna varıyor.
21

 

Bu Bâzîcede Türkler’de Yandı 

Pomak asıllı Müslümanları Hıristiyanlaştırma çirkinliğinin başka bir tarafı 

da var. Kral ve hükümet tarafından desteklenen Sveti Sinod’un kararı Pomakların 

dinleri ve adlarının değiştirilmesi içindir. Fakat bu ateşte Pomaklar arasında 

yaşayan birçok Türk de yanmıştır. Daha Osmanlı-Rus Savaşı esnasında başlayan 

Türkleri de Hıristiyanlaştırıp adlarını değiştirme hareketi Balkan savaşları 

esnasında büyük hız kazanmış ve alanı genişletilmiştir. 

Birkaç örnek: 

Sveti Sinod’un 17. 01. 1913 tarihinde yaptığı oturuma ait bir numaralı 

tutanakta Nevrokop Mitropolitliğinden gönderilen bir raporun okunduğu 

bildiriliyor. Bu rapora göre, Nevrokop havalisinden üç Türk köyü de 
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Hıristiyanlığı kabul etmiştir.
22

 Türklerin de zorla Hıristiyanlaştırıldıklarını 

gösteren başka deliller de vardır. Hatta ve hatta Pomakların Hıristiyan olduğunu 

gören birçok Türkün Bulgarların dinini zorlanmadan ve tamamıyla kendi arzusu 

ile kabul ettiklerini iddia edenler de az değildir. Çepino havalisinde Pomakları 

Hıristiyanlaştırmanın en ateşli taraftarlarından birisi olan tüccar Georgi Nakov, 

Peştera’da bir Türkün kendisine gelip Hıristiyanlığı kabul ederken tanıklık 

yapmasını rica ettiğini söylemiştir. 

Smolyan sancağının birçok köylerindeki Türkler de Pomaklarla beraber 

Hıristiyanlaştırılmışlardır. Birçok kaynak, Karabulak (Borino), Karlık (Slaveyno), 

Rojen, Karakulas, Eğri-dere, Kırcaali taraflarında yüzlerce Türkün de adının 

değiştirildiğini göstermektedir.
23

 Araştırmacı Salih Bozov, Gövren, Grohotno ve 

Karabulak köylerinde en az 3 bin kadar Türkün de adının ve dininin 

değiştirildiğini iddia etmektedir.
24

 

Türkiye Başbakanlık, Genelkurmay ATASE Başkanlığı ve Ankara 

Üniversitesi Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü arşivlerinde de Balkan savaşlarında 

Rodoplar’da Pomak ve Türklere uygulanan insanlık dışı din, dil, ad değiştirme 

zulmü hakkında birçok belge bulunmaktadır. Bu belgeleri inceleyen araştırmacılar 

şu kanaate varmışlardır: 

“Bulgar hükümetleri 1878’den itibaren Bulgaristan’daki Türklerin 

sayısını azaltıp Bulgarları ekseriyet kılmak amacıyla soydaşlarımızı 

Bulgarlaştırmaya gayret etmişlerdir. Bulgarlar, Türklerin Bulgarlaştırılmaları için 

öncelikle Müslümanlığı terke ve Hıristiyanlığı kabule zorlamışlardır. Bu amaca 

uygun ilk adımları camileri tahrip etmek ve kiliseye çevirmekle atmaya 

başlamışlardır. Bunu da ikinci bir adım olarak Türkleri vaftiz ederek 

Hıristiyanlaştırmak takip etmiştir. Hıristiyanlaştırılmış Türklerin “dini bütün” 

Hıristiyan olmaları için kiliseye dönüştürülmüş camilerde Hıristiyan ayinlerine 

zorla tâbi tutmak ise üçüncü bir merhaleyi teşkil etmiştir.”
25

 

18. 07. 1913 tarihinde Başkumandanlık Vekâletine arz edilen ve Enver 

Paşa’nın parafını taşıyan bir raporda şöyle bilgi verilmiştir: 

“Kırcaali ve Gümülcüne cihetlerinde kaim olan Bulgar eşkıya çeteleri 

hâlâ İslâm ahalisinden kiliseye tahvil edilmiş olan camilerine her Pazar günü 

Hıristiyan ayini üzerine ibadet için gitmezlerse her defa için on beşer (altın) lira 

cezâ-yı nakdî almakta ve bu hususta ısrar edenleri gizlice idam etmekte oldukları 

maruzdur.”
26

 Gümülcüne bölgesinden Bulgar hükümeti kuvvetlerinin çekilmesi 

üzerine, bunların yerini Bulgar eşkıya çetelerinin aldığı, bu çetelerce önceleri 

kiliseye dönüştürülmüş olan camilerde Müslümanlara zorla Hıristiyan ayinleri 

yaptırıldığı, Hıristiyan ayinine gitmek istemeyenlerden her defası için 15 altın lira 

ceza alındığı ve gitmemekte ısrar edenlerin ise gizlice idam edildikleri 

anlaşılmaktadır. 
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1877 yılından 1913 yılının sonuna kadar sistemli olarak devam eden 

asimilasyon uygulamalarının ne derece şiddetli oldukları konusunda fikir vermek 

gerekirse, yalnızca 1913 yılında yapılan Bulgarlaştırma (kız alıp kız verme, din ve 

isim değiştirme) faaliyetlerine ilişkin olan kaynaklara bakmak yeterli olacaktır. 

“… İşte böylelikle 111 bin 840 Müslüman’ı Hıristiyan yaptılar ve her 

birinin isimlerini değiştirip Petko, İvan, Marko isimleri verip vaftiz töreni 

yaptılar. Çaresizlerin başlarına şapkalar giydirilip kız almak kız vermek 

mecburiyetinde bulunduruldular.”
27

 

Doktor Cemil, 1970 yılında İstanbul’da çıkardığı “Bulgar Vahşetleri, 

İntikâm, Evlâd ve Ahfâda Yâdigâr” başlıklı incelemesinde Genelkurmay ATASE 

Başkanlığı Arşivinden aldığı birçok belgeleri yorumlamaktadır. 

“Kaynaklarımız, diyor Doktor Cemil, Razlık (Razlog), Nevrokop, Petriç, 

Drama civarlarında komitacıların Hıristiyanlaştırma faaliyetlerinden ve katliam 

ile tahribatından dehşetle bahsetmektedir. Şöyle ki; 

…Razlık, Nevrokop ve Petriç kasabalarındaki din kardeşlerimizi dahi 

Bulgar yapmak için papazlar sevk eylediler. Kabul etmeyenleri ise bir suret-i 

fecîada (korkunç bir şekilde) şehit eylediler. Umumiyetle dahi kâmilen (tamamen) 

katleylediler. Nevrokop ile Drama arasında bulunan köylerin ahalisinin büyük ve 

küçük, kadın ve erkek cümlesini dahi bu zalim Bulgar komitacılarıyla yerli 

Rumlar tarafından kâmilen katledilip malları yağma, köyleri dahi ihrâk edildi 

(yakıldı).”
28

 

Sonunda noktayı koyalım. Bu vahşet nasıl bitti?  

Önce bu vahşetin Bulgarlar açısından çok kötü sonuçlar verdiğini ve 

vurulmak istenen hedefin çok geri teptiğini belirtmek lâzımdır. Bir defa 

Bulgarların inancına göre tek halkın evlâtları olan Hıristiyanlar ve Müslümanlar 

(Pomaklar) birbirleriyle sarmaş dolaş olup kaynaşacakları yerde tamamıyla 

ayrılmışlar, karşı cephelere geçmişler, aralarındaki uçurum asla kapanmayacak 

kadar derinleşmiştir. 

Pomakları zorla Hıristiyanlaştırmanın en önemli sebeplerinden birisi de 

onları Türklerden ve Türklükten koparmaktı. Asıl burada silâh tamamıyla geri 

tepti. Doğu Rodoplar’ın Kızılağaç (Kirkovo) belediyesine bağlı Sapdere (Bırzeya) 

ve Kosterinovo köylerinde yaşayan Pomakların ecdâdı vaktinde Türklerle 

karşılaşmamak için Gümülcine’ye kaçmışlar. Şimdi (1913) onların torunları 

Mestanlı Kaymakamına rüşvet vererek kendilerini bu ilçeye almasını, böylece 

Hıristiyanlıktan kurtarmasını rica etmişlerdir. Türkçe bilmeyen bütün Pomak 

köylerinde Türkçe kursları açılmıştır. Dinini ve adlarını hemen alan Pomaklar, 

genç-yaşlı, kadın-erkek bu kurslara yazılmışlardır. İslâm dinini, etnik kimliğini 

ancak Türklük sayesinde koruyabileceklerini tez anlamış Pomaklar. 

Pomakların çoğu başlarına gelen Hıristiyanlaştırma felâketinin Allah 

tarafından kendilerine bu dünyada verilen bir uyarı, ceza olduğunu kabul ederek 

İslâmiyet’e daha büyük bir ihlâs ve teslimiyetle sarılmışlardır. 
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Din ve isim değiştirme felâketi Pomaklar arasında Türkiye’ye göç 

hareketini de çok hızlandırmıştır. Caniliğin durdurulmasına, hükümetin böyle 

hareketlerin artık hiçbir zaman tekrar etmeyeceğine dair teminat üstüne teminat 

vermesine rağmen, umudunu yitiren gözü dolmuş Müslümanlar çar-nâ-çar 

Anadolu’nun yolunu tutmuşlardır. 

Pomak Soykırımını Kim Başlattı, Kim Durdurdu? 

XIX. yüzyıllın sonlarında XX. yüzyılın başlarında tekrar kurulan Üçüncü 

Bulgar Devleti, Pomak Müslümanların Hıristiyanlaştırılması ile alnına kara bir 

leke sürdü. Ne yazık ki, XX. asra bu leke ile giren Bulgar devleti XX. asrı daha 

büyük bir leke ile kapattı. Yüzyılın başlarında sadece Pomakları (resmen) 

Bulgarlaştıran yönetim, asrı bütün Müslüman azınlıkları (Türkler, Pomaklar, 

Romlar, Tatarlar) zorla Bulgarlaştırmakla bitirdi.  

Bulgar tarihçiler hâlâ şu konuyu tartışıyor: Balkan Savaşları yıllarında 

Pomakların dinini ve ismini kim değiştirdi? Bugüne bugün aşırı milliyetçi 

tarihçiler, Rodop Müslümanlarının dinlerini ve isimlerini geri veren Vasil 

Rodoslavov Hükümetini suçlamaktadırlar. İlço Dimitrof, Petır Petrov, Nikolay 

Mizov, Bojidar Dimitrov v.s. Pomakları bu kadar masraf, kan dökme pahasına da 

olsa tam Bulgarlaştırıp Hıristiyanlaştırmışken geri dönülmesini sert bir dille 

yermektedirler. Onlara göre 4. 07. 1913 tarihinde (Birinci Balkan Savaşı’ndan 

sonra) Bulgaristan’ın dümenine geçen Dr. Vasil Radoslavov ertesi yıl (Şubat 

1914) yapılacak olan genel seçimlerde Pomakların oylarını kazanıp daha 5 yıl 

hükümet koltuğunda kalabilmek için bu işi yapmıştır. 

Ancak kaynaklara, belgelere bakıldığında bu işin böyle olmadığı hemen 

görülecektir. Dr. Vasil Rodoslavov, Pomakların dinlerini ve isimlerini demokrat 

görüşlerinden dolayı, içinden geldiği için iade etmemiştir. Birtakım objektif 

olayların gelişmesi onu Pomaklara din serbestliği vermeye mecbur etmiştir. 

Bu olayların başında, pek tabii, Osmanlı Devleti’nin kendisi için çok ağır 

olan o bunalım yıllarında Rodop Müslümanlarına arka dayak çıkması 

gelmektedir. Bâb-ı Âlî, Bulgar askerlerinin Çatalca’ya dayandıkları tehlikeli 

günlerde dahi Rodoplu din kardeşlerinin dramatik yazgısıyla meşgul olmaktan 

asla vazgeçmemiştir. Birinci Balkan Savaşı’nın bitiminde 29. 09. 1913 tarihinde 

İstanbul’da imzalanan Türk-Bulgar Barış Anlaşması’nda Pomak meselesi esas 

yeri almıştır. Bulgar hükümeti Pomakların isimlerini ve dinlerini geri verip tam 

bir vicdan serbestliği sağlayacağını vaat etmeyince Antlaşma imzalanmamıştır. 

Hatta diyebiliriz ki, Osmanlı, Pomaklara din hürriyeti sağlama karşılığında Batı 

Trakya’yı Bulgarlara terk etmeye razı olmuştur. 

İstanbul Sözleşmesinden sonra iki devlet arasında diplomatik ilişkilerin 

yeniden kurulması sebebiyle Sofya’ya gönderilen Osmanlı Sefiri Fethi Bey 

(Okyar) ve Askerî Ataşe Kurmay Yarbay Mustafa Kemal, Pomak meselesini 

“yakın izlemeye” almışlardır. Durumu Bulgar hükümeti önünde protesto ederek 

sert üslupla yazılı bir nota vermişlerdir. Notada, sürdürülen baskılar durdurulmaz 

ise, Osmanlı Devleti’nin misillemede bulunacağı belirtilmiştir. Notayı hazırlayan 



Mustafa Kemal, daha sonra olay yerine giderek incelemeler yapmış ve kararlı 

girişimin olumlu sonuçlarını görmüştür.
29

 

Böyle sert notalarla, yakından takiplerle Osmanlı Hükümeti Bulgaristan’ı 

İstanbul Antlaşması’nın gereklerini yerine getirmeye zorlamış; hiçbir manevraya, 

taktiğe imkân vermeden, bütün Pomakların dinlerinin ve isimlerinin geri 

verilmesini sağlamadan, onlara tam vatandaşlık eşitliği temin etmeden kılıcı 

kınına koymamıştır. Bu deyimi sadece edebiyat olsun, diye kullanmıyorum. 

“Pomak meselesi” iki devlet arasındaki münasebetleri o kadar gerginleştirmiştir 

ki, İstanbul Batı Trakya’ya yürümek için hazırlıklar yapmak zorunda 

bırakılmıştır.  

“Pomak Meselesi” o bunalımlı yıllarda Bulgaristan’ın zaten çok sarsılmış 

önemli iç meselelerinden birisi hâline gelmiştir. Bu işin en az üç boyutu vardır: 

1. Dobruca, Deliorman ve Gerlova Türkleri Rodoplar’daki Müslüman 

kardeşlerinin başına gelen felâketi çok geç öğrenmişlerdir. Fakat duyar duymaz 

hemen köylerde ve kasabalarda kalabalık mitingler, yürüyüşler teşkilatlandırarak 

hükümeti Pomaklara yapılan insanlık dışı zulmü hemen durdurmaya davet 

etmişleridir. Kaynaklar Hacıoğlu-Pazarcığı (Dobriç), Şumnu, Razgrat, İslimye, 

Yanbolu, Kırcaali ve Mestanlı’da kalabalık protesto mitingleri yapıldığını 

göstermektedirler. Birçok yerlerde “Pomak Komisyonları” kurularak halktan gıda 

maddeleri, giyim kuşam takımları toplanarak özel heyetlerle Rodoplar’a 

göndermişlerdir. Hele de Doğu Rodoplar’daki Türkler “Orman papazlarından” 

kaçmayı başaran felâketzedeleri aylarca evlerinde saklamış veya ormanlarda 

beslemiştir. Bulgar Hükümeti bu “Müslüman dayanışması” karşısında iç barışı 

koruyabilmek için geri adım atmak zorunda kalmıştır. Cemaat-i İslâmiyeler 

tarafından camilerde örgütlenen bu “Müslüman dayanışması’nın Başmüftülüğün 

el altından verdiği talimatlarla organize edildiğinde hiç şüphe yoktur. Hocazâde 

Efendi’nin Bulgaristan Müslümanları arasında böyle bir din kardeşliği 

dayanışması kurulmasında hizmetleri, katkıları olmuştur mutlaka.  

2. Birinci Balkan Savaşı’nda birleşerek Osmanlı Devleti’ne saldıran 

komşu memleketler (Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan, Karadağ ve Romanya), 

“Hasta adam”ın mirasını paylaşmakta birbirlerine girdiler. Yeniden topa, tüfeğe 

sarıldılar. Ama bu defa Osmanlı’ya karşı değil, birbirine karşı. İşte bu toptan 

birbirine koyma hengâmesinde “Pomak Meselesi” gene ortaya çıktı. Düşman 

kardeşler birbirine karşı savaşta kendi memleketlerinde hazırlayıp 

silâhlandırdıkları “Pomak çeteleri’ni Rodoplar’a salıverdiler. Bulgar hükümetleri, 

Rodoplar’daki Pomak, Rum ve Türk çeteleriyle yıllarca uğraştı. İç barışı 

sağlamak için Pomakların dinini geri çevirmek, onlara vatandaşlık hakkı tanımak 

zorunda kaldı. 

3. Rodoplar’da din ve isim değiştirme meselesinin altında yatan ana 

sebeplerden birisi, bu Müslümanları Türkiye’nin etkisinden kopararak Bulgar 

ulusuna katmak, Anadolu’ya göç hareketini önlemekti. Hâlbuki tam aksi oldu. 

Canını kurtarabilen soluğu Gümülcüne, İskeçe, Selanik, Edirne, İstanbul’da aldı. 
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Büyük göçün önüne geçmek, Rodoplar’ın boşalmasını önlemek için bu bölgede 

yaşayan Müslümanlara eşit haklı ve serbest dinli vatandaşlar oldukları teminatını 

vermek lâzımdı. Bu da ancak Pomakların eski dinlerini ve isimlerini iade etmek 

ile olurdu. 

“Pomak Meselesinde Osmanlı Devleti’nin teşebbüsü ile oluşturulan 

dünya kamuoyunun rolünü de küçümsememek lâzımdır. Bu meseleye Avrupa 

basını el atmıştır. Moskova, Kiev, Berlin, Viyana, Londra, Paris gazeteleri resmî 

Bulgar Ordusunun, eşkıya çetelerinin Bulgaristan’ın Rodoplar bölgesinde dinî ve 

etnik soykırıma giriştiklerine dair yazılar yazmışlardır. Rus gazetecisi S. Volski, 

Şubat 1913 yılında “Zaveti” dergisinde yayınladığı bir yazıda “Şu ana kadar Türk 

askerlerinin canavarlıkları hakkında çok yazıldı, ama okuyucularımız 

Hıristiyanların tecavüzleri hakkında çok az şeyler biliyorlar. Türk köylerinde ve 

kasabalarında vandalca suçlar işlendi’’, diye yazdı. İtalyan gazetesi “Sekulu”, 

Ukrayna’dan “Kievskaya misıl”, Belçika’dan “Dö Soar”, Fransa’dan “Mateu” ve 

saire gazeteler Balkan savaşlarında yerli Türklerin, Müslümanların nasıl asılıp 

kesildiklerine dair çok somut yazılar yazdılar. “Frankfurter Tsaytung” adındaki 

Alman gazetesi Osmanlı Devleti’nin hizmetinde çalışan Fransız jandarma 

müfettişinin bir raporuna yer verdi. Bu raporda Kavala ve Dedeağaç’ta Rum ve 

Bulgar gruplarının Türklere nasıl hücum ettikleri anlatılıyor: “Müslüman halk 

camiye sığınmak zorunda kaldı. Bulgarlar camiyi kuşattılar ve ateş açtılar. Açık 

kapısından içeriye bomba attılar. İçinde bulunanların hepsi öldü.”
30

  

Hastalıklardan, açlıktan ölenlerin sayısı da az değil. Sofya’da çıkarılan 

“Narod” gazetesi şunları yazdı: “Bugün Edirne korkunç bir tablo oluşturuyor… 

Bir tarafta bir kamara ölü insan… Öte tarafta yararlılar. Bu durum şehrin 

alınmasından sonra bir hafta daha devam etti. Bütün bunları gördükçe Bulgarlar 

bu kadar mı barbar, bu kadar mı merhametsiz, diye şaşıyorum!”
31

 

Savaş yıllarında kurşundan, açlık ve soğuktan on binlerce yerli sivil 

Müslüman-Türk ölmüştür. Ahalisinin çoğu Türk olan Kırcaali, Mestanlı, 

Koşukavak kazaları Bulgarlar tarafından zapt edilmiştir. Bu barışçıl, masum yerli 

halka karşı anlamsız, acımasız soykırım uygulanmıştır. Birçok Türk köyleri 

yakılıp yıkılmış, yağma edilmiş, yeryüzünden silinip süpürülmüştür. “Sekulu” 

gazetesinde Nisan 1913’te yayınlanan bir mektupta binlerce Türk evinin yakıldığı 

bildirilmektedir. Çeteciler, insanlıktan çıkmış hırsızlar evlere, camilere dalıyorlar, 

ellerine geçirdikleri her şeyi alıp gidiyorlarmış. Müslümanların tarlalarını işgal 

edip evlerine yerleşiyorlarmış. 

Balkan Savaşında, hele de Edirne’nin işgali sırasında Bulgarların eline 

düşen Türk esirlerinin durumu ise sivil Müslümanların durumundan çok daha ağır 

imiş. Bazı resmî kaynaklar 40-50 bin esir Türk askerinin yok yere, tamamen 

anlamsız katledildiğini bildirmektedirler. Meselâ, Eski Zağara’da 15-16 bin, 

Serez’de ise tek bir hadisede 10 bin esir Türk askeri öldürülmüştür. Yine 

Edirne’de Tunca adasında 5 bin esir askerin tamamı, Sarayiçi’nde 15 bin esir 

Türk askeri ve 5 bin sivilin ekserisi açlık, süngü darbeleri ve kurşunla şehit 
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edilmişlerdir. Yabancı gazetecilerin Bulgar Devleti aleyhinde böylece 

oluşturdukları dünya kamuoyu kendi hükümetlerini de harekete geçirmiştir. 

İngiltere, Fransa, Avusturya-Macaristan hükümetleri Sofya’daki elçileri 

vasıtasıyla Bulgar hükümetine müracaat ederek Rodop Müslümanlarına hayat 

hakkı tanınmasını, vicdan hürriyeti verilmesini istemişlerdir. Uluslararası durumu 

zaten çok zayıf olan Bulgaristan, bütün bunları göz önüne almasın olmazdı. 

(Kaynak yok) 

Netîcetü’n-netîce, Rodoslavov hükümeti içinden geldiği için değil, birçok 

iç ve dış etkenin tesiri ile Pomaklara dinlerini ve isimlerini iade etmek zorunda 

kalmıştır. Pek tabii, kendisi de “Pomakların kurtarıcısı” payesini elde etmiş, ertesi 

yıl yapılan seçimleri büyük bir çoğunlukla kazanarak koltuğunu 

kuvvetlendirmiştir. 

Pomak Müslümanlar 1913 yılında 7 ay devam eden Hıristiyanlaştırma 

felâketinden şöyle veya böyle kurtulmuşlar, sağ kalanlar yakılıp yıkılmış evlerine 

barklarına dönerek büyük kurtarıcı Allah Zülcelâl Hazretlerine şükür secdelerine 

kapanmışlardır. 

Pomaklar bugün de Mustafa Kemal Atatürk’ün kendilerini Hıristiyan, 

Bulgar olmaktan kurtardığı bilincindedirler. Büyük Atatürk’ü daima şükranla 

anmakta, kalblerinde taşımaktadırlar. 
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KUZEY YUNANİSTAN’DA DEĞİŞTİRİLEN 

TÜRKÇE YER ADLARI 

 

Eraslan CANDAN
*
 

 

Bu çalışmada; 19. yüzyılın ilk yarısından itibaren toprak kayıplarının 

başladığı Balkanlarda, Balkan savaşları sonrasında Türklerin çekildikleri 

topraklarda etnik temele dayalı devletlerin kuruluşu ile Türklerin isimlerini 

kendilerinin verdikleri yurtlarındaki yer adı değişikliğine bakılacaktır. Çalışmanın 

doğru sonuçlar vermesini sağlamak için bölgeyi sınırlı tutmak gerekliği ortaya 

çıkmaktadır. Biz de Kuzey Yunanistan bölgesinden, Türklerle özdeşleşmiş bir yer 

olan Selânik özelinde bu incelemeyi yapmayı tercih ettik. Bakacağımız şey bugün 

bu yer adlarının ne kadarının değiştirilmiş olduğu ve nasıl değiştirildikleridir. Bu 

incelemeye geçmeden önce Rumeli’ye geçiş, Selanik ve savaşlar sonrasında 

Selanik’e veda hakkında kısa bir tarihi bilgi verme gerekliliği duymaktayız. 

Rumeli’ye Geçiş 

Türklerin Balkanlar
1
’a geçişi XIII. yüzyılla başlatılamayacak kadar erken 

dönemlerde başlamış ve en yoğun ve kalıcı yurt ediniş Osmanlılar devresinde 

olmuştur. Osmanlılardan önce tarihte bir silsile halinde İskitler, Hunlar, Avarlar, 

Bulgarlar, Uzlar, Peçenekler ve Kuman-Kıpçaklar Balkanlar’a, sonraları Deşt-i 

Kıpçak olarak anılacak, Karadeniz’in kuzeyinden geçiş yapmışlardır. Batıya 

doğru olan bu hareket ve bazı yurt edinişler kalıcı olmamış, fatih fethedilen 

durumuna düşmüştür. Selçuklular döneminde Anadolu Türklerinin Balkanlara ilk 

yerleşmesi bir sığınma talebiyle gerçekleşmiştir. Bizans imparatorunun tahsis 

ettiği Dobruca’ya geçen Türkler burada oba ve kasabalar kurmuştur. Bunlardan 

bir kısmı daha sonra Anadolu’ya tekrar dönmek zorunda kalmış, kalanlar ise 

Hristiyanlaşmıştır.
2
 Batıya ve Balkanlara doğru olan son hareket Osmanlı 

ilerleyişidir ve en kalıcısı da bu olmuştur. 

Balkan toprakları için Osmanlılardan itibaren Rumeli (Rum-ili) adı 

kullanılmıştır. Bizanslıların ülkeleri için kullandıkları Romania isminden 

devşirilerek elde edilen bu isim Osmanlıların Anadolu’ya karşı denizin ötesinde 

Bizanslılardan fethettikleri bölgeler için kullandıkları bir isim olmuştur.
3
 

Rumeli’ye geçiş Batı Anadolu’ya yerleşen beyliklerin akınlarıyla 

başlamış Osmanlı’da Orhan Bey döneminde Bizans iç çekişmelerinden de 

yararlanılarak hız kazanmıştır. Bizans imparatoru taht kavgasında başarılı 

olmasını sağlayan Orhan Gazi’ye Çimpe (Çimbi/Cinbi/Tsympe) kalesini 
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vermiştir. 1352’de Çimpe Kalesi’ne yerleşen Süleyman Paşa burasını Balkanlarda 

yayılma için önemli bir köprübaşı olarak teşkilatlandırmıştır. Anadolu’dan 

getirttiği kuvvetleri yerleştirmiş ve böylece Osmanlı Rumelisi’nin çekirdeği 

kurulmuştur.
4
 Rumeli’nin fethinde uç sistemi uygulanmış, ele geçen bölgelere 

göçmen gruplar ve savaşçı Yörük grupları sevk edilmiştir.
5
 Bu bölgeler zamanla 

geliştirilerek bir sonraki uç beyliğinin hareket noktası haline gelmişlerdir. 

Rumeli’ye dönem dönem geçen Türk gruplar ve fethedilen bölgelere bir politika 

dâhilinde yerleştirilen nüfus ile Balkanlarda Türk varlığı giderek artmıştır. 

İstanbul alınmadan önce Balkanlar’da ilerleyiş için Edirne de başkent yapılmıştır. 

Timur’un Anadolu’da ilerleyişi ve Ankara Savaşı ile Türklerin Rumeli’ye geçişi 

daha yoğun olarak devam etmiştir. Rumeli, Osmanlı Devleti’nin ilk 

beylerbeyliğidir ve sonraki yüzyıllarda da en önemli beylerbeylik olarak dikkat 

çeker. 1475 tarihli bir kayda göre Rumeli’nin 17 sancağı vardır. Selanik bir 

sancak olarak 1534 tarihli bir resmi listede kaydedilir.
6
 XIX. yy'da Tanzimat 

Devri’nde Rumeli’nin idari taksimatı birçok değişikliğe uğramış ve küçük 

eyaletler teşkil edilmiştir. 1847 yılına doğru Üsküp, Bosna, Yanya, Selâniik 

eyaletleri kurulmuştur.
7
 

Rumeli'de ilerlemeyi sağlayan şey karışık ve bozuk siyasi durumlar iken 

kalıcı olmayı sağlayan şey de Osmanlı’nın politikalarıdır. Toprak politikası; 

Bizans ve Haçlıların getirdiği feodal toprak rejiminin ortadan kaldırılması ve 

arazinin miri esaslar dâhilinde işletmeye konulmasıdır.
8
 İskan politikası; başıboş 

göçebeler ya da bir köyün ve kasabanın sorunlu halkının imparatorluğun uzak bir 

bölgesine kaydırılması ve gönüllü göçün teşvikidir. İstimâlet politikası; kendine 

meylettirme, kendi tarafına kazanma anlamındadır ve Osmanlı kaynaklarında 

siyasi bir terim olarak kullanılmaktadır.
9
 

Selânik ve Selânik’e Yapılan İskânlar 

Selânik, bugün Thessaloniki olarak anılmakta olup Osmanlı 

coğrafyacılarınca “İstanbul’un bir parçası”, Yahudiler tarafından “şehirlerin 

anası” diye tanımlanır. 1912’ye kadar çeşitli ve çok kültürlü nüfusu ile 

kozmopolit bir özellik göstermiştir.
10

 Selânik, 1387’de Çandarlı Halil Paşa ve 

Gazi Evrenos’un önderliğindeki ordularla Türklerin eline geçti. Ancak Ankara 

savaşı ile dengeler bozulunca tekrar Bizans’ın hâkimiyetine girdi. 

1430’da ikinci bir kuşatma ile II. Murat devrinde Selânik tekrar Türklerin 

eline geçti. I Murad devrinden itibaren Batı Anadolu bölgesindeki birçok Yörük 

(Türkmen) aşireti Serez, Drama, Kavala, Gümülcine, Dimetoka, Selânik, 
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Manastır gibi bölgelere yerleştirildi. Osmanlıların vergi nüfusunu tespit için bu 

bölgelerde yaptıkları sayımlara bakıldığında Tanrıdağı, Selânik, Ofcabolu 

Yörükleri gibi birçok Türkmen aşireti ve bunların yerleşik hayata geçmiş olan 

kısımları açıkça görülür.
11

 
12

 

1492’de İspanya’dan kovulan Müslümanlar ve Yahudiler Osmanlı 

topraklarına yerleştirildiler, Yahudilerin önemli bir kısmı da Selânik’e 

yerleştirildi. Avrupa’nın diğer şehirlerinden gelen göçlerle Yahudi nüfusu 

zamanla oldukça artmaya başladı. XVII ve XVIII. yy'da ise bu oran Müslüman 

nüfus lehine gelişme gösterdi. Türklerin fethinden sonra ve diğer göçlerle Selânik, 

20.yüzyıl başına kadar hem kozmopolit bir özellik göstermiş hem de ticarette 

etkin bir şehir olmuştur. Selânik hakkında birçok bilgin, hacı, siyaset adamı ve 

aralarında Evliyâ Çelebi’nin de olduğu gezgin tarafından kayıtlar düşülmüştür. 

Selânik’e ait 1900 tarihli bir kayda göre burada 98 köy bulunmaktaydı. 

Şehrin nüfusunun % 47’si Yahudi, % 22’si Türk, % 14’ü Rum, % 8’i Bulgar ve 

kalan % 9’u da diğer topluluklardan oluşuyordu. 98 köyün 47’si Türkçe ad 

taşımaktaydı ve bunlar XV. yüzyılda Türk kolonistler tarafından kurulmuştu.
13

 Bu 

köylerle ilgili olarak Tayyib Gökbilgin’in Rumeli’de Yörükler, Tatarlar ve Evlâd-

ı Fatihân adlı kitabına bakılcak olursa genellikle Yörük, Doğancılar, Saruhanlu, 

Anadolu, Germiyanlı, Tatar ve Danişmend gibi isimler aldıkları görülür.
14

 Ayrıca 

tahrir defterlerinde yer alan köy isimleri, Anadolu’nun neresinden, hangi 

beyliklere mensup Türk oymak, boy ve aşiretlerinin Rumeli’ye geçmiş olduklarını 

göstermesinin yanı sıra, bunların nasıl bir sistem çerçevesinde Balkanlara 

yerleştirildiklerinin açıklaması bakımından da önemlidir. Bu isimlerin hemen 

hemen hepsi Oğuz boylarına ya da Anadolu’daki yer adlarına aittir.
15

 Yeni yurt 

tutulan topraklara eski yurda ait adların taşınması, kültürün devamlılığı “Vatan ile 

Göç Ediş” olarak tanımlanabilir.
16

 

Balkan Savaşları 
XVIII. yy’da gelişip XIX yy’da Avrupa kıtasının her tarafına yayılmış 

olan milliyetçilik ve ulus devlet anlayışı er geç Osmanlının da kapısını çaldı ve 

Avrupa’daki Osmanlı topraklarının bir bir düşmesi için başlangıç fitili oldu. 

Balkan milliyetçilikleri Balkan milletlerinin kendi içlerinde oluştuğu kadar 

dışarıda da geliştirilip desteklenmişlerdir. Slav kavimleri ideolojisini bilimsel 

kimliğin araştırılması ve siyasi destek yönünden Çekler ve Ruslar besledi. 
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Yunanlıları ise bütün Avrupa bilimsel, mali, siyasi hatta askeri yönden destekle 

miştir.
17

 

Balkan Harbi sırasında Selanik, Osmanlı’nın Batı Cephesinde 

bulunuyordu. Sırpların ve Yunanlıların taarruzu neticesinde Selanik şehri, 9 

Kasım 1912’de teslim oldu. Bu durum kısmen şehirde yaşayan kozmopolit halkın 

istekleri, kısmen de Kolordu Kumandanı Hasan Tahsin Paşa’nın gafleti 

neticesinde gerçekleşmiştir. Selanik 10 Ağustos 1913’te imzalanan Bükreş 

Antlaşması ile resmen Yunanistan’a bırakıldı.
18

 Balkan Savaşları sonrasında, 

Balkanların siyasî haritası önemli ölçüde değişti. Bu yeni haritada Romanya'nın, 

Sırbistan'ın, Yunanistan'ın hudutları tamamen, Bulgaristan'ın hududu kısmen 

Bükreş Antlaşması ile belirlendi.
19

 Osmanlı Devleti, Balkan Savaşları sonunda 33 

vilayet, 158 ilçesini kaybetti.
20

 

Yunanistan’dan Göç ve Selânik’e Rum İskânı 
Yunanistan’dan ilk göçler Osmanlı topraklarında ilk olarak bağımsız bir 

devlet olan Yunanistan’ın 1830’da ilanı ve kuruluşu ile başlamıştır. Mora ve 

Attike yarımadası ile Eğriboz adasındaki Türkler bu ilk dalgada Osmanlı 

topraklarına göç ettiler.
21

 Ardından 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı ile ikinci bir 

göç dalgası Anadolu’ya hareket etmiştir. Balkan Savaşları ile yeni bir göç dalgası 

başladı. Türk ve Yahudi nüfusun bir kısmı savaş döneminde kaçmış ya da 

Türkiye’ye göçmüştü. 1913 Bükreş Antlaşması ile Türk idaresi altında yaşamak 

istediğini belirten şehir halkının ve özellikle Yahudilerin protestolarına rağmen 

Selânik, Yunan Devleti’nin bir parçası kabul edildi. 1922-1923’te Trakya ve Batı 

Anadolu’dan gelen on binlerce Rum mülteci Selânik’e aktı. 100.000’den daha 

fazlası Lozan Antlaşması sonrası gerçekleşen nüfus mübadelesi sonucu Selânik’e 

yerleşti. Aynı dönemde Türk nüfusunun tamamı, Yahudi ve dönmelerin çoğu 

Türkiye’ye göç etti. 1928’de Selânik’te 251.000 kişi yaşıyordu. Bunların % 81’i 

Rum’du.
22

  

 

Yer Adlarını Değiştirme Hareketi ve Selânik 

I. Dünya Savaşı sonrasında Yunanistan sınırları içine katılan 

topraklardaki köy ve kasabaların, dağ, akarsu ve göl gibi coğrafi adların büyük 

çoğunluğu Yunanca değildi. Daha 1909 yılında yer adları için bir devlet 

komisyonu kuruldu ve bu komisyon 10 Ekim 1909 tarihinde yayımladığı bir 

genelge ile Yunanistan’daki köy ve kasabaların yabancı adlarının Yunancaları ile 
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değiştirilmesine karar verildiğini ilan etti. Türk-Yunan savaşı nedeniyle yer 

adlarının değiştirilmesi kararı tam olarak uygulanamadı. Yer adları ile ilgili 

kapsamlı değişiklik ancak Türk-Yunan nüfus mübadelesinin büyük ölçüde 

gerçekleştirilmesinden sonra yapılabildi. 17 Eylül 1926 tarihinde toplanan 

Yunanistan Ulusal Toponomi Komisyonu yeni bir karar aldı. 21 Eylül 1926 tarihli 

komisyon kararı resmi gazetede yayımlanmasından sonra eski yer adlarının 

kullanılmasının kesinlikle yasaklanmasını öngörüyordu. Bu karar doğrultusunda 

hızlı ve yoğun bir çalışma başlatıldı ve mevcut yerleşim yerlerinin % 78’inin 

adlarının değişimi daha 1926’da tamamlandı.
23

 

Bu bilgiler ışığında Yunanistan’da değiştirilen yer adlarına bakalım. Başta 

belirttiğimiz üzere çalışmanın dar bir alana yönlendirilmesi daha sağlıklı sonuç 

vereceğinden Balkan Türklüğü için önemli bir merkez olan Selanik’in terk 

edilmesinden sonra burada değişime uğrayan yer adları üzerinde durulacaktır. Yer 

adlarının tespiti konusunda bize bu alanda yapılmış çalışmalar yol gösterici oldu. 

M. Türker Acaroğlu’nun Balkanlarda Türkçe Yer Adları Kılavuzu
24

, T. H. 

Smovski’nin
25

 ve Lozan Mübadilleri Vakfı’nın hazırladıkları
26

 atlaslar 

çalışmamıza temel oluşturdu. Atlaslarda verilen haritalardan günümüze daha 

yakın olan ve bugünkü idari taksimatı da gösteren Lozan Mübadilleri Vakfı’nın 

atlasındaki haritalar (Harita I-II) ve yer adı listesi kullanılmıştır.  

Öncelikle eldeki bu listeden çıkarılan bazı sonuçları aşağıya kaydedelim: 

1. Selânik merkezine ait 256 yerin 53 tanesi terk edildikten 

sonra Yunanlılar tarafından da ya hiç kullanılmamış ya da II. Dünya 

Savaşı ve Yunan İç Savaşı’nda tahrip olmaları dolayısıyla Yunanlılar 

tarafından da daha sonra terk edilmiştir. Buralar daha çok küçük yerleşim 

birimleridir: Karali-Karali, Aydolu-Aytoulou, Dereli-Potami 

2. Bugün kullanılmayan yerleşim birimlerinden 25’inin adı 

değiştirilmiştir. Demek ki belli bir döneme kadar Yunanlıların da 

kullandıkları muhitler olmaya devam etmişlerdir: Akpınar-Asprovrisi, 

Kütükçü-Vathoulo, Mustafça-Vasiliko, Yoluşlu-Exalofos 

3. Yer isimlerine göre
27

 256 yerleşim biriminden 54’ü 

Türkler geldiğinde zaten yerleşikliğin olabileceği yerlerdir ve bunların 
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isimleri Türkler tarafından neredeyse hiç değişikliğe uğratılmamıştır: 

Akrogiali-Akrogiali, Triandria-Triandria, Stavros-Stavros 

4. Yer isimlerine göre 20 yer Türkler geldiğinde yerleşimin 

olması beklenen yerlerdir ve bunların isimleri Türkler tarafından 

Türkçenin ses yapısına uygun hale getirilerek değişime uğratılmıştır: 

Ayvasil-Agh. Vasilios, Gelemerye-Kalamaria, İstiban-Stefanina, 

Selanik-Thessaloniki 

5. Yer isimlerinden hareketle 145 yer; ya ilk olarak Türkler 

tarafından kurulmuştur ya da artık nüfusun çoğunluğunun Türklerden 

oluştuğu izlenimini vermektedir: Adamköy-Adam, Durmuşlu-

Durmuşlu, Saray-Scholari, Otmanlı Mh.-Mavrorachi 

Şimdi, ilk olarak Türklerin iskâna kazandırdığını düşündüğümüz yerlerin, 

Türklerin terkinden sonra Yunanlılar tarafından ne yönde değişikliğe 

uğratıldıklarına bakalım. Eldeki listeye göre 145 yer adının ilk olarak Türkler 

tarafından iskâna açıldığı düşünülmektedir. Bu isimlere bakıldığında isim verme 

geleneğinde bazı esasların olduğu görülmektedir. Geçmiş kayıtlara bakıldığında 

bu daha açık bir şekilde görülecektir. Örneğin Balkanların fethi ve buraların 

iskânı sırasında yer adları için şu usuller kullanılmıştır: 

 Göçebe Yörük grupların isimlerinin verilmesi 

 Anadolu’da bir yer adıyla alakalı yerleşik veya göçebe topluluğa 

ait isimlerin verilmesi 

 Meşhur askeri önderlere ait isimlerin verilmesi: 

 Osmanlı askerî sınıf mensuplarına ait isimlerin verilmesi 

 Şahıslara, bir zaviye veya vakfa ait isimlerin verilmesi 

 Coğrafi görünüşe veya iktisadî duruma göre isimlerin verilmesi 

Selânik bölgesi için elimizdeki yer adı listesine göre biz de yer adı verme 

geleneği konusunda şu sonuçlara vardık: 

 Coğrafi görünüşe göre verilen yer adları: Akpınar, Aktoprak, 

Çayır, Ayova, Dereli, Gölbaşı, Gündoğular, Güvezne, Kavalar, 

Kayalı, Pınarca, Yaylacık 

 Renklere göre verilen yer adları: Kızıllı, Sarıca, Sarıömer, 

Sarıyar 

 Bir etnik gruptan ilham alınarak verilen yer adları: 

Boşnak/Bosna, Macarlı, Urumlu 

 Mimarinin öne çıkarılarak verildiği yer adları: Cami Mahallesi, 

Kiliseli 

 Kişi adının temel oluşturduğu yer adları: Davutbali, Davutça, 

Davutlu, Durmuşlu, Karacali, Kara Ömerli, Mustafça, Otmanlı 

Mahallesi, Turhanlı 

 Bitki veya hayvan isimleri ile oluşturulan yer adları: Karga Mh., 

Kartal Tepesi, Kavak, Kavaklı, Tekeli 

 Anadolu’da bir yer adıyla alakalı yerleşik veya göçebe topluluk 

kaynaklı yer adları: Menteşeli 



 Askeri istihkâm dolayısıyla verilen yer adları: 

Topçular/Topçu/Topsin, Topalti 

 İktisadî kaynaklara göre verilen yer adları: Çiftlik, Kütükçü, 

Pazar, Saraç, Yüncüler, Doğancı 
 

Selânik’te ilk iskânının Türklerce yapıldığını düşündüğümüz 145 yer 

adının Balkan Savaşları ve Mübadele sonrasındaki yer adı değiştirme 

hamlesinden sonraki bugünkü durumları ile ilgili vardığımız sonuçlar şöyledir: 

1. 106 yer adı önceki isimlerle bağlantısı olmayan tamamen 

farklı bir adla değiştirilmiştir: Alçılı-Mesopotamo, Araklı-Iraklio, 

Çiftlik-Agh. Haralombos, Çil Mahallesi- Agios Konstandinos, Eğri 

Bucak- Neo Apolonia,  
2. 1 yer adının asıl biçimi kısaltılarak kullanımına devam 

edilmiştir: Adamköy-Adam 

3. 15 yer adı coğrafi bir özellik, renk, sesle ilgili bir isme 

sahip olduğundan anlamı aynen korunarak Yunancaya 

çevrilmiştir:Aktoprak–Asprochoma, Alanlı-Plateia, Ayova-

Akropotamos, Balafça/Balavca-Kolchikon, Büyük Beşik–Megali 

Volvi, Dereli-Potami, Gölbaşı-Akrolimnia, Gündoğular–Anatoliko, 

Kayalı-Vrachia, Kırcılar-Adendro, Kızıllı–Partheni, Kayalı–Vrachia, 

Kukluca–Evosmos, Küçük Beşik-Mikri Volvi, Öğrek-Peristeronas, 

Sarıyar-Hrisavgi 
4. 3 yer adı Türkçe telaffuza yakın çeviri yapılarak 

Yunancaya değiştirilmiştir: Aydolu/Aytulu-Aytoulou, Tağarcı – 

Tagarades, Kavalar – Kavalari 
5. Mübadele ile Selânik’e yerleştirilen Rumların 

Anadolu’daki bir adı verdikleri yerler: Araplı-Nea Magnisia 

Sonuç olarak Türkler tarafından ilk iskâna açıldığını düşündüğümüz 145 

yerleşim biriminden toplamda 126’sının, birbirinden farklı değişikliklere 

uğratılmış olması % 86’lık bir oranla neredeyse hiç Türkçe isim kalmayacak bir 

değişikliğe gidildiğini gösterir. Ayrıca değiştirilen 126 isimden geriye 

değiştirilmeden kalanların ise zaten artık kullanılmayan yerleşim birimleri 

oldukları dikkate alınmalıdır. Balkan Savaşları, I. Dünya Savaşı ve İstiklal 

Harbinden sonra Osmanlı topraklarından kopan bütün milletler gibi Yunanlılar da 

etnik temelli bir devlet kurma yolunda ilerlediler. Bunun için birçok insan göçe 

zorlandı, mübadele antlaşması ile iki milyon insan daha yerlerinden edildi ve 

geçmişe dair izler silinmeye çalışıldı. Yukarıdaki değerlendirmelerde 

gördüğümüz gibi bir bölgeyi yurt edinmiş halkın izlerini silmenin en etkin yolu 

onların varlığının en temel unsuru olan dil ve kültür unsurlarına son vermektir. 

Uluslar arasında yaşanan bu tür anlaşmazlıklarda her zaman olduğu gibi 

Yunanlılar da çok farklı davranmamış ve Kuzey Yunanistan bölgesinde, yaşayan 

Türkçe isim bırakmamak için ellerinden geleni yapmışlardır. 

 

 



 

               Harita I – Selânik (Batı) 
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                                                  Harita II Selânik (Doğu)
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28 Güvenç, Sefer, Kuzey Yunanistan Yer Adları Atlası, Lozan Mübadilleri Vakfı 2010 s. 40 
29 Güvenç, Sefer, Kuzey Yunanistan Yer Adları Atlası, Lozan Mübadilleri Vakfı 2010 s. 41 



Harita III - XVI. Yüzyıl ortalarında Rumeli Yörük gruplarının Ocak 

Dağılımları
30
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KOSOVA MİTROVİÇA’SININ TÜRK AĞIZININ BAZI SES 

ÖZELİKLERİ 

 

Suzan D. Canhasi
*
 

 

Mitroviça Türk ağzın gelişmesi Türk’lerin oraya yerleşmesinden sonra 

başlamıştır. Bu gelişme XV yy’ın ikinci yarısında meydana gelmiştir. Söz konusu 

gelişme çok uzun ve bileşik bir süreçten geçmiştir. Mitroviça’da yıllarca beraber 

yaşayan çeşitli halklar bu sürecin hangi yönde gelişeceğini önemli derecede 

etkilemişlerdir. Çünkü halklar arasında beraber sürdürülen hayat, aşağıda sözünü 

edeceğimiz dili yani konuşma dilimizi büyük ölçüde etkilemiştir. Bu diller 

arasında ki etkileşim söz alışverişi çok olmuştur., fakat böyle bir olay diller 

arasında değil hayatın toleransından beraber yaşamanın mecburiyetinden 

olagelmiştir. Mitroviça Türk ağzının şekillenmesine diğer faktörler de etki 

etmiştir. MTA’nin son zamanlara kadar Türkiye Türkçesiyle çok az dil ilişkisi 

vardı. 

1952’lerden başlayarak önce ilk okulların daha sonra orta okulların Türk 

dilinde açılmasıyla ve her iki derecede ki okulların ara vererek çalışmasıyla MTA 

ilk defa kendi tarihinde Türkiye Türkçesiyle temas etme fırsatı bulmuştur. O 

yıldan sonra okullar, kitaplar ve çeşitli basın ve yayın araçlarıyla Türkiye 

Türkçesi MTA’nı etkilemeye başlıyor. 1956’da Türkiye’ye başlayan ve bugün de 

devam eden göç Mitroviça’da yaşayan Türklerin sayısal azalmasına sebep 

olmuştur. Türk halkının bu kentte azalmasına halklar arasında ki karışık evlilikler 

de etki etmiştir. Böylece Türklerin azalmasıyla Mitroviça’da Türk dilinde ki orta 

okul kapanmıştır. İlkokula gelince ne yazık ki burda da öğrenci sayısı epeyce 

azalmıştır. 

Tüm bu söylediklerimize rağmen MTA kendi gelişme sürecini devam 

etmiş, kendi fizionomisini, şeklini bozmadan korumuş, çok ilginç olan kimi 

gramer ögelerini bugün bile koruduğunu söyleyebiliriz. Bu çalışmamızda MTA’ın 

fonetik özelliklerini sizlere aktarmaya çalışacağız. 

 

Ünlülerde (Vokallerde) Değişme 

Dar Ünlülerin Genişlemesi 

Kapalılık açıklık bakımından değişme olayına çok seyrek rastlamaktayız. 

En çok rastladığımız olay, geniş o ünlünün dar u ünlüsü yerine geçmesidir. Bu 

değişmeyi sözün her hecesinde rastlamaktayız. Türkçede, Ergine göre o ünlüsü 

yalnız ilk hecede bulunur. Böyle ilginç bir değişmeyi en fazla Prizren Türk 

ağızlarında görmekteyiz ve bu o ağzın baş özeliklerindendir. MTA’da rastlanan 

bu değişme Arnavut dilin etkisiyle olmuştur. 

      u > o  - osanmak < usanmak ; oyanmak < uyanmak ; bogday < 

buğday ; dova < dua ; ograşmak < uğraşmak ; yokari < yukarı ; koliba < 

kulube... 

                                                           
* Prof.Asoc.Dr. Priştine Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Öğretim Üyesi 

suzanacanhasi@hotmail.com 
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      i > e  - enmek < inmek ; ey < iyi ; bare < bari ; sefte < siftah... 

      ı > a  - karanca < karınca ; argat < ırgat... 

 

DÜZLÜK – YUVARLAKLIK UYUMU 

Türkçe bir kelimede düz ( a,e,ı,i ) ünlülerden sonra düz; yuvarlak ( o,ö, ü, 

u )ünlülerden sonra ya dar – yuvarlak ( u, ü ) veya düz – geniş ( a , e ) 

ünlülerinnin bulunabilmektedir. Bu düzlük yuvarlaklık uyumu MTA 

bulunmamaktadır, rastladığımız yuvarlakşma olayları şunlardır: 

 

       i > ü - nazüç < nazik , ümüt < ümit , üftermek < itivermek ,  

       ı > u - bunar < pınar , furun < fırın , fuçi < fıçı ... 

       a > o - touk <  tavuk , kolkmak < kalkmak , tovşan < tavşan , komor 

< kumar , yolvarmak < yalvarmak ... 

        e > o – colmak < gelmek   

 

YUVARLAK ÜNLÜLERİN DÜZLEŞMESİ 

Yuvarlak ünlülerin düzleşmesi olayı, yukarıdan beri işlediğimiz fonetik 

olaylar gibi çokçeşitlilik gösterse de verdiği örnekler pek fazla değildir.. u,ü 

ünlüsünün düz dar i ünlüsüne en fazla değişen yuvarlak ünlüsüdür .Bu olay bütün 

Rumeli Türk ağızlarında gorülmektedir.MTA `da kalın u ünlüsü hicbir zaman 

sözün sonunda bulunmaz , onun yerine her zaman ı yada i ünlüsü gelir. 

     u > i 

a) kelime içinde : çibuk< çubuk , avli < avlu , kuyi < kuyu , kuzi < 

kuzu , oyin < oyun , koyin < koyun , yavri < yavru ,kaplinbaga < kaplumbağa… 

b) eklerde ; boyli < boylu , çogi < çoğu , huyli < huylu , uyki < 

uyku , çocugi < çocuğu , colur < gelir , uyudi < uyudu , durmis < durmuş ,onunci 

< onuncu , otuzunci < otuzuncu… 

       

     ü > i 

      

     İnce ü sesi önceden söylediğimiz gibi u ünlüsü gibi sonunda i 

ünlüsüne geçiyor. 

     ülçi < ölçü , çüpri < köprü , çüli < köylü ,ürti < örtü , sütçi < 

sütçü , süri < sürü , üti < ütü , üzünti < üzüntü ,ücünci < üçüncü , türçi < türkü , 

derdınci < dördüncü … 

  

     Yabancı sözlerde de bu olayla karşılaştık; 

      Müsliman < müslüman , müfti < müftü ,mümçin < mümkün … 

 

     o > a 

     lausa < logusa , çarap < çorap , kila < kilo …  

Örneklerde görülebildiği gibi kelimelerin fazlası yabancı , değişmeler de 

son hecelerde oluyor ,söylenmesi de Sırp dilinde söylenildiği gibidir . 



Gösterdiğimiz olaylar birçok ses hadiselerinden etkilenerek meydana 

gelmiştir. Örneğin birleşmelerden (asimilasiyon) ,ayrılmalardan (disimalilasiyon), 

ses uyumuna aykırı olan olaylar. Aynı zamanda ortam dilerle olan temaslar, bu 

olaylarda en fazla Sırp dilin etkisi görülmektedir. 

 

ÜNLÜ DÜŞMESİ (ÜNLÜ ELİZİONU ) 

Standart Tükiye Türkçesinde ünlü düşmesi orta hecede vurgunun en az 

olduğu yerde olagelmektedir. Mitroviça Türk Ağzında bu gibi düşmeler 

kelimenin başında
1
 , ortasında ve sonunda gelmektedir. Bir kelimede düşme 

olduğu zaman yalnız bir ünlünün kaybolması değil bütün bir hecenin 

kaybolmaına sebep olur. Kalan ünsüzler yanındaki heceye kayar. Benzer olaylar 

diğer Rumeli Türk Ağızlarında da görülmektedir.
2
 

a) ilk hecede; şte < işte , stey < istiyor , ey < iyi , evetle < ivedile … 

b) orta hecede ; yalnayak <yalınayak , buyrun <buyurun , kundra < 

kundura ,numre < numara , oyra < oraya … 

c) son hecede ; almay < elmayı , tavay < tavayı , babay < baba , 

kapiy < kapıyı , paray < parayı , elbisey < elbiseyi … 

Kelime sesli harfle biterse ve ona belirtme eki gelirse o zaman 

kaynaştırma harften sonra gelen ek düşüyor.  

MTA ‘da düşme diğer türlerde de rastladık. Ünlü ile biten bir kelime ünlü 

ile başlayan diğer bir kelimeyle bağlantılı ise, ilk kelimenin son hecesindeki ünlü 

düşer ve ikinci kelimenin önses ünlüsünü kendi açık hecesi gibi içine alır.  

        ştorda < işte orda , noldi < ne oldu , ştoni < işte onu , ştüle < işte 

öyle … 

 

ÜNLÜ TÜREMESİ 

MTA ünlü türemesi çok az rasladığımız bir hadisedir. Bazı kelimelerde 

kelimenin kökünde olmayan bir ünlü, kelimenin basında , orta veya sonunda 

türetilip kullanıldığını görüyoruz.Türetme i , ı ve e düz ünlülerle olmaktadir. 

      a) ilk hecede ; isicak < sıcak … 

      b) orta hecede ; yalınız < yalnız , degenek < değnek , tılısım < tılsım , 

Beligrad < Belgrad , sandaliye < sandalye , radiyon < radio , fuliya < fulya , 

televiziya < televizyon 

      c) son hecede ; bluza < bluz ,cüvegi < güvey , çemane < keman… 

 

İKİ ÜNLÜNÜN YAN YANA GELMESİ (DİFTONGLAŞMA ) 

Standard Türk dilinde bir hecede veya bir sözde iki ünlü yanyana 

gelemez. MTA bu gibi ikiz ünlüler , ğ ,h , y , ve v ünsüzlerinin kelime içinde ve 

iki ünlü arasında erimeleri sonucu oluşurlar. 

         ğ >Ø  - souk < soğuk , lausa < logusa … 

        h >Ø   -tuaf < tuhaf , cail < cahil … 

                                                           
1 BANGUOĞLU,Tahsin, Türkcenin Grameri, Baha Matbaasi , Istanbul, 1974 , s.63 
2 CAFEROĞLU,Ahmet, Anadolu ve Rumeli Ağizlarının Ünlü Değişmeleri, TDAY , BELETEN 

1964 ,S.1-33 



         v >Ø  - daul < davul , touk < tavuk , çauş < çavuş … 

         y >Ø  - ceik < geyik , kaiş < kayiş , kaik < kayak… 

 

MONOFTONGLAŞMAK 

Bünyesinde aynı türden iki ünlü barındıran sözlerde bir ünlünün 

düşmesidir.Konuşmada bazen bu kalan ünlünün daha uzun söylenmesi de olur,bu 

olay yabancı sözlerde olmaktadır. 

   Aa > a - sat < saat , itat < itaat , cemat < cemaat , sadet < saadet … 

MTA iki ünlü yanyana gelemediği için bazen orta hecede bulunan y , v, g 

ünsüzü düşünce kendilerinden önceki ünlüyü yanına alırlar. 

   eğ > i  - dil < değil ,  

   üy > ü – buk < büyük, 

   ıy > i – bik < bıyık , kimet < kıymet  

 

ÜNLÜ BENZEŞMASİ (ASİMİLASİYONU)  

Bölgemizin ağızlarında, bunu zikretiğimizde, Makedonya Türk ağızlarını 

ve diğer Kosova Türk Ağızlarını düşünüyoruz, ünlü asimilasiyon hadisine 

rastlamaktayız. Asimilasiyon dediğimiz zaman bir söz içinde bulunan ünlülerin 

biri birine etki ederek ünlü uyumuna uymasıdır. Ünlünün etki etiği yerine göre ön 

ve ard asimilasyon farketmekteyiz. 

 

Ön benzeşme - asimilasiyon; 

a- ı > a - a     - azacik < azıcık , karanca < karınca .. 

a – e > a – a    -kardeş < kardaş , 

e – a > e – e    - çestene < kestane ,şefteli < şeftali .. 

i – a > i – e     - nişeste < nişasta , çirez < kiraz… 

 

Art benzeşme - asimilasiyon; 

a – e > e – e    - tene < tane , 

ü – a > u – a    -duşman < düşman , ruya < rüya , 

e - a > a – a    - halva < helva , 

i – a > a – a     -çeremit < kiramit , zere < zira , sefte < siftah , 

 

ÜNLÜ BENZEŞMEMESİ (DİSİMİLASİYONU) 

Kosova Türk Ağızlarında büyük ses uyumuna aykırı olan sözlerin ve 

eklerin sayısı azdır. Bazı yabancı sözlerde bu uyum yoksa o zaman asimilasiyon 

yapılmıştır, büyük ses uyumuna uyum sağlanmıştır.Buna aksi olay Mitroviça 

Türk Ağızlarında rastlayabiliriz, buna da disimilasiyon denir.Ortamda çok dilerin 

konuşulduğu için ve dil temasların sonucu işte bu olaydır. Ortamda konuşulan 

dilerde ses uyumu olmadığı için uyum yapma hissi kaybolmuştur. Ünlü 

disimilasyonu en fazla eklerde bulunmaktadır ve bunun hakında ses uyumu 

hakında bahsetiğimiz zaman açıklama vereceğiz. Araştırmamızda en fazla 

rastladığımız disimilasyon ön ve art disimilasyona rastladik. 

 



Ön benzeşmemesi (disimilasyon) ; 

 a – a > a – e     - parçe < parça , laze < lahza , 

 a – a > a – i      -martifal < martafal , saksigan < saksiğan , 

 a – ı > a – i     -saygi < saygı , alti < altı , saksi < saksı ,kaysi < kaysı , 

kapi < kapı, 

 o – u > o – i      - komsi < komşu , dogri < doğru ,cogi < coğu , korki < 

korku ,doli   ..                <dolu , boyli < boylu 

u – u > u – i       - kuri < kuru , kuzi < kuzu ,tursi < tursu , uyki < uyku , 

usli < uslu… 

e – ı > e – i       - zehır < zehir , yesıl <yeşil , resım < resim , emzık < 

emzik … 

a – u > a – i        - kaplimbaba < kaplumbağa, 

e – ü > e – ı        -henıs < henüs, 

o – a > o – e       - gonce < gonca , 

e – e > e – ı        - tekırlek < tekerlek, 

 

Art benzeşme (disimilasyon) ; 

ı – a > i – a        - ikanmak < yıkanmak ,irak < ırak , siçan < sıçan,  

                  jiva < cıva, çinar < çınar , çiplak < çıplak ,dişari < dışarı , 

u – a > ü – a       - mürad < murad , müftaç < muhtaç , 

ö – ü > o – i       - obir < öbür . 

 

ÜNLÜLERİN SÜZLEŞMESİ 

Ünlülerin süzleşmesi dediğimiz zaman birkaç ünlülün bir ünlüye 

toplanmasının anlamıdır. Meydana gelen ünlü ya ilk hecenin yada ikinci hecenin 

ünlüsüdur. Bu nedenle söz de kısallanır.
3
Bu olayın meydana gelmesi hızlı 

konuşma ve daha kısa konuşma isteği sebep olabilir. MTA da rastladığımız 

örnekler şunlardir; 

 a – a > a         - da < daha , sat < saat , cemat < cemaat , 

 ı – a > a         - brakmak < bırakmak , tras < tıraş , 

 e – a > a         - n’aldin < ne aldın
4
 

 e – i > i          - dil < değil, 

 ı – ı > ı          - yalnız < yalınız , 

 ü – ü > ü        - bük < büyük , 

 u – u > u        - buyrun < buyurun , kundra < kundura , 

 i – e > o – u      - şt’üle < işte öyle , 

 i – e > o – o      - şt’orda < işte orda , şt’o < işte o . 

 

 

 

ÜNLÜ UYUMU 

                                                           
3 ERGIN , Muharem , Turk Dil Bilgisi , Egitim, Istanbul, 1972, s.56 
4 Ne soru sözcügü ünlüyü kaybeder eğer ondan sonar söz ünlü ile başlarsa ve o söze bağlanır. 



Ünlü uyumu, bir kelimedeki ünlülerin kalınlık-incelik ve düzlük-

yuvarlaklık bakımından birbirine uymalarıdır. Türkçe kelimelerin ses 

özelliklerinden en belirgin olanı ünlü uyumudur. Türkçe kelimelerdeki ünlüler 

kalınlık-incelik ve düzlük-yuvarlaklik bakımından birbirlerine benzer.Buna 

rağmen MTA bu ozeliğe uymamıştır.ortam dilerin etkisiyle bu uymamazlığı 

sözde ve eklerde rasltlamaktayız. 

Kelimelerde olan uyumsuzluk, daha önceki örneklerde görebildiğniz gibi, 

çok heceli kelime açık heceyle biterse, sonunda ı ,u, ü varsa onları yerine, MTA 

her zaman i ünlüsü gelir ; 

     Aci < acı ,saksi < saksı , kuzi < kuzu ,ulci < ulcu , alti < altı , sarsinti 

< sarsıntı , curulti < gürültü ,cupri < köprü , tursi < turşu , tatli < tatlı , sari < 

sarı , uyki < uyku… 

 

EKLERDE ÜNLÜ UYUMU  

Eklerin sonunda ı,u,ü, ünlüleri varsa eklerin sonunda daima ı ünlüsü gelir 

ve ünlü uyumsuzluğu sağlar. 

 

ı, u, ü > i 

       

a. belirtme hal eki : topragi < toprağı, kızi < kızı, duvari < 

duvarı, kıli < kılı,oni < onu, cami < camı, okuli < okulu, tuzi < tuzu, süzi 

< sözü, cüli < gülü, çitabi < kitabı ,çocugi < çocuğu ... 

b. iyelik hal eki : adi < adı, çüprisi < köprüsü, tarlasi < 

tarlası, arabasi < arabası , ürtisi < örtüsü, anasi < anası .. 

c. + li sıfat eki : kanli < kanlı, boyali < boyalı, hızli < hızlı, 

çamurli < çamurlu, Üsçüpli < Üsküplü, tuzli < tuzlu, yagmurli < 

yağmurlu ... 

d.  + ci,+ cı, + cu ,+ cü ,+ çi , + çı , + çu , + çü ekleri: 

kavgaci < kavgacı, sütçi < sütçü, yalanci < yalancı, yolci < yolcu, 

dügünci < düğüncü, yabanci < yabancı, odunci < oduncu, başçevanci < 

başçıvancı, arabaci < arabacı ... 

e.  + inci sıra sayı eki : üçünci < üçüncü, dördünci < dördüncü, 

altınci < altıncı
5
, onunci < onuncu, yüzünci < yüzüncü ... 

e. soru eki : mi şeklinde kullanılıyor ; bana mi? çok mi? 

duydun mi? cürdün mi?... 

g.  görülen geçmiş zamanın üçüncü kişi eki – di ve –ti şeklinde 

görülmektedir : kırdi< kırdı,kırdilar < kırdılar, üpti< öptü, uçti < uçtu, oldi < 

oldu, vurdi < vurdu... 

h.  görülmeyen geçmiş zaman eki –miş daima bu şekilde 

görülmektedir: kalmiş < kalmış, yazmiş < yazmış, vurmişsınız < 

vurmuşsunuz, cürmişlar < görmüşler... 

                                                           
5 MTA ince dar ünlüyle biten kelimeye +i ünlüsüyle başlayan ek gelirse o ünlünün değişmesine 

sebep olur, (evi-evıne). 



i. şimdiki zaman eki –iyor, bazı eylemlerde -i eki şeklinde 

görülmektedir: coli < geliyor, üli < ölüyor, oli < oluyor, 

Gördüğümüz örneklerin aksına, eklerin kapalı hece içinde bulunan 

ince sesi i, kalın ı sesine değişiyor. 

 

i > ı 

a. adtan ad yapan + lik , MTA’da + lık olarak 

kullanılmaktadır ; cüzellık < güzellik, temizlık < temizlik, zencinlık < 

zenginlik , şenlık < şenlik... 

b. iyelik ekin birinci ve ikinci kişin tekil ve çoğulunda ; 

işım < işim, işımız < işimiz, işın < işin, işınız < işiniz, evım < evim, evımız 

< evimiz... 

c. sıra sayı sıfatların eki +inci > +ınci ; birınci <birinci, 

içınci < ikinci, yedınci < yedinci... 

d. tamlama + in eki + ın ekine değişiyor; kapinın < 

kapının, çeşmenın < çeşmenin, tepsinın < tepsinin, Alin’ın < Ali’nin... 

e. MTA ‘da üçüncü şahıs iyelik eki her zaman+ i oluyor 

ama hal eki gelince + ı ‘ya değişiyor; evi, evıne < evine, anasi, anasıni < 

anasını, odasi, odasıni < odasını, çantası, çantasıni < çantasını... 

Eylem eklerinde i > ı değişmelere çok rastlanmaktatadır. Bu gibi 

değişmelere diğer Kosova Türk Ağızlarında da rastlanmaktadır. 

i > ı 

a. diligeçmiş zaman birinci ve ikinci kişi tekil, çoğul 

ekinde ; cittım < gittim, cittık < gittik, cittın < gittin, citınız < gittiniz, 

verdım < verdim, verdınız < vediniz, bildım < bildim, bildık < bildik... 

b. geniş zaman ekinde ; cirır < girir, bilır < bilir, sevınır < 

sevinir, verır < verir, cirır < girir... 

c. istek kipin birinci şahıs çoğul eki daima – lım şeklinde 

görülmektedir ; cidelım < gidelim, içelım < içelim, cürelım < görelim... 

d. olumsuzluk bildiren + siz eki MTA’da + sız şeklinde 

görülmektedir ; işsız < işsiz, evsız < evsiz, terbiyesız < terbiyesiz, elsız 

< elsiz, şeçersız < şekersiz...( bu ekin söylenmesinde son sesteki z sesin s 

sesiyle karışması ikisinin birleşmiş gibi bir ses oluyor). 

e. mi soru ekine katılan şahıs eklerinde ses değişikli ; 
çesmiş misın < kesmiş misin, colur misık < gelir miyiz, cider misın < 

gider misin... 

 

a – e sesleri olan eklerde görülen değişmeler şöyle sırayabiliriz : 

 

a. şart şekli eki daima – sa şeklindedir ; sülesa < söylese, 

citsa <gitse, cürsa < görse, yesam < yesem ... ama şart kipi birleşik 

zaman eklerinden sonra – se şeklinde kullanılıyor. 

Duyarse < duyarsa, yapacakse < yapacaksa, vururse < vurursa... 



b. vasıta hal eki +le, + la, daima + le şekli 
kullanılmaktadır. Bu durum ses uyumuna uyumsuzluk oluşturmaktadır ; 

ayakle < ayakla, uçakle < uçakla, çapayle < çapayla, kızle < kızla, 

biçakle < bıçakla... 

c. –ce, -ca, -çe, -ça ad yapan eklerin yalnız – çe şekli 

kullanılmaktadır; Arapçe < Arapça, Sırpçe < Sırpça, Arnautçe < 

Arnavutça, Alamançe < Almanca... 

d. eylemlerin çoğuluk ekleri her zamanda – ler 

şeklindedir; coldilar < geldiler, cürmişlar < görmüşler, verdilar < 

verdiler, cideceklar < gidecekle 

 

Kosova Mitroviçanın bazı ünlü özelliklerini açıkladım ,diğer yazımda 

ünsüzlerde olan değişiklikleri açıklayacağım. 
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 ÖZ 

 Bu bildiride, 16. asrın ikinci yarısında Manastır şehrinde bulunan 

Kadı Yahyâ Medresesi müderrisi Abdülhâdî bin Bekr’in Hicrî 968 yılında (Milâdî 

1560-61’de) meydana getirdiği ve “Tuhfetü’l-ihvân” adını verdiği mensur Türkçe 

eser tanıtılmaktadır. Hayatı hakkında tarihî biyografik, bibliyografik 

kaynaklarımızda her hangi bir bilgiye rastlanamayan yazarın anılan eseri, Hz. 

Ali’nin, Fars ve Türk edebiyatında “Sad Kelime” adıyla meşhur yüz sözünün 

tercümesini müteakip kısaca şerhinden ibarettir. Mütercim, izah ettiği Arapça 

sözlerin ünlü âlim Câhız (ö. 255/869) tarafından seçildiğini bildirmektedir. 

Tebliğde,  müderris yazar, elimizdeki bu kitapçık ve Silsile-i Evliyâ başlıklı 

yazısından çıkarılan sınırlı bilgilere dayanılarak tanıtılmakta ve onun Sad-Kelime-

i Alî şerhi konusundaki çalışması incelenmektedir. Mukayeseler, şerh sahibinin –

adını anmasa da- Reşîdüddin Vatvat’ın (ö. 578/1182) Hz. Ali’ye nisbet edilen yüz 

sözün şerhi konusundaki Matlûbu Külli Tâlib Min Kelâmi Emîri’l-mü’minîn Alî 

bin Ebî Tâlib adlı eserinden faydalandığını göstermektedir.  

Böylece şuara tezkireleri, eş-Şekā’iku’n-Nu‘mâniye ve zeyilleri gibi belli-

başlı tarihî biyografik, bibliyografik kaynaklarımızda ismi anılmayan bir 

müderris- yazar ve onun Hz. Ali’ye ait yüz vecizenin şerhi türünden bir eseri 

tanıtılmış olmakta; Balkan şehir ve ülkelerine mensup edebî şahsiyetlerle Sad 

Kelime’yi Türkçe şerh eden kişilerin, tesbit edilenlerden daha çok sayıda olduğu, 

bir örnekle ortaya konmuş bulunmaktadır. Söz konusu tanıtma ve inceleme 

sonunda Tuhfetü’l-ihvân ve Silsile-i Evliyâ’nın yeni harflere çevrilen metni 

verilmektedir.   

Giriş 

Yazma veya bazan seyrek de olsa basma eser(ler)i zamanımıza ulaşan 

öyle edebî şahsiyetler vardır ki, belli başlı tarihî biyografik, bibliyografik 

kaynaklarımızda onlara dair hemen hemen hiç bir bilgi bulunamaz. Yine geçen 

asırlarda Anadolu veya Balkanlar gibi uzun asırlar boyu Türk idaresi altında olan 

coğrafyada öyle mimarî eserlere rastlanır ki, bunların mazide var olduğunun 

neredeyse yegâne delili, bir divanda görülen tarih manzumesi yahut her hangi bir 

müellifin kendi vazife yeri hakkında verdiği bilgidir. İşte bu tebliğde söz konusu 

edeceğimiz Abdülhâdî bin Bekr, adına tarihî, biyografik, bibliyografik 

kaynaklarımızda rastlanmayan eser sahibi edebî şahsiyetler için sadece bir örnek, 

onun -tahminimize göre- Hicrî 968 yılında (M. 1560-61’de) Manastır’da müderris 
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Manisa. 
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olarak çalıştığı Kadı Yahyâ Medresesi ise, Balkan şehir ve ülkelerinde ortadan 

kaldırılan yüzlerce Osmanlı yapısı için bir nümunedir.  

Abdülhâdî bin Bekr’le onun Hz. Ali’ye ait yüz Arapça sözün Türkçe şerhi 

mahiyetindeki eserinden önce, Reşîdüddin Vatvat’ın (ö. 578/1182) bu konudaki 

çalışmalarından biraz bahsetmenin uygun olacağı düşüncesindeyiz. Çünkü 

müderris Abdülhâdî Efendi’nin eseri, mukayeseli okumalarımız sonucunda 

edindiğimiz fikre göre, Reşîdüddin’in bu mevzudaki bir kitapçığından istifade 

edilerek yazılmış bir metindir: Harzemşahlar devrinin tanınmış şair ve 

yazarlarından Reşîdüddîn Vatvat’ın meşhur eserlerinden biri de Matlûbu Külli 

Tâlib Min Kelâmi Emîri’l-mü’minîn Alî bin Ebî Tâlib’tir. İslâm tarihinde “Hulefâ-

yı râşidîn” adıyla vasıflandırılan dört halifeden Hz. Ebû Bekir, Ömer ve Osman’ın 

yüzer sözünü Farsça’ya tercüme ve yine bu dille kısaca şerh eden Reşîdüddîn 

Vatvat, anılan eserinde Hz. Ali’nin ünlü Arap âlimi Câhız (ö. 255/869) tarafından 

seçilmiş yüz vecizesini de
6
 aynı tarzda çevirerek izah eder.

7
 Mütercim, Hz. 

Ali’nin Arapça hikmetli sözlerini Farsça’ya çevirdikten sonra o cümlelerin 

manasını bir de Arapça olarak anlatmış; ardından yine Fars diliyle şerh etmiş; 

nihayet bahis konusu özdeyişe uygun iki beyit yazmıştır.
8
 Sırası gelince 

nakledeceğimiz parçalar, Vatvat’ın bu tercüme ve şerhinin şekli ve muhtevası 

hakkında okuyucuya bir fikir verebilecektir.  

Reşîdüddin’in andığımız kitapçığı, takip ve tesbit edebildiğimiz kadarıyla 

on dördüncü asırdan yirminci asra kadar Türkçe’ye defalarca tercüme edilmiştir. 

Bu tercüme ve şerhler konusunda birkaç örnek vermek gerekirse, şu eserler 

nümune olarak gösterilebilir: 16. asır müderris ve yazarlarından Kastamonulu 

Hâcegîzâde Mustafa bin Mehmed (ö. 998/1590), Vatvat’ın dört halifeye ait 

sözlerin tercüme ve şerhi konusundaki eserlerini, Damad Ferhad Paşa ve Sokullu 

Mehmed Paşa’nın taleplerini yerine getirmek için, 977-78/1570-71 yıllarında 

Türkçeye çevirmiştir.
9
 Şeyhülislâm ve tarihçi Hoca Sâdeddîn Efendi’nin oğlu 

Abdülazîz Efendi (983-1027/1575-1618), Vatvat’ın anılan eserlerinden birini, Hz. 

Ali’nin yüz sözü hakkındaki kitapçığını, Sultan I. Ahmed’in isteği üzerine, “Gül-i 

sad-berg” adıyla dilimize tercüme etmiştir.
10

 Edebiyat tarihimizde Matlûbu Külli 

Tâlib’in bu tama yakın tercümeleri yanında, sadece içine aldığı kıt’aların aynı 

şekilde Türkçe’ye nakledilmesinden ibaret, noksan çevirileri de bulunmaktadır: 

16 veya 17. asır şairlerinden olduğunu sandığımız Edâyî’nin Sad Kelime’si ile 18. 

                                                           
6 Câhız’ın bu derlemesi hk. bilgi için bk. Ali Ertuğrul, “Sefîne-i Tebriz İsimli Mecmuada Hz. Ali’ye 
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7 Reşîdüddîn Vatvat’ın bu dört eseri hk. bilgi için: Kâtib Çelebi, Keşfü’z-zunûn, c. 1, s. 177, 368, c. 

2, s. 1721, 1260; Ahmed Ateş, “Raşîd Al-Dîn Vatvat’ın Eserlerinin Bâzı Yazma Nüshaları”, 

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Dergisi, Eylül 1959, c. 10, sayı: 14, s. 12, 13, 17-

19, 21, 22, 24. 
8 Bu konuda bilgi için bk. Ahmed Ateş, İstanbul Kütüphanelerinde Farsça Manzum Eserler, 

İstanbul 1968, s. 47-49. 
9 Bu eser hk. fazla bilgi için bk. Âdem Ceyhan, Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Vecizeleri, Ankara 

2006, s. 209-219. 
10 Reşîdüddin Vatvat, Hazret-i Ali’nin Yüz Sözü Gül-i Sad-Berg, çev. Hocazâde Abdülaziz Efendi, 

haz. Âdem Ceyhan, Buhara yayını, İstanbul 2008. 



asır edebî şahsiyetleri arasında yer aldığını tahmin ettiğimiz İsmâil bin İbrâhîm’in 

aynı adı taşıyan Türkçe tercümesi, bu eksik tercümelerden ikisidir. 

Vardarlı Bir Müderris: Abdülhâdî bin Bekr          

Türk Edebiyatında Hazret-i Ali Vecizeleri ismiyle 2006’da yayımlanan 

kitabımızda, bazı tarihî-edebî eser adlarından, içindekileri tahmin etmenin kolay 

olmadığını ifade etmiş; bu hâli de Hz. Ali sözlerine ait Türkçe tercüme ve 

şerhlerin tam olarak tesbitini zorlaştıran sebepler arasında saymıştık.
11

 İşte eser 

isminin muhtevası hakkında fikir vermeyişinin bir örneği, varlığını bir kütüphane 

kataloğundan öğrendiğimiz “Tuhfetü’l-ihvân”dır. Eserinden, Manastır’daki Kadı 

Yahyâ Medresesi’nde, tahminimize göre, 1560-61 yıllarında, müderris olduğu 

anlaşılan Abdülhâdî bin el-Hâcc Bekr, Hz. Ali’nin “Sad Kelime”  ismiyle 

tanınmış yüz sözünü “Tuhfetü’l-ihvân” (Dostlara Armağan veya Dostların 

Hediyesi) adıyla dilimize tercüme etmiştir. Çeşitli konulara ait bazı eserlere 

konduğu bilinen bu ismin
12

, metnin muhtevası hakkında bir fikir vermediği 

açıktır. Abdülhâdî bin Bekr, Câhız’ın Hz. Ali sözleri arasından seçtiği Sad 

Kelime’yi, Arapçadan nasibi olmayan kimselere hediye ve kendisinden sonra 

gelenlere hatıra olsun diye, “Tuhfetü’l-ihvân” adıyla Türkçeye çevirdiğini şöyle 

anlatır:   

“…bu faqîr-i wakîr dâ‘î ya‘nî ‘Abdü’l-hâdî ibnü’l-Wâcc Bekr İbn 

Mu¢ţafâ bin Wamzatü’l-Vardarî, sene ¤emâne ve sittîn ve sitte miede qa¢aba-i 

Manastır’da Qâđî Yawyâ Medresesi’nde xıdmet-i tedrîsde olduqlarında, ol 

seyyid-i evliyâ ve sened-i a¢fiyâ, imâmü’l-waqq ve’l-hüdâ ‘Aliyyü’l-Murtażâ 

kerrema’llâhü vechehünüñ kelimât-ı pür-bedâyi‘inden imâm Câwıź rahmetu’llâwi 

‘aleyh intixâb ve ixtiyâr [ve] ‘âmme-i xalâyıqa tuwfe vü yâdigâr itdügi Šad 

Kelime-i pür-‘iberüñ şerwine Türkî luğat üzre ta‘arruż ve ta¢addî eyleyüp 

Tuwfetü’l-ixvân nâmı ile tesmiye eyleyüp ‘ilm-i ‘Arabîden behresi olmayan 

kimesnelere tuwfe vü yâdigâr viribidi. Xullân-ı bâ-¢afâ vü ixvân-ı pür-vefâdan 

iltimâs-ı küllî vü recâ’-i cümlî olunur ki, wabţ ü xaţâsın qalem-i ‘afv ile ı¢lâw 

idüp ţâlib ü râğıb olan kimesnelere terğîb idüp bu faqîri du‘â-yı xayr ile yâd 

eyleyeler.” (vr. 62-63a) 

Eserin baş tarafında yer alan ve yazılış sebebini anlatan bu satırlardan, 

şerh edici adının “Abdülhâdî” olduğunu öğreniyoruz. Yine anılan kayıttan, 

yazarın babasının isminin Hacı Bekir, dedelerinin namınınsa Mustafa ve Hamza 

olduğunu anlıyoruz. Onun andığı dedeleri adının ardından gelen “Vardarî” 

nisbesi, Vardarlı olduklarını göstermektedir. Yazar, eserinin baş tarafında 

görüldüğü gibi, Hicrî 668 (?) yılında, Manastır’da Kadı Yahyâ Medresesi’nde 

tedrîs (ders verme) hizmetiyle meşgul olduğunu ifade ediyor. Şerh sahibinin 

nerede doğduğu, kimlerden ilim tahsil ettiği, hangi vazifelerde bulunduğu ve ne 

zaman vefat ettiği konusunda her hangi bir bilgiye sahip değiliz. Elimizdeki 

                                                           
11 Âdem Ceyhan, a.g.e., s. 102. 
12 Kâtip Çelebi’nin Keşfü’z-zunûn’u (İstanbul 1941, c. 1, s. 361), Bursalı Mehmed Tâhir Bey’in 

Osmanlı Müellifleri (İstanbul 1333, c. 2, s. 32; İstanbul 1342 c. 3, s. 103) gibi çeşitli bibliyografik 

ve biyografik kaynaklarımızda “Tuhfetü’l-ihvân” adını taşıyan bazı kitap adlarına rastlandığı gibi, 

muhtelif yazma eser kütüphanelerinde de aynı ismin verildiği metinler bulunmaktadır.   



eserine dayanarak Abdülhâdî Efendi’nin o çağın yüksek öğretim kuruluşlarından 

olan bir medresede ders verecek derecede ilim tahsil ettiği, Arapça ve Farsça 

bildiği, bu arada edebî bilgilere de alâkasız kalmadığı, rahatlıkla söylenebilir.  

Şerhin Yazılış Yılı 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, müderris Abdülhâdî Efendi, 668 yılında 

Manastır kasabasındaki Kadı Yahyâ Medresesi’nde ders verme işiyle uğraşırken, 

Hz. Ali’nin yüz sözünü Türk diliyle şerh ettiğini anlatıyor. Hicrî 668 yılı, Mîlâdî 

1269 veya 1270 senesine tekabül eder. Bizce, bu yıl kaydında -büyük bir ihtimâlle 

müstensihten ileri gelen- bir yanlış vardır. Çünkü Milâdî 1269-70 yıllarında, iki 

buçuk asır gibi uzunca bir zamandan beri Bizans İmparatorluğu hakimiyeti altında 

olan Manastır’da “Kadı Yahyâ Medresesi” misali bir İslâm-Türk eserinin 

bulunması pek mümkün görünmemektedir. Anılan yıllarda henüz Müslümanlar 

veya Türkler tarafından fethedilmediği malûm olan Manastır’ın, Sultan I. Murad 

zamanında, H. 784-787 (1382-85) yıllarında fethedildiği bilinmektedir.
13

  

Rumeli Kadıaskerliği Ruznamçesi’nden öğrendiğimize göre, H. 995 

yılında (M. 1586-87’de) bu şehirde “Kadı Yahyâ Medresesi” adında bir ilim 

müessesesi vardı.
14

 Bu medresede Ömer Efendi ve Muslihüddin Efendi ders 

vermişlerdir. Manastır’daki Kadı Yahyâ Medresesi’nin Milâdî 13. asırda değil, 

16. asırda bulunması akla daha uygun görünmektedir. Milâdî 16. asır, Hicrî 

900’lü yıllara tekabül eder. Bundan dolayı söz konusu tercümedeki tarih de Hicrî 

900’lü senelere ait olmalıydı. Tahminimize göre, Hicrî 668 yılı, eserde –büyük bir 

ihtimâlle müstensih tarafından- sehven yazılmıştır. Burada kayıtlı Hicrî “semâne 

ve sittîn ve sitte mie” (668) senesi, büyük bir ihtimalle 968 (semâne ve sittîn ve 

tis‘a mie) yılının yanlışlıkla yazılmış şeklidir. Çünkü Hicrî 968 yılı, Milâdî 1560-

61’e karşılık gelir ve elimizdeki vesikaya uygunluk gösterir.  

Abdülhâdî Efendi’nin Başka Bir Eseri: Silsile-i Evliyâ 

Bu noktada aklımıza hemen şu sorular geliyor: Aceba şerh sahibi ve onun 

müderrislik ettiği medrese hakkında tarihî biyografik, bibliyografik 

kaynaklarımızda bilgi var mıdır? Yazarın söz konusu ettiğimiz Sad Kelime 

şerhinden başka eseri yahut eserleri olabilir, onlarda kendisi ve yaşadığı devir 

hakkında bilgi bulunabilir mi? Bu sorulara cevap alabilmek için belli başlı tarihî, 

biyografik ve bibliyografik eserlerimizle kütüphane kataloglarına müracaat ettik. 

16 ve 17. asır şuara tezkireleri, eş-Şekā’iku’n-Nu‘mâniye tercümesi ve zeyilleri, 

Keşfü’z-zunûn ve zeyilleri, Sicill-i Osmânî, Osmanlı Müellifleri gibi gözden 

geçirdiğimiz eski, yeni tarihî, biyografik, bibliyografik kaynaklarda Abdülhâdî 

bin el-Hâcc Bekr ve onun Manastır’da müderris olarak çalıştığı Kadı Yahyâ 

Medresesi hakkında –maalesef- herhangi bir bilgiye rastlayamadık.  

                                                           
13 Manastır şehri ve tarihi hk. bilgi için bk. Kristaq Prifti, “Manastır”, Türkiye Diyanet Vakfı İslâm 

Ansiklopedisi, Ankara 2003, c. 27, s. 562-63. (Manastır’ın fethi tarihi hk. daha fazla bilgi için bk. 

Galip Çağ, “Osmanlı Balkan Tarihine Bir Katkı: Manastır’ın Fethi Meselesi”, Uluslararası 

Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II, Bildiriler, haz. Ünal Şenel, 13-15 Mayıs 2010, Manisa 

2010, c. 1, s. 225-240).  
14  Cahit Baltacı, XV. ve XVI. Yüzyıllarda Osmanlı Medreseleri, (2. bs.), İstanbul, 2005, c. 1, s. 214-

215. 



Yazarın başka eseri veya eserlerinin olup olmadığını öğrenmek için 

yaptığımız arama, tarama çalışmaları sonucunda ise “Silsile-i Evliyâ” başlığı 

altında birkaç sayfadan ibaret bir yazısına ulaştık.
15

 Bu kısa metinde, Abdülhâdî 

bin Bekr’in kendisi ve yaşadığı devir hakkında verdiği sınırlı bilgiler, 

memleketiyle Kadı Yahyâ Medresesi’nde müderris olarak çalıştığı yıl 

konusundaki tahmin ve düzeltmemizi teyid edici mahiyettedir. Söz konusu kısa 

metin, onun ilmî yönüne ilâveten irfanî tarafı da olduğunu, başka bir ifadeyle 

tasavvuf ehline bağlı bulunduğunu göstermektedir. Çünkü yazar, Silsile-i 

Evliyâ’nın baş tarafında kendisini “Abdülhâdî el-Vardarî” diye tanıtıyor:  

“Ve bu fakîr ü hakîr, ya‘nî Abdülhâdî el-Vardarî, hizmet-i şerîflerine 

irişüp ve anlar ile çok musâhabet idüp çok velâyet ü kerâmeti müşâhede 

olunmuşdur.”(vr. 129a, 18 ve 19. satır). 

Şu kayıt da Vardarlı Abdülhâdî Efendi’nin mutasavvıflara saygısını 

belirtmekte ve Halvetî şeyhi Bursalı Ümmî Sinan’dan el aldığını ifade etmektedir:  

“Nasûh Efendi dahı Brusalu Şeyh el-Hâcc Sinân Efendi’den telkîn 

almışlardur ki Ümmî Sinân dimekle ma‘rûf ve meşhûrlardur. Nefs-i İstanbul’da 

irşâd üzre olurlar, hayle [hayli] mücâhid erdür. Halvetî tarîkı yeñiden anlar ihyâ 

itmişlerdür. Anatolı ve Rûm ilinde hulefâsı bî-hadd ü bî-kıyâs olup cümle âfâkı 

anuñ sıyt ü sadâsı dutmuşdur. Hattâ bu fakîr u hakîr Abdülhâdî el-Vardarî anlaruñ 

sohbetlerine irişüp anlardan telkîn alup enfâs-ı şerîfleri ile müşerref oldukda 

kendüleri bi’z-zât buyurdı ki ‘Yigirmi yedi erba‘în çıkarmışum’ didiler. Ol azîz, 

bu silsile yazıldıgı zamânda dahı sıhhat üzre idi.”(vr. 129b-130a). 

Anılan silsileden nakledeceğimiz bir cümle ise Abdülhâdî el-Vardarî’nin 

Milâdî 15. asrın sonlarında yahut 16. asrın ilk yıllarında doğmuş olduğunu 

düşündürmektedir. Çünkü yazar, Manisa’da vefat eden Yiğitbaşı Ahmed 

Şemseddin’den (ö. H. 910/M. 1504-1505) bahsederken, onun zamanına eriştiğini, 

fakat kendisiyle görüşmenin nasip olmadığını belirtmektedir: “Hattâ bu fakîr dahı 

anlaruñ zamân-ı hayâtına irişmişdür ve illâ mülâkāt müyesser olmadı” (vr. 130a, 

14 ve 15. satır). 

Elbette sadece bu kayıtlar, Abdülhâdî el-Vardarî’nin Tuhfetü’l-ihvân  

yazarı “Abdülhâdî bin el-Hâcc Bekr el-Vardarî” ile aynı kişi olduğunu isbata 

yetmez... Ancak aynı yazının sonlarında Abdülhâdî el-Vardarî, baba adının “el-

Hâcc Bekr el-Vardarî” ve kendisinin müderris olduğunu, “Silsile”yi de “sene isnâ 

ve seb‘în ve tis‘a mie mâh-ı Şa‘bânında”, yani Hicrî 972 senesi Şâban ayında 

(Mîlâdî 1565 yılı Martında) yazdığını bildirir. İşte bu cümle, Tuhfetü’l-ihvân 

yazarı Abdülhâdî bin el-Hâcc Bekr’le “Silsile-i Evliyâ” sahibinin aynı şahsiyet 

olduğunu, ayrıca anılan kişinin 16. asır Osmanlı âlim ve müellifleri arasında 

bulunduğunu isbat etmektedir:  

“(129b) İşbu silsile-i latîfe[y]i tabakāt-ı meşâyıhdan istihrâc ve intihâb 

iden, ya‘nî Abdülhâdî ibn el-Hâcc el-Bekr el-Vardarî el-müderris
16

 (130a) Ümmî 

Sinânludan Şeyh Atâu’llâh Çelebi olmagın, müşârün ileyh Şeyh Hasan Dede 

                                                           
15 Abdülhâdî el-Vardarî, Silsile-i Evliyâ, Ankara Millî Ktp. 06 Mil Yz B 346, vr. 129b-130a. 
16 “…müderris” isminden önceki ibareyle “Ümmî” sıfatından sonra gelen ibare arasındaki 

uyumsuzluk, elimizdeki nüshadan yaprak veya yapraklar kopmuş olabileceğini düşündürüyor. 



Efendi iltimâsiyle bu silsile[y]i sene isnâ ve seb‘în ve tis‘a mie mâh-ı Şa‘bânda 

tastîr u tahrîr eyleyüp mezkûr Şeyh Hasan Dede Efendi’ye tuhfe vü yâdigâr 

viribidi.”      

Eserin sahibi Vardarlı Abdülhâdî bin Bekr’e ait bilgilerimiz, elimizde 

bulunan Sad Kelime şerhiyle “Silsile-i Evliyâ” adını taşıyan kısa yazısında kendisi 

hakkında verdiği bu sınırlı malûmattan ibarettir. Makedonya’daki tasavvufî 

şahsiyet, faaliyet ve müesseselerin tarihini araştıran Eyüp Salih’in yayımlanmış 

bir tebliğinde yer alan bilgi de Silsile-i Evliyâ sahibi Abdülhâdî el-Vardarî’nin 

anılan yazısında kendisi hakkındaki sözlerine uygun görünmektedir: Eyüp 

Salih’in araştırmalarından öğrendiğimize göre, Abdülhâdî el-Vardarî, 16. asrın 

sonlarında Üsküp’te, Vardar nehri kıyısında “Ümmî Sinan” veya diğer adıyla 

“Veliyüddin Vardar Sinânî Tekkesi”ni kurmuştur.
17

   

Sad Kelime Şerhi           
Abdülhâdî bin el-Hâcc Bekr, görüldüğü gibi, “evliyanın efendisi, içi 

temiz ve tuttuğu yol doğru olan kişilerin dayanağı, gerçek öncü ve hidayet reisi” 

manasındaki vasıflarla yücelttiği Hz. Ali’nin güzel sözleri arasından Câhız’ın 

seçtiği ve halka hediye ettiği ibret dolu Sad Kelime’yi Türk diliyle açıklamaya 

başladığını anlatıyor. Burada şerh sahibinin istifade ettiği bir kaynağı –başka bazı 

halef ve selefleri gibi- bildirmeyişi dikkat nazarını çekicidir: Mukayese 

sonucunda anladığımıza göre, müderris Abdülhâdî Efendi de Hz. Ali’ye nisbet 

edilen meşhur yüz sözü şerh ederken, Reşîdüddin Vatvat’ın bu konudaki Matlûbu 

Külli Tâlib… isimli eserinden hayli faydalanmıştır. Her iki metinden 

nakledeceğimiz birkaç parçanın, bu istifadeyi isbat edeceğini düşünüyoruz: 

Kâtip Reşîd, “Değerini bilen kimse helâk olmaz” manasındaki 

vecizesini şöyle tercüme ve şerh etmiştir: 

 

 

 

 

 

  

                                                           
17 Eyüp Salih, “Makedonya’daki Tarikatler, Silsileleri, Maneviyat Büyüklerinin Hayatları ve 

Hizmetleri”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu- II, Bildiriler, a.g.e., c. 2, s. 315. 
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Aynı sözü Abdülhâdî Efendi şöyle tercüme ve şerh etmiştir: 

“Dördünci Kelime  

Helâk olmadı ol er, miqdârını bildi. Ya‘nî bir kimesne kendüyi bilse, 

kilimi endâzesinden ayağını ţaşra uzatmasa, ol bir kimesneden âfet irişmeyüp 

emîn ola. İmdi kişi dâ’imâ miqdârını bilüp evżâ‘ında vü eţvârında miqdârından 

ţaşra tecâvüz ve nâ-sezâ wareket itmemek gerek imiş.” (vr. 63b). 

Görüldüğü gibi, Vardarlı Abdülhâdî Efendi “bu sözün Arapça manası”nı 

ifade etmek için yazılan cümleleri tercüme etmemiş; aynı vecizenin Farsça izahı 

mahiyetindeki cümleyi ise kısmen çevirmiştir. Müderrisin naklettiğimiz 

şerhindeki “…kilimi endâzesinden ayagını taşra uzatmasa…” ibaresinin Vatvat’ın 

eserinde de bulunması, Vardarlı müderrisin, Matlûbu Külli Tâlib…’ten 

faydalandığını düşündüren benzerlikler arasındadır. Bununla birlikte müderris, 

Kâtib Reşîd’in izahını mealen dilimize çevirmiş; onun Farsça kıt’asını ise 

Türkçe’ye tercüme etmemiştir.    

Reşîdüddin Vatvat, “Kendini bilen, Rabbini bilir” manasındaki Arapça 

vecizeyi şu şekilde tercüme ve şerh eder: 
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Aynı sözü Kadı Yahyâ Medresesi müderrisi Abdülhâdî Efendi şöyle şerh 

eder: “Bir kimesne kendüyi bilse, tawqîq ol kimesne Rabbini bilür.” Ya‘nî bir 

kimesne kendü nefsini maxlûqa ve mašnû‘a dawı eczâ’-ı mütekeŝŝire ve a‘żâ-i 

müteğayyireden mürekkebe ve mecmû‘a bilse, tawqîqan ol kimesne bilür ki ol 

nefs içün bir xâlıq vardır, ¿âtında mütekeŝŝir ve ¢ıfâtında müteğayyir olmaz…  

Šûfiyye ţâ’ifesi, buña bir ğayri ma‘nâ daxı virirler. Ammâ be-heri 

‘aqıldan xâric mükâşefâta müstenid olduğına binâ’en, ta‘arruż olunmadı. İmdi kişi 

dâ’imâ nefsini bilmege çalışup ve ne xâlâtla mev¢ûfedür, anı daxı bilüp nefsinüñ 

ma‘rifetinden ma‘rifetu’llâhı taw¢îl itmek gerek imiş.”(vr. 63b-64a). 

Görüldüğü gibi, Reşîd-i Vatvat’ın anılan vecizeyi şerh etmek üzere 

kurduğu Arapça cümleyle Abdülhâdî Efendi’nin aynı özdeyişi izah etmek için 

kaleme aldığı sözler arasında ibare, kelime ve terkip benzerlikleri var. Ancak 

ikinci paragrafta yer alan cümleler, Reşîdüddin Vatvat’ın eserinde olmayıp 

müderrisin ilâvesidir.  

Bizi, Abdülhâdî Efendi’nin Sad-Kelime-i Alî’yi Türkçe şerh ederken, 

Reşîdüddin Vatvat’ın aynı konudaki eserinden faydalandığı kanaatine sevk eden 

benzerlikler için son bir örnek daha verelim: “Kötü huyla şeref olmaz” 

manasındaki Arapça vecizeyi Matlûbu Külli Tâlib müellifi şöyle tercüme ve şerh 

eder:  
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Aynı vecizeyi Abdülhâdî Efendi şu şekilde tercüme ve şerh eder: 

“Ululuq yoqdur edebsizlikle.” Ya῾nî bir kimesne bî-edeb olup wayā üzre 

olmasa, ulu zümresine irişmeyüp devlet ü sa῾ādetden mawrūm qalur. Ekābir [ü] 
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 Reş d-i Vatvat, a.g. e., s. 5-6. 

20
 Reş d-i Vatvat, a.g. e., s. 10. 



a῾yāndan olmaz. İmdi kişi dā’imā edeb ü wayā üzre olmaq gerek; tā῾inān-ı sa῾ādet 

eline gire, uludan olup kām-rân ola.” (vr. 65b). 

Her iki eserden naklettiğimiz şu parçalar, Arapça ve Farsça’ya aşina 

okuyucular tarafından mukayeseli olarak okunduğunda, Abdülhâdî Efendi’nin 

Reşîdüddin Vatvat’ın Matlûbu Külli Tâlib’inden yer yer istifade ettiği 

görülebilecektir. Ancak yine bu karşılaştırma sonucunda, müderrisin anılan eseri 

kelimesi kelimesine değil, kısaltarak ve mealen çevirdiği, “imdi” sözcüğünün ardı 

sıra bahis konusu vecizenin gerektirdiği dinî, ahlâkî fiilleri de ifade ettiği fark 

edilecektir. Ayrıca, Tuhfetü’l-ihvân’da şerh edilen Arapça vecizelerden üçü (45, 

50 ve 86. Kelime), Câhız tarafından seçilip derlenen Sad Kelime’de değil; 

Tabersî’nin (ö. 548/1154) topladığı Nesrü’l-leâlî’de yer alan sözlerdendir.  

SONUÇ 

Görüldüğü gibi, 16. asır müderris ve yazarları arasında yer alan Vardarlı 

Abdülhâdî Efendi, Hz. Ali’ye ait Sad Kelime’yi (Yüz Sözü), Arapça bilmeyen 

kimselere hediye ve kendisini hatırlatacak bir hatıra olsun diye Türkçe’ye 

çevirerek kısaca izah etmiştir. Elimizde bulunan belli başlı tarihî, biyografik ve 

bibliyografik kaynaklarda Vardarlı Abdülhâdî bin el-Hâcc Bekr ve onun Sad 

Kelime şerhi hakkında her hangi bir kayda rastlanamamış; sadece mütercimin H. 

968 yılında (M. 1560-61’de) müderrisi olduğu Manastır şehrindeki Kadı Yahyâ 

Medresesi’nin H. 995 yılında (M. 1586-87’de) faaliyet gösterdiğini isbat eden bir 

vesikaya ulaşılabilmiştir.  

Mütercimin tercüme ve şerh ettiği sözler, üçü hariç, Hz. Ali vecizeleri 

arasından ünlü âlim Câhız’ın seçtiği hikmetli cümlelerdir. Mukayeseli incelemeler 

sonucunda iki metin arasında bulunan benzerlikler, Vardarlı Abdülhâdî 

Efendi’nin Reşîdüddin Vatvat’ın Matlûbu Külli Tâlib… adlı Arapça-Farsça 

eserinden büyük ölçüde faydalanmış olduğunu isbat etmektedir.  

Böylece müderris, İslâm ve tasavvuf tarihinde son derece mühim yer 

tutan Hz. Ali’nin “pür-bedâyi‘” (güzel şeylerle dolu), “pür-iber” (ibretler dolu) 

şeklinde vasıflandırdığı bazı vecizelerini çevirip açıklayarak okuyucuya ahlâk ve 

adab konularında bilgece tavsiyelerde bulunmuş olmaktadır. 968 (1560-61) 

yılında meydana getirdiği anlaşılan bu eserini dostlarına armağan eden yazar, 

onlar tarafından hayır dua ile anılmayı dilemektedir.  

Abdülhâdî el-Vardarî’nin söz konusu eserinden dört-beş sene sonra, Hicrî 

972 (1565) yılında yazdığı Silsile-i Evliyâ ise, Tuhfetü’l-ihvân’da kendisi 

hakkında verdiği sınırlı bilgileri teyid eden ve ilmî yönüne ilâveten irfanî tarafına 

da ışık tutan, kısa bir metindir. Böylece, ismi çeşitli yayınlarda Vardar nehri 

kıyısında kurduğu tekke dolayısıyla adı anılan Abdülhâdî el-Vardarî’nin biri Sad-

Kelime-i Alî şerhi, diğeri silsile-nâme tarzında iki eseri ilim âlemine tanıtılmış 

olmaktadır. Abdülhâdî el-Vardarî ve onun tanıttığımız metinleri, Osmanlı 

asırlarında Balkan şehirlerinde, tarihî ve biyografik eserlerimizde bahis konusu 

edilenlerden daha çok sayıda ilmî, edebî şahsiyet ve faaliyet olduğunu düşündüren 

örneklerden biridir.  

Eserin Nüshası 



Elimizde, mütercimin 968 (1560-61) meydana getirdiğini izah ettiğimiz 

tercümesine ait geç tarihli bir yazma nüsha vardır. Sonundaki müstensih kaydına 

göre, bu metin, 22 Muharrem 1206 (21 Eylül 1791) tarihinde, demek oluyor ki, 

şerh tarihinden 230 küsur sene sonra meydana getirilmiştir. Anılan nüsha, Ankara 

Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi yazmaları arasında nr. 

195/II'de 62a-78a’da bulunmaktadır. Eser, 231x149 mm ebadındaki filigranlı 

kâğıda, 165x70 mm ebadındaki yazı sahasına tâlik hatla yazılmıştır. Her sayfada 

21 satır vardır. Tuhfetü’l-ihvân, mecmuanın 62b-78a yaprakları arasında yer 

almaktadır. Arapça vecizeler ve onlardan çıkarılması gereken derslerin ifade 

edilmeye başlandığı “imdi” kelimeleri kırmızı; özdeyişlerin tercüme ve şerhleri 

ise siyah mürekkeple yazılmıştır.
21

  

Metin Neşrinde Tutulan Yol 

1- Ayet, hadis, Arapça vecize ve dualar, Arap harfleriyle yazılmış; anılan 

Arapça ibarelerin tercümeleri dipnotunda gösterilmiştir. 

2- Vecizelerde, tercüme ve şerh metninde eksik olan kısımlar mana ve 

Matlûbu Külli Tâlib göz önünde bulundurularak tamamlanmış; müstensihten ileri 

gelen yanlışlar düzeltilmeye çalışılmış; tarafımızdan yapılan ilâveler [ ] işareti 

içinde gösterilmiştir.  

3- Elimizde fotoğrafı bulunan metinde fluluk yüzünden okunamayan veya 

okunuşunda tereddüt bulunan kelimelerin yanına (?) işareti konmuştur.  

4- Zarf-fiil (gerindium) eklerinden olan “-ub, -üb”, Türkçe kelimelerin 

sonunda “b” olmayacağı kabulünden hareketle “-up, -üp” şeklinde yazılmıştır. 

       5- Farsça kelimelerde bulunan “vâv-ı ma‘dûle”ler, “xāb” 

örneğinde olduğu gibi, “eğik a” biçiminde gösterilmiştir. 

 

(vr. 62b) TUWFETÜ’L-İXVÂN 

“Wamd-i bisyâr ve ¤enâ-yı bî-şümâr ol ¿ât-ı bî-niyâz ve mütekellim-i bî-

âvâza olsun kim 
22

      

  

kelâm-ı müsteţâbiyle zübde-i kâ’inât ve netîce-i mevcûdâta xiţâb eyledi.  

Ve tawiyyât-ı zâkiyât ve teslîmât-ı ţâhirât  ol ma®har-ı belâğat ve 

muţahhar-ı fe¢âwatüñ rûw-ı muţahharına olsun ki,
 

23
 peyâm-ı bî-irtiyâbiyle kendünüñ 

nüsxa-i esrâr-ı ‘âlem-i lâhût u ceberût ve mir’ât-ı tecelliyât-ı ‘âlem-i melekût ve 

nâsût olduğın beyân eyledi.  

Ve dürûd-ı sa‘âdet-vürûd anuñ âl ü a¢wâbı üzerine olsun ki 

                                                           
21 Bu nüshanın tavsifi için bk. Derya Örs v. dğr., Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya 

Fakültesi Kütüphanesi  Yazmalar Kataloğu (I), Ankara 2006, s. 175. 
22 “De ki: ‘Rabbimin sözleri için deniz mürekkep olsa ve bir o kadar da ilâve getirsek dahi, 

Rabbimin sözleri bitmeden önce deniz tükenir.” (Kur’an, Kehf, 18/109). 
23 “Bana cevâmi‘ü’l-kelim (az sözle çok şey anlatma meziyeti) verildi.” (Buhârî, “Tâbîr”, 22). 



24
 mübteğâsıyla her birinden 

kelimât-ı ţayyibe ve nefîse ¢âdır olup temhîd-i esâs-ı dîn ve tertîb-i bünyâd-ı 

qavâ‘id-i yaqîn itdiler.  

Emmâ ba‘dü, bu faqîr-i wakîr dâ‘î ya‘nî ‘Abdü’l-Hâdî ibnü’l-Wâcc Bekr 

İbn Mu¢ţafâ bin Wamzatü’l-Vardarî, sene ¤emâne ve sittîn ve sitte
25

 miede 

qa¢aba-i Manastır’da Qâđî Yawyâ Medresesi’nde xıdmet-i tedrîsde olduqlarında, 

ol seyyid-i evliyâ ve sened-i a¢fiyâ, imâmü’l-waqq ve’l-hüdâ ‘Aliyyü’l-Murtażâ 

kerrema’llâhü vechehünüñ kelimât-ı pür-bedâyi‘inden imâm Câwıź
26

 

rahmetu’llâwi ‘aleyh intiwâb ve ixtiyâr [ve] ‘âmme-i xalâyıqa tuwfe vü yâdigâr 

itdügi Šad Kelime-i pür-‘iberüñ
27

 şerwine Türkî luğat üzre ta‘arruż ve ta¢addî 

eyleyüp Tuwfetü’l-ixvân nâmı ile tesmiye eyleyüp ‘ilm-i ‘Arabîden behresi 

olmayan kimesnelere (63a) tuwfe vü yâdigâr viribidi. Xullân-ı bâ-¢afâ vü ixvân-ı 

pür-vefâdan iltimâs-ı küllî vü recâ’-i cümlî olunur ki, wabţ ü xaţâsın qalem-i ‘afv 

ile ı¢lâw idüp ţâlib ü râğıb olan kimesnelere terğîb idüp bu faqîri du‘â-yı xayr ile 

yâd eyleyeler. 
28

 

Evvelki Kelime 
29

 

“Eger açılsa perde, ben ziyâde olmazdum yaqîn yönünden.” Ya‘nî awvâl-i 

me‘âdı ve ehvâl-i yevmü’t-tenâdı
30

 şol vechle idrâk eyledüm ki, eger wicâb-ı 

dünyâ açılup ve umûr-ı ‘uqbâ ‘arż olunup müşâhede eylesem, ol müşâhede benüm 

awvâl-i âxireti idrâkümde hîç yâqîn ziyâde eylemezdi.  

İmdi kişi dâ’imâ awvâl-i âxireti tedebbür ve ehvâl-i yevm-i Qıyâmeti 

tefekkür idüp taw¢îl-i yaqîn itmek gerek imiş. 

İkinci Kelime 
31

 

“Xalq uyuyıcılardur, qaçan ölseler, uyanurlar.” Ya‘nî xalq mâdâm ki 

wayât-ı dünyâda olalar, kâr-ı ‘uqbâdan ğâfil olup ğaflet uyxusun uyurlar, qaçan 

kim fevt olsalar, uyanurlar. İtdükleri ef‘âl-i qabîwaya ve aqvâl-i xabî¤eye 

nedâmet-i külliye ile nâdim olup peşîmân olalar, feemmâ hîç fâ’ide itmeyüp 

xusrân üzre olalar.  

İmdi ğâfil olanlara lâzım olan ol imiş ki, perde-i pindârı ref‘ idüp xâb-ı 

ğafletden bîdâr olup dâ’imâ tebdîl-i axlâq ve tehžîb-i ef‘âle gûşiş itmek gerek 

imiş. 

Üçünci Kelime 
32

(63b) 

 

                                                           
24 “O’na ancak güzel sözler yükselir.” (Kur’an, Fâtır, 35/10). 
25 Bu kelimenin müstensih tarafından sehven böyle yazıldığı, aslında “tis‘a” olması lâzım geldiği 

düşüncesindeyiz. 
26 Bu kelime, yazma nüshada yanlışlıkla “Hâfız” şeklinde yazılmış.  
27 Bu kelime, yazmada sehven “‘anberüñ” şeklinde yazılmış. 
28 Allahım, isteyenleri (bu eserden) faydalandır! 
29 Eger (gayb) perde(si) açılsa, şüphesiz imanım (şimdikinden) fazla olmaz. 
30  “Yevmü’t-tenâd” terkibi, “Ey kavmim, ben sizin hakkınızda o bağırışıp çağrışma  gününden 

endişe ediyorum” (Kur’an, 40/32) mealindeki ayette geçer. 
31 İnsanlar uykudadır; öldükleri zaman uyanırlar. 



“Xalq zamânlarına beñzerler babalarına beñzedüklerinden.” Ya‘nî 

zamâne xalqı [zamâneye] iqtidâ iderler; babalarına ve dedelerine iqtidâ itmezler. 

Bir kimesne[yi] zamân ‘azîz ü muwterem dutsa, ‘azîz ü muwterem dutarlar ve 

želîl itse, težlîl idüp babaları gitdügi ţarîqa gitmezler.  

İmdi kişi âbâ vü ecdâdı ţarîqına sülûk idüp zamâneye ve zamâne xalqına 

iqtidâ itmemek gerek imiş. 

Dördünci Kelime 
33

 

“Helâk olmadı ol er, miqdârını bildi.” Ya‘nî bir kimesne kendüyi bilse, 

kilimi endâzesinden ayağını ţaşra uzatmasa, ol bir kimesneden âfet irişmeyüp 

emîn ola.  

İmdi kişi dâ’imâ miqdârını bilüp evżâ‘ında vü eţvârında miqdârından 

ţaşra tecâvüz ve nâ-sezâ wareket itmemek gerek imiş.  

Beşinci Kelime 
34

 

“Her erüñ qıymeti ‘ilmi ve ma‘rifeti miqdârıncadur.” Ya‘nî bir 

kimesnenüñ ‘ilm ü fażlı ne miqdâr olursa, qıymeti daxı ol miqdâr olur. Eger 

ziyâde olursa, qıymeti ziyâde olur, baş üzerinde dutarlar ve noqšân üzre olursa, 

qıymeti daxı eyle olup aña göre ri‘âyet iderler. İmdi kişi, dâ’imâ kesb-i fażîlet ve 

taw¢îl-i ma‘rifet üzre olup izdiyâd-ı ‘ilm ü kemâle çalışmaq gerek imiş. 

Altıncı Kelime 
35

 

“Bir kimesne kendüyi bilse, tawqîq ol kimesne Rabbini bilür.” Ya‘nî bir 

kimesne kendü nefsini maxlûqa ve mašnû‘a dawı eczâ’-ı mütekeŝŝire (64a) ve 

a‘żâ-i müteğayyireden mürekkebe ve mecmû‘a bilse, tawqîqan ol kimesne bilür ki 

ol nefs içün bir xâlıq vardır, ¿âtında mütekeŝŝir ve ¢ıfâtında müteğayyir olmaz…  

Šûfiyye ţâ’ifesi, buña bir ğayri ma‘nâ daxı virirler. Ammâ be-heri 

‘aqıldan xâric mükâşefâta müstenid olduğına binâ’en, ta‘arruż olunmadı. İmdi kişi 

dâ’imâ nefsini bilmege çalışup ve ne xâlâtla mev¢ûfedür, anı daxı bilüp nefsinüñ 

ma‘rifetinden ma‘rifetu’llâhı taw¢îl itmek gerek imiş. 

Yedinci Kelime 
36

 

“Olur kimesne dili altında.” Ya‘nî mâdâm ki tekellüm itmeye, miqdâr-ı 

fażlı ve qadr-i ‘ilmi ve menzilet-i ‘aqlı ma‘lûm olmaz. Keennehu mestûr ve 

mawcûbdur. Feemmâ tekellüm idüp ol wîcâbı ref‘ eylese; anuñ ‘ilmi, fażlı 

ma‘lûm olur. İmdi kişi söz söylemege şürû‘ itdügi vaqtde, te’emmül ve tefekkür 

idüp kelâm-ı zâ’id ve bî-irtibâţ söz ve nâ-ma‘qûl kelimât itmemek gerek imiş. 

Sekizinci Kelime 
37

 

“Bir kimesnenüñ dili ţatlu olsa, qarındaşları çoq olur.” Ya‘nî bir kimesne 

xalquñ ‘uyûbına na®ar itmeyüp ve noq¢ânlarını daxı tetebbu‘ itmeyüp dâ’imâ her 

kimesneyi xayr ile yâd itse, ol kimesneyi xalq-ı ‘âlem birāderleri gibi ţutup xayr-

xâwları olup cân ü dilden muwibbi olurlar. İmdi kişi, dâ’imâ xalquñ mekârimine 

                                                                                                                                                 
32 İnsanlar, babalarınınkinden daha ziyade kendi zamanlarına benzerler. 
33 Kendi değerini bilen kişi helâk olmaz. 
34 Kişinin değeri, güzelce bildiği şey (veya iyiliği) kadardır. 
35 Kendini bilen, Rabbini bilir. 
36 Kişi, dilinin altında gizlidir. 
37  Dili tatlı olanın dostu çok olur. 



ve mewâsinine na®ar idüp ‘ayb [u] qu¢ûrına (64b) na®ar itmeyüp hüner-bîn olub 

‘ayb-bîn olmayup her kişiyi xayr ile yâd idüp ve eylüg ile žikr itmek gerek imiş. 

¥oquzuncı Kelime 
38

 

“Muştula baxîlüñ mâlini ya wâdise yâxûd vâri¤[l]e.” Ya‘nî bir kimesne 

dâ’imâ buxl üzre olsa, xasâset [ü] imsâki nihâyet mertebede olsa, anuñ mâli ya 

âfet-i rûzgâr ile telef olur, gider yâxûd vâri¤ eline düşer; kendüsi ol mâldan 

behremend olmaz. İmdi kişi imsâk ü xasâseti terk idüp dâ’imâ fuqarâya in‘âm ü 

iwsân idüp sexâ vü kerem üzre olmaq gerekdür. 

Onuncı Kelime 
39

 

“Eyülük ile âžâd kişi qul qılınur.” Ya‘nî bir kimesne bu âzâde olan xalqa 

dâ’imâ eyülik idüp qavlen ve fi‘len iwsân üzre olsa, ol ţâ’ife bu kimesneye qul 

olup emrine iţā῾at ve kelāmına muţâva῾at idüp bende-vār sözinden ţaşra olmayup 

cümlesi xayr-xâhı olurlar. İmdi kişi dā’imā ‘āmme-i nāsa eyülik itmek üzre olup 

kerem ü ixsān itmek gerek imiş. 

On birinci Kelime 
40

 

“Söz söyleyen kimseye na®ar eyleme; sözine na®ar eyle!” Ya῾nî bir 

kimesne söz söylese, ol kimesne wāline ve eţvārına ve ef‘āline na®ar itmeñüz; 

belki kelāmına ve sözine na®ar eyleñ. Zîrâ niçe waqîr, cāhil kimesneler olur ki, 

dā’imā kelām-ı xayr söyler (65a) ve niçe ehl-i ῾ilm, muwterem ve muwteşem 

kimesneler vardur ki, kelām-ı şerden ğayrı nesne söylemezler. İmdi bir kimesne 

söz söyledügi vaqtin, anuñ kelāmına na®ar olınup wāline ve eţvārına na®ar 

olınmamaq gerek imiş. 

On ikinci Kelime 
41

 

“Belā vaqtinde zārî vü fiğān itmek, miwnetüñ tamāmıdur.” Ya῾nî bir 

kimesne me¢ā’ibden bir mu¢îbete veyā bir belāya irişse, ¢abr itmeyüp  ve giryān 

eylese, ol belā muqābelesinde virilen ¤evābdan mawrūm ve maţrūd olur. 

Fevā’idden mawrūm qalmaq, miwnetüñ tamāmına irişmekdür. İmdi bir 

kimesneye bir belā gelmelü (?) olıcak, fiğān ü zārî itmeyüp ¢abr idüp Ważret-i 

Waqq’a wamd ü ¤enā itmek gerek imiş. 

On üçünci Kelime 
42

 

“İrişmek yoqdur ῾i¢yānla.” Ya῾nî bir kimesne ®ulmle bir nesne ţaleb itse, 

ek¤eriyyā ol kimesne ol maţlūba vā¢ıl olmamaqdur. Maţlūbı wā¢ıl olduğı 

taqdîrce andan müntefi῾ olmaz. Keennehu irişmemüş gibidür. İmdi kişi her emrde 

ve her maţlūbda ®ulmden perhîz ve ῾i¢yândan ictināb itmek gerek imiş.  

On dördünci kelime 
43

 

                                                           
38  Cimrinin malını felâket veya vârisle müjdele!.. 
39  İyilikle hür kişi, kul köle edilir. 
40  Söyleyene bakma, söylenen söze bak! 
41  Belâ sırasında sabırsızlıkla sızlanmak, zahmetin tamamıdır. 
42 Azgınlıkla zafer olmaz. 
43 Kibirle övgü bir arada bulunmaz. 



“Medw yoqdur büyüklenmek ile.” Ya῾nî bir kimesne dā’imā tekebbür 

üzre olsa, efrād-ı insāndan bir kimesne anı medw idüp eyülik ile yād itmezler ve 

andan eylik daxı recā itmezler. İmdi kişi šıfât-ı kibri terk itmek gerek imiş, tā ki 

Waq (65b) qatında memdūw ve maqbūl ola. 

On beşinci Kelime 
44

    

“Rağbet olınmaz baxîl olan kimesneye.” Ya῾nî bir kimesne ¢ıfat-ı buxl ile 

mev¢ūf ve xasāset ile ma῾rūf olup denā’et ve imsāk üzre olsa, xalq ol qimesneye 

rağbet ve würmet itmeyüp iltifāt itmezler. Zîrâ andan fâ’idelenüp müntefi῾ 
olmazlar. İmdi kişi ¢ıfat-ı buxlı terk ve ῾ādet-i imsâki qoyup iwsān ve kerem üzre 

olmaq gerek imiş. 

On altıncı Kelime 
45

 

“Šağlıq yoqdur yemek yemege ziyāde wır¢la.” Ya῾nî kişi dā’imā ziyāde 

ekl üzre olsa, seqāmetden xālî olmayup emrāż-ı muxtelifeye mübtelā olur. Zîrā 

ke¤ret-i ekl, mi῾deyi girān ve endāmı süst idüp emrāża sebeb olur. İmdi kişi 

ke¤ret-i eklden perhîz idüp çoqluq yemek yemege ţama῾ itmemek gerek imiş. 

On yedinci Kelime 
46

 

“Ululuq yoqdur edebsizlikle.” Ya῾nî bir kimesne bî-edeb olup wayā üzre 

olmasa, ulu zümresine irişmeyüp devlet ü sa῾ādetden mawrūm qalur. Ekābir [ü] 

a῾yāndan olmaz. İmdi kişi dā’imā edeb ü wayā üzre olmaq gerek; tā῾inān-ı sa῾ādet 

eline gire, uludan olup kām-rân ola. 

  On sekizinci Kelime 
47

 

“Yığlınmak yoqdur warām olmış nesneden arzūyla.” Ya῾nî bir kimesne 

wır¢ u ţama῾ üzre olsa, ol maqūle kimesne warāmdan (66a) ictināb idüp perhîz 

idemez. Zîrā wır¢ ¢āwibini warāmdan ictināb itdirmez, belki warāma meyl 

itdirür. İmdi kişi wır¢ı terk [itmek] gerek imiş, tā ki muwarremātdan perhîze qādir 

ola. 

On ţoquzuncı Kelime 
48

 

“Rāwat yoqdur güni ile.” Ya῾nî bir kimesne wased ile mev¢ūf ve wıqd ile 

ma῾rūf olsa, ol maqūle kimesnede rāwat olmaz. Zîrâ Waq Sübwānehu ve Te῾ālā 

qullarına dā’imā eylükler i῾ţā ider. Anlara eylük wā¢ıl olmadan, wasūd olan 

kimesneye ğamm u endūh wā¢ıl olsa gerek. Ol sebebden rāwat u wużūrı qalmaz. 

İmdi kişi wasedi terk itmek gerek imiş; tā ki rāwat ü wużūra irişüp elemden xālî 

ola. 

Yigirminci Kelime 
49

 

“Sevgi olmaz söze ῾inād ile.” Ya῾nî bir kimesne lecc üzre olup ¢ıfat-ı 

lecāc ü ῾inād ile mev¢ūf olsa, xalq ol kimesneye mawabbet ü meveddet itmezler. 

                                                           
44 Cimrilikle iyilik bir arada bulunmaz. 
45 Oburlukla sağlık bir arada olmaz. 
46 Kötü ahlâkla şeref bir arada olmaz. 
47 Hırsla haramdan sakınılmaz. 
48 Kıskançlıkla huzur bir araya gelmez. 
49 İnat ve itirazla muhabbet bir arada olmaz. 



Zîrā lecāc, ῾adāvet ü buğża sebebdür. İmdi ¢ıfat-ı lecācı vü ῾inādı kişi terk itmek 

gerek imiş, tâ ki xalquñ mawabbeti ol kişiye ziyāde olup seveler. 

Yigirmi birinci Kelime 
50

  

“İrişmek yoqdur intiqāmla.” Ya῾nî bir kimesne müntaqim olsa, derece-i 

῾ulyāya fevz ve mertebe-i ῾u®māya meyl müyesser olmaz intiqāmı sebebi ile. 

İmdi kişi terk-i intiqām itmek gerek imiş, tā ki merātib-i ῾aliyyeye irişe... 

Yigirmi ikinci Kelime 
51

 

“Ziyāret yoqdur irilik ile.” Ya‘nî (66b) bir kimesne a¢diqâdan bir ¢adîqını 

ziyaret itmek dilese, ol kimesne güler yüzle ve ţatlu söz ile varmaq gerek ve eger 

qavl ü fi῾linde luţf üzre [degül] ise, ol ziyāret bāţıl olur. İmdi kişi dost ziyāretine 

varıncaq, güler yüzle ve ţatlu söz ile varmaq gerek imiş. 

Yigirmi üçünci Kelime 
52

 

“Šavāb yoqdur meşveret terki ile.” Ya῾nî kişi her işde ῾uqalā ile müşāvere 

ve ‘ulemā ile müžākere itmek, ¢avāb ve ¢alâwa sebebdür. Her kârda terk-i 

meşvere[t] idicek, ol kârda ¢avâb olmaz. İmdi kişi her emrde dā’imā ehl-i ῾aql ile 

müşāvere ve ¢āwib-i tedbîr ile müžākere gerek  imiş. 

Yigirmi dördünci Kelime 
53

 

“Mürüvvet yoqdur yalan söyleyen kimesnede.” Ya῾nî her kimesnenüñ 

qavlinde ¢ıdk olmayup dâ’imâ kižb üzre olsa, ol kimesneden mürüvvet ve kerem 

gelmez; belki denâ’et ü xasâset gelür. İmdi kişi kelimâtında dürūğ itmeyüp terk-i 

kižb itmek gerek imiş. 

  Yigirmi beşinci Kelime 
54 

 
 
 “Vefâ yoqdur melâlet ¢âwibi içün. Ya῾nî bir kimesne dâ’imâ 

xalqı melâlet ider olsa, ol maqūle kimesneden vefâ gelmez. Zîrâ sulţân-ı melâlet 

ve şeyţân-ı şeâmet ol kimesnede ğâlib olıcaq, va῾desini ve ῾ahdini bozmaq 

muqarrerdür. İmdi kişi xalqı levm ü melâlet itmekden perhîz idüp terk-i  melâlet  

itmek gerek imiş.  

Yigirmi altıncı Kelime 
55

(67a)  

(67a) “Taqvâdan gökcek kerem yoqdur.” Ya῾nî bir kimesne dâ’imâ ¢alâw 

u taqvâ üzre olsa, ol kimesne Waq Sübhânehu ve Te῾âlâ ῾indinde mükerrem ve 

xalqı qatında mu῾a®®am 

olur.
56

 
 
buyurulmuşdur. İmdi 

kişi dâ’ima zühd ve taqvâ üzre olmaq gerek imiş, tâ ki ῾inda’llâh ve ῾inde’n-nâs 

῾azîz ü şerîf ola. 

  Yigirmi yedinci Kelime 
57

 

                                                           
50 İntikamla efendilik bir arada olmaz. 
51 Kötü huylulukla ziyaret olmaz. 
52 Danışmayı terk ederek doğru bulunmaz. 
53 Yalancının mürüvveti (mertliği, insanlığı) yoktur. 
54 Bıkmış, usanmış kişide vefa olmaz. 
55 Takvadan daha aziz bir soyluluk ve ululuk yoktur. 
56  “…şüphesiz sizin en kerim olanınız, Allah katında en çok takva sahibi olanınızdır.” (Kur’an, 

Hucurât, 49/13). 
57  İslâmdan daha yüce bir şeref yoktur. 



“İslâmdan yüce şeref yoqdur. Ya῾nî bir kimesne ehl-i İslâm’dan olsa, 

Waq Sübwânehu ve Te῾âlâ qatında ῾azîz ü şerîf olur. Egerçi ol kimesne faqîr daxı 

olursa ve eger ehl-i küfrden ise, ol kimesne želîl ve waqîr olur eger mâl ü menâl[i] 

dawı çoq olursa da. İmdi kişi dâ’imâ ehl-i İslâm üzre olup şe῾âir-i İslâm’ı 

muwkem ri῾âyet itmek gerek imiş, tâ ki ῾inda’llâh şerîf ola. 

Yigirmi sekizinci Kelime 
58

 

“Zühdden berk qal῾a yoqdur.” Ya῾nî [her kim] wavâdi¤-i dünyâdan emîn 

ve nevâ’ib-i ῾uqbâdan sâlim olmaq dilerse, ¢alâw ve züwd qal῾asına girsün. Ol 

qal῾adan berk ve muwkem qal῾a olmaz. İmdi kişi dâ’imâ vera῾ vü züwd üzre 

olmaq gerek imiş, tâ ki wavâdi¤-i rûzgârdan emîn ola. 

Yigirmi ţoquzuncı Kelime 
59

 

“Tevbeden qurtarıcıraq şefî῾ yoqdur.” Ya῾nî kişi günâh eyleyüp yine 

günâha tevbe vü istiğfâr idüp nâdim olsa daxı (67b) Waq Sübwânehu ve Te῾âlâ’ya 

wâcetler dilese, Waq Te῾âlâ tevbe berekâtiyle ol kimesnenüñ wâcetin revâ eyler. 

İmdi wâl-i dünyâda ve kâr-ı ‘uqbâda tevbeden evlâ ve’l-hâz (?) şefî῾ olmaz. Kişi 

her ân ü her sâ῾at tevbeden xâlî olmamaq gerek imiş.  

Otuzuncı Kelime 
60

 

“Šağlıqdan gökcek libâs yoqdur.” Ya῾nî insân çün selâmet libâsını giyüp 

vücûd-ı  pür-cûdı tamâm-ı ¢ıwwat ü selâmet üzre olup ve Waqq’uñ rıżâ-yı şerîfin 

gözedüp ţama῾-ı fâsid ile ol câme-i selâmeti bâda virmeye ve illâ qıymetini 

bilmemiş gibi olup ¢oñra nâdim ve mużţarib olması muqarrerdür. İmdi kişi 

¢ıwwatüñ qadrin ve selâmetüñ qıymetin bilüp dâ’imâ ῾ibâdet üzre olup ežkâr-ı 

Ħudâ’dan ğâfil olmamaq gerek imiş.  

Otuz birinci Kelime 
61

 

“Cehlden süst maraż yoqdur.” Ya῾nî bir kimesnenüñ cehl ħilqatinde 

merkûz ve nâ-dânlıq cibiliyyetinde sirişte olmış ola, ol maqûle kimesneye 

na¢îwat-ı ῾âlim ü ῾âqıl …(?) ve mev‘i®a-i kâmil ü fâżıl fâ’ide itmeyüp dâmen-i 

đ[al]âletden elin ve âstîn-i cehâletden yedin qoyuvirmez. İmdi kişi cidd ü sa῾y 

idüp tah¢îl-i ῾ulûm ve tekmîl-i nüfūs idüp izāle-i cehl itmek gerek imiş, tâ ki 

đalâlet ve cehâletden xalâ¢ ola. 

  Otuz ikinci Kelime 
62

    

“Aql azlığından özge maraż olmaz.” Ya῾nî (68a) qıllet-i ῾aqldan özge 

maraż yoqdur. Zîrâ ῾aql sebebiyle merdüm, šawîwü’l-῾ayâr olup andan ef῾âl-i 

qavîme ve a῾mâl-i müstaqîme ¢âdır olur. Eger ῾aqlında noq¢ânî olursa, bunuñ 

xilâfı vâqi῾ olup seqâmet üzre olur. 

Otuz üçünci Kelime 
63

         

                                                           
58 Vera (takva)dan daha güzel bir sığınak yoktur. 
59 Tevbeden daha kurtarıcı bir şefaatçi yoktur. 
60 Sağlık ve selâmetten daha güzel elbise yoktur. 
61 Cehaletten daha dermansız bir dert yoktur. 
62 İnsan için akıl kıtlığından daha beter bir dert yoktur. 



“Senüñ dilüñ saña şol nesneyi getürür ki sen aña ol nesneyi xûy eyledüñ.” 

Ya‘nî sen dilüñi eyü sözler ve xayrlu keleciler söylemege xûy ve ῾âdet itdir. Zîrâ 

sen şerlü sözler ve bî-hūde kelimât söylemege ῾âdet itdirürseñ, sen dilüñ yaramaz 

güftârınden emîn ve nâ-ma῾qūl kelecisinden xalâ¢  olımazsın eger sen anı daxı 

istersen. Zîrâ ol xûyı üzre olur, senüñ irâdetün üzre olmaz. İmdi kişi sa῾y idüp 

dilini bî-hūde kelimât ve türrehât söylemege mu῾tâd itmemek gerek imiş. 

Otuz dördünci Kelime 
64

 
   

“Âdem bilmedügi nesneye düşmendür.” Ya῾nî bir kimesne 

῾ulūmdan bir ῾ilmi bilmese, dâ’imâ ol kimesne ol ῾ilmi qadw ü žemm idüp 

erbâbını taqbîw ve a¢wâbını tađlîl eyler. İmdi kişi dâ’imâ bilmedügi ῾ilmi bilmege 

sa῾y itmek gerek imiş. 

Otuz beşinci Kelime 
65

 

“Allâh rawmet eylesün ol kişiye ki miqdârını bildi ve daxı ţavrından 

tecâvüz (68b) itmedi.” Ya‘nî Allâh rawmet eylesün ol kişiye kim Waq 

Sübwânehu ve Te‘âlâ anı bir avuç ţopraqdan ve yâxûd bir qaţre menîden xalq 

eyledigini bildi, daxı aqrânına tekebbür ve ixvânına tecebbür itmeyüp meskenet ü 

mežellet üzre olup Allâh’uñ merwametine sezâvâr ve xalquñ medwine lâyıq oldı. 

İmdi kişiye lâyıq ve lâzım olan oldur ki, waddini bilüp ve ţavrından tecâvüz 

itmemek gerek imiş… 

  Otuz altıncı Kelime 
66

 

“Tekrâr ‘öžr eylemek, günâhı añdırmaqdur.” Ya‘nî bir kişinüñ qatında 

günâh itse, ol günâhuñ ‘öžrin dilese, bir kerre dilemek kifâyet ider. Tekrâr ‘öžr 

dilemek, hemân ol etdügi günâhı añdırmaqdur. İmdi kişi bu nükteden ğâfil 

olmayup yerinde ecr eylemek gerek imiş. 

Otuz yedinci Kelime 
67

  

“Xalq ortasında na¢îwat, sırrı ifşādur.” Ya῾nî bir kimesne bir qarındaşına 

na¢îwat itmek istese, āşikāre xalq ortasında itmeyüp maxfî ide. Zîrâ xalq 

ortasında aña na¢îwat itmek, anı taqđīh itmekdür. İmdi kişi dā’imā bir qarındaşına 

na¢îwat itse, tenhāda ve maxfī itmek gerek imiş. 

Otuz sekizinci Kelime 
68

 

“Qaçan ῾aql kāmil olsa, söz eksük olur.” Ya῾nî qaçan bir qimesnenüñ ῾aqlı 

kemāle irse, ol kişi çoq söyleyüp (69a) ziyāde kelām itmez, illā qadr-i wācet ve 

miqdār-ı kifāyet söyler; bî-hūde kelām ve elfā®-ı hežeyāndan perhîz idüp ictināb 

üzre olur. İmdi kişi ek¤er-i kelāmdan ¢aqınup wîn-i mükālemede muxta¢ar müfîd 

söylemek gerek imiş. 

Otuz ţoquzuncı Kelime
69

  

                                                                                                                                                 
63 Dilini neye alıştırırsan, seni ona zorlar. 
64 Kişi bilmediği şeyin düşmanıdır. 
65 Allah rahmet eylesin kendi değer ve derecesini bilip de haddini aşmayana!.. 
66 Özrü tekrar etmek, yaptığı günahı akla getirmektir. 
67 Kalabalıkta verilen öğüt, azarlamak (rezil etmek) demektir. 
68 Akıl tamam olunca, söz azalır. 



“Şefā῾at idici, ţālib kişinüñ qanadıdur.” Ya῾nî bir ţālib kimesnenüñ bir ulu 

qatında bir murādı ve maţlūbı olsa, kendüsi söylemege qādir olmasa, bir âxar 

kimesnenüñ ῾ināyetiyle ol murād wā¢ıl olsa, ol kişi ol ţālibe qanad olur. Quşuñ 

kendü qanadı quşı āb ü dāneye irişdürdigi gibi, ol kimesne daxı ol ţālibi maţlūbına 

irişdürür. Eyle olıcaq kişi dā’imā ixvān-ı bā-¢afâya her emrde şefā῾at ve 

mu῾āvenet itmekden xālî olmamaq gerek imiş. 

Qırqıncı Kelime 
70

 

“Âdemüñ qovı, eksüklükdür.” Ya῾nî bir kimesne, münāfıq olup dā’imā 

xalqı nifāq itmek üzre olup birbirine ğamz eylese, ol kimesne ῾inda’llāh želîl ve 

῾inde’n-nās xor ve waqîrdür. İmdi kişi ¢ıfat-ı nifāqı terk idüp ixlāš üzre olmaq 

gerek imiş. 

Qırq birinci Kelime 
71

  

“Câhil kişinüñ ni῾meti, gübre üstünde bostān gibidür.” Ya῾nî cāhil ü nā-

dān olan kimesneler sezāvār-ı ni῾met ve şayeste-i devlet degüldür. Eger ni῾met ü 

devlete ma®har vāqi῾ olursa, (69b) ol ni῾met ü devlet yerinde vāqi῾ olmamış olur, 

hemān şol sebze ve wađravāt gibi ki gübrelik üstünde vāqi῾ olur. İmdi kişi terk-i 

cehl idüp taw¢îl-i ‘irfān itmek gerek imiş. 

Qırq ikinci Kelime 
72

 

“Fiğān ü zārî zawmetlürekdür ¢abrdan.” Ya῾nî bir kimesne vuqū῾-ı 
nevā’ib ve nüzūl-i me¢ā’ibden ötüri incinüp zārî vü giryān eylese, bu maqūle wāl 

dawı zawmetlüdür ¢abrdan, ¢abruñ merāretin çekmekden. İmdi kişi mu¢îbet 

zamānında zārî, girye itmekden ¢abr daxı xoşdur. Šabr itmek gerek imiş... 

Qırq  üçünci Kelime 
73

  

“Su’āl olunmış kimesne muħayyerdür va῾deyi virince.” Ya῾nî bir 

kimesneden bir nesne ţaleb olunsa, ol kimesne muħayyerdür, ol maţlūb olunan 

nesnenüñ i῾ţāsında va῾d ve iqrār idinceye dek. Dilerse edā ider, dilemezse itmez. 

Feemmā va῾de sebqat itdükden ¢oñra, i῾ţā itmek gerek. Ve illâ xilāf-ı va῾de 

itmemiş olur; xulf-ı va῾de emāret-i ¢ıdq degüldür. İmdi kişi bir nesneyi iqrār 

itdükden ¢oñra virmek gerek imiş, tā ki xulf-ı va῾de ile mev¢ūf olmaya. 

Qırq dördünci Kelime 
74

 

“Düşmenlerüñ büyügi oldur ki düşmenlığı ¢aqlar.” Ya‘nî kişinüñ 

a‘dâsınıñ [e]kberi oldur ki, şerrinüñ mekâyidini ve żararınuñ (70a) me¢âyibini 

¢aqlar ve dostluq iźhâr ider. Ammâ düşmenüñ ğâyet ekberi oldur. Zîrâ ‘adâvetin 

i®hâr iden kimesneden wažer mümkin olur; feemmâ setr iden[den] mümkin 

olmaz. Eyle olıcaq, bu maqūle düşmen ziyâde ‘adūdur ve ziyâde iwtirâz gerek ve 

                                                                                                                                                 
69 Aracılık yapan, dilek sahibinin kolu, kanadıdır. 
70 Kişinin nifakı, horluğudur. 
71 Cahilin nimeti, çöplük içindeki yeşilliğe benzer. 
72 Sabırsızlık, sabırlı olmaktan daha yorucudur.  
73 Kendisinden istekte bulunulan kimse, vaad edinceye kadar hürdür. 
74 Düşmanın en büyüğü, hilesi gizli olandır. 



Müslimân olan kimesne daxı bu ţarîqla kimesneye ‘adâvet ve düşmenlik itmemek 

gerek imiş. 

Qırq beşinci Kelime
75
     

“Seni rızq ţaleb ider, sen anı ţaleb itdügüñ gibi.” Ya‘nî kişinüñ rızqı 

¢âwibi[ni] ţaleb ider, ¢awibi ol rızqı derd-i seyr ile ţaleb eyledügi gibi. İmdi kişi 

âmâl-i ţavîle ile ve efkâr-ı fâside ile naqd-i ‘ömrüni rızq ţalebinde żâyi‘ idüp 

Xudâ’dan ğâfil ve ‘ibâdet-i Perverdigâr’dan mühmil olmaq, insâna münâsib 

degüldür. 

Qırq altıncı Kelime 
76

 

“Ğıybet işidici, ğıybet idenlerüñ biridür.” Ya‘nî bir kimesnenüñ 

wużūrında bir kimesne ğıybet olunsa ve ol daxı gūş-ı rıżâ ile anı diñlese, hemân ol 

diñleyen kimesne, ol ğıybet idenler birinden olmış gibi olur. ‘Uqūbet-i âxiretde 

anlar ile ol kimesne müşterekdür. İmdi kişi ğıybet ü mesâvî olunan yerde gūş-ı 

rıżâ ile diñlememek gerek, qâdir olursa ref‘ itmek gerek; olmazsa bârî göñülden 

inkâr itmek (70b) gerek imiş… 

  Qırq yedinci kelime 
77

 

“Xorluq ţama‘ ile[dür].” Ya‘nî bir kimesne ţama‘ı sebebi ile xalqı rencîde 

itse, xalq ol kimesneye ‘adâvet idüp [xorluq] na®ariyle na®ar idüp ihânet ve 

tawqîr iderler. Fe-lâbüdd ol kimesne ‘izzet ü şeref bulmayup želîl ü xor qalur. 

Öyle olıcaq kişi ţama‘ı terk idüp Waq Sübwânehu ve Te‘âlâ’nuñ taqdîrine râżî 

olup wamd eylemek gerek. 

Qırq sekizinci Kelime 
78

 

“Wużūr, ümîd kesmek iledür.” Ya‘nî bir kimesne ümîdini emvâl-i nâsdan 

qaţ‘ idüp me’yūs olsa ve dünyâ zînet ü tecemmülinden berî olup rıżâ-yı Waqq 

üzre olsa, o maqūle kimesne, peyveste-qarîn-i râwat ve dâ’imâ âsâyiş, wużūr üzre 

olup tamâm-ı cem‘iyyet-i xâţır tâw¢îl ider. İmdi kişi bu ‘âlemüñ zîb ü zînetinden 

göz yumup ve kârından el çeküp Allâh’uñ dâ’imâ rıżâ-yı şerîfi üzre olmaq gerek 

imiş. 

  Qırq ţoquzuncı Kelime 
79

 

“Mawrūmluq wır¢ladır.” Ya‘nî bir kimesne bir nesneye ziyâde warî¢ 

olsa, ek¤er-i evqâtda ol nesneden mawrūm ve mehcūr olur. İmdi wır¢ u ţama‘ı 

terk itmek gerek imiş. 

  Ellinci Kelime 
80  

 
  


 
  

“İnsânuñ belâsı, dilindendür.” Ya‘nî bir kimesne dâ’imâ xalqı mežemmet 

(71a) ve aqrân ü em¤âlini qadw üzre olsa ve ululara dil uzadup dâ’imâ daxl ü 

teşnî‘ etse, fe-lâbüdd anlar daxı bu kimesneyi qadw u žemm idüp başına nice 

dürlü belânuñ gelmesine sa‘y ve qa¢d idüp belâlar getürüp felâ-cerem ol belâlaruñ 

                                                           
75 Sen rızkını talep ettiğin gibi, o da seni talep eder. 
76 Gıybeti dinleyen, gıybet edenlerden biridir. 
77 Horluk ve alçalış, aç gözlülükle beraberdir. 
78 Rahat (insanların elindeki şeylerden) ümidini kesmektedir. 
79 Mahrumiyet, hırsla beraberdir. 
80 İnsanın belâsı, dilindendir. 



gelmesi kişinüñ dili ucından olmış olur. İmdi kişi dilini xalqı levm ü ţa‘n itmeden 

wıf® idüp kendü awvâlini ve eţvârını görmek gerek imiş. 

  Elli birinci Kelime 
81

[ ]   

“Şehvet qulı, xordur ¢atun alınmış quldan.” Ya‘nî bir kimesne şehvet-

perest olup le¿¿ât-ı wissiyyeye bend olup kemâlât-ı ‘aqliyyede … (?) olsa, bu 

maqūle kimesne daxı želîldür ‘abd-i müşterâdan. Zîrâ efendisi gâhî qulunı ta‘®îm 

ü tekrîm ider, ammâ bende-i şehvet olan xalq qatında dâ’imâ waqîr, želîldür. İmdi 

kişi şehvet-perest olmayup belki Ħudâ-bende ve Ħudâ-perest olmaq gerek imiş.  

Elli ikinci Kelime 
82

 

“Wased idici [ğayź] üzre [olur] şol kimesne ki günâhı yoqdur.” Ya‘nî bir 

kimesne wased üzre olsa, ol kişi günâhı olmayan kimesnelere ğażab ider. Zîrâ 

anlaruñ ni‘metlerine na®ar idüp wasedi eclinden zevâlin ţaleb itse gerekdür. 

Anuñ ţalebiyle zâ’il olmayıcaq, ol kimesne qatı ğażaba gelüp ol kimesnelere buğż 

itse gerek. İmdi (71b) kişi ¢ıfat-ı wasedi terk idüp kendü nefsine ne ¢anursa, 

kâffe-i Müslimîne daxı anı ¢anmaq gerek imiş. 

Elli üçünci Kelime 
83

 
 
 “Źafer kifâyet eyledi, şefî‘ olmağa günâhkâra.” Ya‘nî bir kimesne 

günâhkâr olup bir kimesne wużūrında cürm ü cinâyet itse, ol kimesne daxı günâhı 

muqâbelesinde intiqâma fır¢at bulsa, ‘afv itmek gerek. Zîrâ fır¢atı, ol kimesnenüñ 

günâhına şefî‘ yeter. İmdi kişi intiqâm idüp bu maqūle xa¢let üzre olmaq gerek 

imiş. 

Elli dördünci Kelime 
84

 

“Niçe kimesneler żararına sa‘y ider.” Feemmâ ol emr aña mażarrat 

irişdürür ve ammâ a‘dâsına meserret irişdürür. İmdi kişi bu maqūle emrüñ 

wu¢ūline sa‘y itmemek gerek imiş. 

Elli beşinci Kelime 
85

 

“Hevâya sen dayanma; aña dayanmaq, awmaqlar ¢ıfatıdur.” Ya‘nî kişi 

hevâ vü hevesine dayanmamaq gerek. Aña dayanmaq, nişâne-i wamâqat ve 

‘alâmet-i belâhet ve belâdetdür. İmdi kişi hevâsına i‘timâd, câ’iz degüldür. Wažer 

itmek gerek imiş. 

  Elli altıncı Kelime 
86
  

“Ümîdsizlik, âzâdlıqdur; ümîd üzerine olmaq, qulluqdur.” Ya‘nî bir 

kimesne nâsdan recâsını qaţ‘ eylese, anlaruñ ħıdmet qulluğından çıqup iţâ‘atları 

qaydından âzâd olur. Ammâ bir kimesne (72a) nâsa ‘aqd-ı recâ eylese ve 

ħıdmetleri bendine bil bağlasa, emrlerinden bir ân ţaşra olmağa qâdir olmayup 

                                                           
81 Şehvetin kölesi olan kimse, parayla satın alınmış köleden daha aşağıdır. 
82 Kıskanç kişi, günahı olmayan kimseye öfkelenir.   
83 Suçlu olana (günahkâr olana) şefaatçı olarak zafer yeter. 
84 Nice çalışanlar vardır ki, zarardadır. 
85 Arzu ve temenniye güvenme! Şüphesiz o, ahmakların sermayesidir. 
86 Ümitsizlik, hür(lük); ümit beslemek ise kul(luk)tur. 



âmâde qul gibi olur.  İmdi kişi nâsdan qaţ‘-ı recâya çalışup Waq Sübwânehu ve 

Te‘âlâ’dan ğayriye dayanmamaq gerek imiş. 

Elli yedinci Kelime 
87

 

“ ‘Âqılün ®annı, firâset üzredür.” Ya‘nî ‘âqılüñ ®annı ek¤er-i awvâlde 

râst gelür. Nitekim müneccim ve kâhin olan kimesnelerüñ kelâmı ba‘ż-ı zamânda 

vâqı‘a muţâbıq olup râst geldügi gibi… 

Elli sekizinci Kelime 
88

 

“Bir kimesne mülâwa®a eylese, i‘tibâr eyler.” Ya‘nî bir kimesne 

te’emmül-i ¢âdıq ve fikr-i ¢â’ib ile awvâl-i dünyâ ve kâr-ı ‘uqbâyı tefekkür 

eylese, ‘ibret dutup nereden ziyân gelürse bilüp firâr ider ve nereden fâ’ide 

vardur, añlayup iqbâl ider. İmdi her kişiye lâzım ü lâ-büddür kim wâl-i dünyâ ve 

kâr-ı ‘uqbâya ‘ibret na®ariyle na®ar eyleye... 

Elli ţoquzuncı Kelime 
89

 

“ ‘Adâvet, bir şuğldur, girü qor.” Ya‘nî bir kimesne bir kişiye ‘adâvet itse, 

ol kişinüñ ‘adâveti ol kimesneyi me¢âliw-i âxiretden ve kâr-ı dünyâdan girü 

qoyup men‘ eyler. İmdi kişiye münâsib oldur ki, ‘adâvet eylemeye. 

Altmışıncı Kelime 
90

 

“Göñül, qaçan nefret itse, görmez olur. Ya‘nî qaçan bir kimesnenüñ göñli 

bir ‘amelden nefret itse, ol kimesneye (72b) melâl gelüp ve kelâl ®âhir olur. Eyle 

olıcaq, na®arı fâsid olup ve ba¢îreti gider; ne fehm itdügin bilür ve ne itmedügin 

bilür... İmdi bir kimesneye bu maqûle wâlet ‘ârıż olsa, ol ‘ilme ţalmadan ferâğat 

idüp bir ğayrı fenne şuğl itmek gerek imiş.  

Altmış birinci Kelime 
91

 

“Edeb, ‘aqluñ ¢ûretidür.” Ya‘nî bir kimesne edeb ¢âwibi olsa, andan 

ef‘âl-i mühežžebe ve aqvâl-i ma‘qûle ¢âdır olup warekât-ı müeddebe ve sekenât-ı 

mürettebe üzre olur. İmdi kişi ¢ıfat-ı edebden ğâfil ve xulq-ı wayâdan ‘âţıl 

olmamaq gerek imiş. 

Altmış ikinci Kelime 
92

 

 

“Utanmaq yoqdur warî¢ olan kimesne içün.” Ya‘nî bir kimesneye wır¢ 

ğâlib ve ţama‘ müstevlî olsa, anuñ vechinden wayâ vü edeb gider. İmdi kişi terk-i 

ţama‘ vü wır¢ itmek gerek imiş. 

  Altmış üçünci Kelime 
93

[ ]
 
  

“Bir kimesne[y]i alçaqlar yumşaq duta, yüceler berk dutarlar.” Ya‘nî bir 

kimesneye fuqarâ ve ¢ığâr ţâ’ifesi nu¢ret ü mu‘âvenet itmeseler, kibârdan ve 

ağniyâdan herkes aña qahr eyler. İmdi kişi dâ’imâ fuqarâ ile muxâla§a ve 

mücâlese itmek gerek imiş. 

                                                           
87 Akıllının zannı, kehanet(gibi)dir.   
88 Bakan kimse, ibret alır. 
89 Düşmanlık, faydasız bir uğraşmadır... 
90 Kalp, bir şeyden nefret ettiğinde, körelir. 
91 Edep, aklın suretidir. 
92 Hırslı kişinin hayâsı olmaz. 
93 Aşağıdakileri yumuşak huylu olanın, yukarıdakileri sert olur. 



Altmış dördünci Kelime  
94


 
  

“Bir kimesnenüñ maq‘adına getürünilse, utanması az olup ve dili fuwş-

gūy olur.” Ya‘nî bir kimesne ‘âlem-i ¢abâvetde xalquñ (73a) öñine yatmış ola, 

andan şerm ü wicâb ref‘ olup dâ’ima fuwş-gûy olup merdüm-âzâr olup xalquñ 

‘ır½ını pây-mâl itmek üzredür.  

Altmış beşinci Kelime 
95

 

“Sa‘îd ol kimesnedür ki ğayr ile na¢îwatlana.” Ya‘nî bir kimesne ğayri 

kişilerüñ ef‘âlinden mutena¢¢ıw ve mütte‘i® olup na¢îwat-pežīr olsa, o maqûle 

kimesne, mevqı‘-i şeqâvetden ba‘îd ve mawall-i şer[â]retden müctenib olup sa‘îd 

olmış olur. İmdi kişi dâ’imâ ğayrilerüñ na¢îwatiyle mütena¢¢ıw olmaq gerek 

imiş. 

Altmış altıncı Kelime 
96

[ ]   

“Wikmet, mü’minüñ yitügidür.” Ya‘nî mü’min olan, dâ’imâ wikmet ţaleb 

itmek gerek, nitekim ¢âwibi yitügi mutta¢ıl ţaleb itdügi gibi... İmdi kişi wakîm-i 

žû-fünûn olan kimesneler ile mu¢âwabetden ħâlî olmayup ‘ilm ü wikmet ţaleb 

itmek gerek imiş. 

  Altmış yedinci Kelime 
97

 

“Şer, cem‘ idicidür envâ‘-ı ‘uyûbı.” Ya‘nî bir kimesneden dâ’imâ ef‘âl-i 

şenî‘a ve awvâl-i kabîwa ®âhir olsa, anuñ bâţınında vâqi‘ olan wabâ’i¤ gelüp 

®uhûr bulur. Xalq daxı anuñ wabâ¤etine ve ħasâsetine muţţali‘ olur. İmdi kişi şûr 

ü şerden perhîz idüp ef‘âl-i müsteţâbe ve mühežžebe üzre olmaq gerek imiş. 

Altmış ţoquzuncı Kelime 
98

 
 
 “Çoq ummaq vardur ziyân üzre.” Ya‘nî çoq kimesnenüñ recâsı 

murâdınca (73b) olmaz; belki xilâf-ı murâdınca olup xasâret ü xusrân üzre olur. 

İmdi her murâda mülâwa®a idüp endîşe üzre olmaq gerek, tâ kim râh-ı ¢avâb ü 

reşâd üzre olup xaybet ü xusrândan xâlî ola. 

Yetmişinci Kelime 
99

 

“Çoq ummaq vardur ki mawrûmluğa iledür.” Ya‘nî insânuñ niçe recâsı 

vardur ki wırmâna bâ‘i¤ ve xusrâna sebeb olup ¢âwibini mawrûm eyler. İmdi kişi 

bu maqûle recâlardan perhîz ve ictinâb itmek gerek imiş. 

Yetmiş birinci Kelime 
100

 
  

“Niçe fâ’ideler vardur ziyâna iltür. Ya‘nî insândan niçe 

kimesneler vardur ki, fâ’idesi niçe xusrâna bâ‘i¤dür. Ol fâ’ideden niçe renc ve 

                                                           
94 Apış arasından yaklaşılan (livata yapılan) kimsenin hayâsı az ve ağzı bozuk olur. 
95 Bahtiyar, başkasından öğüt alandır. 
96 Hikmet, müminin yitiğidir. 

97 Şer, kusurların kötü yönlerini toplayıcıdır.  

98 Nice emeller vardır ki, boşa çıkar… 
99 Nice ümitler vardır ki, mahrumiyete uğratmıştır. 
100 Nice kazançlar vardır ki, sonunda hüsrana uğratır. 



ðarâmet
101

  ‘uzlet taw¢îl ider. İmdi kişi her  fâ’ideye sevinüp mesrûr olmamaq 

gerek imiş. 

Yetmiş ikinci Kelime 
102

 

“Niçe ţama‘ vardur ki yalan üzredür.” Ya‘nî niçe kimesneye ţama‘ vâqi‘ 

olur ki, ‘âqıbet ol ţama‘ dürûğ ve ol ümîd yalan ve kižb olur. İmdi kişi her ne 

olursa anı ţama‘ idüp axž itmemek gerek imiş. 

Yetmiş üçünci Kelime 
103

[ ]   

“ ‘İ¢yân helâke çekicidür.” Ya‘nî bir kimesne ‘ucb ü kibr üzre olup 

qademün dâ’ire-i in¢âf-ı inti¢âfdan ţaşra idüp ţâ‘atu’llâhdan yüz çevirse, bu 

maqûle evżâ‘ u eţvâr, (74a) ol kimesneyi helâklige çeker. İmdi insâna münâsib 

olan oldur ki, dâ’imâ Waqq’a muţî‘, Allâh’uñ rıżâsın gözedüp ‘ibâdet ü ţâ‘atden 

xâlî olmamaq gerek imiş. 

  Yetmiş dördünci Kelime 
104  

  

“Her şarâb, baqıyyesiyle bogaz incidir vardur ve her loqma ile ğu¢¢a 

vardur.” Ya‘nî bu dünyâ sarâyınuñ her wużūrı miwnet ile ve mażarratla menfa‘ati 

ve xayrı şerle mümtezic ve her ribwi xusrân ile ve her xamrı xumârla, her ¢ıwwati 

‘illet ile maxlūtdur. İmdi insân anuñ devletine mesrūr u xandân ve miwnetine bî-

wużûr ve giryân olmamaq gerek imiş. 

  Yetmiş beşinci Kelime 
105
 

 
“Bir kimesnenüñ xâtimelerde fikri çoq olsa, mübâreze qatında şecâ‘at 

idemez.” Ya‘nî bir kimesne umûruñ ‘avâqıbın dâ’imâ endîşe ve mülâwaźa eylese, 

muqâbele ve muwârebe zamânında ol kimesneden şecâ‘at gelmez. İmdi kişi bu 

maqūle xasleti terk itmek gerek imiş. 

Yetmiş  altıncı Kelime 
106

   

“Qażâlar gelse, taqdîrler gider.” Ya‘nî [kişinüñ] qażâ muqâbelesinde 

itdügi tedbîrler ma‘kūs ve tedârikleri menkūs olup râh-ı ¢alâw ve ‘inân-ı ¢avâbları 

ellerinden gidüp hirâsları ve perhîzleri  fâ’ide etmeyüp ol cümle nâzil olan qażâlar 

vâqi‘ olur. (74b) İmdi kişiye lâzım olan ol imiş ki, qażâya rıżâ virüp cümle 

me¢âyibe ¢abr idüp wamd-i Xâliq-ı ‘âlem eyleye. Nitekim Wamdî Çelebi Yûsuf 

[ü] Züleywâ’sında buyurur: (Naźm) “Çün qader tîrin ata qavs-i qażâ / Çâre olmaz 

aña meger ki rıżâ”.
107

 

                                                           
101 Bu kelime, aslî metinde sehven “uzlet” şeklinde yazılmıştır. Biz Sad-Kelime’yi tercüme ve şerh 

eden müderrisin faydalandığı Matlûbü Külli Tâlib’le mukayese ederek anılan müstensih hatasını 

“garâmet” şeklinde düzelttik.  
102 Nice aç gözlülükler vardır ki yalancıdır. 
103 İsyan, helâke sürükler. (Vecizenin Arapça aslı, elimizdeki metinde yoktur).  
104 Her yudumda bir boğaz düğümlenmesi ve her lokmada bir kaygı vardır. 
105 Mücadele sırasında sonuçları çok düşünen cesur olmaz. 
106 Takdir edilenlerin düğümü çözülünce, tedbirler boşa gider. 
107 Hamdî, Yusuf u Züleyhâ, (haz. Naci Onur), Ankara 1991, s. 186. 



Yetmiş yedinci Kelime 
108

 

“Qażâ qaçan gelse, wažer bâţıl olur.” Ya‘nî Waq Sübwânehu ve 

Te‘âlâ’nuñ qażâsı bir qulına nâzil olsa, ol quluñ wažeri fâ’ide ve firârı nef‘ itmez; 

elbetde ol qażâ vâqi‘ olur. İmdi mü’min olan kimesnelere münâsib olan  ol imiş 

ki, qażâya rıżâ virüp muqâbelesinde wamd-i Râzıq-ı ‘âlem idüp şükr üzre olmaq 

gerek imiş. 

  Yetmiş sekizinci Kelime 
109

 
 
 “Eyülük itmek, dili keser.” Ya‘nî bir kimesne dâ’imâ xalqa iwsân 

itse, ol xalquñ göñli, bu kişinüñ mawabbeti ile memlū olup dâ’imâ xayr ile yâd 

idüp yaramazlıq ile yâd itmekden dilleri qaţ‘ olur. İmdi kişi dâ’imâ xalqa iwsân 

idüp wüsn-i mu‘âşeret üzre olmaq gerek imiş, tâ ki xalq daxı ol kimesneyi eyülük 

ile yâd ideler. 

Yetmiş ţoquzuncı Kelime 
110

 

   “Ululuq, ‘ilmle daxı edeb iledür; a¢l ile, neseb ile degüldür.” 

Ya‘nî âdemüñ ululuğı ve celâleti, feżâ’il-i ‘ilmiyye ve âdâb-ı memdûwa iledür; 

âbâ vü ecdâdı (75a) şerefiyle degüldür. İmdi kişi dâ’imâ taw¢îl-i ‘ilm ü fażîlet ve 

tekmîl-i wayâ vü edeb itmek gerek imiş. Ehl ü nesebüñ ve xîş ü wasebüñ fâ’idesi 

yoq imiş... 

  Sekseninci Kelime 
111

 

“Edebüñ a‘lâsı wüsn-i xulqdur.” Ya‘nî âdemüñ wüsn-i xulqı dükeli 

edebinden a‘®am ü ekremdür. Zîrâ cemî‘-i mekârim-i axlâq ve mewâsin-i  a‘mâl, 

wüsn-i xulqda mündericdür. İmdi kişi wüsn-i xulqî üzre olıcaq, sâ’ir âdâb üzre 

daxı olması muqarrer imiş. 

Seksen birinci Kelime 
112  

  

“Nesebüñ ekremi, edeb güzelligidür.” Ya‘nî bir kimesnenüñ nesebinüñ 

ekremi, edebi güzel olmaqdur. Bî-edeb olan kimesneden kerâmet-i neseb olmaz. 

İmdi kişi dâ’imâ taw¢îl-i wüsn-i edeb itmek gerek imiş. 

Seksen ikinci Kelime 
113  

 

“Faqruñ ziyâde faqîri ‘aqılsızlıqdur.” Ya‘nî fuqarânuñ efqarı ol 

kimesnedür ki, wamâqatı ol kişinüñ ziyâde ola. Zîrâ wamâqatı sebebiyle eline mâl 

girmez ve eline girmiş mâl daxı żâyi‘ olur. Ammâ ‘aql-ı ma‘âşı olan, taw¢îl-i 

mâle mâlik olur ve elindeki mâlı daxı wıf® idüp telef itmez. İmdi kişi ‘aql-ı 

ma‘âş üzre olup tebzîr ü isrâfı gidermek gerek imiş. 

Seksen üçünci Kelime 
114

 

“Vawşetüñ ziyâdesi, ululanmaqdur.” Ya‘nî bir kimesne kibr ü ‘ucb
 
 (75b) 

üzre olsa, xalq ol kimesnenüñ ¢owbetinden vawşet ve meclisinden nefret iderler. 

                                                           
108 Kader düğümü çözülünce, sakınma boşa gider. 
109 İyilik, (aleyhte) konuşmayı keser. 
110 Şeref, fazilet ve edepledir; soy sopla değil. 
111 Edebin en iyisi, güzel ahlâktır. 
112 Soyun en şereflisi, güzel huydur. 
113 Fakirliğin en büyüğü, ahmaklıktır. 
114 Korkulacak şeylerin en korkuncu, kendini beğenmişliktir. 



Ol kimesne dostsuz qalup xâlî olur. İmdi kişi ‘ucb u kibri terk idüp dâ’imâ tevâżu‘ 

ve meskenet üzre olmaq gerek imiş. 

115  Seksen dördünci Kelime 
116

 

 “Devlet ziyâdesi, ‘aqldur.” Ya‘nî bir kimesne tamâm-ı ‘aql üzre 

olsa, bi-wasbü’l-âde aña yüz devlet el virür; rûzgâr daxı müsâ‘ade ider. Zîrâ 

żararun müşâhede ve menfa‘atin mülâwa®a idüp aña göre cünbiş eyler. İmdi 

‘aqldan güzel ni‘met ve zîbâ mevhibet olmaz imiş. 

Seksen beşinci Kelime 
117

 
  

“¥ama‘[ı] olan kimesne, žillet bendindedür.” Ya‘nî bir kimesne 

dâ’imâ ţama‘ üzre olsa, meželletden kurtulmaz. ¥ama‘ı sebebiyle ol maq¢ūdun 

wu¢ûlinde yüzi ¢uyın döküp terk-i ‘âr u nâmûs itse gerek. İmdi kişi ţama‘ı terk 

idüp bend-i žilletden xalâ¢ olmaq gerek imiş. 

Seksen altıncı Kelime 
118
     

“Sözüñ ‘aybı, anı uzatmaqdur.” Ya‘nî bir kimesne edâ-yı murâdında 

ik¤âr-ı kelâm ve taţvîl-i maqâl itse, lâ-cerem sâmi‘ olanlara ¢udâ‘ ve fütūr virüp 

kendü kelâmında niçe noq¢ân olup ol kelâma ‘ayb-ı tamâm gelse gerek. İmdi kişi 

taţvîl-i kelâm ve ik¤âr-ı maqâl itmekden ictinâb itmek gerek imiş. 

Seksen yedinci Kelime 
119

 

“‘Aqllaruñ ma¢rū‘ olmasınuñ (76a) ek¤eri, ţama‘ları qılları (?) 

altındadur.” Ya‘nî bir kimesneye ţama‘ müstevlî olsa, anuñ ‘aqlı mağlūb ve xıredi 

maqhūr olur. Keennehu ma¢rū‘ şax¢ gibi olur.  İmdi kişi ţama‘dan wažer idüp 

ţarîq-ı sedâd, reşâd üzre olmaq gerek imiş. 

Seksen sekizinci Kelime 
120

 

“Qaçan size faqr gelse, Allâh’a ticâret eyleñ ¢adaqa ile.” Ya‘nî bir 

kimesneye faqr gelse, Allâh yolına ¢adaqa virsün. Zîrâ ¢adaqa virmekle Waq 

Sübwânehu ve Te‘âlâ ol kimesneye on nesne i‘ţâ ider.
121 İmdi bir aqçası, on aqça 

fâ’ide ider. Kişi dâ’imâ ¢adaqa itmeden xâlî olmayup müdâvemet itmek gerek 

imiş. 

Seksen ţoquzuncı Kelime 
122

[ ] 

 

“Bir kimesne yüzüni Waq’dan çevirse, helâk olur.” Ya‘nî bir kimesne 

dâ’imâ Ważret-i Waqquñ ţâ‘at ü ‘ibâdetinde olup qażâlarına râżî olsa, sa‘âdet-i 

‘u®mâ ve devlet-i kübrâya irişür ve eger ţâ‘at ü ibâdetinden yüz çevirse, helâk 

                                                           
 
116 En büyük zenginlik akıldır. 
117 Aç gözlü olan, horluk, hakirlik bağıyla bağlıdır. 
118 Sözün kusuru, uzatılmasıdır. 
119 Akılların belâlarının çoğu, aç gözlülük şimşekleri altındadır. 
120 Fakirleştiğinizde sadaka vererek Allah’la ticaret yapın. 
121 “Kim bir iyilik yaparsa, ona on katı vardır” (Kur’an, En‘âm, 6/160) mealindeki ayete işaret 

ediliyor.  
122 Yüzünü Hak’tan çeviren kişi, helâk olur. (“Ani’l-Hakk” kelimeleri, yazmada sehven 

şeklinde yazılmıştır). 



olması muqarrerdür. İmdi kişi dâ’imâ Ważret-i Waqq’a ‘ibâdet idüp ţâ‘atinde 

olup qażâlarına râżî olmaq gerek imiş. 

¥oqsanıncı Kelime 
123

 

 “Bir kimesnenüñ degenesi yumşaq olsa, budağları daxı ke¤îf 

olur.” Ya‘nî bir kimesne yumşaq olup iwmâli ğâlib olsa ve siyâset ü te’dîb 

zamânında müeddib (?) (76b) edâsına qâšır olsa, o maqūle kimesnenüñ tawt-ı 

ta¢arrufunda olan ţâ’ife aña iţâ‘at ve iqbâl ve emrine fermân idüp ta‘źîm itmezler, 

belki dâ’imâ ‘i¢yân ü ţuğyân üzre olurlar. İmdi kişi zamân-ı te’dîbde ihmâl ve 

tekâsül itmekden iwtirâz itmek gerek imiş. 

¥oqsan birinci Kelime 
124

  

“Awmaq kimesnenüñ qalbi ağzındadur.” Ya‘nî ‘alâmet-i wamâqat ve 

emâret-i belâdet oldur ki, bir kimesne göñlinde olan nesneyi diline getürüp 

tekellüm eyleye. İmdi her göñline gelen nesneyi tekellüm ve her  emr-i sırrı fâş 

idüp söylememek gerek imiş. Söylemek, ‘ayn-ı wamâqat imiş… 

¥oqsan ikinci Kelime 
125

 

“ ‘Âqılüñ dili, göñlindedür.” Ya‘nî ‘alâmet-i ‘aql oldur ki, kişi her ne 

olursa söylemeyüp ve qalbine her ne xuţūr iderse, anuñla tekellüm itmeye. Belki 

umūr-ı ma‘qūleden her emr ki vardur, nâzil olur, anı qalbinde żabţ u wıf® idüp 

vaqti ve yeri geldigi mawall söyleye, yeri olmayacaq söylemeye. İmdi ‘âqıle 

münâsib oldur ki, yeri gelmeden söz söylemeye ve qalbinde wıf® eyleye.  

¥oqsan üçünci Kelime 
126

 

“Bir kimesne arzû dizginiyle yürüse, ecel quyusına ‘âqıbet düşer.” Ya‘nî 

bir kimesne dâ’imâ kendü hevâ vü hevesine tâbi‘ olup anuñ ardınca yürüse ve 

e¿kâr-ı Xudâ’dan ve ‘ibâdet-i Perverdigâr’dan ğâfil ve ‘âţıl olsa, lâ-büdd ol 

kimesne helâküñ çâhına düşüp kendüyi mağbūn (77a) ve maqhūr eyler. İmdi kişi 

bu maqūle xa¢letden perhîz ü ictinâb itmek gerek imiş. 

¥oqsan dördünci Kelime 
127

 

“Qaçan sizlere ni‘metlerüñ ucı gelse, nihâyetin qaçırmañuz şükriñ 

azlığıyla! ” Ya‘nî bir kimesne bi’l-fi‘l wâ¢ıl olan ni‘metlerüñ şükrin edâ itmeyüp 

yerine getürmese, gelecek ni‘metlerden daxı mawrūm olup ba‘îd olması 

muqarrerdür. İmdi kişiye münâsib olan oldur ki, dâ’imâ Allâh’uñ virdügi 

ni‘metlere qavlle ve fi‘lle şükr itmek gerekdür. 

¥oqsan beşinci Kelime 
128

 

                                                           
123 Ağacı yumuşak olanın, dalları sert olur. 
124 Ahmakın kalbi, ağzındadır. 
125 Akıllının dili, kalbindedir. 
126 İradesinin dizginlerini emellerine veren kişi, eceliyle tökezler. 
127 Nimetlerin uçları size ulaştığında, az şükretmekle onun sonunu ürkütmeyin!.. 
128 Düşmanının üzerine galip geldiğinde, galibiyetin şükrü olarak onu affet! 



“Qaçan sen ‘adūña ®afer bulsañ, sen ‘afv[ı] qudretiñe şükr eyle.” Ya‘nî 

bir kimesne ‘adūsuna intiqâm itmege qâdir olsa ve ol ‘adū daxı anuñ her vechle 

zebūnı olsa, ol kimesne ol ‘uqūbeti ‘avf itmek gerek. Zîrâ afv itmek, hemân ol 

qudretüñ şükridür. İmdi kişi dâ’imâ ‘afv üzre olup ke®m-i ğay® itmek gerek 

imiş. 

¥oqsan altıncı Kelime 
129



 

“Bir kimesne ¢aqlamadı bir şeyi, illâ ®âhir oldı ol nesne lisânınuñ 

ortasında ve daxı vechinüñ ¢afawâtında.” Ya‘nî bir kimesne bir nesneyi ¢aqlasa, 

qalbinde, ol ¢aqladığı nesne ol kişinüñ kelâmından ve yâxūd vechinden (77b) 

źâhir olur.  

¥oqsan yedinci Kelime 
130

 

   “ ‘Âqılüñ dili, qalbine tâbi‘dür.” Ya‘nî ‘âqıl olan kimesne oldur ki 

evvelâ bir nesneyi fikr ider; ol fikrine muvâfıq dilini tawrîk idüp aña göre söyler. 

İmdi kişi kelâma ve söze şürū‘ itdikde, evvelâ fikr idüp andan ¢oñra tekellüm 

itmek gerek imiş, tâ ki zümre-i ‘uqalâdan ola. 

¥oqsan sekizinci Kelime 
131     

 
  

“Awmaquñ göñli, diline tâbi‘dür.” Ya‘nî awmaq kimesne ol 

kişidür ki, dâ’imâ göñline ne gelüp ve xaţırına ne xuţūr ider, anı söyler; ¢avâb 

mıdur veyâ xaţâ mıdur bilmeye ve mevqı‘inde vâqi‘ midür, degül midür fikr 

itmeye. İmdi kişi söz söylemege şürū‘ itdikde, te’emmül ve tefekkür itmek gerek 

imiş, tâ ki söyleyecek sözi ¢avâb mıdur, yowsa xaţâ mıdur bilüp zümre-i 

awmaqînden olmaya. 

¥oqsan ţoquzuncı Kelime 
132

   

“Baxîl olan kimesne, faqra ‘acele idicidür.” Dünyâda fuqarâ dirligi gibi 

dirilür ve ağniyâ wesâbı gibi wesâb eyler. Ya‘nî baxîl ü wasîs olan kimesne, 

‘acele ile kendüye dervîşlik nisbetini ider ve mâl ü menâli daxı vardur. Feemmâ 

imsâk idüp fuqarâ gibi geçinür; ol mâlüñ ležžetini bilmeyüp ve râwatını (78a) 

sürmeyüp žilletinde ve meşaqqatinde olsa gerek. Feemmâ mâldâr kimesneler 

wesâbı gibi dâ’im vaqtle wesâb ve renc çekmededür. İmdi kişi xasâset vaż‘ını terk 

idüp dâ’imâ sexâ üzre olmaq gerek imiş. 

Yüzünci Kelime  
133 

 

 

                                                           
129 Hiç kimse kalbinde bir şeyi gizlemez ki, dilinin sürçmesi ve yüzünün ifadesiyle onu açığa 

çıkarmasın… 
130 Akıllının dili, kalbinin ötesindedir. 
131 Ahmakın kalbi, dilinin ötesindedir. 
132 Cimri, (korktuğu) fakirlik konusunda acelecidir; dünyada fakirler gibi yaşar, (ahirette) zenginler 

hesabıyla hesaba çekilir... 



  “Ma‘nâsı dimekdür ki, yâ Rabbî sen mağfiret eyle bizüm 

gözlerimüzden ¢âdır olan günâhları ve daxı kelimâtımuzdan vâqi‘ olan xaţâları ve 

qulūbımuzda olan xabţ ü xaţâ vü ‘uyūbı ve dillerimüzden geçen hezeyân ve 

me‘âyibi.” İmdi kişi bu du‘âyı vird-i zebân idüp dâ’imâ günâh ü xaţâ vü xaţâsına 

ve xabţ u me‘âyibine istiğfâr itmeden xâlî olmamaq gerek imiş.  

Temme, bi-‘avni’llâhi’l-Meliki’l-‘Allâm ve’l-wamdü li’llâhi Rabbi’l-

‘âlemîn. 22 Muharrem 1206. [21 Eylül 1791]. 

 

EK: ‘Abdü’l-hâdî el-Vardarî, Silsile-i Evliyâ (129b) 

İşbu ¢âwibü’s-silsileti a‘nî Şeyx Wasan Dede ibn-i Muwammed, Rûm 

ilinde şehr-i Üsküb anlaruñ va§an-ı a¢liyyesi olup Üsküb’de Ümmî Sinânlu’dan 

Şeyx Velî Dede Efendi xıdmetlerine irişüp anlardan telqîn alup yine u¢ûl-i esmâ’ 

anlaruñ §arîqı üzre tekmîl idüp yedi yılı tamâm xıdmet-i şerîflerinde bulunup ve 

niçe erba‘în çıqarup tamâm cemî>-i murâdât ü maqâ¢ıd wâ¢ıl olduqdan ¢oñra ol 

‘azîzden icâzet alup anlara bu üslûb-ı §arîq üzre tâmı (?) virüp sene tis‘a ve sittîn 

ve tis‘a miede [M. 1562] xilâfet virüp §arîq-ı irşâda irsâl itdiler.  

Şeyx Velî Dede Efendi daxı Bosna vilâyetinde ¥uzla nâm yerden 

qopmışdur.  Ehl-i keşf kimesnedür. Ümmî Sinânlu içinde mükâşif Velî Dede 

dimekle ma‘rûfdur. Tamâm cemî‘-i ‘âlemüñ ma‘rûfıdur. Wattâ vüzerâ-i kirâmdan 

çoq kimesne bendeleri olup bî‘at itmişlerdür. Ve bu faqîr u waqîr, ya‘nî ‘Abdü’l-

hâdî el-Vardarî, xıdmet-i şerîflerine irişüp ve anlar ile çok mu¢âwabet idüp çoq 

velâyet ü kerâmeti müşâhede olunmuşdur. Eger taf¢îl olunsa, niçe kitâb olması 

muqarrerdür. Seyyâresi ‘ulvîye, gözi açuq kimesnedür.  

Velî Dede Efendi daxı Ümmî Sinân Efendi xulefâsından İstanbul 

civârında Wa½ret-i Eyyûb-ı Ensârî’de sâkin olan Şeyx Na¢ûw Dede 

Efendi’den telqîn almışlardur. Şeyx Na¢ûw Dede Efendi xayli ‘azîzlerdendür. 

Mücâhedesi kemâl mertebede ve nihâyet derecededür. Diyâr-ı Rûm’da xulefâsı 

bî-nihâyetdür. Ek¤er anlaruñ xulefâsı ehl-i ‘ilm §â’ifesindendür. Rûm iline nûr-ı 

tevwîd anlardan ve anlaruñ xulefâsından yayılmışdur. Zamânda seccâde-nişîn 

olan ‘azîzlerüñ güzîdesidür. Gerçi ümmî kimesnedür; fe-emmâ xayli esrâra 

mu§§ali‘lerdür.  

Na¢ûw Efendi daxı Burusalı Şeyx el-Wâc Sinân Efendi’den telqîn 

almışlardur ki Ümmî Sinân dimekle ma‘rûf u meşhûrlardur. Nefs-i İstanbul’da 

irşâd üzre olurlar. Xayli mücâhid erdür. Xalvetî §arîqı yeñiden anlar iwyâ 

itmişlerdür. Ana§olı ve Rûm ilinde xulefâsı (130a) bî-wadd ü bî-qıyâs olup cümle 

âfâqı anuñ ¢ıyt-ı ¢adâsı dutmışdur. Wattâ bu faqîr u waqîr ‘Abdü’l-hâdî el-

Vardarî anlaruñ ¢owbetlerine irişüp anlardan telqîn alup enfâs-ı şerîfleri ile 

müşerref olduqda, kendüleri bi’¿-¿ât buyurdı ki: “Yigirmi yedi erba‘în 

çıqarmışam” didiler. Ol ‘azîz bu silsile yazılduğı zamânda daxı ¢ıwwat üzre idi.  

Ümmî Sinân Efendi daxı Burusalı Şeyx el-Wâcî Qaraman Efendi’den 

telqîn almışlardur. Wâcî Qaraman Efendi’nüñ nefs-i Burusa ve ol e§râfda xulefâsı 

                                                                                                                                                 
133 Allahım, gözlerimizin işaretlerini, sözlerimizin yanlışlarını, kalbimizin şehvetlerini ve dilimizin 

sürçmelerini affet! 

 



çoqdur. Wâcî Qaraman Efendi tevwîde ziyâde meşğûl kimesne olup bu §arîqde 

tevwîde bu mertebede şuğl ve cidd ü sa‘y anlardan qalmışdur. Rivâyet olunur ki, 

¢âwib-i ta¢arruf ve celâle ma®har kimesne imiş.  

Wâcî Qaraman Efendi daxı ¡aruxân vilâyetinde Maðnisalu Şeyx Dervîş 

Awmed bin ‘Îsâ Efendi’den telqîn almışlardur ki Yigitbaşı Efendi dimekle 

meşhûrlardur. Türkî dilde ta¢avvufa müte‘alliq risâleleri na®m ü neşr üzre 

çoqdur. Niçe kerre velâyeti ve kerâmeti ®âhir olmış kimesnedür. Xulefâsı bî-

‘adeddür. Mezâr-ı şerîfi ziyâretgâh-ı ‘âlemdür. ‘Umûmen Ana§olı vilâyeti anuñ 

muwibbi ve bendeleridür. Rûm ilinde daxı xıdmet-i şerîfine varmış kimesneler 

çoqdur. Edirnelü ‘A§§âr-zâde dimekle ma‘rûf §abîb daxı anuñ xıdmet-i şerîfinde 

çoq olmışdur. Wattâ bu faqîr daxı anlaruñ zamân-ı wayâtına irişmişdür ve illâ 

mülâqât müyesser olmadı
134

 diyü ma‘nâda [Mağnisa’da] vefât itmişdür.  

Yigitbaşı Efendi daxı Germiyân vilâyetinde ‘Uşşâqlu Şeyx ‘Alâe’d-dîn 

Efendi’den telqîn almışlardur. >Alâe’d-dîn Efendi’nüñ mezâr-ı şerîfleri 

Germ[iy]an vilâyetinde >Uşşâq nâm qa¢abanuñ qurbında Qabaqlu dimekle 

ma‘rûf bir qaryededür. Germ[iy]an vilâyetinüñ xalqı cümle ol ‘azîzüñ 

bendeleridür. Niçe kerre velâyeti ve kerâmetini görmişlerdür. Wattâ mezâr-ı şerîfi 

ziyâretgâh-ı ‘âlem olmışdur ve ol diyâruñ xalqı cümle ¢adaqât ve ne¿irlerini ol 

‘azîzüñ mezâr-ı şerîflerine iledürler.  

‘Alâe’d-dîn Efendi daxı Qaraman vilâyetinde Qay¢eriyyelü Şeyx Tâce’d-

dîn Efendi’den telqîn almışlardur. Tâce’d-dîn Efendi daxı xayli ‘azîzlerden olup 

keşf ü seyyâresi ‘ulvî kimesne olup muğayyebâta tamâm ı§§ılâ‘ı olup yegâne-i 

âfâq ve ferzâne-i cihân olup zamânesinde ol diyâruñ xalqı muwibb ü bendeleri 

olmışdur. Xulefâsı çoq kimesnedür.  

Tâce’d-dîn Efendi daxı şarq vilâyetinde Erzingânlu Şeyx Pîrî Efendi’den 

telqîn almışlardur. Pîrî Efendi daxı ululardandur. Seyyid Yawyâ wa½retlerinüñ 

xıdmet-i şerîflerine irişüp wu½ûr-ı şerîflerinde tamâm-ı sülûk idüp maqbûl 

xulefâsından idi. ¥arîq-ı mücâhede ve ‘uzlet anlardan qalmışdur. Tevwîde revnaq 

anlar virmişdür. Seyyid Yawyâ wa½retlerinüñ sırrı anlarda ®uhûr itmişdür.  

Şeyx Pîrî Efendi daxı qu§bü’z-zamân ve dâ’ire-i kevn ü mekân Şîrvân 

vilâyetinde Şemâxılu (130b) Seyyid Yawyâ Xalvetî’d[en] telqîn almışlardur. 

Seyyid Yawyâ wa½retleri §arîq-ı Xalvetî’nün ser-çeşmesidür. Cümle §arîq-ı 

Xalvetî ‘âleme anlardan münteşir olmışdur. Fe-emmâ diyâr-ı Rûm’a beş nefer 

xalîfesi gelmişdür: Evvelâ ‘Alâe’d-dîn Efendi ki Dede Rûşenî wa½retlerinüñ 

birâderidür. İkinci, Dede Rûşenî wa½retleri ki §arîq-ı Gülşenî ile anlara müntehî 

olur. Üçünci Pîrî Efendi Erzingânî wa½retleri ki §arîq-ı Ümmî Sinânlu anlara 

müntehî olur. Dördünci Çelebi Efendi wa½retleri ki §arîq-ı Sünbül Sinânlu anlara 

müntehî olur. Beşinci Monlâ Wabîbî Efendi wa½retleri ki diyâr-ı Rûm’da sâ’ir 

§arîq-ı Xalvetî anlara müntehî olur.  

Seyyid Yawyâ wa½retlerinüñ nâm-ı şerîfi ile ‘âlem şarqdan tâ ğarba 

varınca mâlâmâl olmışdur. Anlaruñ ®uhûrı bir ferde müyesser olmamışdur. 

                                                           
134 Bu cümleyle devamı arasında mana uygunluğu yoktur. “Ma‘nâda” şeklinde yazılan kelimenin 

“Mağnisa’da” olması lâzım geldiği düşüncesindeyiz. Çünkü H. 910 (M. 1504) yılında vefat eden 

Yiğitbaşı Ahmed Şemseddin Efendi’nin kabri Manisa’dadır. 



Kendüleri Şîrvân vilâyetinde Şemâxı nâm şehrinden qopmışdur. Anda bir miqdâr 

irşâd daxı itmişlerdür. Wattâ Şîrvân pâdişâhı ile mâbeynleri olmağın yine diyâr-ı 

>Acem’de Bâkû nâm şehre varup âxir ‘ömrlerine dek anda irşâd idüp ve anda 

vefât itmişlerdür.  

Seyyid Yawyâ Xalvetî daxı qu§bü’l-‘ârifîn ve zübdetü’l-fâżılîn Şeyx 

¡adre’d-dîn el-Xayyâmî Xalvetî’den telqîn almışlardur. Bu, ¡adre’d-dîn-i 

Qonevî ğayrıdur. ¡adre’d-dîn el-Xayyâmî daxı Şeyx el-wâcî ‘İzzeddîn 

Xalvetî’den telqîn almışlardur.  

Wâcî ‘İzzeddîn daxı Şeyx Axî Mîrim Xalvetî’den telqîn almışlardur. Axî 

Mîrim daxı Şeyx Pîrî >Ömer Xalvetî’den telqîn almışlardur. Pîrî ‘Ömer Xalvetî 

daxı Şeyx Axî Muwammed Xalvetî’den telqîn almışlardur. Axî Muwammed 

daxı İbrâhîm Zâhid Seyyid Cemâle’d-dîn-i Tebrîzî’den telqîn almışlardur. 

Seyyid Cemâle’d-dîn daxı Şeyx Şehâbe’d-dîn Muwammed et-Tebrîzî’den 

telqîn almışlardur. Şehâbe’d-dîn daxı Rükne’d-dîn Muwammed en-Necâşî’den 

telqîn almışlardur. Rükne’d-dîn daxı Qu§be’d-dîn el-Ebherî’den telqîn 

almışlardur. Qu§be’d-dîn daxı Ebü’n-necîb es-Sühreverdî’den telqîn 

almışlardur. Ebü’n-necîb es-Sühreverdî daxı Şeyx ‘Ömer el-Bekrî’den telqîn 

almışlardur. Şeyx ‘Ömer el-Bekrî daxı Şeyx Muwammed ed-Dineverî’den telqîn 

almışlardur. Şeyx Muwammed daxı Mimşâd ed-Dîneverî’den telqîn almışlardur. 

Mimşâd daxı Şeyx Cüneyd Bağdâdî’den telqîn almışlardur. Şeyx Cüneyd daxı 

Seriyyü’s-Saqatî’den telqîn almışlardır. Seriyyü’s-Saqatî daxı Şeyx Ma>rûf-ı 

Kerxî’den telqîn almışlardur. Ma‘rûf-ı Kerxî daxı Dâvûd-ı ¥â’î’den telqîn 

almışlardur. Dâvûd-ı ¥â’î daxı Wabîb-i ‘Acemî’den telqîn almışlardur. Wabîb-i 

‘Acemî daxı Wasen-i Ba¢rî’den telqîn almışlardur. Wasen-i Ba¢rî daxı 

Xâtemü’l-evliyâ Şîr-i Xudâ xaten-i Muwammed Mu¢§afâ >Aliyyü’l-Murta½â 

kerrema’llâhü vechehü wa½retlerinden telqîn almışlardur.  

Otuz üçünci §abaqada işbu silsile-i la§îfe[y]i §abaqât-ı meşâyıxdan 

istixrâc ve intixâb iden, ya‘nî ‘Abdü’l-hâdî ibnü’l-wâc el-Bekr el-Vardarî el-

müderris […] Ümmî Sinânlu’dan Şeyx ‘A§âu’llâh Çelebi olmağın, müşârun ileyh 

Şeyx Wasan Dede Efendi iltimâsiyle bu silsileyi sene i¤nâ ve seb‘în ve tis‘a mie 

mâh-ı Şa‘bânda [1565 Mart ayında] tas§îr u tawrîr eyleyüp me¿kûr Şeyx Wasan 

Dede Efendi’ye tuwfe ve yâdigâr viribidi. Recâ olunan budur ki, her kim ki bu 

silsile-i münîfeye na®ar iderse, ol faqîri xayrla yâd eyleye.  

  el-Fâtiwa.” 
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GİRİŞ: 

Edebî bir tür olarak anı, bir kişinin aklının erdiği dönemden itibaren 

görüp yaşadığı, kendisi ve toplum için önemli gördüğü olayları ve durumları belli 

bir sistem içinde yazıya döktüğü, genellikle, otobiyografik metinlere denir. 

Otobiyografi, kişinin yalnızca kendisiyle ilgili bilgileri verirken anı, hem bireysel 

hem de sosyal anlamda bilgi içerir. Günlük tutan yazar, sıcağı sıcağına o günün 

olay, yaşantı ve düşüncelerini aktarırken; anı yazarı, tarih olmuş eski zamanların 

olaylarını belleğe ya da belgelere dayalı olarak ortaya koyar. Bu bakımdan anı 

metinleri yalnızca hatırlanabilen, unutulmayan, kaydedilebilen olayları içerdiği 

için tarihi aynen aksettirmekten uzaktır, büsbütün objektif olması beklenemez. 

Toplumların sosyal hayatlarında anı aktarmak önemli bir gelenektir. Özellikle 

yaşlı insanlar kendilerinden daha genç kimselere daha önce görüp geçirdiklerini, 

yaşadıkları ilginç olayları anlatırlar. 

Anı yazma geleneği, Tanzimat döneminde, kimi devlet adamlarında 

batıdaki meslektaşlarına olan özentiden başlamış ve giderek günümüze kadar 

gelmiştir. Tanzimat öncesindeki şuara tezkireleri, menakıpname, siyer, 

vekayi'name, gazavatname, fetihname, sefaretname gibi eserler bilinen anlamıyla 

birer anı eseri olmasalar da bu türe özgü özellikleri taşırlar. Anılar konuları 

itibariyle genellikle siyasî ve edebî olmak üzere iki kategoride 

değerlendirilmektedir. Bunlar kesin sınırlandırmalar değildir. Bir siyasî anı 

kitabında edebî anılar da olabilmektedir. Kimi anı kitapları da toplum içinde belli 

özellikleriyle seçilmiş kişilerin portrelerinden oluşmaktadır. Halit Fahri Ozansoy 

Edebiyatçılarımız Geçiyor (1939), Yahya Kemal Beyatlı Siyasî ve Edebî 

Portreler (1968); Yusuf Ziya Ortaç Portreler (1960); Hakkı Süha Sezgin Edebî 

Portreler (İstanbul 1997); Beşir Ayvazoğlu Defterimde 40 Suret (İstanbul 

1996)... gibi.  

Ansiklopedilerde: “Bir kimsenin içinde yaşadığı veya tanık olduğu 

olayları anlattığı eser” (Larousse, 1971: 675)veya “Bir kimsenin başından geçen 

ya da kendi döneminde ortaya çıkan olay ve olguları gözlemlerine ve bilgilerine 

dayanarak anlattığı yazı türüdür.” (Özdemir, 1972: 398)Şeklinde tanımlanan 

hatırat, Türk edebiyatında Tanzimat’tan sonra gelişmiş bağımsız bir edebî türdür. 

Hatıra yazma düşüncesi, insanın birikimlerini başkalarıyla paylaşma 

ihtiyacından doğmuştur. Geçmişi olumlu ve olumsuz taraflarıyla yeniden yaşama, 

güncele ve geleceğe taşıma düşüncesi insanları hatıra yazmaya yönlendirmiştir. 
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İnsan yaratılışı itibarıyla geçmiş, hal ve geleceği aynı anda yaşar. İnsanın 

geçmişini hatıralar, geleceğini ümitler oluşturur. Bunların belli bir zamanı ve yaşı 

da olmaz. Fakat yaş ilerleyip geleceğe ait ümitler azalmaya başladıkça geçmişin 

hafızamızdaki izleri uyanır ve böyle durumlarda içinde yaşadığımız zamandan 

kopup geçmişi daha fazla yaşamaya başlarız. Bu konuda Sabri Esat Siyavuşgil, 

geçmiş hayatın izlerini ve etkilerini hatırladığımızda düştüğümüz durumu şöyle 

açıklar: 

“Gençlik ve orta yaşlılık, acı, tatlı, türlü hatıraların şuur altına istif 

edildiği çağlardır. Bütün gördüklerimiz, duyduklarımız ve yaşadıklarımız, banyo 

edilmemiş fotoğraf olmaları gibi, karma karışık ve biraz da bakımsız, ihtiyarlık 

günlerimizin sükûnunu, yalnızlığı ve işsizliğini bekler. O an gelince de, daha fazla 

yaşamak için bakışlarımızı tükenen istikbale değil, tükenmeyen bir maziye 

çevirdiğimiz zaman, yegâne tesellimiz hatıralarımızdır. Onlar bizim çocukluk 

oyuncaklarımızdır. Tıpkı çocuğun renkli tahta ve teneke parçasıyla, hakikat 

âleminin dışında, kendi fantezisine uygun bir cihan yaratması gibi, biz de istikbale 

küstüğümüz günlerde, mazinin yadigârlarını, hakikat olmamış emellerimize göre 

değiştirir, bozar ve süsleriz. Herhangi bir hatıra kitabını açın ve okuyun. Onda 

geçen yılların mermer veya tunç üzerindeki izlerini değil, geçmiş hayatına esef 

eden bir ruhun çırpıntılarını, tevillerini, mazeretlerini ve inkisarlarını bulursunuz. 

Her hatıra, hakikaten olmuş bir şeyden ziyade, olmaması hasret çekilmiş bir 

hadisenin tahayyülünden ibarettir.” (Siyavuşgil, 1948: 79) 

Hatıralar yaşanan olayların insan hafızasında bıraktığı izlerdir. Hatıra 

yazarı da bu izleri canlandırarak geçmişi dilde sergiler. Buna göre, geçmişe 

yönelmek, yaşananı değil, yaşanmışı vermek, hatırat türünü en belirgin 

özelliklerinden biridir. 

Hatıra yazılarında yazar, kendi iç dünyasına yönelir fakat bu yönelme, dış 

dünyadan kopuk bir yönelme değildir. Hatırat yazarının birinci endişesi kendisini 

değil, yaşadıklarını anlatmaktır. Hafızasındaki izleri yoklarken bu izleri bırakan 

olayları ve sebeplerini hatırlamaya, nedenlerini bulmaya çalışır. Bu da onu, 

yaşadıklarını bütün boyutlarıyla anlatmaya yöneltir. Ancak bu anlatım belgelere 

dayanmadığı için her zaman objektif olmaz. Yazarın duygu ve düşünceleri de işin 

içine girer. Çünkü yazar, yaşadığı olayları kendi penceresinden gördüğü şekilde 

anlatır. 

İnsanın yaşadığı olayları bir başkasına veya okur topluluğuna anlatma 

ihtiyacı, yazılan hatıra kitaplarına bakılarak şöyle sıralanmıştır: a)Unutulma 

korkusundan kurtulmak, b) Kişinin kaybolup gitmesine gönlü razı olmayacağı bir 

gerçeği ortaya koymak, c) Yazma alışkanlığı içinde bulunmak, d) Birlikte 

yaşadığı kişilerden kimilerine karşı duyduğu hayranlığı belirtmek, e) Tarih ve 

kamuoyu karşısında hesaplaşmak, pişmanlık duygularını anlatarak rahatlamak, bir 

çeşit günah çıkarmak, f) Gelecek kuşaklara bir ders vermek, g) Siyasal 

hasımlarını kötülemek ya da kendisini savunmak. Hangi nedenle olursa olsun 

hatıralarını yazmanın insana dürüstlükten ayrılmama, içtenlikten uzaklaşmama 

gibi önemli sorumluluklar yüklediği apaçıktır.” (Olgun, 1972: 405) 



Bunlardan da anlaşılacağı gibi hatıra yazarının unutulma korkusu, 

gelecekle hesaplaşma düşüncesi, hasımlarını kötüleme ve kendini savunma 

endişesi hatırat yazılarının en önemli varoluş sebebidir. Edebiyatımızda hikâye 

türünde olduğu gibi hatırat türünde de birçok güzel eserler veren Samet Ağaoğlu, 

bu konuda şöyle düşünür: 

“Milletlerin hayatında muayyen devirlerin tarihini tespit ederken 

başvurulacak en sağlam vesikalardan bir kısmını da o devirde rol almış, iş görmüş 

veya o devri yakından yaşamış olanların hatıraları teşkil eder. Siyaset ve devlet 

adamlarının hatıralarını yazmaları bu bakımdan onlar için bir vazife sayılmalıdır. 

Muayyen devirleri idare eden psikolojik hâleti, zihnî durumu, gerçek telâkkileri 

ancak bu hatıralar yolu ile öğrenmek mümkündür. Resmî söz ve nutukların, 

yapılan ilânların, önünde gözükenlerin arkasında saklı duran ihtiras ve arzular, 

şahsi temayüller ve nihayet yazılı vesikalara şu veya bu şekilde aksetmiş bulunan 

hadiselerin gerçek mahiyeti hatıralarla belli olur. (Ağaoğlu, 1969: 11) 

Hatırat veya hatıra diye söylenegelen bu terimin yerine Cumhuriyetten 

sonra yoğunlaşan öz Türkçe akımının da etkisiyle anı kelimesi, anmak fiilinden 

türetilerek getirilmiş, Arapça kökenli hatıra kelimesiyle birlikte söylenir olmuştur.  

Hatıra türünün önemli bir özelliği de gerçeğe uygunluk ve samimiyettir. 

Bu iki unsurdan uzak olan bir hatıra yazısı tahmin edileceği gibi kısa ömürlü 

olacaktır. Hatıra yazarı; hayatını, gördüklerini ve yaşadıklarını olduğu gibi anlatır. 

Bu gerçekçi özelliği ile tarihçiye yaklaşır ama bir tarihçiden çok bir romancı gibi 

ferdi bir tutum içinde bulunur. Belki bu yüzden tarihten ayrılarak edebî bir tür 

olarak kabul edilmiştir. 

Hatıralar ifade ve üslûp bakımından kendi aralarında farklılık gösterirler. 

Bu farklılık hatıra yazarının mesleğiyle ilgili olduğu gibi başka sebepler de 

olabilir. Örneğin askeri şahısların yazdıkları, belgelere dayanan, askeri birliklerin 

hareket planlarını içeren savaş hatıraları genelde daha sade ve objektif bir ifadeyle 

yazılmışlardır. Sanatçıların, özellikle edebiyatçıların hatıralarında ise kişi ve 

olaylarla beraber hatıra sahibinin gözlem, duygu ve sübjektif yorumları üsluba da 

etki eden edebî bir dille anlatılır. “Bu özellikleri dikkate alınarak genellikle bütün 

hatıralardan, özellikle de siyasi ağırlıkta olan hatıralardan bir belge ve objektif 

bilgi olarak faydalanmak için bunlara ihtiyatla yaklaşılması ve aynı konu üzerinde 

yazılmış olanların karşılaştırılması gerekir.” (Okay, 1994: 445) 

Kurtuluş savaşından sonra gerçekleştirilen Atatürk inkılâpları, Serbest 

Fırka denemesi çok partili hayata geçiş ve sonunda 27 Mayıs darbesi gibi 

toplumsal olayların etkisiyle yazılmış birçok hatıra kitapları vardır. Bunlardan 

Ahmet Ağaoğlu’nun yazıp Samet Ağaoğlu’nun yayımladığı “Serbest Fırka 

Hatıraları”, ömrü ancak üç ay sürmüş olan genç bir partinin üzerinde oynanan 

oyunları sergilemesi yönünden en kayda değer olanıdır. Çok partili demokratik 

rejimin hangi aşamalardan geçtiğini göstermesi bakımından da vesikalarla dolu 

bir hatıra kitabıdır. O dönemi anlatan diğer önemli hatıra kitaplarından bir kaçı: 

Falih Rıfkı Atay, Çankaya (İst. 1961), Celâl Bayar: Ben de Yazdım (İst. 1965-

1972), Halide Edip Adıvar, Türkün Ateşle İmtihanı (İst. 1962), Fahrettin Altay, 



On yıl Savaş ve Sonrası (İst. 1970), Hüseyin Rauf Orbay, Cehennem Değirmeni 

(İst. 1993), Afet İnan, Atatürk Hakkında Hatıralar ve Belgeler (Ankara 1959).  

Hâtıralar, yazarların mesleklerine göre de kendi içinde 

sınıflandırılabilirler. Bunlardan edebî karakter taşıyan belli başlı hâtıra kitapları 

şunlardır: Hüseyin Cahit Yalçın, Edebî Hatıralar (İst. 1935); Halit Ziya Uşaklıgil, 

Kırk Yıl (İst 1936); Abdülhak Şinasi Hisar, Yahya Kemal’e Veda (İst. 1959); 

Halit Fahri Ozansoy, Edebiyatçılarımız Geçiyor (İst. 1967), Edebiyatçılar 

Çevremde (Ankara 1970); Yahya Kemal Beyatlı, Çocukluğum, Gençliğim, Siyâsî 

ve Edebî Hatıralarım (İst. 1973)  

Tarih bilinci, geçmiş dönemlerin muhasebesinden bugüne açılan ve 

geleceğe uzanan, kesintisiz bir zaman algısı üzerine kurulu bir bilinç düzeyidir. 

Çoğu zaman ifade edildiği gibi geçmişe bakış, geleceği de şekillendirir. Bu bakış, 

farklı bir tarih algısı ve dolayısıyla resmi ideoloji prizmasından geçmemiş, sivil 

bir tarih anlayışı üzerinden ifade bulduğunda daha derin bir anlam ve önem 

kazanmaktadır. Bu tarih algısının oluşmasında yerel tarih ve mikro tarih 

çalışmalarının büyük önemi vardır. 

Bir kentin, mahallenin, sokağın, bir kitabın, bir firmanın, bir ailenin tarihi 

ve bir noktada tarihsel akışa katkıda bulunmuş bireylerin tarihi; anı defterlerinde, 

hatıratlarda, günlüklerde yaşayan kişisel tarihler, geçmişin canlı tanıklarıdırlar. 

Büyük tarihsel olayları devlet adamlarından çok bireyler yapar; bireyler tarihi 

derinlemesine yaşarlar. O döneme ait toplumsal yaşam, bireylerin yaşantılarını 

şekillendirdiği gibi, onların hayat enerjileri de toplumun ve tarihin akışına yön 

verir. Bir anlamda resmi tarihin sayfalarında donup kalan geçmiş, bireysel 

tarihlerde diyalektik sıçramalarla ileriye doğru akar. Bu nedenle bireysel tarihler; 

resim, sinema, müzik, edebiyat gibi sanatlara da ilham kaynağı olmakta ve sanatın 

ölümsüzlüğüne açılmaktadırlar. 

Yakın tarihimizin toplum vicdanı ve bireylerde yarattığı etkiler ve 

incinmeler açısından en dikkate değer olaylarından biri de mübadeledir. Lozan 

Mübadilleri’nin kaynaklarında mübadele şöyle anlatılmaktadır: “1912-1922 

yılları arasındaki savaşlar nedeniyle Balkanlar’da, Ege Adaları’nda ve 

Anadolu’da büyük acılar yaşandı. Balkan Savaşı sonrasında yüz binlerce 

Müslüman savaşta yenik düşen Osmanlı Ordusu’nun peşi sıra korku ve panik 

içinde doğdukları toprakları terk ederek Anadolu’ya sığındı. Benzer trajedi, 1922 

yılında Kurtuluş Savaşı’nda yenik düşen Yunan Ordusu’yla beraber Anadolu’yu 

terk eden Ortodoks Rumların başına geldi. Bir ay gibi kısa bir süre içinde yüz 

binlerce Ortodoks Rum Yunanistan’a sığındı. Bu durum Yunanistan’da büyük 

sıkıntılara ve karışıklığa yol açtı. Yunanistan’ın nüfusu bir anda dörtte bir 

oranında arttı. Lozan Barış Konferansı toplandığında öncelikle sığınmacılar ve 

esirler konusu ele alındı. İngiltere temsilcisi Lord Curzon’un teklifi ve Milletler 

Cemiyeti görevlisi Nansen’in raporu doğrultusunda; 30 Ocak 1923 tarihinde 

Yunanistan’da yerleşik Müslümanlarla Türkiye’de yerleşik Ortodoks Rumların 

zorunlu göçünü öngören Mübadele Sözleşmesi imzalandı. Bu sözleşme uyarınca; 

İstanbul’daki Ortodoks Rumlar ile Batı Trakya’daki Müslümanlar hariç 

Yunanistan’da yerleşik bütün Müslümanlar Türkiye’ye, Türkiye’de yerleşik bütün 



Ortodoks Rumlar Yunanistan’a gönderildi. Mübadele sözleşmesinin kapsamına 

18 Ekim 1912 tarihinden sonra yurtlarını terk etmiş olanlar da alınarak mülteciler 

sorununa bir çözüm bulunmuş oldu. Tarihteki ilk zorunlu göçü içeren bu 

sözleşme ile iki milyon civarında insan yurtlarından kopartılarak, yeni yerleşim 

bölgelerinde yaşamaya mecbur edildi. Tarihimizdeki bu kitlesel ve zorunlu göçe 

kısaca mübadele, bu insanlara da mübadil deniyor.” 

Hayatta birtakım değişikliklerin olması kaçınılmaz bir gerçektir, ama bu 

değişlikler gönüllü, istekli ve insanın kendi iradesine göre gerçekleşirse güzel ve 

anlamlı olur. Zorunluluklar ise çoğu zaman insanları yaralamış ve yıkmıştır. 

Mübadele, ‘bireylerin tarihi’ perspektifinden bakılınca aslında zorunlu bir göç, 

zorunlu bir sürgündür. Emrivaki ile bir insanın, doğup büyüdüğü toprakları terk 

etmeye zorlanması, kabullenilmesi oldukça güç bir durumdur. Türkiye'den 1 

milyon 200 bin Rum, Yunanistan'dan da 600 bin Türk doğup büyüdükleri, 

çocukluk sevincini yaşadıkları, ilk gençlik çılgınlıklarının peşinde koştukları, âşık 

oldukları, evlendikleri, çocuklarını doğurdukları, ölen yakınlarını gömdükleri 

topraklardan sökülüp atılmıştı.  

Türkiye için Rumlardan kalan yerlerin ilgisiz kişilerce sahiplenilmesi ve 

bilinen şehirlerde göçlerin yoğunlaşmasından başka görünürde fazla sorun yoktu. 

Yunanistan’ın ise nüfus çokluğu ve ekonomik sıkıntı nedenleriyle göçleri 

karşılamakta zorlandığı bir gerçektir. Yunanistan’da bir süre Anadolu’dan gelen 

aileler, “Türk tohumu” denerek ötekileştirilmeye çalışıldı. Her iki taraf içinde tifo, 

kolera ve güç yaşam koşulları nedeniyle yollarda ölen 500.000 den fazla insan, 

mübadelenin bir başka boyutunu oluşturmuştur. Yunanistan’dan gelen 

göçmenlere yedi milyon dönümü aşkın toprak dağıtılmış, Türkiye’ye gelenler 

oldukça kısa sürede uyum sağlamışlardır. Yunanistan’a gidenler ise 

Anadoluluklarını uzun süre korumuşlar, Türkçeyi anadil olarak yaşatmışlardır. 

(Gidenlerin üçüncü kuşakları da şu anda Türkçe konuşmaktadır.) Ayrıca, 

köylerine, mahallelerine ve orada kurdukları yerleşim yerlerine Anadolu’da 

yaşadıkları yerlerin adlarını vermişlerdir. 

Kitlesel göçleri liman kentlerinde kurulan karma komisyonlar yürütmüş, 

Mübadele 1923’ten 1927’ye kadar sürmüştür. Mübadil bilgi kaynaklarında yer 

alan ve birçok yaşlı mübadille yapılan görüşmelerde, kötü şartlarda yapılan gemi 

yolculuklarının, ölenlerin denize atılmalarının acıyla anımsandığı dikkat 

çekmektedir. 89 yaşındaki Maria Küpelioğlu, Yunanistan’a yolculuğunu şöyle 

anlatır: “Ürgüp’ten çıkıp Mersin’e geldik. Bir ay vapur bekledik. Pire’ye gittik. 

Gelenlerin hepsinin saçını kestiler, karantinaya aldılar. İki kız kendini denize attı. 

Tam iki sene çadırda yaşadık. Ürgüp’te doğdum, buraya on üç yaşımda geldim. 

Hâlâ orayı arıyorum, oradaki kuru üzümleri, kayısıları. Buradaki üzümler ufacık. 

Oranın peyniri, her şeyi daha iyiydi.” Girit’ten Cunda’ya gelişlerini ise 88 

yaşındaki İsmet Hanım anlatıyor: “Üç gün gemide bekledik, yanaşamazdık ki… 

Cunda’da liman yoktu. Sonra bizi mavnalarla kıyıya taşıdılar, davul zurna ile 

karşıladılar.” Giderek böyle söyleşilerin yapılması imkânsız bir hale geldi, çünkü 

tarihin canlı tanıkları birer birer dünyadan göç etmeye başladılar. Sözler azalınca 

yazıların önemi arttı. Artık bu konuları konuşacak insanlar kalmadığı için 



yaşadıklarını kaleme dökenlerin yazıları daha bir önem kazanmaya başlamıştır. 

İşte hakkında bilgi vermeyi düşündüğümüz hatıra kitabı da böyle bir eserdir. Eski 

bir mübadil olan ve mübadelede önemli çalışmalar yapan Kobakizade İsmail 

Hakkı’nın hatıra kitabının bu anlamda önemli bir yere sahip olduğu 

görülmektedir. 

1882 yılında Yunanistan’ın Kavala ilinin Drama ilçesinin Sarışaban 

köyünde doğan Kobakizade, avukat, tütün tüccarı ve vergi toplayıcısı olarak 

çalışmıştır. 1914-1924 yıllarında “Kralın Partisi” olarak bilinen Gunaris 

Partisi’nden Drama milletvekili olarak Yunan Parlamentosunda görev yapmış, 

1922-1924 yıllarında mübadeleyi idare eden bir Lozan Mübadili olarak önce 

İstanbul’a sonra da Samsun’a yerleşmiştir. Türkiye’de de uzun yıllar avukatlık ve 

tütün tüccarlığını sürdüren İsmail Hakkı Kobakoğlu, kalan ömrünü Türkiye’ye 

yerleşen Lozan Mübadillerinin haklarını savunmaya adamış, 1953’te Samsun’da 

vefat etmiştir. Torunu Leyla Üstel Çağatay ve kızı Nilüfer Üstel’in girişimleriyle 

ve Prof. Dr. Ümit Gazilerli’nin önsözüyle yayımlanan hatıra defteri, Selahattin 

Galip’in eski yazıdan çevirisiyle yeniden hayat bulmuştur.  

Kobakizade’nin el yazısıyla kaleme aldığı ve bir solukta adeta roman gibi 

okunan hatıratını, oğlu uzun yıllar titizlikle saklamış, bu notların kamuoyu 

tarafından tanınmasına vesile olmuştur. Pek çok ailede bulunan bu türden 

belgeler, kâğıtlar, anı defterleri, soyağacı notları, günlükler; bireylerin tarihine 

ışık tuttukları kadar, dönemin sosyal hayatından da kesitler aktarmaktadır. Önemli 

olan, bu belgelere tarih bilinciyle yaklaşabilmektir. Hatıraların 

kitaplaştırılmasıyla, yakın geçmişin; özellikle mütareke/ mübadele yıllarının, 

bireysel tarih bilinciyle ve sivil perspektiften algılanabilmesi için varislerin kendi 

paylarına düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirdiğini söylenebilir. 

İlginç olan, İsmail Hakkı Kobakizade’nin, Yunanistan’da Gunaris yani 

Kral’ın partisinden 1914’te seçilen on beş Türk milletvekilinden bir tanesi 

olmasıdır. Bu on beş Türk mebusunun Yunan tarihinde önemli yerleri olmuştur. 

1914’te yapılan parlamento oylamasında, on beş milletvekilinin verdiği oyların 

sayesinde Yunanistan, Birinci Dünya Savaşı’na girmemiştir. Kobakizade İsmail 

Hakkı, dürüst, mücadeleci, haksızlıklarla savaşan, açık sözlü bir siyaset adamı 

olması nedeniyle her siyasi değişiklikte ters düştüğü parti yöneticileri tarafından 

defalarca Girit’e, Vidin kalesine sürülmüş, türlü işkencelere maruz kalmıştır. 

Yunan parlamentosunda Türk azınlığı mebusluğu yapmanın özellikle o 

dönemdeki zorluklarını da yakından yaşamıştır. (Kobakizade, 2008: 9) Milli 

Mücadele’ye de destek veren Kobakizade, Yunanistan ve Anadolu arasında 

mekik dokumuştur. 1924’te mübadele ile Anadolu’ya gelmiş, ancak mübadillerin 

haklarını temin etmek için verdiği uğraş yüzünden zamanın İçişleri Bakanı Şükrü 

Kaya ile ters düşmüştür. Yunanistan’daki mal varlığına karşılık Anadolu’da aldığı 

mal ve servetini mücadelesi uğruna harcamıştır. Kızı Nilüfer Üstel’in de belirttiği 

gibi, “Bu anılar, meşakkatli bir yaşamın sadece bir özeti gibidir, oysa burada 

anlatılan olayların pek çoğunun derinliğine incelenmesi, konularla ilgili belgelerin 

araştırılıp ortaya konarak tarihe mal edilmeleri gerekmektedir. Bu konuda 

tarihçilere büyük iş düşmektedir.”(s. 11) Prof. Dr. Ümit Gazilerli ise önsözde; 



“Son yıllardan itibaren, gerek Türkiye’ye, gerekse Yunanistan’a göçen 

mübadillerin yazdıkları yaşam öyküleri, o neslin çektiği sıkıntıları, eskiye 

özlemlerini anlatmaktadır. Ancak yazılan bu anılarda mübadele öncesi 

Yunanistan’da yaşayan Türklerin siyasal yapılanmaları, siyasal mücadeleleri, 

uğradıkları baskılar, zaman zaman tutuklanmaları, tutuklanmalarının nedenleri, 

idama mahkûm edilmeleri ve bunun gerekçeleri anlatılmamıştır.” (s. 14) Diyerek 

hatıra defterinde işaret edilen olayların belgeleriyle aydınlatılması için tarihçilere 

görevler düştüğünü dile getirmiştir. Mübadele öncesi Yunanistan’daki Türklerin 

durumunun da, nesnel bakış açısıyla ele alınması gereken bir tarihsel olgu olduğu 

unutulmamalıdır. 

Kobakizade’nin hatıratında ilginç pasajlar dikkati çekiyor. Sözgelimi, 

Balkan Savaşı dönemindeki “bedelli askerlik uygulaması” hayli ilginç bir biçimde 

anlatılıyor: “Balkan Harbi’nde ben de 98 doğumlularla birlikte silâhaltına 

çağrıldım. Bir Midil atım vardı. Fevkalade rahvan yürür, takımları şık, göze 

çarpar bir attı. Bindim, Kavala’da Bademli Çiftliği’ndeki karargâha gittim. Otuz 

altın bedeli yatırdım. Askerliğimi bu suretle ödedim. Kavala’nın, Eski Kavala ve 

Kokala köylerinin aşar mültezimi bulunuyordum, işimle meşguldüm.” (s.29) İşte 

Balkan Savaşı dehşeti: “Hiç unutmam, kırk bin muhacir Kavala’ya doldu. 

Yağmur pek müthişti. Ana baba günüydü.(…) Camilerde istif halinde bulunan 

muhacirlerden herkesin bir aile alıp barındırılmasına karar verildi. Ben Çarşı 

Camii’nden bir aile aldım. Yedi sekiz nüfusluydu.” (s.28)  

Balkanlardaki ateş nedeniyle önce Çanakkale’ye, oradan da Hilal-i Ahmer 

vapuruyla İstanbul’a geçen İsmail Hakkı, orada kendisine ve ailesine eğreti de 

olsa bir yaşam kurar; bir ev tutar, bir de kahvehane. Altı ay kahvehane işletir, 

sonra da Çatalca’dan gelen Bulgar top ateşi İstanbul’u korkutmaya başlayınca, 

ailesini de vapura alarak İzmir’e gider. Karataş’ta bir ev tutar, bir bakkaliye açar. 

Altı ay sonra durum düzelince, ailesiyle birlikte yeniden eşyalarını toplarlar ve 

Kavala’ya dönerler. Hatıralarda siyasete girişini de anlatan Kobakizade, sık sık 

ayak oyunları ve entrikalarla baş etmeye çalışır. Bulgar zulmüne de uğrayan 

Kobakizade sürgüne yollanır, bir toplama kampında yaşam mücadelesi verir. 

Yer yer bir casusluk romanı içindeymişçesine olayları anlatıyor İsmail 

Hakkı Bey. Mütareke günleri onun kaleminden şöyle yansımakta: “Bizim Kavala-

Sarışaban’dan gönderdiğimiz Milis askerlerinden birçok efrat bozgundan sonra 

perişan halde İstanbul’a gelmiş bulunuyorlardı. Bunlardan bir kısm-ı mühiminin 

Selimiye kışlasında bulunduklarını haber aldım. Oraya koştum, hepsini etrafıma 

toplayarak kendilerini teselli eden bir nutuk söyledim. Çırılçıplak denecek 

derecede bit, pas içindeydiler. Nihayet mütareke imzalandı. Müttefikler 

donanması İstanbul limanına girdi. Sabah vaktiydi, ben Galata’dan geliyordum. 

İngiliz, Fransız, İtalyan harp gemileri ve Yunanistan’ın Averof zırhlısı hep 

birlikte Dolmabahçe önünde demirlediler.” (s. 54) Savaş sonrasında mağlup 

Yunan ordusunun dönüşünü dile getirirken, İzmir’den, Anadolu’dan gelen Yunan 

askerlerinin perişan hallerini, çırılçıplak, yürek dayanmaz halde ağlayıp 

inlediklerini insancıl bir bakışla anlatır. Mübadele günleri gelir. Bu konuda 

idarecilik yapan Kobakizade, Türkiye’den Yunanistan’a firar eden muhacirlerin, 



müsadere memurlarıyla bir olup Kavala yakınındaki köylülerin gasp, soygun, 

tehditle hububat ve hayvanlarını talan ettiklerini; kendisinin bu konuda askerleri 

yardıma çağırarak toplanan malları iade ettirdiğini de anlatıyor. Daha sonraları, 

bir mübadele vapuruna bindiklerini, Samsun’da büyük bir memnuniyetle 

karşılandıklarını, bando getirildiğini, fotoğraflarının çekildiğini dile getiriyor. 

Mübadele sonrası mal haksızlıklarına uğrayan birçok kişinin yasal yollarla 

hakkını arayan, kendi mal varlığını da bu uğurda feda eden Kobakizade, dönemin 

İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile Ankara’da görüşmelerini, onunla görüş 

ayrılıklarını ayrıntılarıyla naklediyor. Özellikle mal varlıkları konusunda 

mübadillerin zaman zaman yaşadıkları düzensizlik ya da haksız uygulamalar 

açısından hayli ilginç örnekleri görüyoruz bu anılarda. 

Hatıralarında Kobakizade’nin en dikkate değer yönleri arasında o 

dönemde Anadolu’da çok kimsede görülmeyen ataklığı, inanılmaz ticari 

girişimciliği, çalışkanlığı ve liberal düşünceleri olduğu görülüyor. Bunları hem 

Kavala’da hem de mübadil geldiği Anadolu’da ödün vermeden, titizlikle 

uygulayışı dikkat çekiyor. İşte onun bir girişimcilik örneği: Mübadelenin epey 

öncesinde, Atina’ya gidip mebuslukta biriken iki senelik tahsisatını alan 

Kobakizade, Kavala’da büyük bir mağaza kiralar. On beygirlik bir motor alır, bir 

de kahve makinesi, tuz makinesi ve un makinesi. Bir dinamo alıp bir de Alman 

makinist bulan İsmail Hakkı Bey, etraftaki küçük bir muhite elektrik aydınlatması 

yaptığını, tuz, un ve kahve öğüttüğünü anlatıyor. Sonra bu işi Sarışaban’a 

nakleden İsmail Hakkı, değirmen işlerinin yanı sıra elektrik ile Sarışaban’ı 

aydınlattığını dile getiriyor ve Kavala’da bile elektrik olmadığı halde küçücük 

Sarışaban kasabasının geceleri pırıl pırıl olduğunu anlatıyor… 

Bir dönemin bireysel yaşantılar üzerinden dile getirildiği bu roman 

tadındaki hatıra defteri, hem o dönemin tarihini inceleyenlere yeni ufuklar ve 

açılımlar sunuyor hem de birçok sosyal /sosyolojik gerçeğin altını çizen önemli 

bir belge işlevi taşıyor.  

 

SONUÇ 

Osmanlının son döneminde birçok cephede birden çarpışan Mehmetçik, 

en son elinden silahları da alınınca teslim olmak zorunda kalmış, çekildiği 

bölgelerdeki Müslüman halkın perişan olmasına maalesef engel olamamıştır. 

Doğduğu 1882 yılından Türkiye’ye geldiği 1924 yılına kadar yaşadığı Kavala’da 

birçok hayırlı hizmetlere imza atmış olan İsmail Hakkı Bey, yazmış olduğu bu 

hatıra kitabıyla orada yaşayan Müslümanların hayatlarına en genel hatlarıyla 

anlaşılmasını sağlamıştır. Önce Bulgarların, sonra da Yunanlıların eline geçen 

Kavala şehri, içinde yaşayan Türk ve Müslüman halk için ne kadar zor bir yer 

olduğu, anlaşılmaktadır.  

Bütün zorluklara katlanarak Türkiye’ye gelen Mübadiller, orada olduğu 

gibi burada da ilk yıllar rahat edememişler, hem o günkü devlet yetkilileriyle, 

hem de kendi aralarındaki çeşitli rekabet ve çekememezliklerle mücadele etmek 

zorunda kalmışlardır. Örneğin, “Anadolu günlerinde de CHF ile SCF arasında 

yaşanan çekişmede SCF den yana taraf olduğu ve siyasi faaliyetlerine katıldığı 



için resmi ideoloji ile ters düşmüş, haklarını alma uğruna verdiği mücadele 

sonucu Yunanistan’daki mal varlığına karşılık Anadolu’da aldığı bütün mal ve 

servetini kaybetmiştir (daha doğru bir ifade ile el konmuştur.) Dönemin İçişleri 

Bakanı Şükrü Kaya’nın sözleri bir dönemin zihniyetini yansıtması açısından ne 

kadar manidardır. Haksız alınan mallarının iadesini isteyen İsmail Hakkı Bey’e 

şöyle demiştir: “Hem Serbestçi (Serbest Cumhuriyet Fırkası) olacaksın hem de 

bizden mal isteyesin olur mu?” (Büyüker Karalâhana.com) 

Okuyucular bu hatıra kitabını okuduklarında ayrıca Balkanlarda görev 

yapan çeşitli rütbedeki askerlerin yaptığı bilinçsizce hataların da mevcut olduğunu 

göreceklerdir. Yabancı diyebileceğimiz bir ülkede milli menfaatlerimizi canları 

pahasına gözeten bu insanlara engel olmaya çalışan asker ve sivil yetkililerimizin 

varlığı da dikkate alınması gereken bir durumdur.  
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Divan Şiirinde Coğrafî Yer Adları 

Divan şairlerinin birçoğu iyi eğitim almışlardır ve bunun sonucu olarak da 

birer âlim durumundadırlar. Şiirlerinden din, edebiyat ve tasavvuf bilgilerinin 

dışında sarf, nahiv, mûsikî, hat, mantık, hukuk, tıp, kimya ve astronomi gibi diğer 

fen ve sosyal bilimlere de vakıf oldukları anlaşılmaktadır. Ayrıca şairler kelime 

ve terimlerin çağrışım özelliklerinden istifade etmek, birçok olay, efsane, rivayet 

ve inanışı hatırlatmak suretiyle savaş, savaş aletleri, içki ve içki meclisleri, 

satranç, spor, atçılık ve avcılıkla ilgili terimler, dinî ve efsanevî kahramanlar ve 

tarihî şahıslara da şiirlerinde yer vermişlerdir. Diğer taraftan şairlerin malzemeleri 

arasında eser, şehir, memleket, nehir ve dağ isimleri de önemli bir yekûn teşkil 

etmektedir
1
. Divan edebiyatındaki coğrafyanın sınırlı olduğu ve şairin kendi 

içinde yaşadığı coğrafyaya daha az yer verdiği, bunun yerine geleneğin getirdiği 

ortak malzemelerden olan coğrafî yer adlarını kullanmayı tercih ettiği şeklinde 

yaygın bir kanaat bulunmaktadır. Oysa divan şairleri gezip gördükleri veya 

herhangi bir münasebetle bir müddet yaşadıkları ülkelerle, şehirlerle ilgili şiirler 

de kaleme almışlardır
2
. Bir gelenek ve şehir şairi olan Divan şairinin şiirinde yer 

verdiği mekânlar, tabii mekânlar olmaktan ziyade simgesel özellikler taşıyan 

yerlerdir
3
. Bu bağlamda şairler, Çin, Huten (Hıtâ), Rûm, Mısır, Hint, Yemen gibi 

yer adlarını estetik amaçlı ve beyitteki diğer kelime seçimlerini de etkileyecek 

şekilde kullanmışlardır
4
. Divan şairleri yer adlarını doğrudan coğrafî işlevleriyle 

kullanmanın yanında istiare, telmih, tenasüp, tezat, tevriye, cinas gibi edebî 

sanatlara da malzeme yaparak yani mazmun hâline getirerek de kullanmışlardır. 

Şairler, ortak şiir geleneğinden gelen ülke ve şehir adlarının yanında, Aydın/Tire, 

Akşehir/Karaman/Akyazı/Karesi, Rûm/Şam gibi tezat üzerine kurulu yer adlarına 

da yer vermişlerdir. Sevgiliye ait güzellik unsurları olan ve yer adlarının bir 

anlamda benzetileni durumunda bulunan “yüz, göz, alın, yanak”, “saç, kaş, ayva 

tüyleri, ben” gibi kavramlarla münasebete getirmişlerdir. Divan şairleri, diğer pek 
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çok malzeme gibi, yer adlarını da duygu ve düşüncelerini daha renkli ve canlı 

olarak anlatma maksadıyla bir çağrışım unsuru olarak kullanmışlardır. Bu 

durumda, kasidelerinin giriş kısımlarında Fuzûlî’nin Bağdat’ı, Nef’î’nin 

Edirne’yi, Nedim’in İstanbul’u tasvir etmesi örneklerinde görüldüğü gibi, coğrafî 

mekânların gerçekçi bir şekilde betimlenmesi veya pek çok şiirde karşılaşıldığı 

üzere, şiirde yer verdikleri yerleri gerçekçi bir gözlemden ziyade izlenimci bir 

yaklaşımla tasvir etmek şeklinde iki farklı tutumları mevcuttur
5
.  

Türk edebiyatında şehirleri konu edinen manzum ve mensur birçok eser 

kaleme alınmıştır. Manzum eserler arasında en yaygın olanlar bir şehrin 

güzellerinden ve güzelliklerinden bahseden şehrengizlerdir. Diğer taraftan nesip 

kısımlarında şehir tasvirleri yapılan kasidelerle, müstakil olarak yazılmış gazeller 

de vardır
6
. Birrî Divanı’nda yer alan ve şairin Manisa’yı ve şehre ait güzellikleri 

övdüğü ‘Mağnisa’ redifli kasidede olduğu gibi
7
, şehir adlarının redif olduğu 

kaside ve gazeller de yazılmıştır
8
. XVII. yüzyıl şairlerinden Dürrî de “Gümülcine 

Şehrengizi” dışında “Der-Medh-i Yaylak-ı Gümülcine” başlığıyla kaleme aldığı 

75 beyitten oluşan kasidesinde Gümülcine yaylasını otlakları, ağaçları, taşları gibi 

çeşitli özellikleriyle tasvir etmiştir
9
. Bu türe örnek olarak verilebilecek bir kaside 

de Âşık Çelebi tarafından “Tuna” redifiyle yazılmıştır
10

. Şairler, şehir konusunu 

ele aldıkları bütün eserlerinde o şehrin tabiat güzelliklerinin, insanlarının, mimarî 

eserlerinin ve orada meydana gelen olayların tasvirini yapmışlardır
11

. Şehir veya 

yer adlarıyla ilgili olarak kaleme alınan eserler arasında, baştan sona belde 

adlarının tevriyeli kullanımıyla yazılan ve belde kelimesinin çokluk hâli olan 

bilâd veya büldândan hareketle bilâdiye, kasîde-i büldân, esmâ-i büldân olarak 

adlandırılan şiirler de vardır
12

. Bilâdiyeler, Osmanlı siyasî coğrafyasına ve bu 
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39, (Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı), Erzurum 2009, s. 483-498. 19. yüzyıl şairlerinden 

Ârifî ve Pesendî de gazel nazım şekliyle yazdıkları şiirlerinde Kütahya şehrini methetmişlerdir; 

Kadir Güler, “XIX. Asır Şuarâsından Ârifî ve Pesendî’nin Kütahya Methiyeleri”, Erciyes 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 7, Kayseri 1996, s. 279-285. 
9 İlyas Yazar, “Dürrî’nin Şehrengizinden Gümülcine’ye Bakış”, Turkish Studies/Türkoloji 

Araştırmaları, Volume 2/2, Spring 2007, s. 773. 
10 Şairin Tuna nehrinin güzelliklerini övdüğü bu kaside ve incelemesi hakkında geniş bilgi için bkz. 

Filiz Kılıç, “Tuna Kasidesi’nin Düşündürdükleri”, Klâsik Türk Edebiyatının Peşinden, Grafiker 

Yayınları, Ankara 2010, s. 217-238. 
11 H. Dilek Batislam, “Şehir Şiirleri ve Şeyhülislâm Yahyâ’nın Edirne Gazelleri”, A.Ü. Türkiyat 

Araştırmaları Enstitüsü Dergisi Prof. Dr. Hüseyin AYAN Özel Sayısı, S. 39, Erzurum 2009, s. 

484-485. 
12 Kurnaz, agm., s. 231-232; Metin Akkuş, Klâsik Türk Şiirinin Anlam Dünyası, Edebî Türler ve 

Tarzlar, Fenomen Yayınları, Ankara 2006, s. 34-41. 



coğrafya ile ilgili bulunan bölgelere ait yer adlarını ihtiva etmesi itibariyle de 

önemlidir
13

. Klâsik Türk edebiyatında şehirlerle ilgili kaleme alınan eserlerin 

büyük kısmında şehrin insanları, güzelleri veya mekânları övülür
14

. Bunun 

yanında sayıları fazla olmamakla birlikte, hiciv, hezel, zem, tehzil gibi türlerle 

kaleme alınmış, bazen başlıklarında bu terimlere yer verildiği görülen ve şehirleri 

yermek amacıyla yazılmış şiirler de vardır
15

. Şehirlerle ilgili olarak yazılan 

eserlerden kaleme alınış amaçları, şaire kazandırdıkları, gelenek hâline gelip 

gelmediği, şehirlerin şiirlerde hangi özellikleriyle ön plana çıktıkları gibi 

konularda, edebiyat, şehir ve kültür açısından da değerli ve önemli olan bilgiler 

edinmek mümkündür
16

. 

Divan şiirinde farklı anlamlar ve tasavvurlarla kullanılan yer adlarının 

belirlenmesi ve şiire hangi bakımlardan malzeme yapıldığının belirlenmesi ortak 

şiir malzemelerinin tespitinde oldukça önemlidir
17

. Bu bildiride Peşte’de (Budin) 

yetişmiş 17. yüzyıl şairlerinden Hisâlî’nin yayımlanan iki Türkçe divanında yer 

alan şiirlerindeki yer adları tespit edilmiş ve bu adların hangi edebî sanatlarla, ne 

tür çağrışımlarla ele alındıkları ortaya konmaya çalışılmıştır
18

.  

 

 

PEŞTELİ HİSÂLÎ DİVANI’NDA YER ADLARI 

Asıl adı Hüseyin olan Hisâlî, Peştelidir. Arap ve İran edebiyatlarını iyi 

derecede bilen şairin kaynaklara göre on tane divanı vardır
19

. Hisâlî’ye ait 

üzerinde akademik çalışma yapılmış iki Türkçe divanda bulunan yer adları 

üzerinde durulan tebliğde, Peşteli Hisâlî Divanı üzerinde yapılmış olan tahlil 

çalışmasında
20

 “Ülkeler ve Şehirler”, “Nehirler, Dağlar ve Denizler” başlıklarıyla 

verilen yer adlarının yanı sıra, bahsi geçen çalışmada zikredilmeyen yer adları da 

ele alınmıştır. Çalışmamızda yer adları, “Ülke ve Şehir Adları”, “Irmak Adları”, 

                                                           
13 Kurnaz, age., s. 239. 
14 Bu konuda bkz. Selami Turan, “Mihrî Hatun Divanı’nda Şehir Methiyesine Bir Örnek: Lâdik”, 

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research), 

Volume: 3, Issue: 10, Wınter 2010, s. 597-604; Muvaffak Eflatun, “Şehir Medhiyelerine Bir 

Örnek: Akşehir Medhiyesi”, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Velî Araştırma Dergisi, 2003, S. 26, 

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/26-273-278.pdf (04.04.2012). 
15 Fatma Sabiha Kutlar, “Klasik Türk Şiirinde Şehir Hicivleri ve Arpaemînî-zâde Mustafa Samî’nin 

Edirne Kasidesi”, Turkish Studies International Periodical For The Languages, Literature and 

History of Turkish or Turkic, Volume 6/2, Spring 2011, s. 2. 
16 Batislam, agm., s. 496. 
17 Selami Turan, “Necâtî Beğ’in Şiirlerinde Yer Adları”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, S. 20, Isparta Aralık 2009, s. 135. 
18 Bildiriye konu olan şiirlerden Peşteli Hisâlî kısaltmasıyla verilenler Özlem Ercan, Peşteli Hisâlî 

Divanı, Gaye Kitabevi, Bursa 2008; Budinli Hisâlî kısaltmasıyla verilenler ise, Kâşif Yılmaz, 

Budinli Hisâlî Divanı (Transkripsiyonlu Metin ve Divânın El Yazması Eski Metni), Kriter 

Yayınları, İstanbul 2010 adlı çalışmalardan alınmıştır. 
19 Halil Çeltik, Divan Sahibi Rumeli Şairlerinin Şiir Dünyası, M.E.B. Yayınları, Ankara 2008, s. 53. 
20 Özlem Ercan, Peşteli Hisâlî Divanı Tahlili (İnceleme-Metin), Birinci Cilt, Yayımlanmamış 

Doktora Tezi, Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Ana Bilim 

Dalı Eski Türk Edebiyatı Bilim Dalı, Bursa 2003, s. 120-124.  

http://www.hbvdergisi.gazi.edu.tr/ui/dergiler/26-273-278.pdf


“Dağ Adları”, “Dinî Mekân Adları”, “Balkanlarla İlgili Yer Adları” başlıkları 

altında ele alınmıştır.  

1. ÜLKE VE ŞEHİR ADLARI 

1.1. Acem 

Arap olmayan, Arapça konuşmayan (İranlı)
21

 olarak tanımlanan Acem, 

Peşteli Hisâlî Divanı’nda şairin gezip dolaştığı İran ülkesi olarak yer almıştır: 

Ol yûsuf-ı sânî gibi Mecnûn ele girmez 

Gezdüm ‘Acem iklîmini mülk-i ‘Arabile       (Peşteli Hisâlî, G. 395/3) 

1.2. Çin, Maçin, Hıta, Huten (Hoten), Çiğil, Zeng-âbâd 

Divan şiirinde çini kâselerin buradan geldiği ve güzellerinin hepsinin 

dillere destan olduğu söylenilen Çin
22

, bir dönem resim ve minyatür sanatının 

merkezi olması sebebiyle, sevgilinin yüzü anlatılırken de kullanılmıştır. Bu 

nedenle genellikle büt (put), nigâr, nakş gibi resimle alâkalı kelimelerle birlikte 

zikredilir. Ayrıca eskiden Çin ülkesinde -özellikle Maçin, Huten, Hıta- 

Türklerinin de var olması, Çiğil güzellerinin şöhreti
23

, divan şiirinde Çin ülkesine 

geniş bir kullanım sahası sunmuştur. Bu bağlantılarından yola çıkan şairler, 

sevgilisini anlatırken bazen kokusunu miske teşbih ederek, güzelliğini puta 

benzeterek, saçından bahsederken kelimenin “kıvrım, büklüm” anlamından yola 

çıkarak Çin ülkesini de anmışlardır
24

. 

Hisâlî’ye ait divanlarda Çin’in değişik anlamlar, terkipler ve tenasüplerle 

yer aldığı görülmektedir. Şair, Çin ülkesini Maçin, Hıta, Huten ve Çiğil gibi ülke 

ve şehirlerle bağlantılar kurarak kullanmıştır. Şairin divanlarında bazen Çin 

mülkünü zapt eden, haraca bağlayan bir güzel olarak anlatılan sevgilinin misk 

kokan saçı ve kâkülü söz konusu olduğunda yine bu ülke ve şehirler 

zikredilmiştir. Ayrıca Hisâlî’nin şiirlerinde, sevgilinin saçının anlatıldığı 

durumlarda Çin’in “kıvrım, büklüm” anlamıyla da kullanıldığı görülmektedir. 

Budinli Hisâlî Divanı’nda yer alan aşağıdaki beyitlerde sevgili, misk 

kokulu kâkülüyle âleme güzel kokulu misk saçmış, Çin ülkesinin tamamına 

hükümdar olmuş; hatta Çin ve Maçin diyarında baç almış, buraları talan etmiş; 

böylece de tüm âlemi ele geçirmiştir: 

Saçdı dehre misk-i ezfer kâkül-i müşgîn-i dost 

Oldı Çîn mülkine server kâkül-i müşgîn-i dost 

 

Çîn ü Mâçîn hıtârında alup bâc u târâc 

‘Âlemi kıldı müsahhar kâkül-i müşgîn-i dost           (G. 30/1-2) 

                                                           
21 Ferit Devellioğlu, Osmanlıca-Türkçe Ansiklopedik Lûgat, Aydın Kitabevi Yayınları, 21. Baskı, 

Ankara 2004, s. 6. 
22 Ahmet Talât Onay, “Çin, Çiğil”, Eski Türk Edebiyatında Mazmunlar ve İzahı (Haz. Cemal 

Kurnaz), 4. Baskı, Akçağ Yayınları, Ankara 2000, s. 155.  
23 Mütercim Âsım Efendi, “Çigil”, “Türkistan’da bir şehirdir. Halkı gayette hûb ve hûbânı pek 

mahbup olur. (…)”,Burhân-ı Katı, (Haz. Mürsel Öztürk-Derya Örs), TDK Yayınları, Ankara 

2000, s. 143. 
24 İskender Pala, “Çin”, Ansiklopedik Divân Şiiri Sözlüğü, Ötüken Yayınları, İstanbul 1998, s. 96-

97; Harun Tolasa, Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası, Akçağ Yayınları, Ankara 2001, s. 92-93. 



Peşteli Hisâlî Divanı’nda yer alan şu beyitte ise, sevgilinin kıvırcık saç 

lülesi, kâkülü ve siyah zülfü Çin, Maçin ve Hoten’den vergi almaktadır
25

: 

Turra vü kâkül ü zülf-i siyehündür âhir 

Çîn ü Mâçin ü Hotenden alacak bâc u harâc         (G. 36/4) 

Sevgilinin zülfü koku itibariyle Hıta’nın miskinden ve amberinden daha 

üstündür
26

: 

Gice zülfün perîşân eylemiş bâd-ı sabâ gelsün 

Bilüp miskînligin hâm ‘anber ü müşk-i Hıtâ gelsün (Peşteli Hisâlî, G. 

318/1) 

Sevgilinin Huten ahusunun miskine benzeyen zülfünün cazip kokusu 

Rum diyarını (Anadolu) Çin, Maçin ve Hıtâ gibi eylemiştir: 

Çîn ü Mâçîn ü Hıtâ kıldı diyâr-ı Rûmı 

Müşk-i âhû-yı Huten zülf-i dil-âvîzinden     (Budinli Hisâlî, G. 314/3) 

Saba rüzgârının sevgilinin zülfünün hevesiyle Hıta ülkesinden gelmesiyle 

Tatar ve Hoten miski bozulmuş, hükümsüz hâle gelmiştir: 

Zülfün hevesiyle ki sabâ geldi Hıtâdan 

Müşk-i Hoten ü nâfe-i Tâtâr bozuldı          (Peşteli Hisâlî, G. 494/3) 

Hisâlî, Çin’in eskiden resim ve minyatür merkezi olarak algılanmasını 

göz önünde bulundurmuş ve adı geçen ülkeyi, nakş, puthane, nakkaş gibi 

kavramlarla tenasüplü olarak şiirine konu etmiştir. Ezel nakkaşının yazdığı 

sevgilinin güzelliğinin kitabının bir yaprağını yazma hususunda Çin nakkaşları 

aciz kalmaktadır:  

                                                           
25

 Çin ile misk münasebetinin söz konusu edildiği ve Budinli Hisâlî Divanı’nda yer alan diğer 

beyitler şu şekildedir:  

‘Âşıka hısm ile kim zülfini pür-çîn eyler 

Misk ü ‘anber kohusı şehr içini Çîn eyler (G. 60/1) 

 

‘Âşıka çekmek o zülf-i ‘anberînün minnetin 

Çekmeden yegdür dilâ âhû-yı Çînün minnetin 

 

Var iken bûy-ı ‘abîr-i kâkül ü zülf ü hatun 

Kim çeker ‘ud-ı tımâr u müşk-i Çînün minnetin (G. 281/1-2) 

 

Neylersin idüp ‘azm-i sefer Çîn’e Hisâlî 

Târ-ı ser-i zülf-i şâneden iste (G. 330/6) 

 

Esdi savurdı kâkül ü zülfün hevâsıyla sabâ 

Gûyâ ki Rûma mülk-i Çîn ü Mâçîn ü Hoten (G. 337/3) 

 

Zülf-i dil-ber var iken Çîn ü Hıtâ ‘azmin idüp 

Niçe bir bâd-ı sabâdan bu hatâlar niçe bir (G. 105/4). Aynı beyit Peşteli Hisâlî Divanı’nda G. 

107/4’te kayıtlıdır. 
26 Benzer kullanımlar Budinlî Hisâlî’nin başka beyitlerinde de vardır: 

Zülf-i ‘anber bûyuna öykünmesün 

Özge yüzi karadur müşg-i Huten (G. 301/3) 

 

Reşk itmez ise kâkülüne âhû-yı Hoten 

Her dem kûyun yöresine ugraması neden (G. 311/1) 



 

Gül-şen-i hüsnün şu yüzden yazmış üstâd-ı ezel 

Yazmada bir yapragın ‘âciz kalur nakkâş-ı Çîn (Budinli Hisâlî, G. 292/2) 

Put gibi güzel olan sevgili, yanağının tasvirini âşıklarına arz ettiği zaman 

bu güzellikle Çin puthanesinin kapısını kıskandırmıştır: 

Tasvîr-i ruhun ey sanem ‘âşıklara ‘arz it 

Bu hüsn ile reşk-i der-i büthâne-i Çîn ol        (Peşteli Hisâlî, G. 267/3) 

Sevgilinin güzelliği karşısında Çin ve Çiğil’in putlarının güzellikleri 

geçersizdir
27

: 

La’l-i cân-bahşına söz yokdur o şûh u şengülün 

Ey büt-i Çîn ü Çigil bahs etmege cânun mı var  (Budinli Hisâlî, G. 152/4) 

Leffüneşr sanatının kullanıldığı aşağıdaki beyitte sevgilinin ayva tüyleri 

Hıta, beni Çin, kâkülü Maçin, semen kokulu zülfü ise Zeng-âbâd olarak tahayyül 

edilmiştir: 

Hisâlî hatt u hâl u kâkül ü zülf-i semen-sâsın 

Hıtâ vü Çîn ü Mâçîn ile Zeng-âbâd’a benzetdüm  (Budinli Hisâlî, G. 

254/5) 

1.3. Hind, Habeş 

Divan şiirinde siyah rengi temsil eden ve genellikle siyah renkli insanların 

yaşadığı ülke olarak anılan Hint ülkesi
28

, Hisâlî’nin bir beytinde Afrika’nın 

doğusunda bulunan ve yine siyahî insanların yaşadığı bir ülke olarak bilinen 

Habeş ülkesiyle
29

 birlikte kullanılmıştır. Şair, bu iki ülke insanının ten rengiyle 

sevgilinin siyah beni ve saçı arasında tenasüp kurmuştur. 

Hüsn-i rûyun ile hâl u hat u zülf ü kâkül 

Rûma çıkmış bir iki Hind u Habeş dil-beridür   (Budinli Hisâlî, G. 48/3) 

 

1.4. Mısır  

Divanlarda Mısır, daha çok Hz. Yusuf ile olan münasebeti sebebiyle söz 

konusu edilmiştir. Bu sebeple daha çok “Yûsuf, Nîl, Züleyhâ, Firavun, zindan, 

sultan, Azîz” gibi unsurlarla ve Yusuf-Züleyhâ hikâyesi çerçevesinde ele 

alınmıştır. Sevgili, Mısır sultanı Hz. Yusuf olduğu zaman âşığın gözyaşları onun 

aşkıyla Mısır’ın meşhur nehri Nil gibi akar. Diğer taraftan Kenan, Rum, Bağdat, 

Şam, Halep gibi mekânlarla birlikte ele alınan Mısır, şeker ve şeker kamışıyla 

ünlü olması, burada yapılan kılıçların değerli oluşu gibi özellikleriyle de şiirlere 

malzeme olmuştur
30

. Yusuf Peygamberin güzelliğini hatırlatması özelliğiyle 

sevgilinin yüzü Mısır’a teşbih edilir. Mısır’ın “ülke, memleket” anlamı divan 

                                                           
27 Peşteli Hisâlî Divanı’nda da benzer bir beyit yer almaktadır: 

Hüsn ü ânile senün yanunda hûbân-ı cihân 

Sûret-i dîvâre benzer ey büt-i Çîn ü Çigil (G. 265/2) 
28 Pala, “Hind”, age., s. 188. 
29 Pala, age., s. 161. 
30 Türk Dili ve Edebiyatı Ansiklopedisi (TDEA), “Mısır”, c. 6, s. 327; Cemal Kurnaz, Hayâlî Bey 

Divânı’nın Tahlili, M.E.B. Yayınları, İstanbul 1996, s. 150; Pala, “Mısır”, age., s. 278; Mehmed 

Çavuşoğlu, Necati Bey Divanı’nın Tahlili, Kitabevi Yayınları, İstanbul 2001, s. 84; M. Nejat 

Sefercioğlu, Nev’i Divanı’nın Tahlili, Akçağ Yayınları, Ankara 2001, s. 74. 



şiirinde tevriye yapılan başka bir unsurdur
31

. Şairler Mısır’a keteniyle meşhur 

oluşu özelliğiyle de yer vermişler ve “Mısr-ı Hüsn, Mısr-ı dil, Mısr-ı fenâ, gönül 

Mısr’ı, firkat Mısr’ı, melahat Mısr’ı” gibi tamlamalarla ele almışlardır
32

. 

Hisâlî’nin yukarıda saydığımız unsurların hemen hepsini şiirlerinde 

Mısır’la birlikte kullandığı görülmektedir. Şairin divanlarında Mısır, en çok Yusuf 

Kıssası’na telmih edilerek kullanılmıştır
33

: 

Bir kebûter uçurup yine Züleyhâ-yı Mısır 

Didi bu nâme varup Yûsuf-ı Kenân’a deger   (Budinli Hisâlî, G. 97/2)  

Ayrıca sevgilinin yüz güzelliği yerine bazı beyitlerde Mısır teşbihi 

geçmektedir. Bunların yanında Mısır bazı beyitlerde, “ülke, memleket” 

anlamıyla
34

 ve Hz. Yusuf’un güzelliğine de telmihen “Mısr-ı melâhat” terkibiyle 

de karşımıza çıkar: 

Kul itdi hüsn-i hulk-ı cemâlün 

Yine ey Yûsuf-ı Mısr-ı melâhat         (Budinli Hisâlî, G. 29/2) 

Peşteli Hisâlî, sevgilinin benzersiz güzelliğiyle Mısır’a padişah olmaya 

layık olduğunu söylemektedir: 

Serîr-i Mısr-ı hüsne pâdişâh olmaga lâyıksın 

Nazîrün behcet ü ân ile yokdur vardur ikrârum  (Peşteli Hisâlî, G. 304/4) 

Kenanlı Yusuf olan sevgili, gönül Mısır’ının Aziz’idir
35

. Aşağıdaki 

beyitte görüldüğü üzere Mısır kelimesi aynı zamanda ülke manasını da 

çağrıştıracak şekilde tevriyeli kullanılmıştır: 

                                                           
31 Pala, “Mısır”, age., s. 278. 
32 Batislam, agm., s. 211. 
33 Budinli Hisâlî Divanı’nda Mısır-Yusuf münasebetiyle ilgili diğer beyitler şu şekildedir: 

Ey Mısr-ı dile hânum ey Yûsuf-ı Ken’ânum 

Şâd eyle visâlunla Ya’kûb-ı dil ü cânum (G. 278/1) 

 

Ahvâl-ı gam-ı Yûsuf-ı Ken’ânı Hisâlî 

Ya’kûb-sıfat dîdesi giryân ile söyleş (G. 193/5) 

 

Ne idi cân u dil bezl eylemek yolında ol şûhun 

‘Azîz-i Mısr-ı behcet Yûsuf-ı sâhib-cemâl olsa (G. 359/5) 

 

Ne gün ‘arz-ı ‘izâr eylerse Yûsuf Mısr-ı hüsn içre 

Olur her yaneden gül-bâng-i mâ-hazâ beşer peydâ (G. 9/3) 
34 Peşteli Hisâlî, şu beyitte güzelliği Mısır’a (ülkeye) benzetmiştir: 

Yüzer ey Mısr-ı hüsnün mâliki gavta urup her dem 

Anı bîgâne sanma bahr-i ‘aşka âşinâdur dil (G. 273/2) 
35 Peşteli Hisâlî Divanı’nda yer alan Mısır-Yusuf ile ilgili diğer beyitler şu şekildedir: 

Nice gündür göremem ol şeh-i zî-şânumı ben 

Mâlik-i Mısr-ı hüsün Yûsuf-ı Ken’ânumı ben (G. 316/1) 

 

Ben ‘Azîzüm seni bu behcet ü ânıla görüp 

Yûsuf-ı Mısr-ı hüsn mâlik-i ‘izzet bilürin (G. 334/3) 

 

Tıfl-ı dil düşmez idi Yûsuf-ı Mısrî-âsâ 

Olmasaydı zekanun çâh benüm sultânum (G. 206/4) 

 



Hüsn ü ân ü behcetile ol ‘Aziz-i Mısr-ı dil 

Velvele saldı cihâna Yûsuf-ı Ken’ân olup     (Peşteli Hisâlî, G. 22/3) 

Mısır’ın şeker ve şeker kamışıyla ünlü oluşu da Hisâlî tarafından söz 

konusu edilmiştir
36

:  

 

Lebün kand eyleyen Mısr-ı melâhatda senün cânâ 

Benüm pakîze-tab’um tûti-i şîrîn-makâl itdi     (Peşteli Hisâlî, G. 456/2) 

1.5. Rum 

Eskiden Anadolu için Rum, Anadolulular içinse Rûmî tabiri 

kullanılmıştır. Divan şiirinde Rum denilerek bazen Anadolu coğrafyasında 

yaşayan insanlar kast edilir
37

. Hisâlî’nin divanlarında Rum; Çin, Maçin, Huten ve 

Acem’le birlikte kullanılmıştır. Ayrıca bir beyitte sevgili, “Rum ve Acem’in fitne 

çıkaranı” olarak tarif edilmiştir: 

Müşgîn-nefes oldı sabâ ‘anber-şemîm oldı hevâ 

Zülfün hevâsı kıldı Rûmî Çîn ü Mâçîn ü Huten (Budinli Hisâlî, G. 291/3)  

Cihanın ten, o tenin canının lütuf ve mürüvvetin maden ocağı olduğu 

durumda sevgili de Acem ve Rum diyarının sultanıdır
38

: 

Tendür cihân ol cânıdur lutf u mürüvvet-kânıdur 

Rûy-ı zemîn sultânıdur ol server-i Rûm u ‘Acem (Budinli Hisâlî, G. 262/4) 

1.6. Isfahan  

Mûsikîde bir makam adı
 
manasına da gelen Isfahan

39
, Safevî Devleti’nin 

başkenti olup bugün İran toprakları içerisindedir
40

. Sürmenin imal edildiği 

şehirdir ve divan şiirinde daha çok bu yönüyle öne çıkar
41

. Hisâlî’nin şiirlerinde 

de Isfahan’ın sürme ile ilişkili olarak kullanıldığı görülür. Sevgilinin ayağının 

toprağı âşık (şair) için Isfahan sürmesi gibidir
42

: 

                                                                                                                                                 
Bilmez bahâ-yı behcet-i hüsnün ‘Azîz-i Mısrı 

Ey Yûsuf-ı zamâne harîdâr olan bilür (G. 146/4) 

 

Ey Hisâlî şevket ü ‘ünvân ü hüsn ü ânla 

Mâlik-i Mısr-ı hüsn ol Yûsuf-ı Ken’ân olur (G. 169/5) 
36 Peşteli Hisâlî Divanı’nda Mısır-şeker ilgisiyle ilgili bir başka beyit ise, şu şekildedir: 

Benüm bu nazmumı görsün şu kim bir pâre kand ister 

Gönül tûtî vü tab’um oldı Mısrun şükkeristânı (G. 458/5) 
37 Pala, “Rûm”, age., s. 333; Tolasa, age., s. 92; Sefercioğlu, age., s. 73. 
38 Peşteli Hisâlî de sevgilinin kanlı gözü ve gamzesinin hilekâr cadı ve gönül aldatan gamzesiyle, 

büyücülük ve hilesiyle Cem ve Rum diyarının fitnesi olduğunu şu şekilde dile getirmektedir: 

Gözün hûnî vü gamzen dil-firîb ü câdû-yı mekkâr 

Füsûn u mekr ile bir fitne-i Rûm u ‘Acemsin sen (G. 312/3) 
39 Onay, “Isfahan”, age., s. 253. 
40 Pala, “Isfahan”, age., s. 200. 
41 Abdulkadir Gürer, “Divan Edebiyatında Sürme ve Nâilî’nin Bir Gazeli”, Ankara Üniversitesi Dil-

Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, c. XII, S. 1, Ankara Üniversitesi Basım Evi, Ankara 

1997, s. 119. 
42 Sevgilinin yolunun toprağı da Isfahan sürmesi hükmündedir: 

Tûtiyâyı nideyin göz göre ey nûr-ı basar 

Gözüme hâk-i rehün kuhl-ı Sıfâhânı yeter (Budinli Hisâlî, G. 92/1). 



Hâk-i pâyun gözüme kuhl-ı Sıfâhân görünür 

Dil-i bîmâruma Hak’dan yine dermân görünür (Budinli Hisâlî, G. 146/1) 

1.7. Bağdat 

Bugün Irak’ın başkenti olan şehir, tarihte Abbasîlere ve İslâm âlemine 

başkentlik etmiştir
43

. Divan şiirinde Dârü’s-Selâm, Medînetü’s-Selâm ve Behişt-

âbâd olarak da anılan Bağdat, birçok özelliğiyle ele alınmıştır. Buna göre 

kelimenin “bâğ” yani “Allah vergisi, lütfedilmiş bahçe” ve “dâd” kelimesinin 

“adalet” manasından hareket edilmesi, içinde İmâm-ı A’zam Ebû Hanîfe, 

Abdülkâdir-i Geylânî gibi İslâm büyüklerinin türbelerinin bulunması sebebiyle 

Burc-ı Evliyâ olarak anılması gibi özellikleriyle zikredilmiştir. Dicle kenarında, 

Dicle ile Fırat’ın birbirine en yakın olduğu verimli topraklar üstünde kurulması 

bakımından Dicle ve Fırat’ın birleştiği yer olan Şatt ile birlikte kullanılmıştır. 

Önemli bir ticaret, ilim ve kültür merkezi özelliği bulunan şehir, aynı zamanda 

birçok atasözü ve deyime de konu olmuştur. M. 1258’de Hülâgû tarafından harap 

edilmesi, Moğol istilası dolayısıyla da şiirlerde yer bulmuştur. Diğer taraftan 

Bağdat, zengin bir merkez olduğu için hırsızlarının çokluğu ile de ele alınmıştır
44

. 

Budinli Hisâlî Divanı’nda yer alan aşağıdaki beyitte Hz. Ali’nin 

türbesinin Bağdat’ta bulunuşuna gönderme yapılmış ve Bağdat’ın fethi için ondan 

himmet beklentisi içinde olunduğu ifade edilmiştir: 

Himmet itsün feth-i Bagdâda ‘Alîlik eylesün 

Böyle demlerdür dilâ Şîr-i Hudânun mevsim   (Budinli Hisâlî, G. 396/2) 

Hisâlî, aşağıdaki beyitte Bağdat’ın IV. Murad tarafından ikinci kere 

fethine telmihte bulunmuş ve bu defa da memduhu olan padişahtan himmet 

arzusunu dile getirmiştir: 

Ey Hisâlî umaruz lutf-ı Hudâdan ki bu yıl 

Hân Murâdun nazar-ı himmeti Bagdâda ola  (Peşteli Hisâlî, G. 3/5) 

1.8. Mekke, Bathâ 

Eski adı Batha olan Mekke
45

, Hisâlî’nin Hz. Peygamber’den şefaat 

beklediğini belirttiği bir beytinde karşımıza çıkar. Beyitte Hz. Peygamber, Mekke 

ve Batha’nın ay’ına teşbih edilmiştir: 

Rûz-ı mahşerde Hisâlî kerem ü lutfun umar 

Şâh-ı levlâk u meh-i Mekke vü Bathâ sensin  (Budinli Hisâlî, G. 285/5) 

1.9. Hucend 

Hucend, firuze denilen madenin çıkarıldığı yerdir
46

. Aynı zamanda Hoca 

Kemal’in doğum yeri olan bu yer Maveraünnehir beldelerinden birinin ismidir
47

. 

                                                                                                                                                 
Nergis, gözüne Isfahan sürmesi çekerse, âşığın yaşlı gözü de sevgilinin yolunun toprağını kendisine 

sürme eder: 

Nergisi çekerse kuhl-ı Sifâhânı göz göre 

Sürme yerine hâk-i rehün çeşm-i ter çeker (Peşteli Hisâlî, G. 82/3).  
43 Pala, “Bağdâd”, age., s. 55. 
44 Emine Yeniterzi, “Klasik Türk Şiirinde Ülke ve Şehirlerin Meşhur Özellikleri”, Uluslararası 

Sosyal Araştırmalar Dergisi Klâsik Türk Edebiyatının Kaynakları Özel Sayısı -Prof. Dr. Turgut 

KARABEY Armağanı-, Volume: 3, Issue: 15, s. 306-307.  
45 Pala, “Bathâ”, age., s. 59. 



Aşağıdaki beyitte şair, “kemâle irgürüp” ifadesini kullanarak Hoca Kemal’in 

Hucend şehrinden oluşuna göndermede bulunmuştur: 

Lebleri vasfunda cânânun kemâle irgürüp 

Nazm-ı pâkum hem-ser-i pîr-i Hucend itsem gerek (Peşteli Hisâlî, G. 

247/4) 

1.10. Keşmir  

Himalaya eteklerinde bir bölge olan ve divan edebiyatında çeşitli 

özellikleriyle zikredilen Keşmir
48

, Hisâlî’nin bir beytinde Leylâ ile Mecnûn’a da 

telmihte bulunularak kullanılmıştır: 

Saçı Leylüm hevâ-yı kâkül ü sevdâ-yı zülfünle 

Yine Mecnûn gibi düşdi Hisâlî mülk-i Keşmîre  (Peşteli Hisâlî, G. 402/5) 

1.11. Buhara, Semerkand 

Bugün Özbekistan sınırları içerisinde yer alan Buhara ve Semerkand, 

divan şiirinde genellikle birlikte anılır
49

. Hisâlî’nin bir beytinde de bu iki şehir 

birlikte anılmıştır: 

Hevâ-yı zülf-i yâr u ârzû-yı kand-i lâliyle 

Gönül varur gelür her dem Buhârâ vü Semerkande (Peşteli Hisâlî, G. 

409/3) 

1.12. Yemen 
Arap yarımadasının güneybatısında yer alan Yemen, akik ve kahvesiyle 

şöhret bulmuştur
50

. Hisâlî’nin aşağıdaki beytinde Yemen, kahvesinin meşhur 

oluşuyla ele alınmıştır. Üzümün kızı (şarap) gül renkli yanağının güzelliğiyle 

genç bir delikanlıya, kara yüzlü rakip ise, Yemen kahvesinin kabuğuna 

benzetilmiştir: 

Rez duhteri benzer ruhı gül-gûn civâna hüsn ile 

Döndi rakîb-i rû-siyâha kahve-i kışr-i Yemen   (Budinli Hisâlî, G. 291/4) 

Benzer bir ifade Peşteli Hisâlî Divanı’nda şu şekilde yer almıştır
51

: 

Kahve-i kışr-ı Yemen oldı rakîb-i rû-siyâh 

Duhter-i pîr-i mugân bir çehresi gül-gûn nigâr  (Peşteli Hisâlî, G. 127/4) 

Aşağıdaki beyitlerde ise, Tabiîn’in büyüklerinden olan Veysel Karenî
52

 

Yemenli olması yönüyle Hisâlî’nin şiirinde konu edilmiştir: 

Mübârek hırkasın sultân-ı dehr ü şâh-ı kevneynün 

Hisâlî server-i mülk-i Yemen Veys-i Karen giydi 

                                                                                                                                                 
46 Remzi Demir-Mutlu Kılıç, “Cevâhirnâmeler ve Osmanlılar Dönemi’nde Yazılmış İki 

Cevâhirnâme”, Ankara Üniversitesi, Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi 

(OTAM), S. 14, Ankara 2003, s. 55. 
47 Mütercim Âsım Efendi, “Hucend”, age., s. 365. 
48 Pala,”Keşmîr”, age., s. 238. 
49 Pala, “Buharâ”, age., s. 73. 
50 Pala, “Yemen”, age., s. 417. 
51 Beyitte geçen Yemen kahvesiyle ilgili benzer kullanımlar Peşteli Hisâlî Divanı’nda da yer 

almaktadır: 

Kahve-i kışr-ı Yemen olmış rakîb-i rû-siyâh 

Duhter-i rez ise sâkî hûb kız nakşı cevân (Peşteli Hisâlî Divanı, G. 343/4) 
52 Veysel Karenî hakkında bkz. Pala, “Veyse’l-Karenî”, age., s. 410. 



 

Zemîne düşdigi sâ’at kıyâmet kopdı ol şâhun 

Ser-â-ser mâtemi esbâbını ehl-i Yemen giydi  (Budinli Hisâlî, G. 399/5-6) 

1.13. Aden 

Hisâlî’ye ait iki divanda Aden, inci çıkarılan bir yer oluşu itibariyle ve 

sevgilinin inci dişlerinin Aden incisinden kıymetli oluşu yönüyle ele alınmıştır
53

: 

Dür-i dendânuna ey agzı sadef öykineli 

Dür-i deryâ-yı ‘Aden lü’lü-i lâlâ geçinür      (Peşteli Hisâlî, G. 154/4) 

Aşağıdaki beyitte ise şair, bir gevhere benzettiği nazmının ve taze şiirinin 

Aden incisini kıskandıracak kıymette olduğunu söylemektedir: 

Ey Hisâlî güher-i nazmile bu şi’r-i terün 

Bagrını deldi yine reşkile dür-i ‘Adenün       (Peşteli Hisâlî, G. 253/5) 

1.14. Bedahşan 

Divan şairleri yukarı Sind ve Horasan bölgesinde, Kâbil ile Yarkent 

arasında dağlık bir memleket olan Bedahşân’ı daha çok sevgilinin dudağına 

benzetilen lâl renkli yakutun çıktığı yer olarak düşünmüşlerdir
54

. Hisâlî de 

Bedahşan’ı daha çok bu özelliğiyle
55

 zikretmiş ve sevgilinin lâl renkli dudağının 

Bedahşan lâlinden üstün olduğunu ifade etmiştir
56

: 

Ol lebleri yâkûta girân-mâyede nisbet 

Kem-mâye hazef-pâresidür la’l-i Bedahşân    (Budinli Hisâlî, G. 296/2) 

Aşağıdaki beyitte ise, şair kendisinin kan saçan gözyaşını Bedahşan lâline 

benzetmiştir: 

Eşk-i çeşm-i hûn-feşânum tâb-ı mihr-i rûy-ı yâr 

Kân-ı ‘aşk içre dilâ la’l-i Bedehşân itdürür     (Peşteli Hisâlî, G. 124/3) 

                                                           
53 Aden-inci-diş münasebetiyle ilgili diğer beyitler şu şekildedir: 

Mıskab-ı reşk ü hased delmese cânâ bagrın 

Az çok benzer idi dürr dişüne dürr-i ‘Aden (Peşteli Hisâlî, G. 350/4) 

Lü’lü dişüni vasf idicek bahr-i ‘Adende 

Ol reşk ü hasedden dür-i şehvâr bozuldı (Peşteli Hisâlî, G. 494/3) 

 

Ey Hisâlî sadef-i bahr-i ‘Adende bitmez 

Dürr-i deryây-ı melâhatdur o dürr-i dendân (Peşteli Hisâlî, G. 303/5) 
54 Pala, “Bedahşân”, age., s. 61. 
55 Ey seng içinde la’l-i Bedahşân iden Hudâ 

Nakş it dilinde mihrümi ke’n-nakş-ı fi’l-hacer (Budinli Hisâlî, G. 66/5) 

 

Ragbet komadı kân-ı Bedehşân ile yme 

Sarrâf-ı dehre dîde-i terdür Güher viren (Peşteli Hisâlî, G.313/2) 
56 Bu konuyla ilgili diğer örnek beyitler şöyledir: 

Leb-i cânâna didüm la’l-i Bedahşân’dur bu 

Didi ol lebleri sükker nice iz’ândur bu (Budinli Hisâlî, G. 322/1) 

 

Civânun ruhları gül-gûn u ebrûsı hilâl olsa 

Lebi la’l-i Bedahşân sözleri âb-ı zülâl olsa (Budinli Hisâlî, G. 359/1) 

 

Leb-i yâkûtına nisbet o şûhun 

Hazef-pâre imiş la’l-i Bedehşân (Peşteli Hisâlî, G. 341/2) 



1.15. Galata, Karaköy (İstanbul)  

Şair, muhtemelen bir deniz sefasını tasvir ettiği beytinde, deryayı geçip 

Galata’ya varmadan zevk ve sefa ile kara semtine ulaşmayı amaç edinmek 

gerektiğini söylemektedir. Diğer taraftan “semt-i kara” ifadesiyle bugünkü 

Karaköy semti kastedilmiştir
57

: 

Deryâyı geçüp varmadan ise Galatâya 

‘Iyş ile garaz ‘azm idelüm semt-i karaya       (Peşteli Hisâlî, G. 383/1) 

1.16. Kenân 

Kenan, Hz. Yakup ve Hz. Yusuf’a telmih yapılarak kullanılmıştır. 

Aşağıdaki beyitte Hz. Pîr-i Kenân ifadesiyle karşılanan Hz. Yakup’un âmâ olan 

gözlerinin Yusuf’un gelişiyle açılması hadisesine telmihte bulunulmuştur:  

Gözlerin nûr-ı meserret açup itdi rûşen 

Göricek Yûsufını Hazret-i Pîr-i Ken’ân       (Budinli Hisâlî, G. 303/4) 

Bir başka beyitte ise Hz. Yusuf, “mâh-ı Ken’ân” olarak nitelendirilmiştir: 

Bulışur muktezâ-yı hab ile lâbüd hemân bir gün 

Dilâ Ya’kûb-ı cân ol mâh-ı Ken’ân ile eglenmez (Budinli Hisâlî, G. 183/3) 

2. IRMAK ADLARI (Nil, Ceyhun, Fırat, Şat, Aras, Kızılırmak) 

Nil, beyitlerde Mısır için önemli oluşu, suyunun bolluğu, timsahları gibi 

yönleriyle ele alınmıştır. Aynı zamanda âşığın gözyaşları ve memduhun ihsanları 

da Nil’e benzetilir. Bu ırmak Hz. Musa’nın bebekken içine bırakıldığı nehir 

olması ve “çivitotu, mavi renk” şeklinde kelime anlamıyla da şiirlere konu 

edilmiştir
58

.  

İnleyen gönlü ile ceres (çan) arasında ilgi kuran şair, gözyaşını da Nil ve 

Aras nehirlerine teşbih etmiştir: 

Akıt yaşumı ‘aşk ile Nîl ü Aras eyle 

İnlet dilümi mihmel-i şekva ceres eyle        (Budinli Hisâlî, G. 372/1) 

Gönül Bağdat’ı sevgilinin eziyet eliyle harap olmuş yatarken gözünden 

akan yaş da Şat ve Nil’in kaynağıdır
59

: 

Dest-i cevrünle harâb olmış yatur Bagdâd-ı dil 

Şatt u Nîlün ‘aynıdur gözden akan yaşum benüm (Peşteli Hisâlî, G. 304/3) 

Hisâlî, birçok beyitte Şat ve Ceyhun ırmaklarını bir arada kullanmış ve 

kendi gözyaşının her iki nehirden de çok olduğunu söylemiştir
60

: 

Sirişk-i çeşmüme nisbet yedi deryâ degül katre 

                                                           
57 Ercan, agt., s.123. 
58 Kurnaz, age., s. 155; Pala, “Nîl”, age., s. 316, Tolasa, age., s. 96; Batislam, agm., s. 211. 
59 Şu beyitte de şairin gözyaşı Nil, Şat ve Ceyhun olarak düşünülmüştür: 

Benzedür bahr-i sirişküm gören erbâb-ı nazar 

Nîl-i Mısra Şat-i Bagdâda vü Ceyhûna dahı (Peşteli Hisâlî, G. 449/3) 
60 Şairin gözyaşıyla Şat ve Ceyhun arasında ilgi kurduğu diğer beyitler ise, şu şekildedir: 

‘Aceb mi hasret-i la’l-i lebünle olsa ter-dîde 

Ki bahr-i eşküme Ceyhûn u Şatt başladı taklîde (Peşteli Hisâlî, G. 393/1) 

 

Mevc urup cûş u hurûş eyledi bahr-i eşküm 

Sanma ey dil ki bu cünbiş Şatt u Ceyhûnda olur (Peşteli Hisâlî, G. 120/2) 



Bihamdülillah göze yendürdüm ey dil Şatt u Ceyhûnı (Peşteli Hisâlî, G. 

451/5) 

Şairin gözyaşı, çokluğu yönüyle Şat ve Ceyhun’a benzerken kan kırmızı 

rengiyle de kan denizi ve Kızılırmak’ı andırmaktadır: 

Döndi eşküm Şat-ı Bagdâda vü Ceyhûna dahı 

‘Aynı ile Kızılırmaga yem-i hûna dahı        (Peşteli Hisâlî, G. 463/1) 

Şair, döktüğü gözyaşlarının çokluğunu ifade etmek üzere bazen aynı 

beyitte Nil, Fırat ve Ceyhun gibi ırmakların hepsine yer vermektedir. Üstelik 

şairin gözyaşını bu ırmaklardan daha çoktur
61

: 

Dilâ tûfân-ı eşk-i çeşmüme nisbet degül katre 

Eger Nîl ü Fırât olsun eger Ceyhûn eger deryâ  (Peşteli Hisâlî, G. 9/3) 

Ceyhun, Fırat ve Nil zaman zaman da Hisâlî’nin şairlik kabiliyetinin 

üstünlüğünü ifade için kullanılmıştır: 

Saymazuz katreye Ceyhûn u Fırât u Nîli 

Nice yüz bin dilümüz var ulu deryâyuz biz     (Peşteli Hisâlî, G. 203/2) 

Hisâlî, gözyaşının üstünlüğünü ifade için bazen aynı beyitte Nil ve Fırat’ı 

zikretmiştir
62

: 

Mâcerâmuz neye müncer ola yâr ile diyü 

Ey hisâlî iki çeşmümden akar Nîl ü Fırât    (Peşteli Hisâlî, G. 26/5) 

3. DAĞ ADLARI 

3.1. Bîsütun 

Bîsütun dağı
63

 Ferhat-Şirin; Hüsrev-Şirin hikâyesine telmih için 

kullanılmıştır. Cihanın bütün ovalarını, dağlarını, vadilerini ve sahralarını gezen 

şair, Şirin ağızlı sevgiliye seslenerek gezmediği yer olarak sadece Bîsütûn dağının 

kaldığını söylemektedir
64

: 

Cihânun kûh u deştin vâdi vü sahrâların gezdüm 

Hemân ey Husrev-i şîrîn-dehânum Bîsütûn kaldı (Peşteli Hisâlî, G. 433/3) 

                                                           
61 Şu beyitte de benzer şekilde şairin gözyaşıyla Nîl ve Fırat nehirleri arasında bir ilgi kurulmuştur: 

Mâcerâmuz neye müncer ola yâr ile diyü 

Ey Hisâlî iki çeşmümden akar Nîl ü Fırat (Peşteli Hisâlî, G. 26/5). 
62 Benzer bir ilginin yer aldığı diğer bir beyit örneği de şöyledir: 

‘Aynında degül çeşm-i ter itdügi girye 

Yendürdi yine gözlerine Nîl ü Fırâtı (Peşteli Hisâlî, G. 471/4) 
63 “Bî-sütûn”, “İran’da Hemedân ile Halevân arasında ve Hemedan’dan dört merhalelik mesâfede 

gâyet dik ve sarp bir dağ olup hâvî oldıgı magaralarla vîrân-ı kadîm âsârından olan heykeller ve 

tasvirler vesâir âsâr-ı atîka ile meşhûrdur. Dağların eteğinde yine bu isimle müsemmâ bir karye 

dahi var imiş. Bazı Avrupa muhakkikleri bu dağda hafriyyât icrâsıyla birtakım âsâr-ı atîka 

çıkarmışlardır.”, Şemsettin Sâmi, Kâmûsu’l-A’lâm, Tıpkıbasım/Facsimile, c. 2, Kaşgar Neşriyat, 

Ankara 1996, s. 1439. 
64 Şu beyitlerde de benzer bir anlatım söz konusudur: 

Hisâlî kâ’inâtı tolanup geşt ü güzâr itdi 

Hemân ey Husrev-i şîrîn-zebânum Bîsütûn kaldı (Peşteli Hisâlî, G. 465/5) 

 

Tolanduk kûh-kenlikler idüp kûhu’l-berzi 

Hemân ey Husrev-i şîrîn-dehânum Bîsütûn kaldı (Peşteli Hisâlî, G. 470/3) 



Kendisini Ferhat’tan sonraki “kûh-ken” olarak nitelendiren şair, Bîsütûn 

dağının onun tımarı altında bulunduğunu ifade etmiştir: 

Hisâlî kûh-ken şimdi benüm Ferhâddan sonra 

Mu’ayyen Bîsütûn tagı olup ser-dest-i tîmârum (Peşteli Hisâlî, G. 300/5) 

3.2. Kaf 

İnanışa göre Kafdağı, İran’daki Elburz Dağı olup dünyayı kaplayan 

büyük bir dağdır
65

. Efsanevî Anka kuşunun Kafdağı’nda yaşadığına 

inanılmaktadır
66

. Hisâlî’ye ait iki divanda mitolojik bir dağ olan Kafdağı da yer 

almaktadır
67

. Şair, yârin zülfünün hevesine yeltenen heves ehli kimselerden 

olduğu için kendisinin aşk Kaf’ında Anka, himmette ise, Hüma olduğunu dile 

getirmiştir: 

Hevâ-yı zülf-i yâra yeltenür ehl-i hevâyuz biz 

Ki Kâf-ı ‘aşkda ‘Ankâ vü himmetde Hümâyuz biz (Budinli Hisâlî, G. 

168/1) 

Hisâlî, beyitlerde en çok Kaf ile kanaat arasında ilgi kurmuştur
68

. Şair, 

kendisini kanaat Kaf’ında bulunan Anka olarak nitelendirmiş ve akranın 

gayretinden usandığını ifade etmiştir: 

‘Ankâ-sıfatız Kâf-ı kanâ’atda Hisâlî 

Şân istemezüz gayret-i akrândan usanduk (Budinli Hisâlî, G. 211/5) 

Kafdağı, Anka kuşunun yaşadığı yer olması bakımından da Hisâlî’nin 

şiirlerinde yer bulmuştur
69

: 

Almış iken kanadı altına dehri çekilüp  

Hırkaya çekdi başın Kâfda ‘Ankâ didügün (Budinli Hisâlî, G. 225/5) 

Şair, Anka ile beraber bir başka mitolojik kuş olan Simurg’un da 

Kafdağı’nda yaşadığına göndermede bulunduğu beytinde, kendisini kanaat 

Kaf’ında yaşayan Anka’ya teşbih etmiş ve bu sebeple Simurg’a sinek kadar değer 

vermemesine şaşmamak gerektiğini söylemiştir:  

N’ola sîmûrgı sinek yerine ‘add itmez isem 

Ey gönül Kâf-ı kanâ’atda bugün ‘Ankâyam (Peşteli Hisâlî, G. 278/5) 

                                                           
65 Onay, “Kâf”, age., s. 90. 
66 H. Dilek Batîslam, “Divan Şiirinin Mitolojik Kuşları: Hümâ, Anka ve Simurg”, Türk Kültürü 

İncelemeleri Dergisi 1, İstanbul 2002, s. 196. 
67 Şikâf ü çâk çâk iden ten-i mecrûhı Kâf-âsâ 

O şûh u şengülün tîg-i firâk u iştiyâkîdür (Peşteli Hisâlî, G. 85/2) 
68 Şâh-ı dehre n’ola baş egmez ise ehl-i fenâ 

Her biri Kâf-ı kanâ’atda birer ‘Ankâdur (Peşteli Hisâlî, G. 91/4) 

Ol Hümâ eyler tenezzül gökde uçarsa eger 

Ey dil-i ‘Ankâ-tabî’at Kâf-ı istignâda ol (Peşteli Hisâlî, G. 276/2) 

 

Kanâ’at Kâfını ‘Ankâ-sıfat gözle gınâ gelsün 

Metâ’-ı hırs u âza dest-i himmetle fenâ gelsün (Peşteli Hisâlî, G. 339/1) 

 

Kâf u âfâka geçer hükm-i Hümâ vü ‘Ankâ 

Yine karşu turamaz cân u dil-i bî-bâka (Peşteli Hisâlî, G. 385/3) 
69 Fermânını tâ Kafa dek ‘Ankâ yürüdürken 

Saklandır zuhûr itmege benden hazer eyler (Peşteli Hisâlî, G. 80/4) 



 

 

4. DİNÎ MEKÂN ADLARI 

4.1. Mescid-i Aksâ  

İsrâ Sûresi’nin ilk ayetinde Hz. Peygamber’in Miraç gecesinde Mescid-i 

Haram’dan Mescid-i Aksâ’ya gittiği söylenmektedir
70

. Zahide seslenen şair, 

ibadette muradın en son noktasına varmak istiyorsa Mescid-i Aksâ’ya gitmesini 

tavsiye etmektedir: 

Tâ’at aksâ-yı murâdunsa eger ki zâhidâ 

Hârice basma kadem gel Mescid-i Aksâ’ya var  (Budinli Hisâlî, G. 67/3) 

4.2. Tur Dağı, Eymen Vadisi 

Tur Dağı ve Eymen Vadisi, Musa Kıssası’nın anlatıldığı Kasas Sûresi’nin 

yirmi dokuz ile otuzuncu ayetlerinde yer almaktadır
71

. Aşağıdaki beyitte şair bu 

ayetlere telmihte bulunmuştur: 

Gün gibi Mûsâ’yı gark iden tecellî nûrına 

Tûr-ı Sînâ mıdur âyâ vâdî-i Eymen midür   (Budinli Hisâlî, G. 117/3) 

Kişi, Tur Dağı’nın sahibi gibi bir yere iki ayağını basmalı ve her dem 

kararlı olup sabitkadem olmalıdır: 

Ber-karâr olup yeründe her dem ol sâbit-kadem 

Bir yere iki ayagun basup Turdâr-veş      (Peşteli Hisâlî, G. 228/2) 

4.3. Hz. Mevlânâ’nın Dergâhı (Konya) 

Mevleviliğin en önemli sembollerinden olan sema ve ney sesini duymak 

isteyen kimse Mevlevî olup Hz. Mevlânâ’nın dergâhına gitmelidir: 

 

Gûşuna irsün sadâ-yı nagme-i nây-ı semâ’ 

Mevlevî ol âsitân-ı Hazret-i Mollâ’ya var   (Budinli Hisâlî, G. 67/4) 

4.4. Adn Cenneti 

Adn cenneti sekiz cennetten biridir
72

. Hadis-i şerifte, “Altından iki 

Cennet, kapları da, takıları da içindeki şeyler de altın. Gümüşten iki Cennet, 

kapları da takıları da içindekiler de gümüşten. Ve oradakilerin Rabb’lerine 

bakmaları ile aralarında, Adn Cennet’inde, O’nun yüzü (c.c.) üzere bulunan 

kibriyâ (büyüklük) perdesi vardır.” ifadesi yer almaktadır
73

. Şairin tahayyülüne 

                                                           
70 “Kutlu Muhammed’i bir gece, Mescid-i Haram’dan kendisine bazı âyetlerimizi göstermek için, 

etrafını mübarek kıldığımız, Mescid-i Aksa’ya götüren Allah, (…)”, İsrâ 17/1, Elmalılı 

Muhammed Hamdi Yazır, Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâli, (Sadeleştirenler: Prof. Dr. Yakup 

Çiçek-Necat Kahraman), Sefa Yayıncılık, Ankara 2000. 
71 “Musa artık süreyi doldurup ailesiyle yola çıkınca, Tûr tarafından bir ateş hissetti. Ailesine: 

‘Durun, ben bir ateş hissettim. Ümit ederim ki size ondan bir haber veya ısınmanız için o ateşten 

bir parça getiririm.’ dedi. Derken oraya varınca, vadinin sağ kıyısından, o mübarek yerdeki ağaç 

tarafından kendisine nida edildi: -Ey Musa, gerçekten ben, bütün âlemlerin Rabbi olan 

Allah’ım!”, Kasas, 28/29-30.  
72 Pala, “Cennet”, age., s. 84. 
73 Buhârî, Tevhid, 13, 423; Müslim, İman, 180, (Bu hadis metinleri şu çalışmadan alıntılanmıştır: 

Mehmet Kalkan, İbn Kayyim el-Cevziyye’nin Hâdi’l-Ervâh ilâ Bilâdi’l-Efrâh Eseri Bağlamında 

Cennet ile İlgili Hadislerin Değerlendirilmesi, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova 



göre cananın yanağının güzelliğinin gül bahçesi, Adn cennetinin bahçesi kadar 

güzeldir: 

Görürler gül-şen-i hüsn-i ruh-ı cânâna müştâkuz 

Bilürler bâg-ı ‘Adne ravza-i rızvâna müştâkuz  (Budinli Hisâlî, G. 173/1) 

Baharın gelişiyle ağaçlar ve çiçekler gül bahçesini Adn bahçesine 

döndürmüştür:: 

Gülzâra virdi revnak ezhâr bir tarafdan 

Döndürdi bâg-ı ‘Adna eşcâr bir tarafdan     (Peşteli Hisâlî, G. 326/1) 

4.5. Kerbelâ 

Irak topraklarında bulunan Kerbela, Hz. Hüseyin’in şehit edildiği ve 

türbesinin bulunduğu yerdir
74

. Adının Kerbelâ
75

 şehidi
76

 Hz. Hüseyin ile aynı 

olduğunu söylediği beytinde şair, kaleminin sesinin Irak diyarına velvele saldığını 

söylemektedir: 

Sarîr-i hâmemüz mülk-i ‘Irâka velvele saldı 

Hisâlî mahlas u hem-nâm-ı şâh-ı Kerbelâyuz biz (Budinli Hisâlî, G. 

168/7) 

Aşure ayında Kerbelâ hadisesini hatırlayan herkes ah etmekte, matem 

tutmaktadır: 

İrse ‘âşûra tolar âh ile deşt-i Kerbelâ 

Murg-ı mâhîler ider taklîd-i mâtem her sene  (Budinli Divanı, G. 327/2) 

Can, yârin lâl renkli dudağının zülâline susamışken gönül de dudağı 

kurumuş hâlde gam derdinin Kerbelâ’sına düşmüştür: 

Dil Kerbelâ-yı derd-i gama düşdi huşk-leb 

Cân teşne-i zülâl-i leb-i la’l-i yâr ise          (Peşteli Hisâlî, G. 365/4) 

4.6. İrem 

Şam veya Yemen’de Ad kavminin kralı Şeddat’ın cennete benzetmek 

amacıyla yaptığı bahçenin adı olan İrem
77

, Allah’ın gönderdiği bir tufanla harap 

olmuştur. Divan şiirinde güzel bahçe veya sevgilinin güzel yüzü İrem bağına 

teşbih edilmiştir
78

. Âlemin bağında yüzü gül bahçesine benzeyen sevgiliye 

kavuşmak âdeta İrem’den bir numunedir. Şair “İrem” ile “irem” (ereyim) 

kelimeleri arasında cinas yapmıştır:  

Visâlün bir nümûnedür İremden bâg-ı ‘âlemde 

Umarum ey yüzi gül-şen zamân ile ana irem (Budinli Hisâlî, G. 260/2) 

                                                                                                                                                 
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslâm Bilimleri Ana Bilim Dalı, Adana 2007, s. 

52). 
74 Pala, “Kerbelâ”, age., s. 237. 
75 Şair, bir beytinde Bağdat’ın IV. Murat tarafından tekrar fethedilişi sebebiyle de Bağdat ile beraber 

Kerbelâ’yı da zikretmiştir: 

Bagdâd u Kerbelânun fethine dikkat itsüm 

Serdâr bir tarafdan hünkâr bir tarafdan (Peşteli Hisâlî, G. 355/3) 
76 Nûr-ı çeşm-i Mustafâ sultân-ı deşt-i Kerbelâ 

Murg-ı mâhîler ider taklîd-i mâtem her sene (Budinli Hisâlî, G. 396/3) 
77 Pala, “İrem”, age., s. 210. 
78 Pala, “Bâğ-ı İrem”, age., s. 55. 



Cihan bağında sevgilinin güzelliğinin gül bahçesi gibi bir gül bahçesi 

yoktur. Güzellikte ona ancak Rıdvan’ın bağıyla İrem bağı denk olabilir: 

Cihân bâgında yokdur gülşen-i hüsnün gibi gülşen 

Meger kim ravza-i Rıdvân ile bâg-ı İrem vardur (Peşteli Hisâlî, G. 79/5) 

Dünya, baharın gelişi ve lale, gül gibi çiçeklerin açılmasıyla İrem bağına 

dönmüştür: 

Lâle vü gül açılup güldi yine rûy-ı zemîn 

Döndi bâg-ı İreme ferş-i harîm-i gülzâr       (Peşteli Hisâlî, G. 181/3) 

4.7. Arafat, Merve 

Arafat, Hz. Âdem ile Hz. Havva’nın cennetten indirildikten sonra 

buluştukları yer olmasının yanında
79

, Hz. Muhammed’in Veda Hutbesi’ni de 

okuduğu dağdır. Hisâlî, Hz. Peygamber’in son haccı ve son hutbesini yaptığı yer 

olması durumunu da çağrıştıracak şekilde, sevgilinin Kâbe’ye benzeyen semtiyle 

Arafat arasında bir ilgi kurmuştur: 

İrdükse eger Ka’be-i kûyına o şûhun 

Ey dil yüri şimdengirü ‘azm-ı ‘Arafât it (Peşteli Hisâlî, G. 28/3) 

Mekke’de bulunan ve hac adaylarının Safa ile bu dağ arasında say etmek, 

yani yedi defa gelip gitmek suretiyle haccın farzlarından birini yerine getirdikleri 

dağ olan ve divan şiirinde Kâbe ile birlikte anılan Merve
80

, şair tarafından 

sevgilinin mahallesinin Kâbe olduğu ve orada tavaf etmek gerektiği şeklinde 

beyte konu edilmiştir: 

Sa’y it tavâf-ı Ka’be-i kûyına dilberün 

Merve hakiçün ‘âlem-i zevk u safâyı gör  (Peşteli Divanı, G. 172/4)  

4.8. Firdevs 

Firdevs, sekiz cennetten biridir
81

. Sevgilinin Kâbe’ye benzeyen mahallesi, 

semti Rıdvan’ın bahçesini ve Firdevs cennetini kıskandıracak güzelliktedir:  

Hayli müşkildür firâk-ı Ka’be-i kûy-ı nigâr 

Reşk-i Firdevs-i berîn ü ravza Rıdvân iken  (Peşteli Hisâlî, G. 308/4) 

 

5. BALKANLARLA İLGİLİ YER ADLARI  

5.1. Budin 

Osmanlı hâkimiyeti döneminde Macarca Buda kelimesinden Budin veya 

Budun olarak değiştirilen
82

 ve M. 29 Ağustos 1541’de fethedilen Budin şehri 

merkez olmak üzere bir gün sonra Ramazanoğlu Uzun Süleyman Paşa’nın 

Beylerbeyiliğe tayiniyle kurulan eyaletin adıdır
83

. Hisâlî, Budin’i daha çok övgü 

amaçlı şiirlerinde söz konusu etmiştir
84

. Memduhu övmek amacıyla kaleme 

                                                           
79 Pala, “Âdem”, age., s. 16. 
80 Pala, “Merve”, age., s. 271. 
81 Pala, “Cennet”, age., s. 84. 
82 Şemsettin Sâmi, “Budin”, age., c. 2, s. 1371. 
83 Bilge, agm., s. 39. 
84 Bir gazelinde yer alan şu beytinde şair, Budin müftüsünü barışı, emniyeti ve huzuru sağlamak için 

gösterdiği gayret sebebiyle övmüştür: 

Emn ü emâne oldı sebeb müftî-i Budin 

Çok sa’y u kûşiş eyledi el-hak berâ-yı sulh (Budinli Hisâlî, G. 35/2) 



alındığı anlaşılan bir gazelden alınan aşağıdaki beyitte Budin serdarının, ismi 

Muhammet olan bir vezir olduğu söylenmiştir: 

Budin (Budun) serdârı kimdür ey Hisâlî bilmek istersen  

Vezîr-i muhteşemdür ism-i sâmîsi Muhammeddür (Budinli Hisâlî, G. 

155/5) 

Şair, Budin şehrinde bulunduğunu ifade ettiği beyitte leffüneşr sanatıyla 

Ferhat-dağ, Kays-sahra münasebetinden yararlanarak, hem kendisinin zamanın 

Kays’ı ve Ferhat’ı olduğunu söylemiş hem de Budin’in tabii yapısı içinde dağ ve 

sahraların bulunduğunu ifade etmiştir: 

Kays u Ferhâd u zamân olsam Hisâlî vechi var 

Meskenüm şehr-i Budin’dür tag u sahrâ bundadur (Budinli Hisâlî, G. 

136/6) 

5.2. Eğri 

Macaristan’da bulun Arlav şehrinin Osmanlı tarihlerinde kullanılan ve 

Macarca Eger kelimesinden türetilen Eğri
85

, Sultan III. Mehmed zamanında, H. 

1005 tarihinde fethedilmiş ve bahsi geçen padişaha “Eğri Fatihi” unvanı 

verilmiştir. Osmanlılar döneminde eyalet merkezi durumunda bulunan Eğri’ye 

Segedin, Solnok, Hatvan ve Filek sancakları bağlıdır
86

. Peşteli Hisâlî Divanı’nda 

beş beyitten oluşan ve “Egrinün” redifiyle yazılmış bir gazel vardır. Eğri’nin 

zengin ve fakirlerinin hepsi güzel ahlâk sahibidir. Gına ehli ise, miskinlik 

erbabıdır: 

Hüsn-i hulk ashâbıdur bây u gedâsı Egrinün 

Meskenet erbâbıdur ehl-i gınâsı Egrinün 

Eğri’nin peri simalı ve huri yüzlü güzellerinin hepsi, biçare âşığa cemalini 

arz etmemekte, ondan sürekli kaçmaktadır: 

‘Âşık-ı bî-çâreye ‘arz-ı cemâl itmez kaçar 

Her perî-sîmâsı vü hûrî-likâsı Egrinün 

Eğri’nin şarkı söyleyen, türkü okuyan bülbülü, gül yanaklı, gonca ağızlı 

bir şuh ve neşeli bir güzel olan yâr ile işret etmektedir: 

Gül-ruh u gonca-dehen bir şûh u şengül yârile 

‘İşret eyler bülbül-i nagme-serâsı Egrinün 

                                                                                                                                                 
Bir kasidede yer alan aşağıdaki beyitte ise Budin şeyhülislâmının övgüsü yapılmıştır: 

Sensin ey zübde-i ashâb-ı belâgat-âyîn 

Şeyhü’l-İslâm-ı Budin eşref-i insân-ı kemâl (Budinli Hisâlî, K. 1/4) 

Bir başka kaside beytinde Budin serdarı Musa Paşa övülmüştür: 

Didi hemnâm-ı Kelîm a’ni Mûsâ Pâşâ 

Kim odur ‘adlile serhadd-ı Budîne serdâr (Peşteli Hisâlî, K. 1/28) 

Sultan IV. Murat’ın veziri Murtaza Paşa’nın övgüsünün yapıldığı bir beyit ise, şu şekildedir: 

Hisâlî dâd ü ‘adlile Budun serdârıdur şimdi 

Vezîr-i bî-nazîri Hân Murâdun Murtazâ Pâşâ (Peşteli Hisâlî, G. 14/5) 
85 Eğri eyaleti hakkında geniş bilgi için bkz. Sadık Müfit Bilge, “Macaristan’da Osmanlı 

Hâkimiyetinin ve İdarî Teşkilatının Kuruluşu ve Gelişmesi”, Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi, S. 11, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2000, s. 

69-71. 
86 Şemsettin Sâmi, “Egri”, age, c. 2, s. 1014. 



Eğri’nin kan saçan kılıçlarla yapılan fetih ve gazası âdeta Cengiz’in 

fitnesi ve Nuh tufanı gibidir: 

Gûyiyâ tûfân-ı Nûh u fitne-i Cengîzdür 

Tîg-i hûn-efşân ile feth ü gazâsı Egrinün 

Eğri’nin macerası yâda geldikçe kötü işler yapan kral daima kan 

ağlamaktadır: 

Kanlar agladur kıral-ı bed-fi’âle dem-be-dem 

Yâda geldükçe Hisâlî mâcerâsı Egrinün    (Peşteli Hisâlî, G. 252) 

5.3. Gül Baba 

Hisâlî’nin divanlarında bahsi geçen yerlerden biri de ünlü bir Bektaşi 

dervişi olup asıl adı Cafer olan ve efsanevî bir hayat hikâyesi bulunan, Fatih 

devrinden Kanûnî dönemine kadar birçok savaşa katılıp Budin’in fethi esnasında, 

M. 1541 senesinde şehit olmuş ve orada defnedilmiş bulunan Gül Baba’nın
87

 

Budapeşte’de tekkesi yanında bulunan türbesidir. Budin beylerbeyi Yahya 

Paşazâde tarafından M. 1543-1548 yılları arasında yaptırılan türbenin Yeniçeriler 

ve devletle de ilgisi olmuş ve bir dönem âdeta, Avrupa’da Bektaşîliğin en 

kuzeybatıda yer alan kalesi durumuna erişmiştir.
88

 Türbe, günümüze kadar 

ulaşabilen pek az sayıdaki Osmanlı eserinden biridir
89

. 

Hisâlî divanlarının her ikisinde de beşer beyit olarak yazılmış “Gül Baba” 

redifli birer gazel vardır. Şair, gazellerinde Gül Baba türbesini çeşitli 

özellikleriyle ve övgü dolu ifadelerle tasvir etmiştir. Burada, sadece her iki 

gazelin metni verilecektir: 

Reşk-i gül-zâr-ı cinândur âsitân-ı Gül Baba 

Mest-i ‘aşk olsa ‘aceb mi bülbülân-ı Gül Baba 

 

Kûh-ı himmet üzre tutmışdur depe tenhâ mekân 

Dîde-bândur Budin’e rûh-ı revân-ı Gül Baba 

 

Sâhib-i keşf ü kerâmet oldugı günden ‘ayân 

Zâhir oldı niçe kez sırr-ı nihân-ı Gül Baba 

 

Az müddetde bulup ‘aşk-ı hakîkîye vüsûl 

Mürşid-i kâmil olurlar tâlibân-ı Gül Baba 

 

Himmet-i ‘ulyâsını idüp recâ subh u mesâ 

Ey Hisâlî cân u dilden muhlisân-ı Gül Baba (Budinli Hisâlî, G. 12) 

İkinci gazel metni ise, şöyledir: 

Hâdi-i râh-ı hüdâdur hem-demân-ı Gül Baba 
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89 Ayrıntılı bilgi için bkz. Semavi Eyice, “Gülbaba Tekkesi ve Türbesi”, Türkiye Diyanet Vakfı 

İslam Ansiklopedisi (DİA), c.14, İstanbul 1996, s. 228-230. 



Mazhar-ı sırr-ı Hudâdur mahremân-ı Gül Baba 

 

Kalb-i mahzûnum açıldı gonca-veş dil-teng iken 

Özge cây-ı dil-güşâdur âsitân-ı Gül Baba 

 

Dâhil olur kurtulur endûh u gamdan gûyiyâ 

‘Abd-i mü’min mülkidür dârü’l-emân-ı Gül Baba 

 

Âsitânın secde-gâh itmişdür abdâlân-ı Rûm 

Ka’be-veş yüz sürse tan’ mı tâlibân-ı Gül Baba 

 

Ey Hisâlî h
v
ân-ı ‘aşkullah ile toplar anı 

Cân ile her kim olursa mihmân-ı Gül Baba (Peşteli Hisâlî, G. 16) 

 

SONUÇ 

Bilindiği üzere divan şiirinin kaynakları arasında dinden tasavvufa, 

astronomiden astrolojiye, günlük hayattan mitolojiye dek uzanan çok zengin ve 

geniş bir malzeme dünyası vardır. Söz konusu kaynaklardan biri de coğrafî yer 

adlarıdır. Bu bildiride Osmanlılar dönemi Balkan coğrafyasına ait kültür 

merkezlerinden biri durumundaki Budin’de (Peşte) yetişmiş olan 17. yüzyıl divan 

şairlerinden Hisâlî’ye ait yayımlanmış iki Türkçe divanda bulunan yer adları ele 

alınmıştır. Divanlardaki şiirler üzerinde yapılan taramalar sonucunda ülke ve şehir 

adları olarak Acem, Çin, Maçin, Hıta, Huten (Hoten), Çiğil, Hind, Habeş, Mısır, 

Rum, Isfahan, Bağdat, Hucend, Keşmir, Buhara, Semerkand, Yemen, Aden, 

Bedahşan, Galata (İstanbul), Kenân ve Zeng-âbâd tespit edilmiştir. Şair, bu ülke 

ve şehir adlarının her birini divan şiiri geleneğine uygun olarak ele almıştır. 

Bununla birlikte mesela Yemen’i kahvesinin meşhur oluşu münasebetiyle 

zikretmiş ve kahveyle divan şiirinde genellikle siyah renkle ilişkilendirilen rakip 

arasında ilgi kurmuştur. Hisâlî, Nil, Aras, Ceyhun, Fırat, Şat, Aras, Kızılırmak 

gibi ırmak adlarına yer vermiş ve bunların hemen tamamını âşığın gözyaşına 

teşbih veya mukayese ederek zikretmiştir. Dağ adları kısmında mitolojik 

özellikleriyle dikkati çeken Bisütûn ve Kafdağı vardır. Dinî mekânlar olarak 

Mescid-i Aksâ, Tur Dağı, Eymen Vadisi, Hz. Mevlânâ Dergâhı, Adn ve Firdevs 

cennetleri, Kerbelâ, İrem, Arafat ve Merve anılmıştır.  

Hisâlî diğer taraftan içinde yetiştiği Balkanlar coğrafyasına ait bir kısım 

yer adlarına da şiirlerinde yer vermiş ve söz konusu mekânları birtakım 

özellikleriyle zikretmiştir. Bu bağlamda, Budin ve Eğri eyaletleriyle ünlü bir 

Bektaşî dervişi olan Gül Baba’ya ait olan ve Budin’de bulunan türbe ve tekke, 

şiirlerde söz konusu edilen Balkan coğrafyasına ait yer adlarıdır. 

Sonuç olarak Hisâlî, hem geleneğe ait yer adlarını hem de içinde yetiştiği 

coğrafyayla ilgili mekânları şiirlerinde, teşbih, mübalağa, cinas gibi edebî sanatlar 

başta olmak üzere, birtakım tahayyül ve tasavvurlarla ele almıştır. Hisâlî’ye ait iki 

divan üzerinde yaptığımız bu çalışma ve bundan sonra diğer divanlar üzerinde yer 



adlarıyla ilgili olarak yapılacak çalışmaların divan şiirinin kültürel ve tarihî 

coğrafyasını tespit etme açısından faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız.  
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TORBALI NÜFUS ESAS DEFTERLERİNE GÖRE  

ROMANYA VE BULGARİSTAN’DAN TORBALI’YA  

GÖÇ KAYITLARI (1936-1940) 

 

Necat ÇETİN* 

Torbalı 1936 ile 1940 yılları arasında uluslar arası göçten nasibini almış 

ilçelerden biridir. Uluslar arası göçleri farklı türlere ayırabiliriz: İlkel/ Basit Göç, 

Sürücü veya Cebri Göç, Zorunlu Göç, Grup Göçü ya da Kitle Göçü, Serbest 

(Seçmeli) Göç, Mülteci Göçü, Geçici Göç, Kalıcı Göç, İşçi Göçü, Beyin Göçü 

gibi
1
. İnceldiğimiz dönem serbest göç çerçevesindedir. Çünkü Serbest (seçmeli) 

göç (free (elective) migration), zorunlu göçten daha esnek ve göç olgusunun 

gerçekleşmesini, göç etme ihtimali ve arzusu ortada olan kişilerin iradesine 

bırakan göç türüdür. Bununla birlikte bu göç türü de neredeyse tüm ayrıntıları ve 

yönleri itibarıyla dışa göç verecek ülke devleti ile içe göçü kabul edecek ülke 

devleti arasında varılan uzlaşmaya, kararlaştırılan esaslara göre yürütülür. Daha 

açık bir ifadeyle, kural olarak grupları değil kişileri kapsar. Açıkça, göç 

başvuruları bireysel olarak yapılır. Bu çerçevede, kişilerin göç başvurusunda 

bulunabilmesi, bunun kabul edilmesi, iki ülke makamlarının öngördüğü şartları 

yerine getirmelerine ve önceden belli koşulları taşımalarına bağlıdır. İşlem 

genellikle, dışa göç verecek ülke makamlarından alınan belgelerle, içegöçü kabul 

edecek ülkenin diplomatik temsilciliklerine yapılan “serbest göç vizesi” 

başvurularının, gerekli denetim ve onayların ardından “serbest göçmen vizesi” 

verilmesi veya uygun bulunmayarak reddedilmesi şeklinde yürütülmektedir
2
.  

Cevat Geray’ın yaptığı bir çalışmaya göre Türkiye 1923 yılında beri 

göçmen alan veya göç kabul eden bir ülke konumundadır. İncelediğimiz 1936–

1940 döneminde gelenler ile ilgili şöyle bir tablo çıkartılabilir
3
: 

 

Yıllar  Aile sayısı  Nüfus sayısı 

1936  8.518   33.074 

1937  7.008   26.752 

1938  8.734   29.678 

1939  5.728   21.458 

1940  3.919   13.318 

Toplam  33.907   124.280 
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3 Doç.Dr. Cevat Geray,” Türkiye’de Göçmen Hareketleri Ve Göçmenlerin Yerleştirilmesi”, X. İskan 

Ve Şehircilik Konferansları Dizisi. 



 
 

Romanya ve Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan uluslar arası göçün 

nedenlerini iki ana unsura ayırabiliriz: İç nedenler: En önemli nedeni Türkiye 

Cumhuriyeti devletinin nüfus politikasında aramak gerekir. Türkiye Cumhuriyeti, 

seferberlik ve Milli Mücadele döneminde nüfusunun %30’a yakın kısmını 

kaybetmişti. Salgın hastalıklar sonucu da nüfus kaybına devam etmekteydi. Yani 

bir anlamda “eksik nüfus”
4
 sorunuyla karşı karşıyaydı. Yeni devletin nüfus 

politikası, genel sağlık önlemlerinin alınması ve dışarıdan göçmen getirilmesi, en 

basit ifadeyle nüfusun artırılması esasına dayanıyordu. Zaten ülkenin içinde 

bulunduğu şartlar da bu politikayı gerekli kılmaktaydı
5
. Türkiye, cumhuriyetin ilk 

yılları itibariyle ekonomik kalkınmasını sağlayacak insan unsuruna sahip olmak 

ve dıştan kaynaklanan iddia ve emellere karşı ülkeyi korumak için artma esasına 

dayanan bir nüfus politikası izlemek zorundaydı. Nitekim bu zorunluluktan ötürü 

hükümetler, "çok nüfus, tok nüfus, şen ve zengin nüfus" siyaseti takip etmiş
6
 . Bu 

siyasetin gereği olarak bir taraftan ülke içinde nüfusu arttırmaya yönelik bir takım 

tedbirler alınırken, diğer taraftan Ocak 1923'te Mustafa Kemal'in de işaret ettiği 

üzere Balkanlardaki Türk kitlenin Anadolu'ya göç ettirilmesine çalışılmış, hatta 

bu göçler teşvik edilmiştir
7
 . 

Dış nedenler: a)(Bulgaristan)1930’lardan itibaren Bulgaristan’da 

diktatörlük eğilimleri, Türklerin baskı altına alınmaları, tutuklamalar, Türk 

okullarının kapatılması, Türk aleyhtarlığı, Bulgar çetelerinin Türk köylerini 

basması, halkın huzursuzluğun artması gibi nedenler sayılabilir. 1935 yılından 

                                                           
4
Eksik Nüfus, insan sayısının ülke kaynaklarını ve endüstrisini işletmeye ve diğer hizmetleri 

görmeye yetmemesi anlamına gelen bir terimdir. Nedim İpek, "Atatürk Döneminde Türkiye'nin 

Nüfus Siyaseti", Beşinci Uluslar Arası Atatürk Kongresi (8-12 Aralık 2003), s. 173-190. 
5
 Dr.Önder Duman, “Atatürk Döneminde Romanya'dan Türk Göçleri (1923-1938), Bilig + Bahar / 

2008 + Sayı 45: 23-44. 
6
 Kemal Arı, "Cumhuriyet Dönemi Nüfus Politikasını Belirleyen Temel Unsurlar", Atatürk 

Araştırma Merkezi Dergisi, Vlı\/23: (1992),S. 409-420. 
7 Dr.Önder Duman. agm. s. 26. 

1936-1940 yılları arası Türkiye'ye göç grafiği
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sonra hızla göçmen artmış, ilk gelenler Kalkavan Vapur Şirketi aracılığı
8
 ile 

Varna limanından taşınmaya başlamış, 1936 yılında alınan Bakanlar Kurulu 

kararı gereği ikinci partide geleceklerin yerleştirilecek iller arasında İzmir ili de 

bulunmaktadır
9
. 1936: 11,730, 1937:13,490, 1938: 20.542 kişi Bulgaristan’dan 

Türkiye’ye göç etmiştir
10

. b)(Romanya) Romanya hükümetinin milli hedeflere 

yönelik olarak Türklerin yaşadığı Dobruca bölgesinin etnik yapısını değiştirmeye 

(Romenleştirmek) yönelik faaliyetlere başlaması, başka bölgelerden getirttiği 

Kutsalruh Makedonya Romenleri buraya yerleştirmesi, çıkarılan “Toprak 

Kanunu” ile Dobruca’daki toprakların 1/3’ne el koyması, bu nedenler burada 

yaşayan Türklerin ekonomik kaynaklarının önemli bir bölümünü kaybetmesi, 

sınırdaki Türklerin angaryaya tabi tutulmaları, 1929 ekonomik buhranı ile 

yaşanan sıkıntı, göçmen olarak gideceklere kolaylık sağlanması ve Türkiye ile 

imzalanan antlaşmaları sayabiliriz
11

.  

Türkiye göçü organize etmek için, düzene koymak ve kayıt tutmak için 

Bükreş ve Sofya’ya göndermiştir
12

. Göçün artarak devam etmesi üzerine iki ülke 

arasında ikili antlaşma imzalanmıştır
13

. 1936 yılında toplam Romanya’dan 

20,692, 1937 yılında 13,110 ve 1938 yılında 8,823 kişi yurda gelmiştir. Romanya 

göçmenleri Köstence limanı aracılığı ile taşıma olmuş, Tokat, Çorum, Bilecik, 

İçel, Aydın, Muğla, Isparta, Burdur, Manisa, Denizli, Antalya, Balıkesir, İzmir, 

Elazığ, Van, Muş, Diyarbakır, Ağrı, Kars ve Sivas vilayetlerine yerleştirilmeleri 

kararlaştırılmıştır
14

. Türkiye’ye getirilen göçmenler gelmiş oldukları yerlerin 

iklim ve bitkisi örtüsü özellikleri dikkate alınarak iskân edilmişlerdir
15

. 

Ev ve arazilerini satan Türkler Köstence limanına sevk edilmeye başlandı. 

Türk hükümetinin kiraladığı vapurlar aracılığı ile göçmenler önce Urla 

Karantina’sına çıkarılmışlar, buradaki işlemlerden sonra İzmir’in çeşitli ilçelerine 

hayvanları, arabaları ve eşyaları ile sevk edilmeye başlanmış. Bulgaristan ve 

Romanya’dan gelen göçmelerin bir kısmının Torbalı’ya sevk edilmesinin 

nedenleri arasında devlete ait boş arazilerin tarıma kazandırılması sayılabilir. 

Tanıkların anlatımlarında göçmenler gelmeden önce devletin köylerde boş ev ve 

binaları tespit ettiğini, göçmenleri geçici olarak ilk önce farklı köylere 

yerleştirildiğini öğrenmiş bulunuyoruz. Çünkü göçmenler için inşa edilecek 
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 Yrd.Doç. Dr.Hikmet Öksüz, agm. s.179.. 



evlerin ihalesi ya yapılmamış, ya da bitmemiştir. Gelen göçmenlere toprak, çift 

hayvanı, tarım aleti, buğday, kereste, tohumluk dağıtımı yapılmış. Göçmen evleri 

bittikten sonra kendi köylerine yerleşmişlerdir. Torbalı’ya iskânın diğer bir nedeni 

ise Cellat Gölü’nün kurulması ve ortaya çıkan arazinin değerlendirilmesi isteğidir. 

İlk gelen göçmenlerin bir kısmı iklime alışamadıkları ve gölden kaynaklanan 

sıtma hastalığından dolayı vefat etmişlerdir
16

. 

1936–1940 yılları arasında Torbalı nüfus müdürlüğü nüfus esas defter 

kayıtlarında toplam 642 hane ve 3053 kişinin kaydına ulaşılmıştır. Yıllara iskân 

şöyle bir tablo çıkmaktadır: 

 

 1936 1937 1938 1939 1940 Toplam 

İdari 

birimler 
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Pamukyazı 

(Arapçı)  
    39 183 2 4   41 187 

Şehitler 

(Meşhet) 
  2 13 68 280 4 16   74 309 

Tepeköy 

Mahallesi 
2 17   2 9   12 488 16 516 

Pancar 

(Kayas) 
  17 70 175 705 3 10 6 18 201 803 

Özbey     19 81 6 21 3 11 28 113 

Taşkesik 1 2 12 46 57 201 1 3 4 18 75 270 

Çaybaşı         13 49 13 49 

Torbalı 

Mahallesi 
      2 6 2 10 4 16 

Arslanlar     7 42     7 42 

Yazıbaşı 

(Hortuna) 
      2 7 8 29 10 36 

                                                           
16 Tanık anlatımlarına bakınız. 



Yeniköy   30 142 123 475 3 8 2 14 158 639 

Ertuğrul 

Mahallesi 
    1 5 1 1 7 30 9 36 

Yoğrtçular     5 29   1 8 6 37 

Genel 

Toplam 
3 19 61 271 496 2010 24 76 58 675 642 3053 

 

 

 
 

Tabloda da görüleceği üzere 1938 yılında 496 hane ve 2010 kişi gelmiştir. 

Burada Pancar dikkatimizi çekmektedir. Toplam 201 hane ve 803 kişi buraya 

iskân edilmişlerdir. Yeniköy ise 158 hane ve 639 kişi ile ikinci sıradadır. Pancar, 

Yeniköy, Şehitler’de göçmenler için konut inşa edilmiştir. Yaklaşık 700 ile 1000 

metrekarelik arsalara inşa edilen konutlar aynı standart yapıdadır.  

Gelen kişilerin 1568’i erkek (%51.35), 1485’i bayandır(%48,64). Medeni 

durumlarına baktığımızda ise 1342 kişinin evli (%43,95), 1616 kişinin bekâr 

(%52,93) ve 95 (%3,11) kişinin de dul olduğu görülmektedir. 

 Erkek Kadın Toplam Evli Bekâr Dul 

Arapçı M. 94 93 187 74 110 3 

Şehitler M. 167 142 309 133 163 13 

Tepeköy M. 249 267 516 237 261 18 

Pancar M. 426 377 803 360 425 18 
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Özbey M. 62 51 113 46 63 4 

Taşkesik 136 134 270 136 124 10 

Çaybaşı M. 28 21 49 26 22 1 

Yoğurtçular 23 14 37 12 25 0 

Yeniköy 315 324 639 270 347 22 

Yazıbaşı M. 18 18 36 14 21 1 

Arslanlar 24 18 42 14 26 2 

Torbalı M. 8 8 16 6 9 1 

Ertuğrul M. 18 18 36 14 20 2 

Genel toplam 1568 1485 3053 1342 1616 95 
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İskân edilen ailelerin bir kısmı bugün kapalı kayıt konumundadır. Hane 

nüfusu yitirilmiş olduğu için kaydı devam etmemektedir. 642 hanenin 

215(%33.48) tanesi kapalı kayıttır. Hanelerin bazıları ya da hanedeki fertlerin 

bazıları nüfus kaydını başka idari birimlere aldırmışlardır.  
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Pamukyazı 

(Arapçı) 
41 16 3 9 2 2    2 8 9 2 5 

Şehitler 

(Meşhet) 
74 13 3 1  4 3 2  5 15 3 4 5 

Tepeköy 

Mahallesi 
16 56 16 21 12 2 4  1 3 33 26 20 10 

Pancar 

(Kayas) 
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1 
32 4 8 8 4 5 2 1 7 63 9 10 11 

Özbey 28 8 2 5  1    1 4 7  1 

Taşkesik 75 24 4 5 4 3 5 3  6 30 9 10 3 

1342; 44%

1616; 53%

95; 3%

Evli

Bekâr

Dul



Çaybaşı 13 7 2 2 1 1 1   3 4 3 2 2 

Ertuğrul 

Mahallesi 
9 3 2  1     1 1 2 1  

Torbalı 

Mahallesi 
4 3 2   1       3  

Arslanlar 7 6 2 4      1 1 5  1 

Yazıbaşı 

(Hortuna) 
10 2 1 1       5 2   

Yeniköy 158 31 12 7 4 5 3   3 51 14 3 8 

Yoğurtçular 6 5 3 2      1  5   

Toplam 642 206 56 65 32 23 21 7 2 33 215 94 55 46 

 

En çok Torbalı sınırları içinde nakil gerçekleşmiştir. Bunda en önemli 

neden akrabalık duygusudur. Gelenlerin bir kısmı Kırım atarları’dır. Özellikle 

Yeniköy kaydında bulunan Kırım Tatarları Ertuğrul Mahallesindeki Kırım 

Tatarlarının tanıdıklarının yanlarına gittikleri gözlemlemiştir.  

İskân edilen kişilerin doğum yerlerine baktığımızda 152 hane Romanya 

Pazarcık, 111 hane ise Kasımlar doğumludur. Bu sıralamayı 65 hane ile Koçular 

ve 60 hane ile Şahinler takip etmektedir.  

 

Hanelerin doğum yerleri 

İdari 

merkez 

Hane 

sayısı 
İdari merkez 

Hane 

sayısı 
İdari merkez 

Hane 

sayısı 

Baharköyü 1 Kubrat 5 Prislav 4 

Balpınar 1 Kuhrat 1 Prislave 8 

Banes 1 Kurşa 4 Razgrat 33 

Banesa 3 Kurtpınar 1 Rodos 1 

Belâ 2 Kuta 1 Romanya 4 



Belo 1 Kuyucuk 10 Ruscuk 3 

Bonesa 2 Madohosan 1 Saçek 1 

Bosna 3 Madula 1 Selanik 2 

Brislav 1 Mamengen 1 Seyitali 1 

Bulgaristan 2 Maşkolora 1 Silistre 2 

Bulgarya 1 Mazılar 1 Surya 3 

Cumra 1 Mefdie 1 Süneç 1 

Doğanlar 1 Mitroviçe 1 Şahinler 60 

Ergeri 3 Mozile 2 Şumnu 3 

Eseköy 15 Neguren 1 Tepedelen 1 

Hanya 1 Niğbolu 2 Tırayan 3 

İspirik 18 Okçular 1 Tokmak 9 

İştip 12 Pazarcık 152 Travat 1 

Karza 1 Pirledokça 29 Üsküp 1 

Kasımlar 111 Pirledokçalar 10 Yenipazar 29 

Kaybular 2 Pirlidokçalar 9 Yeniköy 1 

Keçidere 1 Pirslav 1   

Kediören 1 Popköy 2   

Kemallar 1 Popova 19   

Kerimler 9 Pravada 1   

Kızanlık 1 Pravadi 46   



Koçular 65 Prevet 1   

Kozbelen 1 Pridoks 1   

Köstence 6 Prilav 1   

 

Göçe Tanıklık edenlerin bazı anlatımları: 

Sabri Dinçer
17

: “Hep kendimize soruyorduk. “Biz ne yapmaya geldik 

buraya?” 

Romanya vilayetimiz Tutrakan Ahmetler Kazası Kasımlar Köyü 

doğumluyum. Babamlar orada çiftçilik –hayvancılık yapıyorlardı. Buraya geldik 

aynı. Kasımlar Köyü 300 haneydi. 20 hane kadar Bulgar vardı. Romen yoktu. 

Bizi Atatürk istemiş. Evlerimizi arazilerimizi yazdılar. 1938’de Atatürk ölünce 

gelmemiz gecikti. Bir sene geriye kaldık. Bize karışan yoktu. Yalnız Bulgarlar 

rahatsız ediyordu. Hırsızlık falan. Arazimizi öyle bıraktık. Oradan köpeğimizi 

hayvanımız getirebildiğimizi getirdik. Arazi satılmadı. Köy bir akşamda kalktık. 

Bulgarlar kaldı. Köy boşaldı. Önce hayvanlarla Köstence’ye geldik. Etraftaki 

diğer köyler bizden evvel gelmiş. Bazı köyler arazileriniz sattılar. Köstence’de bir 

hafta gemi bekledik. Gemi geldi. Gemiye hepimiz hayvanlarla bindik. Hayvanlar 

aşağıya ambarlara kondu. Koyunlar kaldı. Bir ay sonra koyunlar geldi. Kendimiz 

4 kişiydik. Gemiye bindik. Ekim 1939 yılı içi. Burada pamuk toplanıyordu. 3 

günde Tuzla’ya indik. Bir hafta karantinada kaldık. Köyün yarısı Adapazarı’na, 

yarısına İzmir’e ayırdılar. Köy birbirinden ayrılmak istemedi. Trene bindik. 

Torbalı’ya geldik. Akşam üzeri idi. 3-4 günde geldik. Torbalı istasyonda üç hane 

oraya, beş hane buraya köylere taksim olduk. Bizlere damlara verdiler. Önce 

Arslanlar köyüne geldik. Cami önünde bıraktılar. Kıyamet koptu. İnsanlar bize 

hor davranmaya başladılar. Biz Romanya’da arazimizi evimizi bıraktık. Hep 

kendimize soruyorduk. “Biz ne yapmaya geldik buraya?” İki sene kaldık. 

Yeniköy, Tepeköy, Torbalı’ya hep dağıtıldık. Koyunları olanlar Arslanlar’da 

duramadı. Çünkü koyunu yaylayacak yer yoktu. Yeniköy’e gittiler. Çünkü 

Yeniköy’de macırlar hastalıktan kırılmış. Evler boşalmış. Buraya geldiğimizde de 

ev yoktu. Çingenlere hayıt çalısından kulübe yaptırdık. Arazileri buradan verdiler. 

İnsan başına 10 dekar yer verdiler. Ben 36 dekar yer aldım. Bana verilen yerler 

boştu. İnsan yok ki. Şurdan şurası senin dediler. Burada da çiftçilik yaptık. 

Yimelikte, ekmelikte (tohumluk) verdiler. Hayvanı olan vermediler. Olmayana 

çift öküzü verdiler. Babamın hayvanı vardı. Benim yoktu. Babama vermediler. 

Kereste verdiler, ama bizim göçmenler almadılar. Bize verilen pulluğa, hayvana 

para vermedik. Buralar bataklık, hastalık çok. Orada kalan koyunların başına 

yakınlarımız vardı. Koyunlar tam geldi. Evimi askerden geldikten sonra 

yapabildim. Kerpiçten. Gelenlerin çoğu burada durmadı. Çevreye dağıldılar. 

Kimisi Torbalı’ya, İzmir’e. Bizim köyler Bulgarya’ya (Bulgaristan) kalmış. 
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Burada hayvanlarımızdan dolayı sıkıştırdılar. Ağalar istemiyordu. 1942 de askere 

gittim. 2 yıl göçmen olduğumuz için askere almadılar.  

Ali Osman Türkkal
18

: “Gelemerye mübadilleri yerli oldu. Bizler ise 

göçmen.” 

12 yaşında 12 Kasım’da Türkiye’ye geldik. Köyümüz hatırladığım 

kadarıyla 250 hane kadardı. Üç bakkalın dışında başka yabancı yoktu. Türk 

köyüydü. Enverler, Kovancılar, Nasuhçular, Balcı Mahallesi, Hasıllar köyleri 

etrafımızdaki köylerdendi. Köyümüzün olduğu yer dümdüzdü. Etrafı meşelikti. 

Çiftçilik yapıyorduk. Bulunduğumuz bölgeye “Deliorman” deniyordu. Lakabımız 

“Tokmaklılar” denirdi. Bulgarlar bize yıldırmak için angarya işler yaptırmaya 

başladı. Baskı başladı. Angaryaya genç evli herkes dahildi. Ama sadece Türklere. 

Sınır boylarında domuz, koyun güttürüyorlardı. Angarya akşamı hazır olda dayak 

faslı başlardı. Dövüyorlarmış. Bezdirmek için. Bir gün abim angaryada olduğu 

gün yanındaki hocayı Bulgar jandarması hem dövmüş, hem de süngülemiş. Abim 

önce Romanya’da amcamın yanına kaçtı. Abim Türkiye’ye kaçmış sonra. Annem 

babama baskı yaptı. “Sat bu gavur memleketinden gidelim” diye. Atatürk’ten 

emir gelmiş. Babam dedi ki; macır olarak gideceğiz. Araziyi sattık. Ama bize beş 

kuruş para vermediler. Bizim araziyi alan Yorgi Panayidof diye bir tüccardı. 

Paralı parasız bütün arazileri aldı. Bütün köy kalktı. Bizden evvel gelenler var. 

1934 yılında. 30 hane. Muhtelif yerler gittiler. Mesela Çanakkale Kumkale’ye, 

Kayseri Sarıoğlan gibi. Hazırlandık. Eşyalarımızı beygir arabasına sardık. 

Teyzemin kocası Şeytancık tren istasyonuna getirdi. Bizle beraber 30 haneydik. 

Trenle Varna’ya geldik. Bizim yerleri satın alan tüccar bizi otele yerleştirdi. 

Bizim paramızı yine vermedi. Köy bekçisi Köse Mehmet bizi uyardı. Bizi kaçak 

göndermeye çalışıyormuş. Şikâyet ettik. Bulgar polisi bizi aldı. Doğru 

hapishaneye attılar. İçeri girdik. Beton üzerine oturduk. Kadınları ayırdılar. Ağır 

hapishaneye gelmişiz. Orada elleri ayakları boynu zincirli Türkleri gördüm. 

Tahtakurusunu ilk orada gördük. 2 gün hapiste kaldık. Tüccara haber verdiler. 

Bizi kurtardı. Ama tüccar para vermeden kaçmış. Varna’da gemiye bindik. Kadeş 

gemisine benzeyen gemi
19

. Bu gemi daha sonra battı. Ambarlara hayvanları, 

koydular, bizi bindirdiler. Otların içinde çok kaçak gelen oldu. İstanbul boğazını 

gece geçtik. Önce Urla’ya geldik. 2-3 günde geldik. Süleyman Hilmi Tunahan 

annemin öz dayısıydı. Karantinada bir hafta kaldık. Bizi banyoya soktular. 

Elbiseleri ütülediler. Haber geldi. Bir hafta sonra Kemer tren istasyonuna 

getirdiler. Karayolu ile Torbalı’ya geldik. Gece bize taka kamyonla Karakuyu’ya 

götürdüler. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gibi. 15 Kasım’da Karakuyu camisine 

indirdiler. Göçmenler insan yiyiyormuş diyorlarmış. Ne zaman konuşmaya 

başladık. Bizimde insan olduğumuzu anladılar. O gece köylü bize tepsilerle 

yemekler, kuru üzümler ikram ettiler. Sabah köy muhtarı bizi bekçi ile evlere 

taksim ettiler. Dağıtıldık. Dirmil
20

’e gidenler var. Arkadan gelenlere Çapak ve 
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19 Hisar Gemisi olmalı. 
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Dirmil Köyü’ne verdiler. Bizi “Bekâr Ziya” diye birinin evine verdiler. Bizi 

istememiş. Dört beş ay kaldık. Daha sonra Halil Ağa’nın porta altında kaldık. 

Oğlu Fevzi vardı. Toplam 2-3 sene kaldık. Kaymakamlığın sıkı emri varmış. Bize 

rahatsız eden olmadı. Zeytin toplama, çapacılık gibi yevmiyeye- gündeliğe gittik. 

Osman Efendi’nin Çakallar Köyü
21

 yakınındaki bağlarında çok çalıştık. Devlet 

bize orada bir çuval un verildi. Adam başına bir çuval. Zeytini ilk defa orada 

gördük. Birbirimize zamanla alıştık. Bizle gelen Pehlivan Ahmet vardı. Etrafta 

çok güreş yaptı. Biz köyün çocukları ile meşe oynardık. Konyalı Kemal, 

Marangoz Abdullah, Arabacı Velilerin İbrahim hatırladıklarımdan. Bir süre sonra 

Pancar’da evler yapıldı. Taş ve çamurdan. 1-1,5 dönüme 
22

bir ev yapılmış. 

Atatürk evleri. 250 ev yapılmış. Kura çekildi. Bir çift öküz verildi. Arazi dağıtıldı. 

Bizlere kişi başına 12,5 dönüm yer verdiler. Bizden sonra gelen Romanya 

göçmenlerine kişi başına 15 dönüm yer verdiler. Gölün suyu demir yoluna 

geliyordu. Kanallar açıldı. 1940–41 de kanallar açıldı. Arazi kovalıktı. Hayvanlar 

sökemezdi. Paletli traktörlerle ova tarıma açıldı. Hayıtlar orman gibiydi. 

Domuzlar köye girerdi. Nerdeyse kahveye gelecekti. Bizden evvel gelen 

Gelemerye mübadilleri yerli oldu. Bizler ise göçmen. Onlarla hır gür oldu. İleri 

gelen ağalar bizi istemezdi. Kahvelerin içi dahi ayrılırdı. Macırlar bir köşeye, 

mübadiller bir köşeye. Mübadillerle çok kavga oluyordu. Adamların gayesi bizi 

buradan gitsinler diyorlardı. Mübadillerden Demir Ağa’da belki 1000 koyun 

vardı. Koyunlarının otlaklarına bizim koyunların girmesini istemiyordu. Veli 

Ağalar istemiyordu bizi. Resmen bizlere “bu göçmen evlerine koyunlarımı 

kapayacağım” derdi. Onlar bize “bitli macır” diyordu. 4 sene sonra kız alış verişi 

başladı. Buralar kıraçtı. Çiftlikte pancar tohumunda çalıştık. Pancar istasyonu 

dağıldı. Ondan sonra millet araziye sarıldı. Romanya macırlarının bir kısmı 

Keçidereli. Yani Bektaşi. Onların hiçbir yere bağlılıkları yoktu. Bizden 

Karakuyu’da iki kız evlendi orada kaldı. Nalbant Kadir bizim köylülerden 

evlendi. Daha sonra devlet okullarına müteahhitlik yaptım. Rüyalarımda 

memlekette çocukken oynadığım yerleri geziyorum. 1977 yılında Bulgaristan’a 

gittim. 40 gün gezdim. Kalan Türklerin daha sonra baskılardan kaçtığını duydum. 

Evler aynen duruyordu. Evimi buldum. Pomak Recep Amca otuyordu. Köy 

odalarında hanımın akrabaları bize misafir etti. Kominist rejimde Türkiye’yi 

konuşturmazlardı.  

 

Şükrü Seldüz.
23

: “Birbirimizi tanıdıkça kaynaşma oldu. “ 

Buraya (Türkiye) 1939 yılında geldik. Güz ayıydı. Çocuktum. Türkiye’ye 

geleceğimiz babam söyledi. Bir emir geldi. Herkes at –öküz arabasını eşyasını 

hazırladı. Köstence’ye 2-3 günde geldik. Koyunlarımızın hepsi geldi. Araziler 

orada kaldı. Atatürk anlaşma yapmış. Orda ne arazi varsa burada verilecek diye. 

Koyunları eşyaları vapura koyduk. Memleketteki köyümüz 300 haneydi. Hepimiz 

geldik. Etraftaki bazı köyler bizden evvel geldi. Bazısı bizden sonra geldi. Bazı 
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köyleri hatırlıyorum. Hacıoğulları Köyü, Uzuncaorman Köyü. Köyde 10–15 hane 

Bulgar vardı. Bize rahatsızlık yoktu. Türkçe konuşuyorduk. Köstence’de 4 gün 

kaldık. Gemiye yerleştirdiler. Hayvanları aşağıya (ambara), biz de yukarıya. Önce 

İstanbul’a geldik. Bir hafta 10 gün kadar karantinada kaldık. Bizi banyoya, 

elbiseleri ütüye soktular. Orada bizi ayırdılar. Bir kısmımızı Adapazarı’na, 

diğerini de İzmir’e. Trenle geldik. Önce Torbalı’ya iskân olduk. Koyunlar başka 

gemiyle arakamızdan geldi. Köylülere haber vermişler. Köylüler kağnı arabaları 

ile bizi bekliyorlardı. Arslanlar Köyü’ne gittik. Bizi bir pamuk deposuna 

koydular. Nerde boş yer var oraya verdiler. Yaklaşık 2 yıl aynı yerde hayvanlarla 

orada oturduk. Kimse bizimle ilgilenmedi. Bizi sanki farklı bakıyorlardı. Daha 

sonra Pamukyazı (Arapçı) dan arazi verdiler. Buradan arazi verince biz Arapçı’ya 

geldik. Kişi başına 6-7 dönüm kadar arazi. Hazine arazileri. Hayvanla (Öküz) 

gelenlere hayvan vermediler. Olmayanı çift hayvanı verdiler. Pulluk, tohum 

verdiler. Burada 7 sene çitten evde oturduk. Ben çit evde evlendim. Yerlilerle hır 

gür olmadı. Burada ne ekiliyorsa aynı şeyi ektik. Hayvancılık devam etti. Macır 

gelenlere 2 yıl askere geç gittiler. Yerli göçmen davası sürdü. Kız alış verişi ilk 

yıllar olmadı. Birbirimizi tanıdıkça kaynaşma oldu. Ben babamla aynı hanede 

olduğum için abimden farklı soyadı aldık. Onlar ayrı hane yazıldı. 

 

Halit İnar
24

: “Göçmenlik yaramaz bir şey. Bir yerden sökülmek çok zor.” 

Romanya’daki köyümüz çok büyüktü. Ormanlarla çevriliydi. Türkiye’ye 

gidecekler için liste yapıldı. Bizim ve bize yakın köylerden bir sürü kişi. 

Köyümüz 850 haneydi, hepsi Türk. Biz köyden 40 hane çıktık. Kalan kaldı. 

Bizim 160 dönüm toprağımız vardı. Dedem, amcamlar kaldı orada. Gelmediler. 

Hayvanlarımız, beygirlerimiz, öküzlerimiz vardı. Buğday, şeker kamışı, mısır 

ekilirdi. Komşularımız topraklarını oradaki Romenlere arazilerini sattılar.15 Ekim 

1936. Oradan beygir arabalarına eşyaları sardık. Amcam bizi Pazarcık kazasına 

getirdi. Hana koydular. 15 kaldık. Vapur geliyor dediler. Eşyalar arabalara sarılı. 

Öyle duruyor. Tekrar yola koyulduk. Sanırım bir günlük yol gittik. Köstence 

limanına vardık. Kadeş Vapuru limana yanaşmış. Bizle beraber Torbalı 

Yeniköy’e, Maşat’a (Şehitler) gelenlerde vardı. Topçular Köyü, Ahudulular 

Köyü, Can Mahallesi’ndendi. Ortalık anacık babacık günü. Hayvanları, eşyaları 

kaldırıyorlar. Biz merdivenlerden çıktık. Bizim hayvanımız yoktu. Ama 

komşularımızın beygir, öküzleri vardı. Koşulu arabaları. Gemi ile Türkiye’ye 

doğru yürüdük
25

. Denizde muazzam bir dalga tuttu. Herkes çırım çırım bağırıyor. 

Bu fırtına bir gün bir gece devam etti. Fırtına bitti, yağmur başladı. İstanbul 

boğazında bize yemek verdiler. Zeytin ekmek. Yola devam ederek 29 Ekim 

Cumhuriyet bayramında Urla’ya geldik. Vapur açıkta. İndirdiler. Kayıklarla 

kıyıya çıkardılar. Karantina bölgesinde çadırlara koydular bizi. Banyo yaptırdılar. 

Aşı vurdular. 15 gün kaldık çadırlarda. Açık kasa arabalarla Alsancak limanında 

tren istasyonuna getirdiler. Babam hayvanlarla başka vapurla geldi. Trenle gece 
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saat 1’de Torbalı istasyonuna geldik. Tek beygirli yüksek tekerlekli bir at 

arabasına bindirdiler. Çapak Köyü’ne geldik. Bazılarımız Torbalı’da kaldı, 

bazılarımızı etraf köylere dağıtıldık. Şahinler köylülerini hepimizi Çapak Köyü’ne 

vermişler. Camiye indirdiler. Doldurdular. Sabah muhtar isim isim vatandaşların 

evlerine dağıttılar. Biz Hüseyin Ağa diye birinin evine gittik. Emir Hüseyin 

diyorlardı. Bir tek oda. Kapıyı açtı, ateş yaktı. Kasım ayının 15’i. . Hava soğuk. 

Çapak Köyünde üç sene kaldık. Orada işe gidildi. Burada (Pancar ) göçmen evleri 

yapılıyordu. Buraya Kayas diyorlardı. 1938 yılında toprak verdiler. Ondan önce 

bize devlet çok iyi baktı. Yiyecek, tohumluk, para, hayvan, araba, pulluk verdiler. 

Üç sene Hüseyin Ağa bize misafir gibi baktı. 1939 yılında buraya taşındık. 

Herkese birer ev verdiler. Burada çiftlik vardı
26

 , orada yevmiye ile çalışmaya 

başladık. Bize verilen arazi göl. Her taraf su o zamanlar. Nohut Gölü, Gümüş 

Gölü. Sazlıktı. Saz biçtik. Daha sonra kurutuldu. Yevmiye 15 kuruş. Öğlen bir 

tain veriyorlar. Toprak belli. Ama su. 6 nüfus 90 dekar toprak verdiler. 1947 

yılında evlendim. Emir Hüseyin’nin çocukları ile devamlı görüşüyorum. Bize çok 

iyi baktılar. Dağların dibinde kanal açıldı. Su çekiliyordu. Darı (mısır) ekiyorduk. 

Burada Bulgaristan göçmeleri de vardı. Bizlerle beraber gelmişler. Karakuyu 

Köyü’nde geçici iskân yapmışlar. Devlet burada 300 hane ev yapmış. Bizden 

önce burada 30-40 hane Gelemerye macırları varmış. Onlar yerli oldu, biz 

göçmen. Onların üzerine geldik. 1939 yılında tek sınıflı okula yazıldık. Şefik Bey 

vardı. Ama en çok Muzaffer Hanım
27

 emek verdi. Burada bizden başak Keçidereli 

Köyü’nden de insanlar var. Bizim vapurla gelmeler. Onlara Kızılbaş diyorlardı. 

Bektaşi. Onlar bizden önce buraya gelmişler. Hükümet boş evleri belirleyip 

bizleri yerleştirmiş. Bizden sonra köyümüz tamamıyle kalktı. Çorlu’nun köylerine 

geldiler. Amcalarım, dayılarım halalarım Çorlu’da. 1950 senesinden sonra 

Keçiderelilerle evlilik başladı. Karmakarışık olduk. Köyümüzü hep rüyamda 

görüyorum. O dağları, ormanları. Çok güzel topraklar vardı. Çocukluğumu 

özlüyorum. Buraya geldiğimizde en büyük bela sıtma belasıydı. Köyde günde 4-5 

cenaze olurdu. Bizim topraklar Bulgaristan’a kalmış. Haftada bir yağmur yağardı. 

Burada hayatımı inşaat ustalığı ile kazandım. 7 çocuğum oldu. Göçmenlik 

yaramaz bir şey. Bir yerden sökülmek çok zor. 

Hamdi Balaman
28

: Muğla Köyü'müzün yarısı Bulgardı. Bulgarlar sıkıntı 

yapmaya başladılar. Baskı yapmaya başladılar. Mesela kahveye çıkanları işkence 

yapmaya, dövmeye, sövmeye başladılar. Duramadık. Babam burada durulmaz 

dedi. Bir iki sene evde dahi yatamadı. Damda samanlıkta yatıyordu. Öldürmeler 

başladı. Buraya gelemeye karar vermişler. Malımızı mülkümüzü iki tüccara sattık. 

200 hane köyden çıktık. Eşyalar ve hayvanlarımız yanımızda. Bir hafta yayan yol 

yürüdük. Varna’ya geldik. Gemiyle geldik. Kadeş Vapuru’yla. Varna limanında 

gemiye bindik. Peşin İstanbul’a geldik. Demirledik. Bize yemek verdiler. Zeytin 

ekmek. Oradan Urla’ya geldik. İskele yoktu. Kayıkla çıktık. Orada 15 gün 

karantinada kaldık. Bizi köylere taksim ettiler. Ben koyunları yaya yaya geldim. 
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Gemidekilerin hepsi Torbalı’ya geldi. Bizimle gelenler Pamukyazı’ya, Taşkesik’e 

, Bulgurca’ya
29

, Maşat’a yerleştirildi. Buraya (Yeniköy) geldiğimiz bugünkü 

köyün üst tarafında 18-20 hane ev vardı. Biz geldikten sonra göçmen evlerinin 

inşaatı 1939 yılında başladı. 1943 yılında bitti. O zamana kadar damlarda kaldık. 

Burada her hane bir göçmen aldı yanına. Biz 1937 göçmeniyiz. Yapılan evler 

1936 Romanya göçmenleri içindi. Buraya Bulgaristan göçmeni olarak 17 hane 

geldik. Bize iskândan ev yeri verdiler. İnsan başına 10 dönüm yer verdiler. 

Geldiğimizde Cellat Gölü duruyordu. 1939’da kanallar açılmaya başlandı. Sıtma 

vardı. Köydeki Romanya göçmeleri ilk önce Tepeköy’e, Torbalı’ya geçici iskân 

edilmişler. Evler yapıldıktan sonra buraya geldiler. Onlara 100 ev yapıldı. Kura 

çektiler. Evler 1000 metrekare arsa üzerine yapılmış, Evler iki oda bir mutfak. 

Arkada hayvan için damı vardı. Oturulacak alanı 50-60 metrekare. Hayvancılık 

yaptık önce. Göl kurutulunca toprak dağıtıldı. Artan araziyi Maşat’taki (Şehitler 

Köyü) göçmenlere verdiler. Yerli halkla sıkıntımız olmadı. Ben bu sene 

Bulgaristan’a doğduğum topraklara gezmeye gittim. Evimizi buldum. Bar 

yapmışlar. Köyümüz aynen duruyor. Eğlence yeri yapmışlar. Bıraktığımız gibi 

aynen boş duruyor. Yerli halkla kız alış verişi başladı.  

Recep Verdi
30

: “Macırlık(muhacirlik) dünyanın en zor şeyi “ 

Köyümüz kalabalık bir köymüş. Yarısı Bulgar, yarısı Türk. Ayrıca Kırım 

Tatarları ve Çingene Mahallesi’de varmış. Bulgarlar rahatsız etmeye başlamış. 

Bunun üzerine köy göçe karar vermiş. Ailemiz 1936’da Bulgaristan’dan göç 

etmiş. Dedemler Osmanlı zamanında mir-i ambar görevlisiymiş. Yani ordunun 

yiyecek depolarını baktığı görevli. Sadi Ağalar diyorlarmış. Bulgar çeteleri sağa 

sola saldırmaya başlayınca 1936 yılında Türkiye’ye göç etmeye karar vermişler. 

Arazilerini satmışlar. Önce öküz arabaları ile Varna’ya gitmişler. Hatırladığım 

kadarıyla yollar at ve öküz arabaları ile göç eden insanlarla doluydu. Varna’ya 

geldiğimizi iyi hatırlıyorum. İnsan dolu. Hayvanlarlar, çoluk çocuk, gemiye 

binmeye çalışanlar. Ortalık karmakarışık. Hayvanlar geminin içine indirdiler. İlk 

defa denizi gördüm. Yük gemisiydi. Hayvanlar ambarlarda, insanlar güvertede 

meydanda idi. Sonbahar ayı idi. Eylül başında Türkiye’ye geldik. Hiç durmadan 

Urla’ya geldik. Bizi önce hamam götürdüler. Karantinaya alındık. Birkaç gün 

kaldık. Arabalarla yürüdük. Urla’dan sabah erkenden kafile halinde çıktık. 

Seydiköy
31

’ü geçince dağıldık. Bir kısmı Kayas
32

’a, bir kısmı başka köylere 

yöneldi. Herkes duyumlara göre gidiyor. Biz 5-6 hane Torbalı Demirciköy’e 

gittik. Köy dışında terk edilmiş kerpiçten bir ev verdiler. Bir-iki sene oturduk. 

Topal Kadir ‘in evi. Demirciköy’de işçilik yaptı babamlar. Sahip çıkanlar oldu, 

ama ortada para yok, yardım yok. Daha sonra 1938 yılı sonunda Torbalı Çaybaşı 

Köyü’ne geldik. Orada bizi devlet sahip çıkmaya başladı. Ev yapmamız için 

kereste verdiler. Ev yapacak para yok ki. Daha sonra 1940 yılında Pamukyazı’ya 
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göçtük. Göl daha kurutulmamıştı. 5 nüfusa 37 dekar yer verdiler. 1942 yılında 

3000 metrekare yerin içine evi yaptık. Bizden önce gelen göçmen yoktu. 

Yerlilerle pek problem olmadı. Göçmenler çok çalışıyordu. Çünkü mecburdu. 

Çiftçilik yaptık. Sıtma alabildiğine. Sıtma ve göl balığından çok ölen oldu. Akşam 

ezanından sonra ortalıkta oturamazsın. O kadar berbat sivrisinek vardı. Tezek 

yakardık. Amcalarımı Kayseri, halalarım Sivas’ta.. Tüm aile iskânla dağılmış. 

Yerlilik göçmenlik vardı orta yerde. Şive farkı vardı, konuşma farkı vardı. Giyim 

kuşam farkı vardı. Mesela yerli kadınlar peştamal-örtü, göçmenler ferace 

kullanırlardı. Kız alış verişi üç-beş yılda başladı. Önce çekimserlik vardı. Zaman 

içersinde birbirimize alıştık.. Macırlık dünyanın en zor şeyi. Her şeyini 

kaybetmişsin. Yatak yorganla yola çıkmışsın. Gideceğin yerin, yatacağın yerin 

yok. Başına sokacağın yerin yok. Akşama yiyeceğin ekmeğin yok. Nasıl 

tutunacaksın. Orada kalan amcalarım vardı. Kominist rejimden sonra geldiler. 

Daha sonra ben okula gittim. Öğretmen oldum. Burada göçmen daha azdı. Biz 

daha çok çile çektik. Yalnızdık. Karamanlı Köyünden Çaybaşı’nda da macır 

vardı. 

Adem Özen
33

: “İki sene sonra kendimize geldik “ 

Köyümüzde Bulgarlarla beraber yaşıyorduk. Bizi Salimenler diyorlardı. 

Köy 300 haneydi. 4 tane camisi vardı. Bulgarlar sonra Türkler arazi sattıkça 

gelmeye başladı. Atatürk çağırınca araziler satılmaya başladı. Bizim 300 dönüm 

arazimiz vardı. İlk gelen bizdik. En pahalı araziyi biz sattık. Sonrakilerin arazileri 

öyle kalmış. Dedem 15 yıl muhtarlık yapmış. Dedem köylüyü topladı. Beni 

sevenler, akrabalarım benimle gelsin dedi. 15 hane önce geldi. Sonra diğerleri de 

geldi. Önce yol için hazırlık yapıldı. Bir aylık azık hazırlandı. Köyümüz düzlük 

yeşillik bir yerdi. Verimli arazileri vardı. Biz hariç diğerleri İstanbul’a gitti. Bizim 

arazileri satın alan gâvur bizi Varna’ya getirdi. Bize dedi ki “ İskânı Torbalı’ya 

isteyin. Torbalı arazisi çok verimli “dedi. Bu gavur burada Şehitler Köyü’nden 

gitmiş
34

. Yolda bir ineğimiz vardı. Hem sütünü sağdık. Hem getirdik. Eylül 

ayında yola çıktık Bir hafta sonra Varna’ya geldik. Gemiye bindik. Urla’ya 

geldik. Bizleri karantinaya aldılar. Hayvanlar gemiden suya bırakıldı. Yüze yüze 

kıyıya çıktılar. İnsanlar kayıkla. 15 gün karantinada kaldık. Bizle gelenlerin bir 

kısmı Elazığ Kovancılar’a gitti. Başka yerlere de giden oldu. Biz nereye 

gideceğimi bilmiyoruz. Görevliler anne babalarımız çağırdılar. Bildiğiniz yere 

gitmek isteyen var mı? Diye. Bilmeyenler nereye gönderirseniz gideriz dediler. 

Bize gavur kağıt vermişti. Babamlar Torbalı’ya istediler. Görevliler 

Kemalpaşa’ya göndermek istedi. Babam ve dedem Torbalı’ya iskân istedi. Anam 

başladı ağlamaya. Torbalı’yı istiyorum diye. Bize soyadımızı Urla’da devlet 

görevlileri verdiler. Yürüyerek buraya geldik. Torbalı’ya istasyona geldik. Boş ev 

arıyoruz. Devlet daha yok. Babamlar köyleri gezdiler. Eğerci’de bir yer 
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bulmuşlar. Bir hafta kadar camide kaldık. Sonra bir dama bir boş eve sığındık. Bu 

sığıntılık hemen hemen iki sene sürdü. Yövmiyeye gittik. Kendi evimizi yaptık. 

Babamlar ustaydı. Saray gibi ev yaptık. Devlet bize kereste verdi. Bir çift öküz 

verdi. Pulluk, tohumluk yer verdi. Kişi başına 10 dönüm yer verdiler. Cellat 

Gölünden verdiler. İki sene sonra kendimize geldik. Yerliler bize istemediler. 

Nerden geldi bunlar diyorlardı. Sonra sonra bir birimize alıştık. Yerlilerde aslında 

Yunanistan macırı. Osmanlı zamanında gelmişler. Aradan 10 yıl geçice kız alış 

verişi başladı. Sonra tarla verip ortak tarla işlemeye başladık. Bizim buraya 

gelmemiz tarımda değişikliğe yol açtı. Karasaban kullanıyorlar, bizde pulluk var, 

Kağnıları var, bizde ise dört tekerli göçmen arabaları. O zamanın modern tarımı 

bizden öğrendiler. Karpuz, darı ekmesini bilmiyorlardı. Biz gelirken tohumda 

getirmiştik. Babamlar ustaydı. Ev yapıyordu. Babam pulluk imalatına başladı. 

Mesela iki tekerlekli pulluk bilmiyorlardı. Biz birden bire kalkındık. Köyde 

bakkallık yaptım. Sonra Tepeköy’e geldim. Bakkallık yaptım. Lakabım “Bakkal 

Adem” oldu. Akrabalarım Çerkezköy’de. Göçmen demek rezillik demek. Sağlam 

elbise göremez.  

Kadri Çetinay
35

: " Annem onlara “kardeşlik” derdi. " 

Bulgaristan’dan macır olarak göçüp Pancar’a yerleşen ailelerden bazısı 

Karakuyu’ya geçici olarak yerleştirilmiş. Annem anlatırdı. Bir yıl bir aile bizim 

evde kalmışlar. Annem onlara “kardeşlik” derdi. Bir yıl sonra Pancar’da bunlara 

toprak ve ev vermişler. Pancar’a gittikten sonra zaman zaman Perşembe günleri 

Tepeköy pazarında buluşurlardı. Selam gelirdi. Dostlukları yıllarca devam etmiş.  

Hüsnü Kıvanç
36

: Köyümüz düzde bir yerdeydi. Köy Türk-Bulgar 

karışıktı. Köy büyük bir köydü. Babam çiftçilik yapıyordu. Atatürk Türkiye’ye 

insan çekiyor dediler. Babalarımız müracaat etti. 1937 senesinde Türkiye’ye 

geldik. Arazilerimiz bir Bulgara satıldı. Arazimiz Vardı. 25-30 dönüm kadar. 

Parasını aldık. Eşyalarımızı arabaya yükledik. Varna’ya getirdiler. Bizim 

hayvanımız yoktu, ama olanlar getirdi. Yolculuk bir gün sürdü. Bizle beraber yola 

çıkan başka 15-20 hane vardı. Şimdi Şehitler’de, Pancar’da. Bir iki gün vapuru 

bekledik. Vapur yanaştı. Önce İstanbul’a yanaştık. Bize vapurda zeytin ekmek 

verdiler. Doğru Urla’ya indik. Karantinaya alındık. Hamama aldılar. Elbiseleri 

buhara tuttular. Orada 3-4 gün kaldık. Öküz arabasıyla Torbalı’ya geldik. Bazıları 

trenle geldiler.  Bizi getiren vapur’un bizi bıraktıktan sonra battığını söylediler. 

Bizden sonra etraf köylerde gelmişler. Mesela benim hanım Varna’ya Muğla 

Köyü’nden. Bizi köylere dağıttılar. Bizi Yoğurtçular Köyü’nden Mustafa diye 

birinin evine verdiler. Toprak evdi. Devlet boş evleri tespit yapmış. Epey durduk. 

5-6 ay durduk. Bizden başka 10 haneden fazla hane vardı. Devlet bize 

yiyeceğimizi verdi. Kaplancık Köyü’nden insan başına 8 dekar arazi verdi. 

Pulluk, tohumluk, çift öküzü verdi. Babam bizi sonra Demirciköy’e götürdü. 

Demirciköy’de 7 sene kaldık. Ev kiraladık. Ağaların yanında tütün kırmayı 

bilmiyorduk. Öğrendik. Köylü bize hiç kötü bakmadı. Devlet bize Kuşcuburun 
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Köyü’nde ev yeri verdi. Demirciköy’den gelip işliyorduk. Burada yarım dönüm 

ev yerine ev yaptık. Bulgaristan’da kalan akrabalarımız bize geldi, buldular. 1949 

yılında Bulgaristan macırıyla evlendim. Hanımları Iğdır’a vermişler. Burada 

gündelikçilik yaptım. Burada Van’a gönderilen Bulgaristan macırları daha sonra 

buraya geldiler. Van Mahallesi deniyor. Orada geçinememişler.  

Mehmet Başyiğit
37

: Romanya göçmenleri buraya 1936 yılında geldiler. 

Burada iki çeşit göçmen var. Şahinliler, Keçiderililer. Keçidereliler’e alevi 

diyorlar
38

. Yarısı Bulgaristan’lı yarısı Romanya’lı. Bulgaristanlılar 1937’de 

geldiler. Romanyalılar Köstence’den vapura binmişler. Urla’da karaya çıkmışlar. 

Bir süre karantinada kalmışlar. Devlet burada ilk gelenlere ev yaptırdı. Bir oda bir 

mutfaktan ibaretti. Tuvaletleri dışarıda. Bazı evler çift odalıydı. Burada iskân 

edildiler. Kişi başına 15 dönüm yer verilmiş. Burada Hasan Gölü, Gümüş Gölü, 

Nohut Gölü vardı. Göller kurutulunca bu arazileri göçmenlere verdiler. Bazıları 

arabası ile geldi. Devlet tohum, çift, tohum verdiler. Gelenlerle önceleri kız alış 

verişi olmuyordu. Biz Selanik mübadilleriyiz. Bize yerli diyorlardı. Biz 10-12 

sene önce gelmişiz. Biz yerli olduk. Onlar macır. Gelenler mübadillerin örf ve 

adetlerine uydular. Balkan oyun, örfleri geçerliydi. Sevmiyorlardı. Burası sıtma 

bölgesiydi. Çok ölen oldu. Gölü kurutma kanalları 1936 yılından sonra açılmaya 

başlandı. Sıtmadan günde 5-6 cenaze çıktığı oluyordu. Göçmenleri önce başka 

köylere geçici iskân etmişler. Binalar yapılınca buraya aktardılar. 1937 yılında 

gelenlere de devlet ev yaptı. Keçidereli’ler burada Bektaşi süreği sürmedi. Burada 

hepimiz kaynaştık. Burada 24.000 dönümlük arazide pancar tohumu 

yetiştiriliyordu. 1942 yılında adı “Pancar” oldu. Romanyalılar bizden daha iyi 

yöndeydi. Okula ilgi duydular. Birkaç hane Kırım Tatarları var. Romanya’dan 

gelmişler. Hepsi Türkçe konuşuyorlardı. Ama çocuklar Bulgarca öğrendikleri için 

bize uygunsuz (küfür) laf ediyorlardı. 

Ali Kaya
39

: Bütün köy kalktı. Buraya gelmek için. Arazileri gâvurlara 

sattık. Dört manda getirdik. Eşyayı arabalara yükledik. Köstence’ye vardık. Gemi 

ile geldik. Hayvanlara ambarlara kondu. Urla’ya geldik. Birkaç gün orada durduk. 

Arabalara koştuk Torbalı’ya geldik. Tüm köy buraya geldik. 80-90 hane vardı
40

. 

Ali Osman Geçik
41

: 1936 yılında Yeniköy’e göçmen olarak gelmişiz. 

Nazım Vapuru ile gelmişiz. Romanya’dan buraya geldiğimizde Şakir amcam 

1940 yılında muhtar oldu. Türkçeden başka dil konuşmuyorduk. 1936’da geldik. 

1937 yılında göçmen evlerine geçtik. Bir yıl Tepeköy’de kirada oturduk. Bizle 

gelenlerin içinde çok Kırım Tatarları vardı. Burada ev tarla verildi. Sonra 

İstanbul’a, İzmir’e, Ertuğrul mahallesine göçtüler. Sıtmadan çok çektik. Ölümler 

oldu. 
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Ekrem Yeşilyurt
42

: Kırım Tatarlarındanım. Babamlar buraya 1937 yılında 

gelmişler. Romanya Köstence Çukurköy’den gelmişler. Bir dayım 107 yaşında 

ölesiye kadar imamlık yapmış. Buraya gelmemiş. Çukurköy annemin söylediğine 

göre 140 haneymiş. Köy Eskişehir, Sandıklı, Polatlı gibi muhtelif yerlere 

dağılmış. Bizimkiler önce Edirne Çerkezköy’e gelmiş. Sonra Polatlı’ya oradan da 

Torbalı’ya geliyor. Köyden tanış olduğu için gelmiş. Köyde Kırım Tatarları 2-3 

hane var. Dayım Yeniköy’de Kırım Tatarlarından Ramiz.   

Ali Aran
43

: 1936 yılında geldik. Babam Keçideresi muhtarıydı. Babam 

daha önce pasaportla gezmeye gelmiş. Çorlu’da halalarım daha evvel gelmişler. 

Orada birisi babama İzmir’e gelirseniz rahat edersiniz demiş. Babam geziden 

döndükten sonra geldik. Rahatsızlık olmuş. Atatürk kapıyı açmış, gelin demiş. 

Bizim köy geldi. Önce Köstence’den vapura bindik. Havyalarımızı, eşyalarımızı 

getirdik. Evimizi ve araziyi gavura sattık. 29Ekim 1936 Cumhuriyet bayramı 

günü Urla’ya geldik. Bizi yemeklediler. Sonra banyoya girdik. Bizi davullarla, 

bayraklarla karşıladılar. Bizi 5-10 gün karantinada kaldık. Oradan beygir 

arabasıyla biz Pancar’a geldik. Diğerlerini köylere dağıttılar. Önce ev sahibi ile 

ortak tütün ektik. Bizi yerlilerin yanına dağıttılar. Evi olana verdiler. Arazi kişi 

başına 10 dönüm verdiler. Evi buradan (Şehitler) verdiler. Bir sene durduk. Bizi 

sıtma yakaladı. Dalaklarımız şişti. Bu arada büyük kanallar açılmaya başladı. 

Babam kanal açılmasında çalıştı. Babam orayı beğenmedi. Çaybaşı’na geldik. Bir 

yıl Enver amcanın damında durduk. Damını ikiye böldük. Bize verilen evleri 

devlet yaptı. Burada bize tekrar arazi verdiler. Bizim köyden daha çok insan var. 

Burada daha az. Bu köye (Şehitler) geldiğimizde köyde Araplar (zenciler) vardı. 

Bize pis macır, bitli macır diyorlardı. Hır gür olmaya başladı. Yıllar geçti. Laflar 

kapandı. Macırlar geldi bu köy temizliği öğrendiler. Devlet bize pulluk, öküz, 

tohumluk verdi. Biz bektaşimişiz
44

. Kızılbaş deniyordu. Araplardan duyardık.  

İsmail Biçer
45

: Babam Varna Pravadi Karamanlar Köyü’nden. 1938 

yılında gelmişler. Babamlara orada Bulgarlar sıkıntı yapmaya başlamış. Gelen 

gelmiş. Kalanlar da olmuş. Arazilerini satmışlar. Paralarını Varna’da almışlar. 

Varna limanından gemiye binmişler. Pendik’te bir hafta karantinaya alınmışlar. 

Buraya trenle gemliler. Tepeköy’de Balcı Hüseyin’in damlarında kalmışlar. 

Burada kişi başına 5-10 dönüm yer vermişler. Burada göçmen çokmuş. Bizden iki 

yıl önce gelenler var. Biz evimizi kendimiz yapmış. Babamlar kerpiç kesip 

yapmışlar. Çiftlikat arazilerinden vermişler. Babam yattığımda patikalarında 
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geziyorum derdi. Hep özlerdi. Ailemiz Türkiye’nin değişik yerler dağıtmışlar. 

Hayvanları ile geldikleri için hayvan vermemişler.  

Hüseyin Akyol
46

: Şuan köyümüzdeki evler gözümün önünde. Gavurla 

karışıktık. 1936 yılında Çaybaşı’na geldik. Çaybaşı’nda 1,5 yıl oturduk. Bu evler 

yapılınca geldik. İbrahim Ağa vardı. Bizi o getirdi. Buraya 70 hane geldik. 

Araziyi satmadık. Satmaya kalmaya kaldı. Kimisi sattı. Kimisi satamadı. 

Zenginler orada kaldı. Babamın biraderi Mustafa amcam zengindi. Bir öküzü 

kesti. Sucuk yaptı. Arabasını gelin arabası gibi süsledi. O karayolu ile Çorlu’ya 

ablasının yanına gitmişti. Gece arabasındakilerin yarısını çalmışlar. Fakirlik var. 

Tekrar ertesi günü geri dönmüş. Bizim geleceğimizin bir gün öncesi amcam 

Keçideresi’ne geldi. Türkiye’ye gitmemizi hor gören birisi yüksek bir yere çıkıp, 

“Türkiye’ye giderseniz bakın böyle geri kaçarsınız “diye bağırdı. Babam kafaya 

koymuş. “Dedi ki; ben gerekirse yaya olarak sırtımda yatağımla yorganımla 

gideceğim” dedi. Köy çıktık. Köstence yakındı. Bize arabayla getirdiler. 

Köstence’de çabucacık vapura bindik. Yeniköy, Taşkesik, Pancar köyüne gelenler 

hepimiz bir vapurdaydık. Bütün milleti vapur tuttu. Hayvanlar ambarlarda aç. 

Hayvanlar birbirin kuyruğunu, yelelerini yemişler. Babam gemide hayvanlara 

bakıcı oldu. Urla’ya indik. Karantina alındık. Hamamlara, Buhara tutulduk. 2-3 

deve kesmişler. Bize yemek verdiler. Trenle Torbalı’ya geldik. Orada bizi 

dağıttılar. Bizle gelen Kırım Tatarları Torbalı’da kaldılar. Bize Çaybaşı’nda birer 

oda verdiler. Her taraf karasuluk. Bastığın yerden altından su fışkırıyor. 1,5 sene 

orada kaldık. Ev sahipleri bizlere vermek istemiyor. Devlet bize bir çift öküz, üç 

kişiye bir araba, 2,5 ayar
47

 buğday verdi. Yiyecek verdi. Nüfus başına 7 dönüm 

yer verdiler. Biz geldiğimizde göl vardı. Bizleri önce Ahmetli ile Yeniköy 

arasında Kabacakırı mevkiinde ev yeri vermek istediler. Oraya devlet köy kurmak 

istemiş. Bir iki ihtiyarlar bakmışlar. Beğenmemişler. Burada durulmaz diyorlar
48

. 

Bizim evleri burada yapıldı. Ev yeri 600 metrekare. Kıyıda olanlara 1,5 dönüm 

içersine ev yapıldı. 1938 yılında evlere geçtik. Bizle gelen Kırım Tatarlarılar 

kovan balına, köpeğine varıncaya kadar getirdiler. Keçideresi’nde çok insan kaldı. 

Keçideresi köyü Bektaşi köyüydü. Yazıbaba Tekkesi diyorlardı. Büyük ağaçlık 

bir yerdi. Burada Bektaşiliği sürdüremedik. Geldiğimiz zaman sürdürecek oldu. 

Evleri bastılar. Adamları dövmeye kalktı. Bir şey yapamadık. Korkudan hiçbir 

şey yapılamadı. İzmir’de Şahturna tekkesi vardı. Oraya çok gidiyorduk. Yeni 

geldiğimiz zamanlar bize çok baskı vardı. Katiyen o zamanlar kız alış verişi 

yapılmazdı. Camiye de gitmiyoruz. Babam korkusuna bize bir şey anlatmazdı. O 

kadar korkuyorduk. Sakınıyorduk. Babalarımız kahveye gidemezdi. Bize bitli 

macırlar derlerdi. Tekkemizde yok. Bizden camiye giden oldu. Adamı hiç 

tutmadılar. Vazgeçtiler. Şimdi kimse kimseye artık karışmıyorlar.  
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İsmail Çoğalırlar
49

: Babam anlatırdı. Bulgaristan’da Türklere baskı 

yapılmış. Göçte Türkiye’ye 5 kişi geldik. Burası bizi mübadil olarak toplamış. 

Buraya getirdi. Ev, tarla verdi. Gemiyle geldik. Hayvan, eşya hepsi vardı. Urla’ya 

indik. Karantinada ne kadar kaldık. Hatırlamıyorum. Oradan bizi dağıttılar. 

Menemen, Torbalı, Kemalpaşa gibi bir çok yere . Bize geçici, olarak Yoğurtçular 

Köyü’ne vermişler. Bir sene kadar orada kaldık. Konu komşunun damında kaldık. 

Babam iş bulursa gidiyordu. Köyde Romanya göçmenlerine evler yapılmış. Bize 

yapılmadı. Kişi başına 10 dönüm tarla verildi. Biz beş kişiyiz. 50 dönüm. Çift 

hayvanı, tohum, ev için yer, kereste ve ev yapımında kullanılmak üzere para 

verildi. Bizim geldiğimiz dönem kıtlık, fakirlik vardı. Kim kime yardım edecek. 

Herkes kendi derdine düşmüş. Geçimimi çiftçilikle sağladım.  

Halil Acar
50

: “ Herkes başının çaresine baktı. Macır macıra ısındı.” 

Ben 7 yaşında memlekette iken felç olmuşum. Engelli oldum. Terzide 

çırak oldum. Burada da “Topal Terzi” lakabıyla anıldım. 1939 yılında Türkiye’ye 

geldik. Babam çiftçiydi. 80 dönüm arazimiz vardı. Köy Tuna boyundaydı. Sınır 

bölgesindeydik. Ormanlık alan. Karşısı güney kısmı Bulgaristan. Bulgaristan bol 

bol terörist- çete göndermeye başladı. Bir hayvan sattın mı gece gelip parasını 

alıyorlardı. Bizim köy daha önce Bulgaristan sınırları içersindeymiş. Milleti 

rahatsız etmeye başladılar. Çirkin çirkin işler oldu. Bundan dolayı göçe karar 

verildi. Bulgar çeteleri köyleri basmaya, adam öldürmeye, adam kaçırmaya 

başladı. Bir senede 8-10 kişi çeteler tarafından kaçırılıp öldürülüyordu. Bizi 

Atatürk istemiş. Burası boşlukmuş. (nüfus azlığı anlatılmak isteniyor). Yavaş 

yavaş millet çekilmeye başladı. Köyler topraklarını satmaya başladı. Satan 

geliyor. Köyümüz 300-400 haneydi. 20 hane Bulgar, 7 hane Romen vardı. Millet 

kaçmak istiyor. Kanun çıkmış. Biz araziyi oraya bırakacağız, Türkiye’de bize 

arazi verilecekmiş. Köylü Türkiye’ye gitmek için yazılmaya başladı. 3 sene hiçbir 

haber yok. Millet gideriz diye çiftçilik yapmadı. Herkes bekleyişte. Herkesin 

umdu kırılmıştı. Tekrar işe koyuldular. Bir haber geldi Dört ay içersinde göç oldu. 

Dördüncü sene Romen devleti bütün arazilerimizi elimizden aldı. Hayvan satışı 

dahi çok sıkı kontrole alındı. Bizden önce gelenler olmuş. Onlar arazilerini satıp 

gelmişler. Hiçbir şey satamadık. Sadece hayvanlarımızı gizlice komşu köylerdeki 

Türkler aracılığı ile satabildik. Askeriye canlı malını satmak isteyenlere köyde 

kantar koydu. Satan sattı. Ama çok ucuza. Çok sıkıştırdılar. Köy olduğu gibi çıktı. 

Bir hane kaldı. Başka köyden gelen bir değirmenci idi. Değirmenini kıyamamış. 

Köy çıkışında Romen devlet görevlileri bir masa kurmuşlar. Hane hane harcını 

borcunu kontrol ettiler. Borcu olana çıkış izni vermediler. Borcun yoksa izin 

veriyor. Temiz değil borçlu ise kıyıya çekiyor. Sen ondan bunda borç alıp harcını 

borcunu ödedikten sonra sana izin veriyor. Konak olduğumuz köylerin görevlileri 

bizi korudu. Bir haftada Köstence’ye geldik. Köyleri göç için hazırlamışlar. Köy 

köy boşaltıldı. O an insanın kıymeti yok. Bir hafta vapuru bekledik. Gemiye 

binmemizde bize konsolosluk görevlileri bize göçte vapura binmemize nezaret 
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ettiler. Konsolosların yanında iki Türk jandarması. Tüm köy aynı vapura bindik. 

Hayvan (koyun) getirenleri vapur almadı. Bir ay sonra hayvanlar geldi. Hayvanlar 

deniz kenarında büyük 600 dönüm kadar bir yere ayırdılar. Onların başında 4-5 

insan kaldı. Koyunlar hariç diğer koşum hayvanları arabalar getirildi. Koyunlar 

yolda çok telef olmuş. Biz önce gemiyle İstanbul’a geldik. Tuzala’ya . Bizi 

burada bir hafta macırhanelerde baktılar. Karantina. İğne yaptılar. Hamam 

soktular. Listeyi ortadan kesmişler. Bizi orada böldüler. Yarısı İzmit’e yarısı ise 

İzmir’e. Mesela baba İzmir’e, çocuğun İzmit’e. Millet birbirinden ayrılmak 

istemiyor. Bir çıngar çıktı. O zamanlar burası da sıkı. Trenler hazırlanmış. Bize 

bir kova zeytin. Yarım çuval ekmek verdiler. Bir hafta veya 10 gün sonra 

Torbalı’ya geldik. Bizi beş köye taksim etmişler. Torbalı, Yeniköy, Çaybaşı, 

Tepeköy, Arslanlar. Muhtarlar bizim için araba hazırlamışlar. O zamanlar muhtar 

Rıfat ağabeydi. Bizi Arslanlar’a vermişler. Amirler memurlar listeden okuyorlar. 

Adı okunan o köye gidiyor. Bizi devlet tam idare edemedi. Buranın havası bize 

yaramadı. Ağır geldi. Çok ölümler oldu. Hanelerde ölmeyen kalmadı. Biz 

Arslanlar’a 20-25 hane geldik. Ama havasına dayanamayan 36 kişiyi toprağa 

verdik. Büyüklerimiz bizi alın diye müracaat ettiler. Büyükler arasında Sincan’a, 

Konya’ya gidecekmişiz diye konuşulmaya başlandı. Ama gidilmedi. Bizi burada 

bıraktılar. Arslanlar’da hayvan damlarında kaldık. Âlem evine sokar mı? Bizi 

yabancı gibi soğuk duruyorlar. Sokulmuyorlar. Bize güvenemiyorlar. Şükrü 

Ağa’nın beygir damı boşmuş. İki yıl kaldık. Sıtmadan bize hap verdiler. Sağlık 

memurları devamlı bizi uyarıyorlardı. Millet dağıldı. Çevrede nerede iş bulduysa 

oraya gitti. Millet dağıldı. Sonradan kalmamız kesinleşince bize arazi verdiler. 

Bize arazide dağıtırken problem çıktı. Mesela adamın 20 dönüm arazisi var. Ama 

tapusu 10 dönüm. Tapu harici olan yeri bize verince eski yer sahibiyle kavgalar 

başladı. Mal sahibi yeri vermiyor. Seni tarladan kovalıyor. Göçmensin. Bazıları 

tekrar göçmenlerden geri satı aldı. Bazıları yıllarca dava sürdü. Kim ev yaparsa 

150 lira ev yapım parası verdi. Ev diyelim Arslanlar Köyü’nde verdiği arazi 

Arapçı’da. Kişi başına 6,5 dekar yer verildi. Abim bu köyden (Şehitler) ev almış. 

Bizden önce 100 hane daha önce macır gelmiş. Yerli olarak Araplar vardı. Herkes 

başının çaresine baktı. Macır macıra ısındı. Bir süre sonra kız alış verişi oldu. Ben 

hayatımı terzilik yaparak kazandım. Burada ezildik, ama gavur memleketinden iyi 

burası.  

Hüseyin Türkmen
51

: “Göçmenler yerlilere muhtarlığı vermek 

istemediler”.  

 Romanya’ya dan göçmen olarak geldi. 1936 da Romanya sonra 1937 

yılında Bulgaristan göçmenleri geldi. Romanya göçmenleri ilk önce Tepeköy, 

Ertuğrul Mahallesine iskân edildiler. Bulgaristan göçmenleri de Özbey ve 

Yeniköy’e parça parça geldiler. 17 hane, 10 hane, 20 hane yerleşti. Devlet 

Yeniköy’e 100 hanelik ev yaptı. Tarla verdi, öküz verdi, pulluk verdi. Kimisi de 

koyun sürüsüyle geldi. Ondan göçmen deniliyor. At arabasıyla, koyunuyla 

geldiler. Olmayanlara devlet verdi. Nüfus başına 10 dönüm yer verildi. 1928 
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yılında ilk tevzi arazi olmuş. Göçmenlere nüfus başına tapu çıktı. Cellat 

Gölü’nden arazi verildi. Vermeyenlere arsa, kereste, para verildi. Torbalı’da 

Taşkesik, Pancar, Yeniköy ve Şehitler’de devlet göçmenlere ev yaptırdı. 

Yeniköy’de planlı bir köy kuruldu. Romanya’dan gelen göçmenlerin içinde Kırım 

Tatarları da vardı. Sonra çoğu Ertuğrul’a gitti. Tatar Ziya, Tatar Şükrü 

hatırladıklarım. Göçmen Yörük çatışması olmadı. Köyün yerlisi yukarıda 

göçmenler aşağıya. Geldiklerinde sıtmadan çok ölen oldu. Göl için makineler 

geldi. Gölü yardılar. Gölün topraklarına göçmenlere verildi. Göl varken 

sivrisineği yerli halk yedi. Yerli halka toprak verilmediği için mağdur oldu. Arı 

oğlu gibi sivrisinek vardı. Bir süre sonra köyün nüfusu arttı. Göçmenler 

geldiğinde Koca Ahmet muhtardı. Kamil Ağa muhtarlıktan istifa etti. Seçimde 

göçmenler muhtarlığı aldılar. Ondan sonra hep göçmenlerden muhtar oldu. 

Göçmenler yerlilere muhtarlığı vermek istemediler.  

Ali Kökçü
52

: Göçmenler Çapak’a geldiler. Aniden geldiler. Sonra 

Pancar’a nakil ettiler. Devlet onlara ev yaptı, arazi verdi. Pulluk, öküz verdi. Hatta 

ben akran dayımın yanında bedeldi
53

. Dayım Mehmet Papatya. Dayımın boş evine 

yerleştirildi. 3 hane vardı. Bedelin adı Osman Ilgın’dı. Beraber çift sürüyorduk. 

Köyde bayağı durdular. 2-3 sene. Pancar’a gittikten sonra dayıma devamlı 

bayramlarda ziyarete gelirlerdi. Köyde onun bunun işine gittiler. Tütüne, bağlara 

işe gittiler. Çalışkan adamlardı.  

Fikret Eren
54

: “Gemide ölü var. Saklamayın!”.  

Köyümü hayal meyal hatırlıyorum. Dağın dibinde bir köydü. Arazi 

düzdü. Yakında Dobruca ovası vardı. Büyük köymüş. 300 haneymiş. Buraya 

1936 yılında geldik. Kalanlar oldu. Biz geldik. Halam amcam dedemler gelmedi. 

Bir gemi ile geldik. Gemi dört beş köyü birden getirdi. Pancar, Taşkesik, Şehitler 

göçmenleri hep beraber geldik. Bir günde Köstence’ye varmışız. Arazimi olduğu 

gibi bırakmışız. Canlı hayvanlar geldi. Hatta köpeğine varıncaya kadar. 

Deliorman kısmını Köstence’de topladılar. Üç günde geldik. Annem anlatırdı. 

Gemide ölen olmuş. Yunus balıkları gemiyi takip ediyormuş. Tayfalar kaptana 

uyarmış. Kaptan gemiyi durdurmuş. Anons etmiş. “Gemide ölü var. 

Saklamayın!”. Yaşlı bir kadın ölmüş. Ayağına demir bağlamışlar. Denize 

salmışlar. Balıklar takibi bırakmış. Gemide doğumda olmuş. Gemide doğum 

olayına kaptan sevinmiş. İyiye işaretmiş. Bizim ev 3 kişiymiş. Urla’ya 

karantinaya çıktık. Annemle hamama alındık. Herkesin kendine ait at ve öküz 

arabasıyla geldik. Eşyalar üzerinde. Bir kısmı oraya buraya dağıtıldı. İki göz evi 

olanın bir gözünü boşalttırdılar. Göçmen soktular. Biz Ertuğrul Mahallesinde 

kaldık. Dul bir kadının evinde 2 yıl kaldık. Evler tamamlanınca köye gittik. 

Göçmen evlerini düşünmüşler. Üç köy yakın olacağı için mera itilafı olur diye 

Yeniköy’e evler yapılmış. 100 ev. 1000 metrekareye bir ev. İki oda bir mutfak. 

Arkasında yarım da. Tuvalet dışarıda. Taş duvar. Bir ailenin barınabileceği 
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şekilde. 1938 de köye geldik. Kavga gürültü olmadı. Ama göçmen değimlisin. 

Sevmiyorlardı. Köyde o zaman Sultan Hamit çeşmesinden su vermemişler. Köyde 

annemle su kaynağından su almaya gittiğimizi biliyorum. Göçmenler gücüne göre 

para toplandı. Su getirildi. Kişi başına 10 dönüm arazi verildi. Tohum , yiyecek, 

iki haneye bir öküz arabası verildi. Göl açıldıktan sonra gölden yer dağıtıldı. Göl 

deniz gibi. Kanal makineleri geldi. Önce kanal açıldı. Makineler kanal üzerinde 

kanal açıldı. Toprak ortaya çıktı. Sazan balıkları da. Göçmenler burada havaya 

alışamadı. Sıtma bela. Göl açılınca koku ve sıtmaya dayanamayanlar oldu. Günde 

2-3 ölü oluyormuş. Benim babam da sıtmadan öldü. Gölün kuruyan yerlerine 

ekilmeye başlandı. Yövmiye gidilmeye başlandı. Asıl toprağa Ekim 1940 yılında 

başlandı. Köyde okul yoktu. Özbey’e gittik. Kız alış verişi 15 yıl sonra başladı. 

Ancak toplum birbirine kaynaya başladı. Romanya’da kalan yılında halam 1967, 

amcam 1969 yılında turist geldi. Şimdi irtibatımız kesildi. Macırlardan evlendim. 

Göçmensin. İşin zor. Kimseyi, ortamı tanımıyorsun, bilmiyorsun. 

Hasan Çoğalır
55

: Köyümüz büyüktü. Türklerin tarlasına alan Bulgarlar 

köyümüze gelmeye başladılar. Atatürk bizleri çekti. Bulgarlar bize eziyet etmeye 

başladılar. Gece çeteler saldırmaya başladı. Bizlere sokağa çıkartmadı. Babam 

anama bu çocukları kurtaralım dedi. Satalım gidelim dedi. Araziyi gavura satan 

oldu. Varna’dan bindik. Kalabalık. Koca bir gemi insan doldu. Koyunlar aşağıya. 

Biz öküz arabasıyla geldik. Bize Urla’ya çıktık. Tam yemişlerin olduğu zamandı. 

Bir iki gün sonra İzmir’e, oradan iki günde Torbalı Pamukyazı’ya geldik. Bize 

kereste verdiler. Öküz, pulluk, tohum verdiler. Biz Eğerciye geldik. Arapçı’dan 

arazi verdiler. Kişi başına 10 dönüm yer verdiler. Göl geldiğimizde 

kurutuluyordu.  

Mehmet Taşkın
56

: Göçmenler geldi. Evin iki odaysa bir odasına onları 

kattılar(verdiler). Arabalarıyla geldiler. Göl kurutuldular. Oralardan arazi verdiler. 

İşçimiz oldu. Devletin işçisi oldu. Bütün tren yollarında çalıştılar. Gelene köy 

muhtarı idare heyeti ile köyün içinde soruşturdular. Boş olan evlere, münasip olan 

evlere verdiler. Adamlar çok çalıştılar. Gelenlerin içinde meslek sahibi olan vardı. 

Mesela berber gibi. Akrabalık kuruldu. Kız verdik, aldık. Burada 30-40 hane 

vardı. 2 sen kaldılar. Buradakilerin ekseriyesi Pancar’a gittiler. Hır gün olmadı. 

İyi baktık. Benim düğünüme onlar camız arabaları ile odun getirdiler. 

Düğünümde çok şenlikler yaptılar. Buradan gittikten sonra bayramda düğünlerde 

ziyaretimize gelirlerdi. Daha da onların çocukları geliyorlar. Kardeşlik kuruldu. 

Çok çalışkandılar. Bütün işlerimizi onlar gördü. Birçoğunu devlet işçi aldı. 

Burada tütün işi vardı. İyi insanlardı.  

Osman Sözen
57

: Romanya macırları köye geliyorlar. Oranın mahsulü olur 

diye burada fasulye ekiyorlar. Olmuyor. Köye ailelerin yanına dağıtmışlar. 3-4 yıl 

burada tütün ekiyorlar. Dedemin yanına hali vakti yerinde diye iki aile vermişler. 

Dedemin boş odalarına koymuşlar. O adamlar buraya dedemin yanına gelirlerdi. 

Çok hürmet ederlerdi. Buradan Pancar’a gidiyorlar. Onları burada muhafaza eden 
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kişileri bayramda seyranda ziyarete gelirlerdi. Hediye getirilerdi. Ele öpmeye 

gelirlerdi. Ablalarım doğunca onların çocuklarının ismini koymuş. Çok 

sevdiklerinden dolayı. Buradan pancar’a giden ailelerden bir tanesi orada 

sivrisinekten duramıyorlar. Sıtmadan çok ölümler oluyor. Buranın havası güzel 

diye buraya geri dönmüşler. Macır Rıfatlar. Bunlardan kız alındı. Kız verildi.  

Mehmet Ceyhan
58

: Macırlar 1936 yılında geldiler. Macır arabalarıyla 

geldiler. Evlere yerleştirdiler. Birkaç sene durdular. Kayas’tan arazi verdiler. Bir 

Şuayip dayı arazilerini satıp buraya geri döndüler. Burada kalanlar ziyarete 

geliyorlardı. Bu köy onlara baktı. İşe götürdüler. Tepeköy pazarına onların iki 

beygirli macır arabaları ile gidilmeye başlandı. Nakliyecilk yapan oldu. Burada 

işte çalışıyorlardı. Bağ bahçe, tütün. Zeytin işlerinde. Kız alıp kız verdiler. 10 

Hane vardı.  

Mehmet Türe
59

: Macır kızları çok güzelmiş. Tekerlemeler söylenirdi.: 

“Abudun çakmak, Mor zambak. Ne güzel açmış sarı zambak. Tokmak Köyü’nden 

kız almak. Ocaktan gül yolmak”. 

Bahri Güler
60

: Göçmenler Çaybaşı’na 1936 yılında geldiler. Arabalarıyla 

devlet getirdi. Celat Gölü’nden tarla verdiler. Hayvanları ile gelen oldu. Evlerini 

kendileri yaptı. Devlet yardım etti. Nüfus başına 10 dönüm verildi. Köydeki boş 

ev ve depolara yerleştirildi. Sonra buradan bazıları dağıldılar. Göç ettiler. Problem 

olmadı. Kardeş gibi geçindik. Göçmeler geldiğinde köyde evlenemeyen çok kişi 

vardı. Köyden evlenmek için kız bulamayan hemen onlardan kız alamaya 

başladılar.  

Necati Akkoç
61

: Köye gelen göçmenler etleri ipe asarlar, kuruturlardı. 

Sonra bu etleri tuzlayıp sandığa basarlardı. Kışın yerlerdi. Biz ilk defa bunu 

görüyorduk. 

Kemal Erdal
62

 : Romanya göçmenleri karı-koca her işe yapardı. Mesela 

harman toplama, düvenle harman kovma
63

 gibi. Bu bize göre bir kadının buğday 

sapı toplaması veya düvenle harman kovması o zamanlar bize göre çok ayıptı. 

Erkeğin yapacağı işti. Kadın kadın işlerini yapmalıydı. Bugün kadın erkek aynı iş 

yerinde aynı işi yapıyor. Adamlar ta o zamanlar birlikte çalışıyorlardı.  

Kırım Tatarları Rusya’nın baskısı sonucu “Aktoprak” olarak adlandırılan 

Romanya’ya (Dobruca) göç etmişler, 1936 yılından itibaren muhacir olarak 

Türkiye’ye göç etmişler. Kırım Tatarlarının iskânında Türk Deniz Ticaret 

filosunun Nazım Vapuru kullanılmış ve Nazım Vapuru göç eden Kırım 

Tatarlarının hafızasında yer edinmiştir. Türkiye’ye getirilen Kırım Tatarları 

muhtelif illerle beraber Torbalı’ya da iskân edilmiştir. Torbalı’ya iskân edilenler 

Urla iskelesinden karaya çıkmışlar ve Torbalı’nın Ertuğrul Mahallesi, Yeniköy 

köylerine yerleştirilmişlerdir. Kırım Tatarlarının hafızalarında yer edinen Nazım 
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Vapuru için şarkı derlemişlerdir. Kırım Tatarlar göçmenlerinden 1920 doğumlu 

ve 2009 yılında vefat eden Süreyya Özlü’nün oğlundan
64

 derlediğim Nazım 

Vapuru şarkısı sözleri Tatarca şöyledir: 

 

NAZIM VAPURU ŞARKISI 

Keldi Nazım vapuru portka yanaştı 

Bun koren macırlar zuuşu cılaştı 

 

Katımız keldi konsol bey vapurumuz kelmiy 

İşimizde kan taşa kimse bilmiy  

 

Ketecekmiz bu yerden deryalar aşıp 

Biz cılamay kim cılay yüregi taşıp 

 

Şu vapurun dumanı bugmak bugmak 

Ketti millet halkları kalmadı konak 

 

(Türkiye Türkçesi ile ) 

Geldi Nazım vapuru iskeleye yaşatı 

Bunu gören macırlar beraber ağlaştı 

Pasaportumuz geldi konsolos bey vapurumuz gelmedi 

İçimiz kan taşır kimse bilmedi 

Gideceğiz bu yerden deryalar aşıp 

Biz ağlamasın kim ağlasın yüreği taşıp 

Şu vapurun dumanı buğmak buğmak 

Gitti millet halkları kalmadı konak 

 

Ferit Toplu'nun derlemesi:  

"Katımız keldi konsol bey cüregimiz canar, 

İçimiz ep kan aglar kalbimiz yanar. 

Ketecekmen ketecek albayrak aşıp, 

Men cılaymay kım cılay cüregı taşıp. 

Ketme ketme demege kalktan utandım, 

Sen ketkensun artından cılay da kaldım. 

Keldi Nazım vapuru portka yanaştı, 

Bütün Kırım Tatarları kalkımız zuv şuv cılaştı."
65

 

 

İzmir basınında Romanya ve Bulgaristan göçleri  

( Yeni Asır gazetesine göre)
66

:  
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İzmir basını da Romanya ve Bulgaristan'dan göçü ve göçmenleri 

yansıtmaya çalışmıştır.  

" Göçmen aileleri Geliyor. 15 Birinci teşrinde Romanya ve 

Bulgaristan'dan İzmir'e 1700 aile muhacir olarak gelecek, köy ve kazalara iskan 

edilecektir. Muhacirle önce Urla tahaffuzhanesine çıkarılacak, hayvanları 

aşılanacak, sağlık muayenesinden sonra muhacirler gruplara ayrılarak ... Torbalı... 

kaza ve köylerine sevk ve iskan edilecektir."
67

,  

" Göçmenler yerleşiyor. Nazım Vapuru ile gelen 1500 kişinin geldiğini .... 

Bir hafta sonra 250 hanelik göçmenler gelecek ve muhtelif yerlere yerleşecek"
68

.  

"Bulgaristan'dan gelen 450 aile dün yerleştirildi. Dörder tekerlekli 

arabaları ile ... Torbalı kazalarına sevk edilmişlerdi. Bugün Hisar Vapuru ile 1543 

kişilik kafile tahaffuzhaneye çıkarılacaktır."
69

,  

"Romanya'dan gelen kardeşlerimizin vaziyeti iyi. 1543 nüfus Torbalı'ya 

yerleştirilecek. Muhacirler beraberinde 228 beygir, 7 tay, 52 manda, 11 malak, 39 

öküz, 73 inek, 23 dana ve buzağı, 460 koyun, 3 keçi ve 19 eşek getirmişlerdir."
70

,  

"Göçmen kafileleri geliyor. Hisar vapuru ile 1600 muhacir getirilecek"
71

,  

"Göçmenlere buğday tevzi ediliyor. Yeni gelmiş göçmenlerin Urla 

tahaffuzhanesine çıkarılması devam ediyor"
72

,  

"Tepeköyde yerleştirilen göçmenler. İlçemizin oniki köyüne 1783 nüfuslu 

465 ev göçmen yerleştirilmiştir. Tohumluk buğday dağıtılmış, çiftçi olanlar 

tarlalarını sürmüşlerdir."
73

,  

"Diğer göçmenlerin gelmesi bahara kaldı"
74

,  

"Göçmen köyleri. Bulgaristan ve Romanyadan gelen muhacirlerin iskanı 

için köylerin yerini tespit etmek üzere teşkil edilen komisyon önce Torbalıya 

gidecektir"
75

,  

"Göçmenlerin vaziyetleri iyidir"
76

,  

"Üç göçmen köyü kuruluyor. Göçmen köylerinin planları hazırlanmıştır. 

Keresteleri temin edilmektedir."
77

, "Muhacirlere arazi tevzi edilecek"
78

,  

 "Göçmenler için vilayetimizin muhtelif kazalarında yerleştirilen 

göçmenlerin pulluk ve sair ziraat aletleri ihtiyacı vilayetçe tespit edilerek Ziraat 

vekaletine bildirilmiştir."
79

,  
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"Göçmen evleri Haziran içinde inşaata başlanacak ve Torbalı kazasının 

Kayas çiftliği arazisi üzerinde kurulacaktır."
80

,  

"Kurutulan yerler yalnız gelecek göçmenlere verilecektir."
81

, 

 "Göçmenler geliyor. Nazım vapuru Varnadan İzmir2e hareket etti. 

vapurda 1800 göçmen ve 1121 de hayvan vardır"
82

,  

"İzmir iskan müdürlüğünde (evlerin ihale ilanı) 2735(1477) "
83

,  

"Göçmenler yeni göçmen evlerine yerleşecek"
84

,  

"İskan müdürü Torbalıya avdet etti"
85

,  

"500 ev ihale edildi. Bu yıl göçmenlere arazi tevzi edilecek"
86

,  

"300 kusur evin inşası ihale edilecek"
87

, İzmir iskan müdürlüğünden. ... 

Torbalı kazasının Ahmetli köyünde köy tip kargir 52 tek ve 4 çift ...(ihale ilanı 

3713 (1884)"
88

,  

"Hisar vapuru kayalara çarparak Şile önlerinde on dakika içinde battı"
89

,  

"Vali B.Fazlı Güleç bizzat göçmen işleri ile meşgul olmaktadır"
90

, 

 " Mühim bir emir geldi. Rum metrukâtı da göçmenlere tahsis edilecek. 

Göçmenlere tevzi edilecek çift hayvanları için tahsisat geldi."
91

,  

"Dr. Asım Göçmen işlerini tetkik etti. "
92

,  

"Bu sene göçmen gelmeyecek. Dün 319 göçmen evi ihale edilmiştir. Bu 

evler üç ay içinde inşa ve göçmenlere tevzi edilecek"
93

, Göçmenler iskanlarına 

tahsis edilecek evleri kendileri yapacaklardır."
94

,  

"Göçmenlerin terfihi işi. Henüz toprak verilmeyenlere ev kirası 

verilecek"
95

,  

"Tevzi edilen toprakların borçlanma muamelesi".
96

, 

 "Urla tafahhuzhanesinden . (Kömür alımı ihale ilanı. 26421537)"
97

,  

"Muhacirler için kabul olunan kolaylıklar"
98

,  
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91 Yeni Asır, 23/ Mart/1938. 
92 Yeni Asır, 27 /Mart/1938. 
93 Yeni Asır, 3/7/1938. 
94 Yeni Asır, 13/7/1938. 
95 Yeni Asır, 6/5/1939. 
96 Yeni Asır, 9/6/1939. 
97 Yeni Asır, 29/7/1939. 
98 Yeni Asır, 12 I.T/1939. 



"Bu hafta içersinde İzmir'e bir göçmen kafilesi gelecek. İstanbuldan 

hareketle İzmire gelecek ... Torbalı kazalarında iskan görecektir."
99

,  

"Muhacir ve mübadillere. İzmir askerlik şubesi başkanlığından. (kayıt 

yaptırmayanlara çağrı)"
100

,  

"Göçmenlere toprağın temlik muameleleri derhal tamamlanacak"
101

,  

"Bulgaristandan İzmire 650 göçmen geldi. İskan teşkilatı tarafından 

karşılanarak mühim bir kısmı Torbalıya iskan edilmektedir. Vilayet iskan müdürü 

Dr. Ziya Fuat Torbalıya giderek göçmenlerin yerleştirme işlerine nezaret 

etmiştir."
102

,  

"İzmirde 4000 göçmenin iskanına kara verildi. Bunlar ...Torbalıda....iskan 

görecekler."
103

, "Muhacir ve mültecilerin yurttaşlık meseleleri"
104

. 

 

Sonuç: 1936-1940 yıllar arasında Romanya ve Bulgaristan’dan gelen 

muhacirlerden 3053 kişisi Torbalı ilçesinin değişik idari birimlerine iskan 

edilmiştir. Göçmenlerin iskân süresinde çok sıkıntı çektikleri anlatımlardan 

anlaşılmaktadır. Devlet eksik nüfusu tamamlama gayreti içersindedir. Zaman 

içersinde gelenler gerek kendi arasında gerekse yerli aileler içersinde kaynaşma 

olmuştur. Göç günün İzmir gazetelerine de de yansımıştır. Günün şartlarına 

baktığımızda tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye Cumhuriyeti devleti bu güç ve 

meşakkatli işin içinden çıkmıştır. 2006 yılında çıkan nüfus yasasına göre artık bu 

kayıtların incelenmesi kapatılmıştır. Bu nedenle önemlidir. 

 

Nüfus Kayıtları (1936-1940) 

 
Pamukyazı (Arapçı) Mahallesi
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52
107

 Razgrat DEMİREL 4    2 2 2 2  

53 Razgrat ELÇİ 6 Eğerci 1970 Koca Bekir 3 3 2 3 1 

54 
Yeni 

Pazar 
SEZGİN 4 Çaybaşı 1951 Macır Nazif 2 2 2 2  

                                                           
99 Yeni Asır, 4/I.T./1939. 
100 Yeni Asır, 31 /I.T./1939. 
101 Yeni Asır, 7/I.K./1939. 
102 Yeni Asır, 17/I:K:/1939. 
103 Yeni Asır, 2/IT./1939. 
104 Yeni Asır, 16/Mart/1940. 
105 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:20, yeni cilt :28. 
106 Aile sıra no. 
107 Kayıt yılı:1938. Bakanlar Kurulunun 23/12/1937 tarih ve 2/7881 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma.   



55 
Yeni 

Pazar 
ÖZEŞ 5   Kocagöbekli Hacı Mehmetler 4 1 2 3  

56 
Yeni 

Pazar 
ATIŞ - ATEŞ 7   Kasap İbrahimler 3 4 2 5  

57 
Yeni 

Pazar 
GÖV 5   Deli Recep 3 2 2 3  

58 Pravadi 
GÜRKAN /  

YİĞİTOĞLU 
4   Kör Remzi 1 3 2 2  

59 Razgrat ÇOĞALIR 7 Eğerci 1970 Koca Hasan 4 3 2 5  

60 Razgrat ÇİFT 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

61 Razgrat ALDI 4 Kapalı Kayıt   3 1 2 2  

62 Razgrat GAFFAR 6 Eğerci 1961  2 4 2 4  

63 Razgrat HAZAR 5 Eğerci 1950 Yamalı Salih 2 3 2 3  

64 Razgrat ÖZEN 7 Eğerci 1951 Bakkal Adem 4 3 2 5  

65 
Yeni 

Pazar 
AŞAN 3    2 1 2 1  

66 
Yeni 

Pazar 
ATA 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

67 
Yeni 

Pazar 
DÖRTLÜ 4   Recep Ağa 2 2 2 2  

68 
Yeni 

Pazar 
GENÇ 7 Yeniköy 1948 Haşimler 2 5 2 5  

69 Pravadi ÖZDİL 3 Kapalı Kayıt   1 2  3  

70 Pravadi ARMAĞAN 3   Batan gemi 2 1 2 1  

71 Pravadi VERDİ 5   Kocabıyık Osman 4 1 2 3  

72 Pravadi ERDA 4   Deli Hüseyin 2 2 2 2  

73 Pravadi ACAR 6 Kapalı Kayıt   3 3 2 4  

74 Pravadi BAYTAR 5 Hafik 1943  2 3 2 3  

75 Razgrat SÜMER 6   Deli Kadirler 2 4 2 4  

76 Razgrat BİGİÇ 4 
Yozgat 

Sorgun 
1952  3 1 2 2  

77 Pravadi ÖZBEK 5 Çaybaşı 1950 Göçmen Recep 3 2 2 3  

78 Pravadi SEYHAN 3    2 1 2 1  

79 
Yeni 

Pazar 
GÖREK 7 Menemen 1950  3 4 2 5  

80 Razgrat ÇELİK 5 
İstanbul 

Bakırköy 
1960  2 3 2 3  



81 Razgrat SİPER 5 Eskişehir 1959  2 3 2 3  

82 Razgrat KARADENİZ 5 Eskişehir 1955  2 3 2 3  

83 Razgrat BOSUT 5    3 2 2 3  

84 Razgrat OĞUZ 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

85 Razgrat AKDENİZ 6 
Bazısı 

Çaybaşı 
1954 Pardüseli Kadir 4 2 2 4  

86 Razgrat ÇETİN 7 Bazısı Buca 1973 Abdürrahim Çetin 4 3 2 5  

87 Razgrat AKYÜZ 9   Uzun Ömer 3 6 2 6 1 

88 Razgrat KIRĞIN 6 Çaybaşı 1941 Koca Şakir 2 4 2 4  

89 Razgrat YAVAŞ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

90
108

 Kuta KAYA 1   Koca Arif 1    1 

92 
Yeni 

Pazar 
KODAZ 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

Şehitler (Meşhet) Mahallesi
109

 

87
110

 İştip ÇARPUK / ESER 6   Karga Recep 3 3 3 2 1 

88 İştip GÜLER 7 Manisa 1946  3 4 4 3  

89
111

 Pazarcık ARAN 7   İbrahim Ağalar 3 4 4 3  

90 Kerimler İLGİ 4   Eyüp Salih 3 1 2 2  

91 Pazarcık BOZ 5   Kenar Mustafa 3 2 2 3  

92 Şahinler İĞRET 6   Habil Ağalar 3 3 2 4  

93 Şahinler İLBİ 5   Lütfünün Remzi 2 3 2 3  

94 Pazarcık BELET 4   Efraim Ağa – Saroş Ali 2 2 2 1 1 

95 Kerimler İLERİ 6   Marangoz Emin 3 3 2 4  

96 Pazarcık BAN 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

100 Kuyucuk KİZEK 3 Tepeköy 1979 Gazcılar 1 2 2 1  

101 Banes DİLMEÇ 3 
Bazısı 

Konak 

1977 -

1998 
Yakup Ağalar 2 1 2 1  

102 Kuyucuk KOCA 3   Bacaksızlar 2 1 2 1  

                                                           
108 Kayıt yılı:1939. Bakanlar Kurulunun 2/11160 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma.  
109 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:6, yeni cilt :32. 
110 Kayıt yılı:1937. Bakanlar Kurulunun 28/12/1936 tarih ve 2/2093 – 2/ 2951 sayılı kararı ile 

vatandaşlığa alınma. 
111 Kayıt Yılı: 1938. Bakanlar Kurulunun 09/12/1936 tarih ve 2/5689 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 



103 Banesa DEVRİM 3   Tatar Ali 1 2 2 1  

104 Neguren ÇİMÇİK 4   Bekçi Pala Salih 3 1 2 1 1 

105 Banesa DİRİL 6 
Bazısı 

Konak 
1989 Berber Salim 3 3 2 4  

106 Banesa DİDİN 4   Binlikçiler – Arabacı Yaşar 2 2 2 2  

107 Kuyucuk DEĞER / ÇİFTÇİ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

108 Kuyucuk KİLİR 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

109 Bonesa DOLAZ 3   Arabacı Recep 2 1 2 1  

110 Kuyucuk KENDİK 5   Süpürgeci Ahmet 3 2 2 3  

111 Kuyucuk KİNEŞ 4   Rafi Ağa 2 2 2 2  

112 Bonesa DİNLER 5 
İstanbul 

Bostanlı 
1988  2 3 2 1 2 

113 Şahinler İDİN 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

114 Saçek ÇİLENTİ 4   Zeynel Abiler 2 2 2 2  

115 Kuyucuk KİNET 5   Şöför Hüsmen 3 2 2 3  

116 Kuyucuk KİP 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

117 Kuyucuk KİRİŞ 4   Süpürgeci Tahir Ağa 2 2 2 2  

118 Kuyucuk KOÇAK 5 Tepeköy 1979 Demir Ağa – Koçak Ali 3 2 2 2 1 

119 Pazarcık BAYRAK 4 
Bazısı 

Pancar 
1953  2 2 2 2  

120 Pazarcık OLGUN 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

121 Pazarcık GETE 7   Çavuş Hüseyin 4 3 2 5  

122 Pazarcık BÖLEÇ 5   Bakkal Hasan 4 1 2 3  

123 Şahinler GÖRGÜN 3   Tekçi Refik 2 1 2 1  

124 Pazarcık BELİK 1 Kapalı Kayıt   1    1 

125 Pazarcık BEÇET 4   Topal Ahmet 2 2 2 2  

126 Pazarcık 

KISAKÜREK /  

KIRAYOĞULLA

RI 

1   Saraç Seyfi 1   1  

127 Pazarcık ARICI 6   Pomak Mehmet 4 2 2 2 2 

128 Pazarcık BARÇIN 5   Eşekçi Ali 2 3 2 3  

129 Pazarcık BENT 6 

Bazısı İst. 

Gaziosmanp

aşa 

1976 Keleşler 5 1 2 4  



130 Pazarcık AKYOL 6   Kerim Ağa 2 4 2 4  

131 Kerimler ILDIZ 

5 

 

Kapalı Kayıt   4 1 2 3  

132 Pazarcık BORLUN 6    3 3 2 4  

133 Pazarcık BULDU 6    3 3 2 4  

134 Pazarcık AKIŞ 3 Kapalı Kayıt  Arabacılar 1 2 2 1  

135 Kerimler İLGE 4   Bekçi Zekeriya 2 2 2 1 1 

136 Pazarcık ANDA 3    1 2 2 1  

137 Pazarcık İKİZ 5   Latif Hoca 3 2 2 3  

138 Kerimler İME 4   Kavalcı Salim 2 2 2 2  

139 Şahinler İLDİM 4   Kel Onbaşı Kadir Ağa 3 1 2 2  

140 Pazarcık ARASAN 6   Aşçı Şükrü 5 1 2 4  

141 Pazarcık BOZ 3 
Bazısı 

Menemen 
1991 Behlül Bekçi 2 1  3  

142 Pazarcık ALGA 1 Kapalı Kayıt   1   1  

143 Kerimler İLGEN 3   Eyüp Salih 2 1  2 1 

144 Pravadi KÖSE / YENİ 4 

Bazısı 

Çanakkale 

Gelibolu 

1949 Köse Ahmetler 3 1 2 2  

145 Pravadi TAN 6 Kapalı Kayıt   1 5 2 4  

146 Pravadi BARLAS 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

147 Pravadi TANYERİ 5    2 3 2 2 1 

148
112

 

Yeni 

Pazar 
ÇOĞALIRLAR 5   İdris Ağa 4 1 2 3  

149 Pravadi ERDOĞMUŞ 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

150
113

 
İştip ÇUBUK 5   Keko Muharrem 2 3 2 3  

151 İştip EROĞLU 6   Adem Hoca 4 2 2 4  

152 İştip ESMEZ 4 Manisa 1949  2 2 2 2  

153 İştip KURT 5 İzmir 1987 Purt Ahmet 3 2 2 3  

154 İştip ESEN 6   Kocakafa Yaşar 4 2 2 4  

                                                           
112 Bakanlar Kurulunun 23/12/1937 tarih ve 2/7881 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
113 Bakanlar Kurulunun 26/10/1936 tarih ve 2/9771 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 



155 İştip TOPUK 5   Kara kiraz Ahmet 3 2 2 3  

156 İştip DÖRDÜNCÜ 6   Küçük Hocalar 2 4 2 4  

157
114

 
İştip TÜRK 7   Koreli Salih 4 3 2 5  

158 İştip UYAR 3 Kapalı Kayıt   1 2  2 1 

159 İştip GÖRÜR 3   Yalamanın damadı 2 1 2 1  

160 Bosna GÜLEN 2 Kapalı Kayıt    2  2  

Tepeköy Mahallesi
115

 

186
116

 
Rodos FAHRAN 5 Antalya 1950  2 3 2 3  

189
117

 
Hanya FAHRAN 12   Başkan Mustafa 7 5 2 9 1 

199
118

 

Madohos

an 
ÇOBAN 1 

Manisa 

Salihli 
1951  1   1  

204 
Mameng

en 
VEREN 1 Kapalı Kayıt   1   1  

205 Keçidere 
EVREN / 

ÖZEVREN 
4 Pancar 1965 Mükremi’in Evren 2 2 2 2  

212
119

 
Şahinler YÖRÜK 1 Kapalı Kayıt   1  1   

222 Selanik KARİP 2 
İstanbul 

Kartal 
1964  1 1 2   

223
120

 
Pazarcık KIRAY 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

225 Ergeri AKBULUT 1 Kapalı Kayıt   1   1  

227 Kasımlar AKAY 5 Şehitler 1946 Bedri Kahya 4 1 2 3  

228 Kasımlar BORA 5   Koyuncu Ali 3 2 2 2 1 

229 Kasımlar SELDÜZ 4 Şehitler 1949 Şükrü Ağa 1 3 2 2  

230 Kasımlar HÜN 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

                                                           
114 Kayıt yılı: 1939. Bakanlar Kurulunun 27/04/1939 tarih ve 2/10863 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
115 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:10,ve 22, yeni cilt :3. 
116 Kayıt yılı:1936. Bakanlar Kurulunun 04/05/1936 tarih ve 2/4451 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma.  
117 Bakanlar Kurulunun 10/03/1936 tarih ve 2/4171 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
118 Kayıt yılı: 1938. Bakanlar Kurulunun 29/01/1936 tarih ve 2/3939 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
119 Bakanlar Kurulunun 2/1886 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
120 Kayıt yılı: 1940. 



231 Kasımlar ACAR 4   Topal terzi 2 2 2 1 1 

232 Kasımlar ARAS 5 Şehitler 1964 Değirmenci Ali Osman 2 3 2 3  

233 Kasımlar BAYRAM 3    2 1 2 1  

234 Kasımlar ORHAN 9 Şehitler 1951 Halit Ağa 3 6 2 6 1 

235 Kasımlar ERTÜRK 6   Akçalılar 2 4 2 4  

236 Kasımlar SELDÜZ 6 Pamukyazı 1950 Göçmen Şükrü 4 2 2 3 1 

237 Kasımlar DİNÇER 2 Pamukyazı 1950 Koyuncu Sabri 1 1 2   

238 Kasımlar GÜNGÖR 3 Pamukyazı 1950 Zengin Basri 2 1 2 1  

239 Kasımlar TEKİN 4    2 2 2 2  

240 Kasımlar ÜNAL 4 Yeniköy 1946 Koyuncular 2 2 2 1 1 

241 Kasımlar ÇETİN 5 Yeniköy 1952 Koyuncular 3 2 2 3  

242 Kasımlar SOBUTAY 3 Şehitler 1949 Fehim Ağa- Sinemacı Fehmi 2 1 2 1  

243 Kasımlar ÇAPAN 7 Şehitler 1951 Şerif Ağa 3 4 3 3 1 

244 Kasımlar SÖNMEZ 2   Tahir Ağa 1 1 2   

245 Kasımlar ULUTAŞ 3 Bornova 1941  1 2 2 1  

246 Kasımlar SEMETEY 4    2 2 2 2  

247 Kasımlar TARHAN 7   Kırbekçisi Ahmet 3 4 2 5  

248 Kasımlar SAYAR 5    3 2 2 3  

249 Kasımlar BORA 7   Koyuncu Ahmet 2 5 2 5  

250 Kasımlar ÖZKAN 7 Şehitler 1977 Sökeli Hüseyin 2 5 2 4 1 

251 Kasımlar BOZOK 5 Şehitler 1958 Ethem Ağa 3 2 2 3  

252 Kasımlar ÜNAL 4 Yeniköy 1962 Koyuncular 2 2 2 1 1 

253 Kasımlar SAYRAÇ 6 İzmir 1988  3 3 2 4  

254 Kasımlar KÖKSAL 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

255 Kasımlar TIRAK 4 
İstanbul 

Silivri 
1953  1 3 2 2  

256 Kasımlar TURA 5 Kapalı Kayıt   1 4 2 2 1 

257 Kasımlar DORMAN 3 
İstanbul 

Silivri 
1957  1 2 2 1  

258 Kasımlar KALAK 5   

Kalak Hasan – Dükkancılar – 

Tornacı Şükrü 

3 2 2 3  



259 Kasımlar TEKİN 4   Koyuncular 1 3 2 1 1 

260 Kasımlar ERDOĞAN 4   Naçenikliler 2 2 2 2  

261 Kasımlar ALP 6 Yeniköy 1964 Körün Ahmet 2 4 4 2  

262 Kasımlar BAYSU 2 Kapalı Kayıt   2   1 1 

263 Kasımlar TOKAY 9 Yeniköy 1947 Avcılar 2 7 2 7  

264 Kasımlar GÖKÇEN 4    2 2 2 2  

265 Kasımlar TEKER 4 Bornova 2003  2 2 2 2  

266 Kasımlar 
BOZOYLA / 

BOZAYLA 
6 

Bazısı 

Bursa, 

 Yeniköy 

1983 

1975 
Seyrek Sakal 4 2 2 4  

267 Kasımlar İŞER 4   Demirci Ebazer 2 2 2 2  

268 Kasımlar KILINÇ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

269 Kasımlar TUNÇAY 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

270 Kasımlar ARGUN 5 Ahmetli 1957 Macır Ahmet 1 4 2 3  

271 Kasımlar CAN 2   Sülüs Hocalar 1 1  1 1 

272 Kasımlar RONA 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

273 Kasımlar YÜCE 3 Bornova 1942  1 2 2 1  

274 Kasımlar ŞENSÖZ 1 Kapalı Kayıt   1  1   

275
121

 
Kasımlar BABACAN 4 Yeniköy 1954 Farfaralar 3 1 2 2  

277 Kasımlar ATAŞEN 4 

Değirmende

re  

Dikili 

1966   

1987 
 3 1 2 2  

278 Kasımlar HÜLAGİ 8   Hacı Osmanlar 2 6 2 6  

279 Kasımlar OKTAY 4 Yeniköy 1954 Ali Usta 3 1 2 2  

280 Kasımlar GÜCÜ 9   Koreli Ömer 3 6 2 7  

281 Kasımlar CAN 3 Bornova 1942 Dermenci Mehmet Ağa 2 1 2 1  

282 Kasımlar ÇALBAŞ 4    2 2 2 2  

283 Kasımlar GÜRSOY 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

284 Kasımlar SAVUKTEKİN 5 Kapalı Kayıt   3 2 2 3  

285 Kasımlar SERTOK 5 Şehitler 1947  3 2 2 3  

                                                           
121 Kayıt yılı: 1940. Bakanlar Kurulunun 06/11/1939 tarih ve 12261 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 



286 Kasımlar KÖKSAL 3    2 1 2 1  

287 Doğanlar DUYGU 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

288 Kasımlar RONA 3 
Bazısı 

Bornova 
1957 

Sinema artisti Aliye Rona 

– Pehlivan İsmail 

2 1 2 1  

289 Kasımlar ÜSTÜNDAĞ 3 Bornova 1942  2 1 2 1  

290 Kasımlar VAROL 5 Bornova 1960  2 3 2 3  

291 Kasımlar ÖNER 7 Bornova 1941  4 3 2 5  

292 Kasımlar SAYAR 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

293 Kasımlar BARIŞIK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

294 Kasımlar ÜÇER 3 Bornova 1962  2 1 2 1  

295 Kasımlar ALTAN 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

296 Kasımlar SEZER 4 Bornova 1942 Kasap Yahya 2 2 2 2  

297 Kasımlar SAYAN 3    1 2 2 1  

298 Kasımlar DOĞAN 3 Bornova 1997 Koca Ferhat 1 2 2 1  

299 Kasımlar ÖZKAN 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

300 Kasımlar BAYKAL 7 Bornova 1953  4 3 2 5  

301 Kasımlar ARAS 5 Çaybaşı 1951 Tulumbacı Mehmet Ağa 3 2 2 3  

302 Kasımlar ALP 3 Kapalı Kayıt  Körün Ahmet 1 2 2 1  

303 Kasımlar TENİÇ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

304 Kasımlar BOZKUŞ 3    2 1 2 1  

305 Kasımlar ALKAN 2    1 1 2   

306 Kasımlar AKTAN 4   Arabacı Sıtkı 1 3 2 2  

307 Kasımlar TALAY 7    2 5 2 4 1 

308 Kasımlar UYGUN 4 
İstanbul 

Silivri 
1949  2 2 2 2  

309 Kasımlar HOŞGÖR 4 
İstanbul 

Silivri 
1949  1 3 2 2  

310 Kasımlar ERKEN 4    3 1 2 2  

311 Kasımlar TİMÜR / TİMUR 3   Zahireci Hasan 2 1 2 1  

312 Kasımlar BAYSU 3 Adapazarı 1955  2 1 2 1  

313 Kasımlar YILMAZ 4   Macır Hasan 2 2 2 2  



314 Kasımlar 
ŞENSOY / 

ŞENSÖZ 
3 Pamukyazı 1960 Gege İsmail 2 1 2 1  

315 Kasımlar OĞUZ 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

316 Kasımlar ALTAN 6    2 4 2 3 1 

317 Kasımlar DİNÇER 3    1 2 2 1  

318 Kasımlar AKTAN 5   Arabacı Sıtkı 3 2 2 3  

319 Kasımlar UYGUR 5 Kapalı Kayıt   1 4 2 2 1 

320 Kasımlar TUNÇAY 5   Salih Ağa 4 1 2 3  

321 Kasımlar UYGUR 4 Yeniköy 1956 Abdiş 2 2 2 2  

322 Kasımlar ŞENER 3   Oduncu Zeki 1 2 2 1  

323 Kasımlar GÜLTEN 3   Topal Ahmet 1 2 2 1  

324 Kasımlar KALAKAY 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

325 Kasımlar TİMUR 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

326 Kasımlar SEVİNDİK 6 Bornova 1962  2 4 2 4  

327 Kasımlar ALTAN 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

328 Kasımlar BOZTUNA 3 Bornova 1942  2 1 2 1  

329 Kasımlar PEÇENEK 5   Peçenek Mehmet 3 2 2 3  

330 Kasımlar DÖNDER 5   Kahveci Osman 3 2 2 3  

331 Kasımlar CEBE 4 Bornova 1946  2 2 2 2  

332 Kasımlar TULUM 2 Bornova 1962  1 1 2   

333 Kasımlar SENCER 6 Bornova 1960  3 3 2 4  

334 Kasımlar AYKUT 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

335 Kasımlar AKBAŞ 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

336 Kasımlar OSKAY 7   Karihoca 4 3 2 4 1 

337 Kasımlar ÇELİK 6 Bornova 1952  3 3 2 4  

338 Kasımlar ALTEKİN 1 Kapalı Kayıt    1  1  

339 Kasımlar VURAL 8 
Bazısı 

Beyoğlu 
1983 Kuyucu Tahir 6 2 2 6  

340 Surya GÖREN 2 Kapalı Kayıt   1 1  1 1 

341 Surya ÇALAR 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

343 Surya SEVER 6 Arslanlar 1954 Arap Recep 3 3 2 4  



344 
Tepedele

n 
HALLICA 1 Kapalı Kayıt   1   1  

345 Şumnu UYANIK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

Pancar (Kayas) Mahallesi
122

 

81
123

 Razgrat KURTOĞLU 2 Buca 1942  1 1 2   

82 Popköy KELOĞLU 1   Fesko 1   1  

83 Cumra KÖDEREN 1 Kapalı Kayıt   1   1  

85 Tokmak GÜNER 8   Nezirler 4 4 4 4  

86
124

 Şahinler İKEN 1 Yeniköy 1951 Sakallı Adil 1   1  

87 
Pirledokç

alar 
GÖKÇEK 4 Kapalı Kayıt  Celiller 1 3 2 2  

88 Pazarcık BERÇE 6   Kız Hasanlar 3 3 4 2  

89 Pazarcık ARAS 5   Latif Çavuş 2 3 2 3  

90 İspirik
125

 ORANSAY 

5 

 

  Ramis Ağalar 1 4 2 3  

91 İspirik ORANSAY 3   Ramis Ağalar 1 2 2 1  

92 Popova ÇOBAN 5 Silivri 1957  2 3 2 2 1 

93 Pazarcık BİLGE 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

94 Tokmak GÜNEYSİ 6   Kıkılar 2 4 2 4  

95 Popova AKSOY 5   Podayvalı Şerif 3 2 2 3  

96 İspirik KIZAN 4   Deli Hasanlar - İbrahim Hoca 2 2 2 2  

97 İspirik TUNCELİ 4   Gakçı 3 1 2 1 1 

98 Prislave IRMAK 8 Kapalı Kayıt   2 6 2 6  

99
126

 Prislave 
SEYHAN / 

SEYLAN 
3   Adem Ağalar 2 1 2 1  

100 İspirik KIZILIRMAK 4   Rahvan 2 2 2 2  

101 Popova KOCABAY 3   Halit Ağalar 2 1 2 1  

                                                           
122 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:22, yeni cilt :29. 
123 Kayıt yılı: 1937. Bakanlar Kurulunun 30/06/1936 tarih ve 2/7023 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma.  
124 Bakanlar Kurulunun 09/12/1936 tarih ve 2/5689 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
125 (Bulgarca: Исперих / Isperikh; Türkçe: Kemallar), kuzey doğu Bulgaristan 'da, Razgrad iline 

bağlı bir şehirdir 
126 Kayıt yılı:1938. 



102 İspirik EROL 4   Adem Ağalar 3 1 2 2  

103 İspirik EROL 2 Kapalı Kayıt    2  2  

104 Prislave SAKARYA 6   Recep Ağalar 2 4 2 4  

105 İspirik KABAKULAK 6   Katipler 3 3 4 2  

106 Belâ ARDAÇ 6 
Edirne 

Keşan 
1965  4 2 2 3 1 

107 Popova DELİ / MUTLU 6    5 1 2 4  

108 Popova GÜRPINAR 4 Buca 1962 Ahmet Albay 2 2 2 2  

109 Popova YILMAZ 2 
İstanbul 

Silivri 
1957  1 1 2   

110 
Yeni 

Pazar 
UŞAK 3 İzmir 1973  2 1 2 1  

111 İspirik ESEN 7 Kapalı Kayıt   3 4 2 5  

112 Prislave AKBIYIK 4 Kapalı Kayıt   3 1 2 2  

113 İspirik GÖKSU 7   Podayvalılar 4 3 2 5  

114 Popova ONAY 5   Gögüslüler 2 3 2 3  

115 Prilav YEŞİLIRMAK 6   Kara Mehmetler 4 2 2 4  

116 Popova YAMANER 3   Beytiler 2 1 2 1  

117 Popova EREN 6 Kapalı Kayıt   4 2 4 2  

118 Popova SEVİNÇ 5   Kotmaklar 3 2 2 3  

119 Popova DAĞDEMİR 5 Kapalı Kayıt   1 4 2 3  

120 İspirik ÇETİNER 4    1 3 2 2  

121 İspirik ERTÜRK 6   Akçalarlı Yusuf 3 3 2 4  

122 Prislave KOÇ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

123 
Yeni 

Pazar 
FIRTINA 6   Ayvazlar 3 3 2 3 1 

124 İspirik BULUT 7 Kapalı Kayıt   2 5 2 4 1 

125 İspirik TOZKOPORAN 5   Dişçi Selim 4 1 2 3  

126 Prislave KARAKOÇ 8   Kara Habibler 2 6 2 5 1 

127 Popova UĞURLU 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

128 Popova TAŞPINAR 6   Bozacılar 5 1 2 4  

129 Şahinler PINAR 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

130 Popova SİVAS 7   Yağlı Karalar 4 3 2 5  



131 İspirik ATILGAN 10 Bazısı İzmir 

1981 

1990 

Macur Selim – Kör Fehim 7 3 2 8  

132 Prislave KOCATEPE 3   Ekizceliler 2 1 2 1  

133 İspirik TÜRKKAL 3   Ali Osman Usta 2 1 2 1  

134 İspirik TUFAN 6   Pehlivan Mehmet 3 3 2 4  

135 Prislave KIZILCAN 3   Gavur Nazif 2 1 2 1  

136 Popova KOCABAY 4   Halit Ağalar 2 2 2 2  

137 
Pirledokç

alar 
GÜLER 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

138 Koçular KAPCAK 4   Enbiyalar 2 2 2 2  

139 Pazarcık BAĞI 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

140 Pazarcık ANGI 5 Kapalı Kayıt   3 2 2 3  

141 Pazarcık BENGİ 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

142 Pazarcık BATI 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

143 Pazarcık BAŞAK 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

144 Pazarcık BEYİT 3   Keçidereli Zöhre 1 2 2 1  

145 Pazarcık BARIN 7 
Bazısı 

Şehitler 
1946 Sadıklar 5 2 4 3  

146 Pazarcık BARİS* 5 Şehitler 1943 Keçidereli Barizler 2 3 2 3  

147 Pazarcık BEDER* 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

148 Pazarcık BİLEN* 4   Küçük Ali 2 2 2 2  

149 Pazarcık BASIM 7    3 4 2 4 1 

150 Pazarcık AKTI 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

151 Pazarcık ARGOÇ 2 Kapalı Kayıt    2  1 1 

152 Pazarcık ARIN* 4    2 2 2 2  

153 Pazarcık BİGE 5 Kapalı Kayıt   3 2 2 3  

154 Pazarcık AZ* 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

155 Pazarcık ARIÇ* 6   Deli Şükrüler 3 3 2 4  

156 Pazarcık BORAN* 5   Hurşit Ağalar 3 2 2 3  

157 Pazarcık AKSAK 4   Kopuklar 2 2 2 2  

158 Pazarcık ALGAŞ 4    2 2 2 2  



159 Prislav CEYHAN 5   Böberciler 3 2 2 3  

160 Pazarcık BARIT 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

161 Pazarcık BİCİL 4   Koreli Ali 2 2 2 2  

162 Pazarcık AKIN 3   Çakal Beygirliler 2 1 2 1  

163 Pazarcık BİCE 6   Kıyıcı 3 3 2 4  

164 Pazarcık ARTIŞ 3 Kapalı Kayıt    3  2 1 

165 Eseköy KILIÇE 7   Tatar Ali 3 4 2 5  

166 Şahinler OLGUNER 7   Selim Ağalar 5 2 2 5  

167 İspirik YÜKSEL 5   Keçiciler 3 2 2 3  

168 Şahinler GÜZEL 4   Çoban Adil 1 3 2 1 1 

169 Pazarcık BİTER* 5   Gop Ali 4 1 2 3  

170 Pazarcık VALIN 5   Valenler – Kadirler 4 1 2 3  

171 Tokmak GÜNGEN* 7   Hamzalar 4 3 4 3  

172 
Pirledokç

alar 
 6 Kapalı Kayıt   3 3 2 4  

173 Pazarcık ARSU 4   Rüstem Ağalar 2 2 2 2  

174 Belâ TEKİN 1 Kapalı Kayıt   1  1   

175 Prislav 
DALGIÇ - 

DALGIŞ 
3   Karakoyuncular 2 1 2 1  

176 Prislav DEMİRAYAK 6   Kurudereli 4 2 2 3 1 

177 Prislav DALGIÇ 7   Kırmızılar 4 3 2 5  

178 Pazarcık BARLAK* 6    2 4 2 4  

179 Pazarcık ALBENİ 4   Mazotçular 2 2 2 2  

180 Eseköy KILIÇER 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

181 Pazarcık BERK* 6 

Bazısı 

İstanbul 

Zeytinburnu 

1972 Berkler 3 3 2 4  

182 Pazarcık ALIN* 

4 

 

  Danacılar 3 1 2 2  

183 Razgrat GÜLEN 1 Kapalı Kayıt   1   1  

184 Kemallar ÇAKIR 1   Hafızlar 1   1  

185 Şahinler İÇLİ 5    3 2 2 1 2 

186 Kaybular KEÇİR 5   PopAğalı 2 3 2 3  



187 Eseköy KALIN 1    1   1  

188 Koçular KESİCİ 

2 

 

  Sarı Zikriye 1 1 2   

189 Koçular KESEN 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

190 Koçular KIRAK 7 
Bazısı 

Aydın Söke 
1965  3 4 2 5  

191 Eseköy KIRDAR 5   Tatar Çamur Eşref 4 1 2 3  

192 Eseköy KERTAN 7 Taşkesik 1951 Rüstem’in Osman 5 2 2 5  

193 Eseköy KINIK / KIVIK 1 Kapalı Kayıt   1   1  

194 Şahinler HIZ 

5 

 

Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

195 Şahinler 
IRMAK /  

HATİPOĞLU 
5   Hatipler 3 2 2 3  

196 Pirslav ÇİÇEK 5 Bazısı Buca 1989 Çiçekler 4 1 2 3  

197 Şahinler İNGA 3   
Kara Nasuflar _ Osman 

Ağalar 
1 2 2 1  

198 Şahinler İHMAM 6 Kapalı Kayıt   3 3 2 4  

199 Şahinler İNAR 6   Hacılar 3 3 2 4  

200 Şahinler ILGAN 6   Osman Ağalar 2 4 2 4  

201 Tokmak GÜRBÜZ 4   Çıtırcı – Hamzalar 3 1 2 2  

202 Şahinler İMRE 6   Kocakafalılar 5 1 2 4  

203 Şahinler DANGA 2 
Tekirdağ 

Çorlu 
1959  1 1 2   

204 Şahinler İÇLİK 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

205 Şahinler BAYKIR 2   Deli Mestan 1 1 2   

206 Şahinler İÇKE 3 
Bursa 

Karacabey 
1998 Çüçürü Mümin 2 1 2 1  

207 Şahinler İRES ŞENYİĞİT 3 
Bazısı 

Tepeköy 
1969  2 1 2 1  

208 Şahinler KIZAK 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

209 Şahinler 
SAYDAM - 

İNCA 
5   Hatipler – Şerif Ağalar 3 2 2 3  

210 Şahinler SAYVER 2 Kapalı Kayıt   1 1  1 1 

211 Şahinler IŞILDAK 4 Bornova 1980  3 1 2 2  



212 Şahinler AKGÖZ 3   Topal Rıfat 1 2 2 1  

213 Şahinler GÜZEY 6 Kapalı Kayıt   3 3 2 4  

214 Şahinler İNANAN 5    3 2 2 3  

215 Şahinler İSTIK 4   Yırtıklar 2 2 2 2  

216 Şahinler ILDIR 5   Kanburlar 1 4 2 3  

217 
Pirlidokç

alar 
GÜLEK 5 

Bazısı 

Kuşçuburun 
1972 Macır Rıfatlar 3 2 2 3  

218 
Pirlidokç

alar 
İDA 2 

Çapak 

 Korucuk 

1955 

1972 
 1 1 2   

219 Şahinler HEZER 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

220 Şahinler IŞIKLI 3   Fıçıcı Halil 1 2 2 1  

221 Şahinler GÜZEL - GÜREL 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

222 Tokmak GÜNDÜZ 3   Burunsuzlar 1 2 2 1  

223 
Pirlidokç

alar 
GÜNCÜ 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

224 
Pirlidokç

alar 
GÜNDEN 4   Burunsuzlar 3 1 2 2  

225 Koçular KESMEN 3    2 1 2 1  

226 Şahinler GÜRELİK 2   Kobaklar 1 1 2   

227 
Pirlidokç

alar 
GÜLGEÇ 4 Kapalı Kayıt   3 1 2 2  

228 Koçular KESENCİ 3 
Bayındır 

Havuzbaşı 
1951  2 1 2 1  

229 Şahinler GÜVEN GÜVER 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

230 
Baharkö

yü 
KIVRIN 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

231 Koçular KAPAR 4   Berber Enbiyeler 3 1 2 2  

232 Kaybular KIVILCIM 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

233 Şahinler ILGIN 6   
Macır Osmanlar – Osman 

Ağalar 
5 1 2 4  

234 Kerimler İMECE 7   İmeceler 4 3 2 5  

235 Şahinler IRDAM 5   Okumuşlar 2 3 2 3  

236 Şahinler HAMARAT 6   Arıcı Mestan - Süpürgeciler 2 4 2 4  

237 Şahinler İNE 1 Kapalı Kayıt   1   1  

238 Eseköy KIRGIN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   



239 Şahinler CİVRİL 1 Kapalı Kayıt    1  1  

240 Tokmak GÜDER 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

241 
Pirlidokç

alar 
GÜNDÜR 5   Davutlar 3 2 2 3  

242 Kerimler KIVRIK 5 
Bayındır 

Havuzbaşı 
1982  3 2 2 3  

243 
Pirlidokç

alar 
GÜLECEN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

244 
Pirlidokç

alar 
GÜDÜCÜ 4    2 2 2 2  

245 Tokmak GÜRBÜZER 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

246 
Pirlidokç

alar 
GÜLEÇ 2   Güleçler 1 1 2   

247 Şahinler ILDIZ 5   Sağırlar 4 1 2 3  

248 Şahinler GEÇ 4   Muttalipler 3 1 2 2  

249 Tokmak GÜRELİK 5 
Bazısı 

Bornova 
1987 Kobaklar 2 3 2 3  

250 Şahinler İDİN 6 

Çapak  

Cumaovası  

Tepeköy 

1956  

1963 

1963 

Marangoz Emin 4 2 2 4  

251 Kerimler İLHAN 6   Cammaleli 3 3 2 4  

252 Tokmak GÜN 5   Kotmaklar 4 1 2 3  

253 Pazarcık ERDEM 6    2 4 2 4  

254 Pazarcık ALĞAN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

255 Brislav TINAZTEPE 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

256 Popova AKSOY 2   Podayvalılar  2  2  

257 Pazarcık TOPRAK 1   Kel Mahmut 1   1  

258 Şahinler OĞULVER 3 
İstanbul 

Zeytinburnu 
1966  1 2 2 1  

259 Pazarcık BİLEM 1 Kapalı Kayıt    1   1 

260 Pazarcık İNANÇ 3   Cafer Çavuş 2 1 2 1  

261 Şahinler IRĞAÇ 4   Bekçi Yaşarlar 2 2 2 2  

262 Belo TEKİN 1 Kapalı Kayıt    1   1 

263 Eseköy KIRAK - KIRAÇ 3   Tatar Şerifler 2 1 2 1  

264 Pazarcık ANIK* 5   Anıklar 3 2 2 3  



265 Pazarcık  5 Kapalı Kayıt   3 2 3 2  

266 Pazarcık KURT 1 Kapalı Kayıt    1   1 

267 Pazarcık ARŞİV 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

268 Pazarcık BALIM 1 Kapalı Kayıt    1  1  

270 Popköy ÇELİK 1 Kapalı Kayıt    1  1  

271
127

 
Şahinler AKINCILAR 5   Abacıların Osman Ağalar 2 3 2 3  

272 Şahinler TEKSU 1 Kapalı Kayıt   1   1  

273 Köstence HAMRAT 1    1   1  

275
128

 
Popova ÖZDEK 3 Kapalı Kayıt   3   2 1 

276
129

 
Kediören YURT 4 

İstanbul 

Silivri 
1949  1 3 2 2  

277 Yeniköy GENÇ 3   Cemaller – Kara İbramlar 2 1 2 1  

278 Şahinler ILGIN - ILGAN 4 Kapalı Kayıt  Macırlar 2 2 2 2  

279
130

 

Yeni 

Pazar 
SUSAM 3 Pamukyazı 2003  2 1 2 1  

280 Silistre İŞLETEN 1 
Tokat 

Turhal 
1962  1   1  

281 Şumnu KIZILCAN 3 
Bilecik 

Bozüyük 
1966  1 2 2 1  

Özbey Mahallesi
131

 

75
132

 Kubrat ÇILGIN 3   Akif Ağa 2 1 2 1  

76 
Yeni 

Pazar 
ŞAHİN 6   İsmail Ağa 4 2 2 4  

77 Pravadi BALKIN 1   Kuştepeli Ali Ağa 1   1  

78 Pravadi GÖRGÜ 4 Yeniköy 1951 Berber Ömer 3 1 2 2  

79 Pravadi ÇAPAŞ 4 Yeniköy 1951 Çapaşlar - Çalbaşlar 2 2 2 2  

80 Pravadi ELÇİN 4   Uzun Hasan 2 2 2 2  

                                                           
127 Kayıt yılı: 1939. 
128 Bakanlar Kurulunun 06/01/1939 tarih ve 2/10200 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
129 Kayıt yılı: 1940. Bakanlar Kurulunun 27/10/1939 tarih ve 2/12212 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
130 Bakanlar Kurulunun 20/11/1939 tarih ve 2/10200 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
131 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:7, yeni cilt :27. 
132 Kayıt yılı: 1938. Bakanlar Kurulunun 23/12/1937 tarih ve 12334 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 



81 Pravadi EVCİN 5   Nuran’ın Tevfik 3 2 2 3  

82 Pravadi EGE 6   Kara İbrahim 4 2 2 4  

83 Pravadi AYDAR 5    3 2 2 3  

84 Pravadi AÇIKER 5   Recep Usta 2 3 2 3  

85 Pravadi AVANÇ 3 Yeniköy 1947 Kuştepeliler 1 2 2 1  

86 Razgrat TEKSİN 5   Salih Usta 2 3 2 2 1 

87 Kubrat CUNGU 5   Çinko Remzi 3 2 2 3  

88 Kubrat BENGİ 4 Yeniköy 1951 Çolak Nazif 2 2 2 2  

89 Kubrat BİRÇEK 4   Bakkal Hasan 2 2 2 2  

90 Kubrat BİTKEN 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

91 Razgrat ALBENİ 7   Nebuldu Ali Ağa 3 4 2 5  

92 Bulgarya TALU 5   Kotelhoca 3 2 2 3  

93 
Bulgarist

an 
TEK 1 Çaybaşı 1958 

Özbeyli Abdullah – Berber 

Azizler 
1   1  

94
133

 
Bulgarist

an 
GETİKMEN 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

95 Ruscuk GÜVEN 5 Bazısı Bursa 1975 Katip Tevfik – Ali Ağa 3 2 2 3  

96 Ruscuk GÜVEN 7   Çekirge – Sert Mehmet 3 4 2 4 1 

97 Mozile MENİS 2 Kapalı Kayıt   1 1  1 1 

98 Mozile MENDİ 2 Yeniköy 1951 Balcı Recep 1 1 2   

99 Razgrat KENAR 2 Kapalı Kayıt   2   1 1 

100
134

 
Ruscuk ENGİN 3 Tepeköy 1946 Terzi Nazmi 2 1 2 1  

103
135

 
Pravadi KÖSE 7   Tahtasakal Yusuf 3 4 2 5  

104 Balpınar BALPINAR 1   Mehmet Kahya 1   1  

Taşkesik Köyü
136

 

42
137

 
Maşkolor

GÜNAY 2   Arnavut Aziz 2   2  

                                                           
133 Kayıt yılı: 1939. Bakanlar Kurulunun 13/01/1939 tarih ve 2/10230 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
134 Kayıt yılı: 1940. Bakanlar Kurulunun 19/09/1939 tarih ve 12002 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
135 Bakanlar Kurulunun 10/05/1940 tarih ve 15454 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
136 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:6, yeni cilt :21. 
137 Bakanlar Kurulunun 27/07/1936 tarih ve 2/5077 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma 



a 

43
138

 Koçular İŞİ 3 İzmir 1981  2 1 2 1  

44
139

 Koçular KESİMCİ 5    2 3 2 2 1 

45 Koçular İRİS 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

46 Silistre ORAK 5 Yeniköy 1954 Kara Hasanın Hüsnü 2 3 2 3  

47 Koçular İPEK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2  1 

48 Koçular KERECİ 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

49 Koçular İPEK 4   Romanyalı Necip 1 3 2 2  

50 Koçular İREK 4   Dayıbaşı Salih 2 2 2 2  

51 Koçular KENT 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

52 Koçular GERMEN 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

53 Koçular KESKİN 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

54 Koçular İŞKOR 3 İzmir 1961  1 2 2 1  

55
140

 Kızanlık BELİCE 1 Kapalı Kayıt   1   1  

56 Koçular İRTÜRK 3 Cumaovası 1966  1 2 2 1  

57 Koçular İREN 3 Taşkesik 1944 Dayıbaşı Salih Ağa 1 2 2  1 

58 Koçular KARABAŞ 4 Şehitler 1971 İbrahim Ağa 2 2 2 2  

59 Koçular İSTİ 4 Arslanlar 1952  2 2  3 1 

60 Koçular İPER 6   Mandacı Ahmet 3 3 2 4  

61 Koçular KARGIN 3 
Adana 

Kozan 
1958  1 2 2 1  

62 Koçular KAYA 3   
Avcı Pepe Ali Ağa – Dede 

Salih 
2 1 2 1  

63 Koçular KAYGÜN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

64 Koçular KAŞAR 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

65 Koçular KAYAN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

66 Koçular KELEBEK 3 Yeniköy 1968 Saracın güveysi 2 1 2 1  

67 Koçular KEÇİS 5   Kardan Adam 3 2 2 3  

68 Şahinler İNAL 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

                                                           
138 Kayıt yılı: 1937. 
139 Bakanlar Kurulunun 27/12/1936 tarih ve 2/5 689 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
140 Kayıt yılı: 1938. 



69 Koçular İRDEM 1 Kapalı Kayıt   1   1  

70 Koçular KELEŞ 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

71 Koçular İÇLEK 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

72 Kozbelen KEZİK 2    1 1 2   

73 Koçular KETME 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

74 Koçular KINCI 4   Fortson 2 2 2 2  

75 Eseköy KIRTI 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

76 Koçular KEYİK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

77 Koçular KESKE 3   Rabianın Hasan 2 1 2 1  

78 Koçular KARAŞIN 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

79 Koçular İŞCAN 2 Şehitler 1946 Koca Yahya 1 1 2   

80 Koçular İŞCAN 4 Şehitler 1946 Koca Yahya 3 1 2 2  

81 Koçular KANAT 3 
Bayındır 

Havuzbaşı 
1951  2 1 2 1  

82 Koçular KARAKIŞ 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 1 1 

83 Koçular KEŞLER 

4 

 

Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

84 Koçular İRKİN 5 Yeniköy 1993  2 3 2 2 1 

85 Eseköy KIRAŞ 5   Karani 3 2 2 3  

86 Koçular KETİR 6   Kahveci Osman 3 3 2 4  

87 Koçular KEZER 6 Kapalı Kayıt   3 3 2 4  

88 Eseköy KIRTAĞ 6   Osman Ağa 2 4 2 3 1 

89 Şahinler İNCİ 6 Kapalı Kayıt   2 4 2 3 1 

90 Koçular İRİÇ 7   İbrahim Ağa 2 5 2 5  

91 Koçular İŞVEN 4    2 2 2 2  

92 Koçular KIR 1 Kapalı Kayıt   1   1  

93 Şahinler İNAM 4 
Bazısı 

Kemalpaşa 
1997  3 1 2 2  

94 Koçular 
KADAN / 

KADAM 
4 

Bazısı 

İstanbul 

Pendik 

1965  3 1 2 2  

95 Koçular İRTEM 4    2 2 2 2  

96 Koçular KAVUT 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  



97 Koçular KARAK/KOÇ 4 Bazısı İzmir 1987 Tepeli İbram 3 1 2 2  

98 Eseköy KIRŞAN 3 İzmir Konak 1991  1 2 2 1  

99 Koçular KELEN 4 
Bazısı 

Eskişehir 
1950  3 1 2 2  

100 Koçular KOÇ 1 
Bazısı 

Taşkesik 
1944 Tepeliler 1   1  

101 Şahinler TÜRKSOY 1 Kapalı Kayıt   1   1  

102 Koçular TÜRKÇEİSEN 6 
Bazısı 

Bornova 
1986 Gebel – Mehmet Ağalar 3 3 4 2  

103 Koçular 
KESMER / 

KESMEZ 
4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

104 Eseköy KIRS 5    3 2 2 3  

105 Eseköy KILIS / KILIZ 4 Kapalı Kayıt   3 1 2 2  

106 Koçular İRSİ 4   Koca İbram 2 2 2 2  

107 Koçular KAÇKIN 2   Hamdi’nin Ecabi 1 1 2   

108 Koçular İSTEK 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

109 Koçular İTKİ 6    4 2 2 3 1 

110 Koçular İRİM 2    1 1 2   

111
141

 
Koçular KAVAK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

112
142

 
Koçular GÜNEY 4    2 2 2 1 1 

113 Niğbolu OCALI 5 Bazısı İzmir 
1979 

1981 
 4 1 2 3  

114 Razgrat GÜZEL 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

115 Niğbolu KIVRAK 4 İzmir 
1983 

1978 
 3 1 2 2  

Çaybaşı Mahallesi
143

 

122
144

 
Pravadi SEREN 3 

Bursa 

M.Kemal 

Paşa 

1951  2 1 2  1 

123
145

 
Pravadi UZUNOĞLU 5 

Bursa 

Susurluk 
1946  3 2 2 3  

                                                           
141 Kayıt yılı: 1939. 
142 Kayıt yılı:1940. Bakanlar Kurulunun 09/10/1939 tarih ve 2/12135 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
143 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:2, yeni cilt :12. 
144 Kayıt yılı:1940. 



124 Pravadi DELİAMALI 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

125 Pravadi YILMAZ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

126 Pravadi AHLATÇILAR 5 Şehitler 1946 Mehmet Ağa 4 1 2 3  

127
146

 
Mefdie GOÇ 4 Kapalı Kayıt   3 1 2 2  

128 Prevet EKER / EKEN 3   Katilük Yaşar 2 1 2 1  

129 Pravada ASLAN 2 
Bazısı 

Bayındır 
1973 Göçmen Berber Hasan 1 1 2   

130 Pravadi KÖKOĞLU 6 Bazısı İzmir 1985  3 3 2 4  

131 Pravadi SÜRER - SÜMER 7 Pamukyazı 1954 Bekçi Naim 3 4 2 5  

132 Pravadi SİRY 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

133 Pravadi KULA 4 
Bazısı 

Pamukyazı 
1968 Şöför Hasan 2 2 2 2  

134 Pravadi BELİK-BELEK 3   Halil Kahya 2 1 2 1  

Ertuğrul Mahallesi
147

 

161
148

 
Romanya ÇİÇEK 5    3 2 2 3  

163
149

 
Köstence KELÂM 1 Bazısı Buca 1969  1   1  

164
150

 
Popova 

HOZLEK - 

ÖZBEK 
6 Kuşçuburun 1943 Değirmenci Yusuf 4 2 2 4  

165 Popova ÖZ 4 Kuşçuburun 1943  1 3 2 2  

167 
Mitroviç

e 
GELDİ 9   Kahveci Arnavut Sami 3 6 2 6 1 

168 Bosna EKİCİ 3 Kapalı Kayıt  
Boşnak Hüseyin – Muharrem 

Ağa 
1 2 2 1  

170 Bosna EKİCİ 1   Boşnaklar 1   1  

172 Üsküp TEZOL 3    1 2 2  1 

173 Köstence CENGİZ 4   Tatar Refik 3 1 2 2  

Torbalı Mahallesi
151

 

                                                                                                                                                 
145 Bakanlar Kurulunun 20/11/1940 tarih ve 2/12350 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
146 Bakanlar Kurulunun 08/01/1940 tarih ve 2/12615 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
147 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:10, yeni cilt :1. 
148 Kayıt yılı: 1938. Bakanlar Kurulunun 28//11/1938 tarih ve 2/9933sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
149 Kayıt yılı:1939. 
150 Kayıt yılı:1940. 



332
152

 
Ergeri CAM / CAN 5   Arnavut Terzi Celal 1 4 2 2 1 

335 Pravadi ŞAKRAK 1 Urla 1951  1   1  

336
153

 
Selanik GÖNLÜGÜR 4 

Bazısı 

Karşıyaka 
1982 

Muhasebeci Refik – Mehmet 

Emin 
2 2 2 2  

337 Ergeri KIRIŞ 6 Tire 1955  4 2 2 4  

Arslanlar Köyü
154

 

158
155

 
Razgrat TAŞDEMİR 7 Çaybaşı 1947 Demokrat Mustafa 5 2 2 5  

159 Razgrat SERCAN 6 
Bazısı 

Eskişehir 
1957  4 2 2 4  

160 Razgrat ONUR 8 Özbey 1944 Bedel Hüseyin – Kör Ali 5 3 2 5 1 

161 Razgrat TURUN 5 Çaybaşı 1951 Açıkgöz 2 3 2 2 1 

162 Razgrat ARZIK 5 Çaybaşı 1951 Çelik Süleyman 3 2 2 3  

163 Razgrat DENİZ 5 Çaybaşı 1951 Göçmen Hami 3 2 2 3  

164 Razgrat DEMİRAY 6 Kapalı Kayıt   2 4 2 4  

Yazıbaşı Mahallesi
156

 

139
157

 
Pravadi KERMAN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

146 Pravadi KAÇAMER 5 Kuşçuburun 1952 Macırlar 4 1 2 3  

147
158

 
Karza DEMİR 5   Macır Demir Aliler 3 2 2 3  

148
159

 
Pravadi KOPARAN 7   Macır Hasanlar 4 3 2 5  

149
160

 
Kurşa ALKAN 1    1   1  

150
161

 
Kurşa SAVKAN 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

                                                                                                                                                 
151 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:10, yeni cilt :4. 
152 Kayıt yılı: 1939. Bakanlar Kurulunun 03/06/1939 tarih ve 11160 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
153 Kayıt yılı: 1940. İskan memurluğunun 45 esas sayılı yazısı.. 
154 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:15, yeni cilt :6 
155 Kayıt yılı: 1938. Bakanlar Kurulunun 1939 tarih ve 2/1881 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
156 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:4, yeni cilt :35. 
157 Kayıt yılı: 1939. Bakanlar Kurulunun 02/09/1938 tarih ve 2/10200 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 
158 Kayıt yılı: 1940. Bakanlar Kurulunun 1939 tarih ve 2/11529 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
159. Bakanlar Kurulunun 1939 tarih ve 2/12163 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
160 Bakanlar Kurulunun 04/12/1939 tarih ve 12633 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 



151
162

 
Kurşa POYRAZ 3 Kapalı Kayıt    3  2 1 

152
163

 
Pravadi ULAŞ 4 Kuşçuburun 1947  2 2 2 2  

153
164

 
Pravadi TILAS 1 Kapalı Kayıt   1   1  

154
165

 
Kurşa ŞEMŞİR 5 Kapalı Kayıt   1 4 2 3  

Yeniköy
166

 

47
167

 
Pazarcık

168
 

KURT 5 
Ertuğrul 

Mah. 
1950  2 3 2 3  

48 Pazarcık EŞKİL 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

49 Pazarcık EROL 2   Şükrü Ağalar 1 1 2   

50 Pazarcık ESİN 7   Masur köylüler 4 3 2 4 1 

51 Pazarcık ESER 6   Gebra Niyazi Ağalar 2 4 2 4  

52 Pazarcık EYGİ 4   Dervişler 2 2 2 2  

53 Pazarcık DİGÜN 5 

Bazısı 

Eskişehir 

Mahmudiye 

1980 Rahmi Ağalar 3 2 2 3  

54 Pazarcık 
KIZRAK / 

SUNEÇ 
7   Çingene Mahmut (Romanlar) 4 3 2 5  

55 Pazarcık ERGÜN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

56 Pazarcık ERÜŞ 7   Kahveci Salihler 4 3 2 5  

57 Pazarcık ERKİŞ 4   Malcalılar 2 2 2 2  

58 Pazarcık ERGAY 3   Gaygaylar 2 1 2 1  

59 Pazarcık ERİKLİ 4    1 3 2 2  

60 Pazarcık ERCAN 4   Tatar Mehmetler 2 2  4  

                                                                                                                                                 
161 Bakanlar Kurulunun 1939 tarih ve 12438 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
162 Bakanlar Kurulunun 06/03/1940 tarih ve 2/12987 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
163 Bakanlar Kurulunun 2/12163 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
164 Bakanlar Kurulunun 1939 tarih ve 2222 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
165 Bakanlar Kurulunun 1940 tarih ve 2/13422 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 
166 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:6-15, yeni cilt :36. 
167 Kayıt yılı:1937 yılı. Yeniköy Nüfus Esas Defteri 1. Cilt. Bakanlar Kurulunun 09/12/1936 gün ve 

2/5689 sayılı kararı. 
168 Dobriç (Bulgarca: Добрич / Dobriç, Romence: Bazargic), Osmanlı Devleti zamanında ve 

bölgede yaşayan Türkler arasında Hacıoğlu Pazarcık olarak adlandırılan, Bulgaristan'ın 

kuzeydoğusunda, Tuna düzlüğünün doğusunda, Dobruca platosunun güneyinde bir şehirdir. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Dobri%C3%A7. (ET.28/12/2010). 

http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgarca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Romence
http://tr.wikipedia.org/wiki/Osmanl%C4%B1_Devleti
http://tr.wikipedia.org/wiki/Bulgaristan
http://tr.wikipedia.org/wiki/Tuna
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dobruca
http://tr.wikipedia.org/wiki/Dobri%C3%A7


61 Pazarcık EFE / EYLENTİ 6 Kapalı Kayıt   2 4 2 3 1 

62 Pazarcık EGE 5   Kırbaşlar / Sami Ağalar 4 1 2 3  

63 Pazarcık ERİŞEN 5   Topal Hasanlar 2 3 2 2 1 

64 Pazarcık EDİS 2 Kapalı Kayıt    2  1 1 

65 Pazarcık GİRTİ 7   
Amcaların Abdurrahman 

Ağalar / Celiller 
5 2 4 3  

66 Pazarcık ETİZ 4   Çamurlular 3 1 2 2  

67 Pazarcık 
ÇALP / 

CANDAN 
10   Kilikadılılar (Roman) 6 4 4 6  

68 Pazarcık ETLEŞ / ATLEŞ 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

69 Pazarcık CAN 1   Dermenci Mahmut  1   1 

70 Pazarcık EVRAN 2 
Elazıg mrkz. 

Sarağatik 
1986  1 1  1 1 

71 
Şahinler

169
 

SAYMAN / EZGİ 6   Sağır İsmailler 4 2 2 4  

72 
Eseköy

170
 

KIVRAK 5   Çavuşköylüler / Ömer Ağalar 3 2 2 3  

73 Pazarcık ESEN 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

74 Pazarcık BULUM 7   Zekeriya – Rahim Ağalar 4 3 2 5  

75 
Pirledokç

a 
GÖÇ 8    3 5 4 4  

76 
Pirledokç

a 
GÜNDEN 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

77
171

 Şahinler KANIK / KINIK 1   Ali Ağalar (Ustalar) 1   1  

78 Pazarcık  1    1    1 

79 Pazarcık ADANIR / ABAY 6   Ballıcalılar / Bakkal Ali 4 2 2 4  

80 Pazarcık ABRANCI 3 Kapalı Kayıt  Arap Ferhat 1 2 2 1  

81 Pazarcık AKÇIL 3    1 2  2 1 

82 Pazarcık AĞAÇ 3   Uzun Osmanlar 1 2 2 1  

83 Pazarcık BÜTE 7   Tatar Enbiya Ağalar 4 3 2 5  

84 
Okçular

172
 

GÖRGÜZ 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

                                                           
169 Bulgaristan Silistre Pazarcık ilçesine bağlı idari birim. 
170 Bulgaristan - Silistre - Kara-Ese-Köy Çernolik (Чернолик). 
171 Kayıt yılı: 1938 . Yeniköy Nüfus Esas Defteri 2. Cilt.  
172 Birden çok aynı köy adı olduğundan kesin tespiti yapılamıştır. 



85
173

 
Pirledokç

alar 
GÖRGÜ 4   Zabitler 1 3 2 2  

86 
Pirledokç

alar 
GÖNÜLBALAM 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

87 
Pirledokç

alar 
GÖRÜCEK 6   Recep Usta 1 5 2 4  

88 Pazarcık BULUT 4   Tatar Müzekke Ağalar 2 2 2 2  

89 Pazarcık ÇAKIR 5   Yusuf Ağalar 4 1 2 3  

90 Pazarcık FİDAN 4   Rıza Ağalar 3 1 2 2  

91 Pazarcık ACET 4 Kapalı Kayıt   2 2 2 2  

92 Şahinler TOKDİL 3    2 1  3  

93 Pazarcık EKTİ 3   Şöfor Hasanlar 2 1 2 1  

95 
Seyitali

174
 

KURTOĞLU / 

ÇETİNER 
5    3 2  4 1 

96 
Köstence

175
 

KİLİK 4 

Yalova 

Altınova 

Subaşı 

1952  2 2 2 2  

97 Süneç
176

 KIYANÇ 1 Kapalı Kayıt    1  1  

98 Pazarcık ESMEK / ETİK 6   Uzun Mehmetler 4 2  4 2 

99 Pazarcık ERKEK 

6 

 

   2 4 2 4  

100 Pazarcık 
ERTEN / 

BAYRAKTAR 
6    3 3 4 2  

101 Pazarcık BULUŞ 4   Muharrem Ağalar 3 1 2 2  

102 Pazarcık ERSU 5   Yavaş Ahmetler 3 2 2 3  

103 Pazarcık ESLEK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

104 Pazarcık ERKE 4 Kapalı Kayıt  Saraçlar 2 2 2 2  

105 
Pazarcık

177
 

ERİM 3   Müzellef Ağalar 2 1 2 1  

106 Pazarcık ERTE 5   Uzan Ferhat Ağalar 2 3 2 3  

107 Pazarcık EDEM 7 Bazısı 

Manisa 

1977  4 3 2 5  

                                                           
173 Bakanlar Kurulunun 23/12/1937 tarih ve 2/7881 sayılı kararı. 
174 Seyit-Ali- (Скала) Fakı Skala - Silistre. http://kilejler.com/TR-TurkKoyleri.html. 
175 (Romence: Constanţa) Romanya'nın Dobruca bölgesinde, Karadeniz kıyısındaki en büyük liman 

şehri. 
176 Söneç Sırpovo(Сърпово) Silistre. http://kilejler.com/TR-TurkKoyleri.html. 
177 Köseler Köyü. 



Salihli, 

bazısı 

Antalya 

Fenike 

1980 

108 Pazarcık ERGEN 2    1 1 2   

109 Pazarcık EDİNÇ 4    2 2 2 2  

110 Şahinler AKKAN 2    2   1 1 

111 Pazarcık EREK 4 
İstanbul 

Eyüp 
1967 Tatar Kabak Osman Ağalar 2 2  3 1 

112 Pazarcık BÜTE 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

113 Pazarcık ÇEKEN 6    3 3  5 1 

114 Pazarcık AĞAR 7   Tatar Aziz Ağalar 4 3 2 5  

115 Pazarcık ÇAĞLI 7   
Uncu Enver Ağalar / Murat 

Ağalar 
3 4 2 5  

116 Pazarcık ÇETİK 7 
Ertuğrul 

Mah 
1944 Fındıklı Mehmet 2 5 2 5  

117 
Pirledokç

a 
GÖÇER 3 Kapalı Kayıt  Tatar Şaban Akaylar 1 2 2 1  

118 
Pirledokç

a 
GÖRAL 3    2 1 2 1  

119 Pazarcık TÜRKOL 1 

Yalova 

Rüstempaşa 

Kırklareli 

Lüleburgaz 

1940,19

59, 

1964,19

71 

Osman Ağanın Mehmet 1   1  

120 Pazarcık ALDAG 2 Kapalı Kayıt    2  1 1 

121 
Kurtpına

r
178

 
SOYSAL 1 

Ertuğrul 

Mah 
1944   1  1  

122 
Pirledokç

a 
GÜZEN 5   Tatar Tevfikler 2 3 2 3  

123 Pazarcık ERSEN 1 Kapalı Kayıt    1  1  

124 Pazarcık EMEL 1 Kapalı Kayıt   1   1  

125 Pazarcık ERĞUN 1 Kapalı Kayıt    1   1 

126 Pazarcık BOĞAN 4 
Ertuğrul 

Mah 
1957  2 2 2 2  

127 Pazarcık ÇALT 5 Kapalı Kayıt  Tatar Şevketler 2 3 2 3  

128 Pazarcık ER 3 
Ertuğrul 

1944  2 1  2 1 

                                                           
178 Kurt-Pınar Tervel - Hacı Oğlu Pazarcık. 



Mah. 

129 
Pirledokç

a 
GEYİK 2 Kapalı Kayıt  Tatar Eşrefler 1 1 2   

130 
Pirledokç

a 
GÜNDÜRT 5 Kapalı Kayıt   2 3 2 3  

131 Pazarcık DÜLEK 3 Kapalı Kayıt   1 2 2 1  

132 
Pirledokç

a 

GÜCİN / 

TÜRKÇE 

3 

 

   2 1 2 1  

133 
Pirledokç

a 
GENÇTAN 2 Kapalı Kayıt  Çirekçi Recep 1 1 2   

134 
Pirledokç

a 
GÖRMÜŞ 4 Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

135 
Pirledokç

a 
GÜCÜN 

4 

 

Kapalı Kayıt   1 3 2 2  

136 
Pirledokç

a 
GENÇ 3    1 2 2 1  

137 
Pirledokç

a 
GÖKÇİN 3   Cambaz Aliler 1 2 2 1  

138 Pazarcık GÜNDEN 2    1 1 2   

139 
Pirledokç

a 
GÜREK 6   Nevzat Ağalar 2 4 2 3 1 

140 
Pirledokç

a 
GÜNENÇ 4   Kara Hasanlar 1 3 2 2  

141 
Pirledokç

a 
GÜVEZ 

3 

 

  Basri Ağalar 2 1 2 1  

142 
Pirledokç

a 
GÜZET 4 Kapalı Kayıt  Halil İbrahimler 1 3 2 1 1 

143 
Pirledokç

a 
GÜZE 6 

Bazısı İzmir 

Tepecik 

Mah. 

1962  4 2 2 4  

144 Pazarcık GERİÇ 2 Kapalı Kayıt  Kotan İsmailler 1 1 2   

145 Pazarcık EZGİN 5 
Balıkesir 

Bandırma 
1961  1 4 2 3  

146 Pazarcık FİLİZ 8    3 5 2 6  

147 Pazarcık ÇAPRAK 5 
Ertuğrul 

Mah. 
1944 Zeynelabidinler 2 3 2 3  

148 
Pirledokç

a 
GÜNEŞ 3   Tatar Bilal Akaylar 2 1 2 1  



149 Koçular İYAM 1 Kapalı Kayıt  Cambaz Salihler 1   1  

150 Pazarcık FİZEN 1 Kapalı Kayıt    1  1  

151 
Pirledokç

a 
GÜREN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

152 
Pirledokç

a 
GERİM 4 

İzmir 

Bogaziçi 

Mah. 

1970 

1978 
 3 1 2 2  

153 
Pirledokç

a 
GÖKÇEN 4   Cambazlar 2 2 2 2  

154 Pazarcık CİVAŞ 8   Bilal Ağalar 2 6 4 4  

155 Şahinler ÇOKTOK 1 Kapalı Kayıt  Karaağaçlı Tatar Hasanlar 1   1  

156 
Pirledokç

a 
GÜREZ 6    2 4 2 4  

157 Pazarcık ÇERİ 2 
Ertuğrul 

Mah. 
1944 Çizmeli Süleyman 1 1  1 1 

158 Pazarcık ADLIN 4    2 2 2 2  

159 Pazarcık 
ÇAPKAN / 

TUNALIGİL 
5 

Ertuğrul 

Mah. 
1944 Madaralı Koç Niyazi 3 2 2 3  

160 Pazarcık ÇALIŞ 6   Tatar Ferhatlar 2 4 2 4  

161 
Pirledokç

a 

GÖRGÜŞ / 

GÜRGÜŞ 
7   Kapalı Kayıt. 3 4 2 5  

162 Pazarcık EREN 3   Kara Azizler 2 1 2 1  

163 Pazarcık KIYVAK 

5 

 

  Fikret Ağalar 3 2 2 3  

164 Pazarcık COLUM
179

 2 
Eskişehir 

Tunalı Mah. 
1970  1 1 2   

165 Pazarcık EDEN 1 Kapalı Kayıt  Tatar Battal 1   1  

166 Tırayan DEVLİ 6 
Ertuğrul 

Mah. 
1944  3 3 2 4  

167 Tırayan 
ÇURKAY / 

ÇORAKAY 
5   Tatar İhsanlar / İrfanlar 3 2 2 3  

168 Tırayan GÖNÜL 3 Kapalı Kayıt  Zabıt kâtibi Tatar Necat 2 1 2 1  

169 
Pirledokç

a 
GÖRELAR 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

170 
Pirledokç

a 
GEÇİM 4    2 2 2 2  

                                                           
179 Kardeşi ODAMAN soyadını almıştır. 



171 Pridoks GEÇİK 5   Şakir Ağalar 2 3 2 2 1 

172 Pazarcık ÇALİŞÇE 1 Kapalı Kayıt  Raşit Ağalar  1   1 

173 Pazarcık 
ÇALKAN / 

ÇALKEN 
3    1 2 2 1  

174 Pazarcık ÇETİN 6 
Ertuğrul 

Mah. 
1944 Tatar Şükrüler 3 3 2 4  

175 
Pirledokç

a 
GÜZMEN 5 Kapalı Kayıt  Tatar Cafer Akaylar 1 4 2 3  

176 
Pirledokç

a 
GÖRGÜLÜ 1 Kapalı Kayıt   1   1  

177 
Pirledokç

a 
GÖRÜ 5    3 2 2 3  

178 Pazarcık EMRE / ZORLU 5    4 1 2 3  

179 
Pirledokç

alar 
GÜMEK 3   

Tatar Eminler / 

Tatar Abdülselam Ağalar 

2 1 2 1  

180 
Pirledokç

alar 
ÇİLGİ / ÇELGİ 5   Mücteba Ağalar 3 2 2 3  

181 
Pirledokç

alar 
GEÇGÜL 

3 

 

Kapalı Kayıt  Tatar Lokmanlar 1 2 2 1  

182 
Pirledokç

alar 
GÜNEN 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

183 Köstence ÇIRAY 

2 

 

Ertuğrul 

Mah. 
1944  1 1 2   

184 Köstence ÇEVEN 10 
Ertuğrul 

Mah. 
1944 Gazozcu Tatar Kadir 4 6 2 8  

185
180

 

Yenipaza

r
181

 
BALCI 2 Kapalı Kayıt  Meyhaneci Tatar Cevdet 1 1 2   

186 
Yenipaza

r 
BİGEÇ 4    2 2 2 2  

187 
Yenipaza

r 
BİÇE 4 

Cumaovası 

Bulgurca 
1957 Mor Şabanlar 2 2 2 2  

188 
Yenipaza

r 
ÖZEL 6    2 4 2 4  

189 
Yenipaza

r 
BAYLEN 6   Çoban Osmanlar 2 4 2 4  

190 
Yenipaza

AYLAR 3   Kırcalılı Yusuf 1 2 2 1  

                                                           
180 Yeniköy Nüfus Esas Defteri 3. Cilt. 
181 Yeni-Pazar Novi-Pazar - Şumnu. 



r 

191 Kuhrat ATAG 2 Kapalı Kayıt  Manavlar 1 1 2   

192 
Yenipaza

r 
ARSAV / ERSAN 6 Kapalı Kayıt   3 3 2 4  

193 
Yenipaza

r 
SOYKAN 6   Efendiler 3 3 2 4  

194 
Yenipaza

r 
ÖZEL 4   Manda Salihler 2 2 2 2  

195 
Yenipaza

r 
KAPAR / BALCI 5   Kalyoncular 2 3 2 3  

196 
Yenipaza

r 
BALAMAN 6   Balcı Ahmetler 4 2 2 4  

197 
Yenipaza

r 
SELCİK 2 Kapalı Kayıt  Kedi Salihler 1 1 2   

198 
Yenipaza

r 
ERDOĞAN 5    3 2 2 3  

199 
Yenipaza

r 
BİBİLİK 3 

Tepeköy 

Mah. 
1959 Naçanikler 2 1 2 1  

200
182

 
Travat  1 Kapalı Kayıt   1   1  

201 Pravadi YILMAZ 2 Kapalı Kayıt   1 1 2   

203 Şahinler KARATEPE 5 Pancar 
1949 

1951 
 3 2 2 3  

205
183

 
Romanya YAKAR 3 Kapalı Kayıt   2 1 2 1  

206 Mazılar OKAY 1 Kapalı Kayıt   1   1  

207
184

 
Romanya GÖRGÜN 2    1 1 2   

208 Romanya GÖRGÜN 7   Şakirler 4 3 4 3  

209 Şumnu KONUK 1 Kapalı Kayıt  Şakirler 1   1  

Yoğurtçular
185

 

39
186

 Pravadi SAĞIR 3 Kuşçuburun 1943 Sağırlar 1 2 2 1  

40 Pravadi KUŞ 5 Şehitler 1941 Kuş Ali 3 2 2 3  

                                                           
182 Kayıt yılı: 1939. Bakanlar Kurulunun 12/04/1938 tarih ve 289845 sayılı kararı. 
183 Kayıt yılı: 1940. Bakanlar Kurulunun 19/02/1939 tarih ve 10 35 sayılı kararı. 
184 Kayıt yılı: 1941. Bakanlar Kurulunun 03/10/1939 tarih ve 12082 sayılı kararı. 
185 Torbalı Nüfus Müdürlüğü arşivi. Eski cilt:3, yeni cilt :37. 
186 Kayıt yılı: 1938. Bakanlar Kurulunun 2/7881 sayılı kararı ile vatandaşlığa alınma. 



41 Pravadi ANIT 7 
Bazısı 

Kuşçuburun 
1958 Kel Behçet 4 3 2 5  

42 Pravadi ATAK 8 Şehitler 1951 Yakup Ağa 5 3 2 6  

43 Pravadi KIVILCIM 6 Ayrancılar 1940 Akif Ağalar 5 1 2 4  

45
187

 Madula GEZER 8   Çingen Ahmet 5 3 2 6  

 

Muhacir ev krokisi(Şehitler Mahallesi Tahir Kırış’ın evi) 

 

 

7 6 

3 
4 

2 5 

1  

 

1:Mutfak 2: Banyo 3:Küçük oda 4: Büyük oda 5:Hol 6: Yem-saman depo 

7: Hayvan damı Yaklaşık ölçüler: Genişliği: 7m. Uzunluğu:9 m 

 

                                                           
187 Kayıt yılı: 1940. Bakanlar Kurulunun 27/07/ 1940 tarih ve 14016 sayılı kararı ile vatandaşlığa 

alınma. 

 



 
Bergama’da dağıtılan pulluk töreni. 

 

 
Göçmen arabası (İsmail Akçay arşivi) 

 

 
Göçmenler 



 
Göçmen evi (Şehitler Mah. Tahir Kırış) 

 

 
Evin tavanı(çıtadan çamur sıva dolgulu) 

 

 
Mutfak ve giriş. 



 
Arkası (Yarımdam ) 

Göçmen mezartaşları (Yeniköy Mezarlığı- Necat ÇETİN arşivi) 

 



Urla Karantina adası - binası
1
 

 

 
 

 

(Hamamlar) 

 

Kadeş Vapuru 
2
 

 

   

 

                                                           
1
Http://Www.İsm.Gov.Tr/Urla/Karantinaadasi.Aspx.  

  

2 1938'de Rostock'ta Yapıldı. Yük Ve Yolcu Gemisiydi. 3.089 Gros Tonluktu. Uzunluğu: 107 

Metre, Genişliği: 14,5 Metre, Su Kesimi: 5,1 Metre İdi. Her Biri 1.200 Beygir Gücünde İki 

Makinesi Olup Çift Uskuruydu. Kadro Dışı Bırakıldıktan Sonra 1977 Haziran'ında Marmara 

Transport Şirketine Satıldı  

 Http://Www.Shipspotting.Com/Gallery /Photo.Php?Lid=4526059  

 

http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=4526059


 
Nazım Vapuru (kuvvetle muhtemelen) 

 

 
Planlı kurulan göçmen köyü: Torbalı Yeniköy 

 

Yeni Asır Gazetesinde göçmenlerle ilgili haberler: 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 
Kırım Tatarları Türkiye’ye göç etmeden önce Romanya – Pazarcık’ta 

çekilen bir fotoğraf. En baştaki Süreyya Özlü ailesi (Ali Özlü arşivi) 

 



YUNANİSTAN’IN AZINLIK POLİTİKALARI VE BATI 

TRAKYA’DA YEREL YÖNETİMLER 

 

Fatih DEMİR
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İsmail Demir
**

 

I – Yunanistan’ın Azınlık Politikaları 

A – Avrupa Birliği Hukuku Çerçevesinde Yunanistan’da Azınlık 

Hakları  

Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi’nden bu yana yirmi yıldır, Avrupa 

Birliği, kurumlarıyla birlikte Avrupa’da insan haklarının en önde gelen 

savunucularından olagelmiştir. Bu kurumlar içerisinde azınlık hakları konusuna 

en fazla yoğunlaşan organ Avrupa Parlamentosu olmuştur. Avrupa 

Parlamentosu’nda görüşülen önergelerde, normlarda ve değerlerde insan hakları 

ele alınırken bu çerçevede azınlık hakları da hak ettiği ilgiyi görmüştür. Ancak 

1993’e kadar AB gündeminde temel bir politika konusu olarak azınlık hakları yer 

almamıştır. Ayrıca Avrupa Birliği’nin bağlayıcı hukuku içerisinde azınlık 

haklarıyla ilgili tanımlama henüz yoktur. Tüm bunlara rağmen, 1993 yılındaki 

Kopenhag katılım kriterleri ile birlikte azınlık haklarına saygı gösterilmesi olgusu 

AB adayı ülkelerde demokratikleşme programının olmazsa olmazı haline 

gelmiştir.
1
  

1980’lerden sonra, Yunanistan’ın oldukça önemli boyutlarda faydalandığı 

yapısal fonlara giderek daha bağımlı hale gelinmesi, bu yönde bir dizi reformun 

yapılmasına katkıda bulunmuştur. Türk, Roman ve Pomaklardan oluşan 

Müslüman nüfusun çoğunlukta olduğu Batı Trakya bölgesi de bu fonlardan 

faydalanmak için çaba göstermiştir.
2
 Azınlık politikasındaki değişiklikler, 

entegrasyon süreçlerinin yoğunlaştığı ve Yunanistan'a yapısal fonlardan artan 

miktarda finansman transferinin yaşandığı zamana rastladı. Yapısal fonlardan 

gelen kaynaklar, Soğuk Savaş sonrası Balkanlarda artan stratejik öneminden 

dolayı Trakya'ya da tahsis edildi ve bölgenin kalkınması ve altyapısının 

geliştirilmesine yönelik yoğun çabalar için gereken para bu şekilde büyük ölçüde 

sağlanmış oldu. 

                                                           
*
 Yrd.Doç.Dr. Celal Bayar Üniversitesi İİBF Kamu Yönetimi Bölümü Öğretim Üyesi, 

fatih.demir@bayar.edu.tr 
**

 Kocaeli Üniversitesi SBE Uluslararası İlişkiler Yüksek Lisans Programı öğrencisi, 

ismaildemir41@gmail.com 
1 European Union Laws on Minority Rights and Implementing Problems at Albanian 

Minority Sample in Greece, Assc. Prof. Dr. Deniz Ekinci, Istanbul University, Faculty of Letters, 

Department of Geography, s.1. 

2 İskeçe (Ksanthi), Rodop ve Evros (Meriç) olmak üzere üç ili içine alan Batı Trakya bölgesi, kişi 

başına düşen milli gelir ve kalkınma göstergelerinde AB skalasının son sıralarında yer almaktadır. 

AB’nin 2000-2006 dönemi Destek Çeçevesi'nde (TDÇ) kullanılan rakamlara göre, Doğu 

Makedonya ve Trakya bölgesinde kişi başına düşen gayrisafi yurtiçi hâsıla (GSYİH) Yunanistan'ın 

geneli için hesaplanmış kişi başına GSYİH’nın %79’una eşittir. (D. Makedonya ve Trakya, 

Yunanistan'ın 13 idari bölgesi arasında kişi başına GSYİH açısından sondan ikinci durumdadır.) bu 

bölgedeki kişi başına GSYİH, (Eurostat’ın 2001 rakamlarına göre) AB’nin geneli için hesaplanmış 

ortalama kişi başına GSYİH’nın % 58.6’sı düzeyindedir. 



Bölgeler Avrupası denilen terim son yıllarda sıkça rastlanan bir terimdir. 

Bu terim, ulusaltı entitelerle bir çeşit ilişkiye sahip olan tüm faaliyet türlerini 

tanımlamak için fark gözetmeksizin kullanılagelmiştir. Bu terim, güçten daha 

fazla pay almayı amaçlayan bölgesel ulusal ve bölgesel hareketler ve partiler 

tarafından kullanılmıştır. Ayrıca bu gruplar bağımsızlık taleplerine teorik bir 

temel de kazandırmışlardır. Son olarak, bazı ulusal hükümetler tarafından kendi 

toprakları için daha fazla Avrupa fonu sağlama arzusundan dolayı savunulmuştur. 

Tüm bunların sonucunda bugün bölgeler giderek artan bir şekilde Topluluğun 

karar-verme yapısının küçük bir parçası haline gelmektedir.  

1993 yılında gerçekleşen Kopenhag Avrupa Konseyi Zirvesi’nin Sonuç 

Bildirgesi’nin 13. sayfasında, “adaylık, aday ülkenin demokrasiyi, hukukun 

üstünlüğünü, insan haklarının korunmasını ve azınlık haklarına saygı gösterilip bu 

hakların korunmasını tesis etmesinden geçer...”
3
 ifadesiyle Avrupa Birliği aday 

ülkelerden bu ülkeler içerisinde bulunan azınlıkların haklarını korumalarını ve 

gözetmelerini istemiştir. Bu bağlamda, 29 Haziran 2000 tarihli ve 2000/43/EC 

isimli Konsey yönergesi kişilere ırksal ve etnik kökenine göre ayrımcılık 

yapılmadan davranılması ilkesini uygulamaya koymuştur.
4
 Böylelikle eşit 

muamele amacı güdülmüştür.  

Kopenhag Kriterleri ve Antlaşmalarda bahsedilen insan hakları konusu 

AB’nin azınlık hakları çerçevesindeki yolunu çizdi. Temel Haklar Ajansı’nın 

kurulması bu yolda atılan bir adım oldu. Bu ajans, 1997’de Irkçılık ve Yabancı 

Düşmanlığı’na Karşı Avrupa Gözlem Merkezi adıyla kuruldu ancak 2007 yılında 

bu isim Avrupa Birliği Temel Haklar Kurumu (FRA) olarak değiştirildi. Ancak 

bu kurumun eğitim, istihdam ve etnik ayrımcılık konularındaki adil olmayan 

gelişmelere duyarlı olmasına rağmen kararlarının bağlayıcı olmadığını 

söylemekte fayda vardır.
5
  

AB sembolleri ve milli marşının antlaşma metninden çıkarıldığı Lizbon 

Antlaşması’nın 2009’da yürürlüğe girmesiyle Avrupa Birliği, vatandaşlarına yeni 

haklar sunarken mevcut hakları da muhafaza etmektedir. Bilhassa, Temel Haklar 

Bildirgesi’nde düzenlenen özgürlükleri ve ilkeleri teminat altına almakta ve 

düzenlemelerine hukuken bağlayıcılık tanımaktadır.
6
 Azınlıklar ise AB birincil 

hukukunun böylelikle iki önemli belgesinde kendine yer bulmuştur. Bunlar; 

Temel Haklar Bildirgesi ve Avrupa Birliği Anlaşması’dır. Lizbon Antlaşması’nın 

‘Madde 1a’ bendinde şu ifadeler yer almaktadır: “Birlik, insan onuru, özgürlük, 

demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, insan haklarına saygı ve azınlıklara ait 

kişilik haklarını içeren değerlere saygı gösterme temeli üzerine kurulmuştur...”
7
 

                                                           
3 European Council in Copenhagen, 21-22 June 1993, Conclusions of the Presidency. 

(http://ec.europa.eu/bulgaria/documents/abc/72921_en.pdf) 
4 Ekinci, a.g.m., s.3.  
5 Minority Rights in the European Union after Lisbon, Dr. Ulrike Barten-Junior Research 

Associate, European Centre for Minority Issues, s.3.  
6 http://www.abvizyonu.com/ab/lizbon-anlasmasi-ab-icin-ne-ifade-ediyor.html  03.02.2012 
7http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:EN:PDF  

03.02.2012  

http://www.abvizyonu.com/ab/lizbon-anlasmasi-ab-icin-ne-ifade-ediyor.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:306:0010:0041:EN:PDF


Yunan medeniyetinden pek çok miras almış olan Avrupa, Sokrat’ın ve 

Aristo’nun torunlarının Avrupa Birliği hayallerini kıramazdı ve bu ülkede sağlam 

bir demokrasinin tesis edilmesi gerektiğinden yanaydı. Böylelikle 1 Ocak 1981 

tarihinden itibaren Yunanistan zenginler kulübüne giren ilk fakir ülke olmuştur.
8
 

Ayrıca NATO’nun askeri kanadına da geri dönmüştür. Ancak Yunanistan 

yönetimine göre kendi devletleri sadece tek kökene sahiptir ve tek ırktan 

oluşmuştur. Yunan Vatandaşlık Hukuku’nun 19. maddesi, Helen soyundan 

gelmeyen vatandaşların vatandaşlıktan çıkarılabileceğini belirtmektedir. Bu etnik 

saflaştırma politikası Ortodoksluk ve Helenistik temellere dayanır. Ortodoks 

Hıristiyanların bulunduğu her yerin Yunanistan olduğunu iddia ederler. Ancak 

1830 yılında Yunanistan bağımsızlığını kazandığında bu ülkede tam dört farklı 

etnik grup vardı: Yunanlar, Arnavutlar, Türkler ve Ulahlar.
9
 Yunanistan’a bir AB 

üyesi olarak düşen görev, kendi öz dil ve dinlerine sahip azınlıkların dillerini ve 

dinlerini geliştirmeleri için gereken şartları sağlamak ve onlara saygı 

göstermektir. Bugün Yunanistan’ı ele aldığımızda, bu ülkenin resmi olarak sadece 

Trakya Müslümanlarını ve yasal olarak ise sadece Katolikleri ve Yahudileri 

tanıdığını görmekteyiz. Ve ayrıca, Trakya’daki Türk-Müslüman azınlığının 

eğitimi hakkındaki 9 yıllık bir proje paketi haricinde Yunan yönetimini doğrudan 

etkileyen AB politikalarının varlığından söz etmek pek mümkün gibi 

gözükmemektedir.  

B – Yunanistan’da Etnik veya Dini Azınlıklar 

1. Türkler 

1364 yılında tamamıyla Türklerin eline geçen Batı Trakya coğrafyası dar 

bir toprak parçasıdır ve Ege Denizi’nin kuzeyinde yer alırken aynı zamanda 

Bulgaristan ve Türkiye ile de komşudur.
10

 Bu bölgede, Batı Trakya Türkleri 

olarak adlandırılan topluluk yaşamaktadır ve bu topluluk Yunanistan devleti 

tarafından sadece dinsel kimlikleri ön plana çıkartılarak ‘Müslüman Helenler’ 

olarak tanımlanmaktadırlar.
11

 

Lozan Antlaşması’nın ek A kısmındaki madde 1 ve madde 2’de, 1 Mayıs 

1923’ten itibaren Türkiye’de yaşayan Yunan unsurlarıyla birlikte Yunanistan’da 

yaşayan Türk unsurların yer değiştireceği, ancak bu mübadeleye İstanbul’daki 

Yunan sakinlerinin ve Batı Trakya’daki Müslüman sakinlerin katılamayacağı 

ifade edilmiştir.
12

 Bu antlaşma, Batı Trakya’daki Müslümanların varlığını 

tanımakla kalmamış aynı zamanda Türkiye’deki Rum, Yahudi ve Ermeni 

                                                           
8 http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/82833.asp  04.02.2012  
9 Ekinci, a.g.m., s. 5.  
10 Turkey’s Accession Process: The Political Transformation in case of Accession Process to 

EU Comparison Between Greece and Turkey, Ahmet İlkay Ceyhan, M.A. Thesis, İstanbul, June 

2007, T.C. University of Bahçeşehir, s. 22.  
11 Osmanlı Mirasının Yunanistan’ın Azınlık Politikalarına Etkileri, Aslı Fatma Burulday, 

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale, 2008, s. 75. 
12http://www.pollitecon.com/html/treaties/Convention_Concerning_The_Exchange_Of_Greek_And

_Turkish_Populations.htm 03.02.2012 

http://arsiv.ntvmsnbc.com/news/82833.asp
http://www.pollitecon.com/html/treaties/Convention_Concerning_The_Exchange_Of_Greek_And_Turkish_Populations.htm
http://www.pollitecon.com/html/treaties/Convention_Concerning_The_Exchange_Of_Greek_And_Turkish_Populations.htm


azınlıkları da tanımıştır. Dahası, antlaşma bu azınlık gruplarının dini, ekonomik 

ve sosyal haklarının korunması hedefinde bir yasal çerçeve çizmiştir.
13

 

1955 yılında, Atina’daki meclis, Yunan Milliyetçilik Yasası’nı kabul etti. 

Yasanın 19. maddesi Yunan etnik kökenine sahip olmayan ve geri dönmeksizin 

Yunanistan’ı terk etme niyetinde olan bir kişinin Yunan yurttaşlığını 

kaybedeceğini belirtmektedir. Bu yasanın 1998’de bozulmasına kadar, yasa 

genellikle Batı Trakyalı olan Müslüman Türklerden oluşan yaklaşık 60 bin kadar 

Yunan vatandaşının yurttaşlığı iptal olmuştur. Bu durum geniş bir çevre 

tarafından ayrımcı bir politikanın sonucu olarak görülmüştür.
14

 

1951 yılında, Türkiye, Batı Trakya’daki Müslüman Türk azınlığının 

eğitimini yukarı seviyelere çekmek için Yunanistan ile bir kültür anlaşması 

yaparak Yunanistan’daki Batı Trakya bölgesine Türk öğretmen göndermiş, Batı 

Trakya’dan öğrencileri Türkiye’ye davet ederek burada eğitmiş ve yine bu 

öğretmenler tarafından eğitim verilmiş olan öğrencilerin Batı Trakya’ya dönerek 

orada ihtiyaç duyan öğrencilere eğitim vermesi sağlanmıştır.
15

 

Eğitim alanında gelişmeler olmasına rağmen, tarihsel sürece bakıldığında, 

Yunanistan’ın Türk-Müslüman azınlığa sağlanan olanaklar konusundaki karnesi 

zayıftır. Öncelikle bu azınlığı “Helen Müslümanları” şeklinde tanımlamış ve 

Yunanistan’daki resmi gazetelerde dernek isimleri içerisinde ‘Türk’ sözcüğünün 

geçmesini kanunen yasaklayarak bir insan hakları ihlaline imza atmıştır. Tarihsel 

olarak, Yunanistan açısından, Batı Trakya Türkleri Osmanlı esaretini anımsatan 

bir topluluk olarak görülürken, İstanbul’daki Rumların varlığı ‘azınlık haklarının 

korunması’ ismi altında Türkiye’nin iç işlerine müdahalede bulunma aracı olarak 

görülmüştür.
16

  

1990’ların başında Batı Trakya’nın toplam 360 binin üzerindeki 

nüfusunun yaklaşık 150 binini Müslüman Türk azınlığı oluşturmaktaydı. Yunan 

hükümetinin bu azınlığa karşı bir dizi yükümlülüğü vardır ve bu yükümlülükleri 

doğuran uluslar arası sözleşmeler şunlardır: 1923 Lozan Barış Antlaşması, Aralık 

1968 Protokolü, İnsan Haklarının ve Temel Hürriyetlerin Korunması için Avrupa 

Konvansiyonu, 1975 Helsinki Nihai Senedi ve Avrupa Güvenlik ve İşbirliği 

Konferansı Viyana İzleme Toplantısı Sonuç Belgesi (1989).
17

 

Tarihsel sürece geri dönecek olursak, 1967 yılında Yunanistan'da Cunta 

yönetiminin işbaşına gelmesi Batı Trakya azınlığının yaşamını o zamana kadar 

görülmedik biçimde zorlaştırdı. Cunta azınlık eğitimini tamamen güdüm altına 

aldı. Türkçe gazetelerin tutumları ürkek bir hal aldı. Cunta Türkçe adların 

kullanılmasını fiilen yasakladı. Batı Trakya nüfusunun 1971 yılında yüzde 60'ı 

                                                           
13 Rithinking The State of Minorities in Greek-Turkish Relations In the Light of European 

Integration, Mert Tekin, Turkish Policy Quarterly, Volume 9, Number 3, s. 85. 
14 Tekin, a.g.m., s. 85. 
15 Ceyhan, a.g.t., s. 33. 
16 Tekin, a.g.m., s. 87. 
17 Tarihsel Boyut İçinde Türk-Yunan İlişkileri (1821-1993), Şükrü Sina Gürel, Ümit Yayıncılık, 

Ankara 1993, s. 84. 



okuyup yazmaktan yoksundu.
18

 Yunanistan’ın toplumsal alandaki 

uygulamalarındaki bir zayıflık da 1923 tarihli Lozan Antlaşması'nın 

40.maddesinin Yunanistan'daki Müslüman azınlığının, masrafları kendisine ait 

olmak üzere, her türlü hayır kurumlarıyla dinsel ve sosyal kurumları, okulları 

kurmak, yönetmek ve denetlemek yetkisini kabul etmesine rağmen bu hükme 

uymamasıdır.
19

 Buna ek olarak Yunanistan’ın Batı Trakya Türklerine karşı 

uygulamaya koyduğu diğer kısıtlamaları şöyle sıralayabiliriz: (a) Batı Trakya'da 

azınlığa uygulanan baskılar arasında inşaat ve onarım ruhsatlarının verilmeyişi 

olgusu önemli bir yer tutmaktadır. Değil inşaat, dökülen ev veya bahçe duvarı 

sıvalarının onarımı ya da akan damların aktarılması için ruhsat alabilenlerin sayısı 

pek azdır; (b) Batı Trakya Türkleri'nin yüzde 85'i ekmeğini topraktan kazandığı 

için bu bölgede bir traktör ehliyetine sahip olmak çok önemlidir. Oysa Yunan 

makamları motosiklet, otomobil hatta ağır vasıta ehliyetlerini normal olarak hak 

edenlere verdikleri halde traktör ehliyeti vermemektedirler; (c) 1974 yılındaki 

Kıbrıs çıkartmasından sonra Yunan makamları azınlığın elindeki av silahlarını 

toplamışlardır; (d) Yunanistan'da Batı Trakya Türklerine Türkçe radyo, 

televizyon, plak ve videokaset yasağından başka KKTC'nin ilanından sonra 

camilerden hoparlörle ezan okuma yasağı getirilmiştir.
20

 

Tüm bu olumsuz gelişmelere rağmen, Yunanistan’ın Türk-Müslüman 

azınlık hakları konusunda attığı olumlu adımlar da vardır: (a) Türkiye’de 1933 

yılında yazılmış olan bir coğrafya kitabı Yunanistan tarafından bir Türk kitabı 

olarak tanınmıştır; (b) Kırk yıl önce Gümülcine’de Türk ilkokulu olarak 

tanımlanan bir okulun ismi hem Türkçe hem de Rumca olarak geçmektedir; (c) 

1957-58 eğitim-öğretim yılında Türk ilkokulları için Batı Trakya’da müfredat 

hazırlanmasına izin verilmiştir; (d) 10 Haziran 1957 tarihinde Hatice İmam isimli 

bir öğrencinin aldığı diploma hem Rumca hem de Türkçe olarak hazırlanmış ve 

bu öğrenci Türk olarak tanımlanmıştır.
21

 

2 – Makedonlar 

Yunanistan’ın kuzeyinde yaşadıkları ileri sürülen Makedonların sayısı her 

zaman bir tartışma konusu olmuştur. Makedon aktivistler Ege bölgesinde yaşayan 

Makedonların sayısının bir milyon olduğunu ileri sürerler. Eski Makedonya 

Yugoslav Cumhuriyeti ise Makedonların sayısının 230 bin ile 270 bin arasında 

olduğunu açıklamıştır. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın 1992 yılında yaptığı bir Ülke 

Raporu çalışmasında, Yunanistan’ın kuzeyinde sayıları 10 bin ile 50 bin arasında 

olan ve Slavca konuşan ve de kendilerini Makedonlar olarak tanımlayan Yunan 

vatandaşlarının yaşamakta olduğu bilgisi yer almaktadır.
22
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Balkan Refahı Makedon Hareketi adındaki insan hakları grubunun bir 

üyesi olan Pavlos Voskopoulos Makedon kimliği hakkında şunları söylemiştir: 

“Ben bir Makedon’um. Ben diğer Yunan vatandaşlarından farklıyım. Farklı bir 

kültüre sahibim; bunu anne ve babamdan aldım. Farklı bir dil konuşurum. Evde 

Makedonca ve okulda Rumca konuşarak büyüdüm. 1964’te doğdum ve altı 

yaşıma kadar sadece Makedonca konuştum. Özellikle köylerde halk Makedonca 

konuşurdu. Sorunun merkezi bizim sadece farklı bir etnik grup olarak kabul 

edilmek ve tanınmak istememizdir. Biz, farklı etnik grupların tanınmasının 

Yunanistan’a zenginlik getireceğine ve Avrupa’ya değer katacağına inanıyoruz. 

Seksen yıl boyunca hükümet bizi Yunan yapmaya çalışmıştır.”
23

 

Yunan görüşüne göre Makedonya ‘birleşik bir bütün teşkil eden bir 

varlık’ değildir. 1990’lardan önceki genel Yunan politikasına göre Makedonya 

orada yaşayan nüfusa bakılmaksızın sadece coğrafi bir addır. Bu coğrafi terimin 

bir etnik grubu, özellikle de bir grup Slav’ı tanımlamak için kullanılmasına her 

zaman karşı çıkılmıştır. Yunanistan’ın bu görüşü özellikle Büyük İskender’in, 

dolayısıyla tüm Makedonların Yunanlı olduğu tezine dayanmaktadır. 

Makedonların yaşadıkları bölgeler Yunanistan devletine göre ırksal, dilsel ve 

kültürel açıdan antik ve modern Yunanistan’ın devamıdır.
24

  

Yunanistan şu üç şeyi reddetmiştir: Bir Makedon Milletinin varlığı, Bir 

Makedon dilinin varlığı ve Yunanistan’da bir Makedon azınlığın varlığı. 

Geçmişte Makedon azınlığın Yunan iç savaşı sırasındaki rolü ve Tito’nun 

Yunanistan’ın toprak bütünlüğünü tehdit eden Makedon siyaseti Yunanlıların bu 

ulusa karşı hasmane tutumunun başlıca sebebidir. Yugoslavya dönemi boyunca 

Ege Makedonyası’nda yaşayan Slav nüfus için, Yunanlı araştırmacılar Slavca 

konuşanlar ya da Slavofonlar gibi terimler kullanmışlardır.
25

 

1981 yılında Andreas Papandreu’nun başındaki PASOK partisi iktidara 

geldikten sonra Makedonlara karşı Yunan hükümetinin takındığı tavır 

sertleşmiştir ve Papandreu Makedon azınlığın varlığını reddeden ve onlarla hiçbir 

konuda diyaloga girmek istemeyen bir yönetici olarak ün yapmıştır. Bu yıllardan 

sonra 1986’da başa geçen Yeni Demokrasi Partisi ise devletin Makedon azınlığa 

karşı düşmanca tavrını devam ettirmiş ve Üsküp’ten yapılan televizyon yayını 

gözlemlemek maksadıyla Florina’da bir gözlem merkezi kurmuştur.
26

  

Uluslararası metinlerde bir ülkenin kendi yurttaşlarına karşı ayrımcılık 

yapması yasaklanmış olarak karşımıza çıkar. İnsan Hakları Evrensel 

Beyannamesi, kanun önünde herkesin eşit olduğunu ve hukukun eşit koruma 

ilkesiyle ayrımcılığa karşı bireyleri koruduğunu ve herhangi bir ayrımcılık 

yapılarak bu ilkenin çiğnenmesinin suç işlemek anlamına geldiğini ifade 

etmektedir. Aynı zamanda Yunanistan’ın da taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları 

Konvansiyonu’nun 14. maddesi, herhangi bir ulusal azınlık, mülk, doğum veya 

başka bir statüden doğan cinsiyet, ırk, renk, dil, din, siyasi fikir, ulusal köken gibi 
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özellikler temelinde ayrımcılık yapılmasının yasaklandığını belirtmektedir.
27

 

Ancak, Yunan topraklarında Makedonca öğretinin yasaklanması, Makedon bir 

bebeğe bir Makedon isminin verilememesi, rahiplerin Makedon çiftler evlenirken 

geleneksel danslarının yapılmasına izin vermemeleri gibi uygulamalar bu iki 

önemli insan haklarına dair belgeye uyulmadığını göstermektedir.
28

 

Yunan İç Savaşı’ndan (1946-1949) sonra binlerce Makedon’un 

Yunanistan’a göç etmesiyle Yunan devleti bu insanları vatandaşlıktan mahrum 

bıraktı. Daha sonra, 1982 yılında Makedonları ülkelerine geri gönderecek olan bir 

genel af kanunu çıkardı. Buna rağmen, bu zorunlu kararname geri dönmekte 

özgür olan insanların kökeninin Yunanlı olduğunu ifade etmekteydi ve bunları 

siyasi mülteci olarak adlandırmaktaydı. Yine Yunan yetkililer bu insanları köken 

olarak Yunanlı diye tanımlamaktaydı. Ve kendilerini Yunan olarak tanımlarlarsa 

Yunanistan’a geri dönmelerine izin veriliyordu. İç Savaş boyunca hükümete karşı 

savaşan Yunanlıları Yunan olarak kabul eden Yunanistan’ın Makedonları olduğu 

gibi kabul etmeyişi ayrımcı bir tutum olarak gözükmektedir. Ayrıca 1944 yılında 

Tito’nun Makedon dilini resmen tanımasına karşılık, Yunanistan bu dili resmi 

dışişleri bakanlığı açıklamalarında şive olarak görmüş ve bu şivenin Yunanca, 

Arnavutça, Türkçe, Slavca ve Ulahça’nın bir karşımı olarak kabul etmiştir.
29

 

Uluslararası Medeni ve Siyasi Haklar Sözleşmesi’nin 27. Maddesi’nin 

belirttiklerini özümsediğimizde, Yunanistan’ın azınlık hakları konusunda ne 

kadar yetersiz kaldığı bir kez daha ortaya çıkmaktadır: “İçerisinde etnik, dini veya 

dilsel azınlıkların bulunduğu devletlerde, bu azınlıklara mensup insanlar, kendi 

kültürlerini, kendi dinlerini ve dillerini kullanma, uygulama ve açıkça söyleme 

haklarından mahrum bırakılamazlar”.
30

 

3 – ARNAVUTLAR 

Yunanistan, kendi toprakları üzerinde yaşayan Arnavutlar söz konusu 

olduğunda da yıllar boyunca çifte standart uygulamaya devam etmiştir. 

Yunanistan, Arnavutluktaki Yunanlı azınlık ile yakından ilgilenirken kendi 

sınırları içindeki Arnavut azınlığın varlığını 1940’lardan beri sistematik olarak 

reddetmeye devam etmiştir. Bugün Yunanistan’da yaşayan Arnavutlar, Ortodoks 

Arnavutlar, Çamerya (Müslüman) Arnavutları ve çalışma amacıyla Yunanistan’da 

barınan göçmen Arnavutlar olarak üçe ayrılmaktadır.
31

 Arnavut azınlığa karşı 

sürdürülen Yunan devlet tutumu 2006 yılında biraz olsun yumuşamıştır ve 

Yunanistan İçişleri Bakanı Prokopis Pavlopoulos, 1996-2006 dönemini kapsayan 

on yıllık zaman dilimi içerisinde Yunanistan’a göç etmiş olan binlerce Arnavut’u 

Yunan vatandaşlığına kabul edeceklerini açıklamış ve böylece Arnavutların çifte 
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vatandaşlık haklarının gerçekleşeceğini ifade etmiştir.
32

 Ancak bu gelişme bazı 

çevrelerce yetersiz olarak nitelendirilmiştir.  

2011 yılında dünya ekonomilerini sıkıntıya sokan küresel kriz, bir AB 

üyesi olan Yunanistan’ın neredeyse iflasına neden olurken bu durum 

Yunanistan’da çalışan binlerce Arnavut’u da etkilemiştir. Arnavutluk Dışişleri 

Bakanı Edmond Haxhinasto Yunanistan’da çalışmak için bulunan Arnavutlardan 

çok azının yurda geri döndüğünü belirtmiştir. ‘The Economist’ adlı yayın 

kuruluşunun verdiği habere göre Yunanistan’daki Arnavutlar Arnavutça’dan daha 

iyi seviyede Yunanca konuşmakta ve bu ülkeye entegrasyonda zorluk 

yaşamadıkları ifade edilmiştir.Ayrıca Yunanistan’da çalışan Arnavutların 2007 

yılında kendi ülkelerine 1.3 milyar dolar birikim yolladıkları ve Yunanistan’daki 

ekonomik kriz daha da derinleşirse ülkelerine dönmek zorunda kalıp belki de işsiz 

kalacakları ifade edilmektedir.
33

 

Son zamanlardaki ekonomik zorluklara değindikten sonra yine 2000’li 

yılların ortalarında Yunan toplumunu rahatsız eden ve sıcaklığını halen koruyan 

olaylara değinmekte de fayda vardır. Bu olaylardan birisi, 2004 yılının başlarında 

Arnavutluk futbol takımının bir Dünya Kupası Eleme Aşaması maçında 

Yunanistan’a üstünlük kurması sonucunda, Arnavut göçmenlerin bu olayı 

kutlamak için sokaklara çıktıktan sonra saldırılara uğramalarıdır. Bu olayda bir 

kişi bıçaklanmış ve birçok kişi de yaralanmıştır. İnsan hakları örgütleri bu olayın 

Yunanistan’da kitle ırkçılığının ilk örneği olduğunu ifade etmişlerdir. Bir diğer 

olayda ise bazı kişileri rehin alan Arnavutlar kendi ülkelerine güvenli geçiş izni 

istemiş ancak polis tarafından öldürülmüşlerdir.
34

 Tüm bu olaylar Yunanistan ve 

Arnavut halkları arasında huzursuzluğun oluşmasına yol açmış ve Yunanistan 

yönetiminin azınlıklara karşı olumsuz politikalar uyguladığını ve ülke halkının ise 

bu azınlıklara karşı tahammülsüz olduklarını ortaya çıkarmıştır.  

Tarihi kaynaklar Yunanistan’daki Ortodoks ve Müslüman Arnavutlardan 

‘çeşitli zamanlarda ya sürgüne ya da etnik temizliğe uğratılmışlardır’ şeklinde 

bahsetmektedir. Yunanistan, II. Dünya Savaşı esnasında Arnavutların işgalci 

İtalyan güçlerine yardım ettiklerini ileri sürerek 1945’ten sonra yaklaşık 30 bin 

Çameryalı Arnavutu sınır dışı etmiştir.
35

 Bazı kaynaklara göre bu durum sadece 

sürgünle sınırlı kalmamış, Yunanlılar 1945 Mart ayı ve öncesinde yaklaşık 3300 

kişiyi katletmiştir. Arnavutluk Halk Meclisi, 30 Haziran 1994 tarihinde aldığı bir 

kararla, 27 Haziran gününü ‘Çamerya soykırımını anma günü’ olarak kabul ve 

ilan etmiştir.
36

  

Yunanistan’daki Göçmen Arnavutlar ise, Soğuk Savaş sonrasında 

Arnavutluk’ta yaşanan siyasal, sosyal ve ekonomik çalkantılar sırasında, 

1980’lerin sonu ile 1990’lı yılların başlarından itibaren kitlesel veya bireysel 

girişimlerle, yasal veya kaçak yollarla Yunanistan’a gelen ve yine yasal veya 
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kaçak yöntemlerle iş arayıp bulan/bulamayan, sayıları yaklaşık 150–200 bin 

arasında seyreden göçmen/sığınmacı Arnavutlardır.
37

 Bu sığınmacı veya göçmen 

olan Arnavutlar hakkında 1991 Aralık ayında Yunanistan devleti “Scooba 

Operasyonu” adını verdiği bir hareketle sürgün kararı vermiş ve bu kararın 

gerekçelerini şu şekilde açıklamıştır: (a) Arnavutlar Yunan işçi pazarında bir 

soğurma meydana getirmektedirler ve işsizliğe neden olmaktadırlar; (b) bu 

göçmenlerin suç oranı ortalamanın üstündedir; (c) Yunanistan eskiden komünist 

olan Arnavutluk’ta İslam’ın uyanışından ve bunun Ortodoks Yunan Devleti 

üzerinde olası etkilerinden tedirginlik duymaktadır.
38

 Böylelikle Arnavutlar 

bulundukları toplumda en alt tabaka insanı muamelesi görmüşlerdir.  

4 – ULAHLAR 

Balkan yarımadasının yerli unsurları arasında yer alan ve bölgenin en eski 

topluluklarından sayılan Ulahlar da Yunanistan’da yaşayan ve Yunan olmayan 

azınlıklardan biridir. Ulahlar, Makedo-Rumence konuşan, Latin kökenli, 

Balkanlara çok eski zamanlarda yerleşmiş ve günümüzde çeşitli ülkelere dağılmış 

olarak sayıları 2.500.000’i bulan bir topluluktur. Ulahlar kendilerini Romani, 

Romeni, Aromani diye adlandırmalarına karşın Yunanlılar tarafından Kutsovlakh 

veya bir tür diyalekt konuşan Helenler, hatta Roma İmparatorluğu zamanında 

Latinleşmiş Helenler olarak nitelendirilmektedir. Ulah diasporası kaynaklarına 

göre, Yunanistan’da yaşayan Ulah sayısının 250.000 ila 1.200.000 arasında 

olabileceği belirtilmektedir.
39

 

Ulahların 19. ile 20. yüzyılın ilk on yılına kadarki tarihleri, kök-

geçmişleri, dilleri ve bölge devletleri ile ilişkilerini de etraflıca ele alan Wace ve 

Thompson’a göre, bunlar Rumenlerle aynı kökenden gelmektedir; ayrıca, 

Ulahların göçebe/çoban yapılarını, Balkanlar’ın yapısına aykırı bir uğraş tipi 

olarak da değerlendiren bu iki araştırmacı, Ulahlar’ın Balkanlar’da sürekli 

göçebeliğin olabileceğini ispat eden ilk topluluk olduğunu ileri sürmekteler. Bu 

nokta kendilerinin uzun yüzyıllardan beri yerleşik uygar bir yapıya sahip 

olduklarını ısrarla öne süren Yunanlıların sosyokültürel ve antropolojik açıdan da 

Ulahlarla herhangi bir bağlantılarının olmadığını göstermesi bakımından ilginç bir 

kanıt oluşturmaktadır.
40

 

Aromaniler hakkındaki ADOC7728 sayılı ve 1997 tarihli Avrupa Konseyi 

Raporu tüm bölgedeki Ulahlar için bir çerçeve oluşturmuştur ve böylelikle kendi 

diasporalarının kendi programlarını ve ağlarını oluşturmalarına imkan vermiştir. 

Ancak, resmi Yunan iddialarına göre, Yunanistan’da hiçbir ulusal veya etnik 

azınlık bulunmamaktadır. Yunanlılara göre Ulahlar köken itibariyle yerli Yunan 

halkıdır ve yerli Yunan nüfusunun sürdürücüleridirler.
41
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Bir Ulah dili aktivisti olan Sotiris Bletsas 1995’de Yunanistan’da 

düzenlenen bir Ulah festivalinde Yunanistan’daki dilsel azınlıklar hakkında bazı 

broşürler dağıtığından dolayı 2001 yılında Yunan ceza hukukunun 191. maddesi 

gereğince ‘yanlış bilgi sağlamak’ suçundan 15 ay hapis cezasına ve 500 bin 

drahma para cezasına çarptırılmıştır. Ancak bu cezaya itiraz edince suçsuz 

bulunmuştur.
42

 Bu olay Yunanistan’ın azınlık haklarına ne kadar tahammülsüz bir 

hukuk anlayışına sahip olduğunun göstergesidir. 

5 – POMAKLAR 

Pomaklar, Trakya’da yaşayan Müslüman bir azınlıktır ve hakları Lozan 

Antlaşması (1923) ile garanti altına alınmıştır. Ancak kendi dillerini 

kullanmamaktadırlar ve daha çok Türkçe’yi tercih etmektedirler. 1923’ten sonra 

Trakya’nın dışında yaşayan ve Yunanistan sınırları içerisinde ikamet eden 

Pomaklar Lozan Antlaşması’nın hükümlerine göre Yunanistan’dan Türkiye’ye 

gelerek yerleşmek zorunda kalırlarken sadece Batı Trakya’daki Pomaklar kendi 

bölgelerinde kalarak bu takastan yararlanamamışlardır. Batı Trakya Pomakları o 

dönemde Türkiye’deki Kemalist reformların en sert muhalifleri olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar.
43

 Pomaklara karşı Yunanistan önemli bir politika izlemiştir. Bu 

politika Pomak yerleşim birimlerini izole ederek buralara giriş ve çıkışın özel izne 

bağlı hale getirilmesidir. Pomaklar eğitimden ve ana dillerini konuşmaktan 

genellikle mahrum kalmışlardır.
44

 

II – Yunanistan’da Yerel Yönetimler ve Batı Trakya 

Tarihsel Arkaplan  

Yunanistan’da yerel yönetimler hâlihazırda ilk seviyedeki belediyeler ve 

komünler ile ikinci seviyedeki il idarelerinden oluşmaktadır. Bölge idareleri ise 

Yunanistan’daki mevcut yerel yönetim yapısı birinci seviyede belediyelerden ve 

mahalli örgütlenmelerden oluşurken ikinci seviyede valiliklerden meydana 

gelmektedir. Bölgesel idare olan üçüncü seviye mevcut değildir çünkü bölgeler, 

bir devlet organı olan Kamu Yönetimi ve Adem-i Merkeziyetçilikten Sorumlu İç 

İşleri Bakanlığı tarafından atanan Bölge Genel Sekreterliği ve Bölge Bakanlığı 

tarafından temsil edilir, dolayısıyla yerel yönetim değil merkezi idarenin taşra 

teşkilatı durumundadırlar. Genel Sekreter hükümetin temsilcisidir ve bölgedeki 

denetleme, polis, liman ve itfaiye teşkilatından sorumludur. Ayrıca Bölgesel 

Konseyin başkanıdır ve Bölgesel Kalkınma Fonu Heyeti’nin genel başkanıdır. 

Bölgeler kendi bütçelerine ve kendi personeline sahiptir. Valilik, valilik fonlarının 

yönetiminden sorumludur ve sınırlı vergilendirme ehliyetine sahiptir.
45
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Yunan idari yönetiminin kurumsallaşması ve meşruluğu düşük 

seviyededir. Genellikle Yunan hükümetleri Yunan toplumunun büyük kısmının 

aleyhine politikalar üretip uygulamışlardır. Bu duruma, 1944-47 dönemindeki İç 

Savaş ve 1967-73 dönemindeki yedi yıllık cunta yönetimi örnek olarak 

gösterilebilir.
46

 Günümüzde, Yunan siyasal sürecinde ve kamu politikasında 

genelde yolsuzluk, iltimas ve kayırmacılık devletin teknik kapasitesine zarar 

vermekte ve Yunan idari sisteminin meşruluğunu sarsmaktadır. İktidarda bulunan 

partilerin kamuoyu politikalarında kendi çıkarlarını gözetmelerine dayanan parti 

paternalizmi ve siyasette ve kamuoyu politikalarında özel çıkarların savunulduğu 

kayırmacılık Yunan devletinin önündeki genel sorunlardandır.
47

 

PASOK’un 1981’de iktidara gelmesinden sonra, bölgesel kalkınma 

konusu ilk defa idari yetkilerin yeniden dağıtılmasıyla ilişkilendirilmiştir. Vilayet 

Meclisini merkezi idareden ayırmaya dönük bir girişimin bir parçası olarak, 1982 

tarihli 1235 ve 1262 sayılı kanunlar Vilayet Meclisini mesleki kuruluşlar, yerel 

yönetim birlikleri, sendikalar gibi kurumların seçilmiş temsilcilerinin katılımının 

sağlandığı bir kurum haline getirmeye çalışmıştır.
48

 Ancak bu reformların yerel 

parti yapılarının güçlendirilmesi üzerindeki etkileri çok kısıtlı olmuştur ve 

gösterilen dirençten dolayı tam olarak uygulanmaları mümkün olmamıştır. 

Bununla beraber 1980’ler boyunca, özellikle 1982’de vilayet konseylerinin 

oluşturulmasından sonra, merkezden yerel yönetimlere yetki devredilmesi 

konusunda bir bilinç oluşmuş ve adem-i merkezileşme eğilimleri güçlenmeye 

devam etmiştir.
49

  

1990’lara gelindiğinde ise özellikle mevzuat alanında ciddi adımlar 

atıldığı görülmektedir. 1994 tarihli 2218 sayılı kanun vilayetin statüsünde önemli 

bir değişiklik öngörmüştür. Buna göre artık vilayetlerde vali halk tarafından 

seçilecek, böylece vilayet merkezi idarenin taşra teşkilatı olmaktan çıkacak ve 

yerel yönetim organı haline gelecektir. Ayrıca birçok yetki merkezi hükümetten 

alınarak seçimle gelen valiye verilecektir. Vilayet konseyi üyeleri ise doğrudan 

halk tarafından seçilecektir. Buna ek olarak 13 idari bölgenin her biri kendi 

Bölgesel Kalkınma Fonunu oluşturacak, bölgesel politikaların oluşturulması 

sürecine ve ulusal ve Avrupa düzeyindeki projeler ile fonların yönetimine ortak 

olarak katılmaya başlayacaktır.  

Gelen tepkiler üzerine yine 1994 yılında kabul edilen 2240 sayılı kanun 

ile vilayet yerel yönetimine bırakılan yetkiler azaltıldı ve merkezden atanan bir 

Bölge Sekreteri makamı oluşturuldu. Üç yıllık uygulama sonunda halkın seçtiği 

vali ile merkezden atanan bölge sekreteri arasında yetki çatışması ve karmaşası 

ortaya çıktığı görüldü ve 1997 yılında çıkarılan 2503 sayılı kanun bölge 

sekreterinin yerine Bölge Direktörü makamı oluşturuldu. Ayrıca bölgeler adem-i 

merkezi birimler olarak kabul edildi ve çalışanları bakanlık personeli olmaktan 
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çıkarıldı. Capodistrias Planı adı verilen bu uygulama ile yerel yönetimlerin sayısı 

6000’den 900 civarına indirilmiş ve küçük yerel yönetimler konsolide edilmiştir.
50

  

1990’lar boyunca adem-i merkezileşme adına atılan adımlar muhalefet 

partilerinden ve milliyetçilerden ciddi tepki görmüştür; özellikle Batı Trakya ile 

ilgili olarak bu değişikliklerin devleti böleceği ve Türk milliyetçiliğini 

körükleyeceği iddia edilmiştir; bunun en önemli nedeni İskeçe’de ve Rodop’ta 

Müslüman valilerin seçilebilme ihtimalinin ortaya çıkmış olmasıdır. Bunun 

üzerine vilayet yerel yönetimi hakkındaki kanun İskeçe ve Rodop için farklı 

uygulanmış, bunlar “genişletilmiş vilayetler” adında özel bir kategoriye 

sokulmuştur. Böylece bu iki vilayet 2218 sayılı kanunun 40. maddesine göre 

Hıristiyanların çoğunlukta olduğu Kavala ve Meriç vilayetleriyle birleştirilmişler 

ve Müslüman valilerin seçilmesinin önüne geçilmiştir.
51

 

Bununla beraber 1990’larda gerçekleşen yerel yönetim reformunun 

olumlu tarafları da vardır. Bu dönemde yerel yönetimler ilk defa merkezi 

hükümetin sırtındaki bir yük olarak değil, bir kaynak olarak görülmeye 

başlanmıştır. Vilayet Konseyinin seçimle gelen bir organa dönüştürülmesi, 

yeniden seçilme kaygısı taşıyan konsey üyelerinin üzerinde yerel sorunlara karşı 

ilgili ve sorumlu davranmaları yönünde bir baskı oluşturmaya başlamıştır. Batı 

Trakya’daki vilayetlerde Müslümanların da oylarına ihtiyaç duyan konsey ve vali 

adayları, kuzeydeki Müslüman bölgeleri ile güneydeki Hıristiyan bölgeleri 

arasındaki kalkınmışlık farklarını azaltmaya yönelik politikalar geliştirmek 

zorunda kalmaktadırlar. Bunun sonucunda vilayet yerel yönetimleri azınlıkların 

kaynakların dağılımı ve bölgesel kalkınma gibi konularda karar verme süreçlerine 

katılması ve temsil edilmesine önem vermektedirler. 

1994 öncesinde, Yunanistan oldukça merkezileşmiş bir devletti. 

Doğrusunu söylemek gerekirse, yönetimin yerelleşmesi konusundaki ilk adım 

1986 yılında PASOK tarafından atılmıştır; bu adım valiliklerdeki seçilmiş 

konseylerin oluşturulması için çıkarılan yasadır (Kanun 1622/1986).
52

 Ancak bu 

yasa 1994’te yürürlüğe girmiştir (2218/94 ve 2240/94 sayılı kanunlar). Bu 

yasaların kanunlaşması Bölgeler Komitesi’nin kabul edildiği 1992 tarihli 

Maastricht Antlaşması’ndan sadece iki yıl sonra gerçekleşmiştir. 

Yunanistan yönetimi 2218/1994 sayılı kanun ile azınlık nüfusuna sahip 

seçim bölgelerini çoğunluk nüfusuna sahip seçim bölgeleriyle birleştirmiş, 

böylelikle Rodop vilayeti Evros ile, İskeçe vilayeti ise Drama ve Kavala 

vilayetleriyle birleştirilmiştir. Bu ayrımcı politikayı gizlemek için aynı uygulama 

Attika bölgesine de yapılmıştır. Dahası, Yunan hükümeti, eski Sovyet 

ülkelerinden belirli bir nüfusu ülkeye getirerek bölgenin nüfus yapısını 

değiştirmeyi amaçlayan politikalar uygulamıştır. Böylelikle Hıristiyan Yunan 

nüfusu Batı Trakya’da arttırılarak yerel yönetim için daha fazla Hıristiyan 
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Yunan’ın seçilmesi sağlanmıştır.
53

 Bu süreci Triandafyllidou ve Anagnostou 

şöyle açıklamaktadır:
54

 

“1980'lerin ikinci yarısından itibaren, yapısal fonlara dayalı 

bölgesel kalkınmanın daha verimli ve etkili biçimde yürütülmesi için 

Yunan hükümetleri, belediye, valilik ve bölge kurumlarında birtakım 

reformlar yapmıştır. Bu reformların bir parçası olarak, 13 idari 

bölge oluşturulmuş, il yönetimlerine bir ölçüde özerklik verilmiş, 

valilerin halkın oylarıyla seçilmesine başlanmıştır. Fakat 

Trakya’daki etnik ilişkiler üzerindeki etkileri nedeniyle, bu 

reformların oluşturduğu valilik özerk yönetimine bu bölgede sertçe 

karşı çıkılmıştır. Bu itirazların bir kısmına yanıt olarak, nüfusunun 

önemli bir kısmı Müslüman olan Ksanthi ili, Hıristiyan nüfuslu 

Kavala ve Drama illerine eklemlenerek Kavala-Drama-Ksanthi 

‘genişletilmiş vilayet yönetimi’ ya da ‘süper-valiliği’ (ipernomarhía), 

nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan Rodop ili de çok az bir 

Müslüman nüfusa sahip Evros (Meriç) iline eklemlenerek Rodopi- 

Evros ‘süper valiliği’ oluşturulmuştur. Böylece Ksanthi ve 

Rodopi’deki Hıristiyanlar siyasi açıdan güçlendirilmiş ve Müslüman 

bir valinin seçilmesi zorlaştırılmıştır; reformların azınlığın lehine 

olan boyutu da bu düzenlemeyle kısmen etkisiz hale getirilmiştir.” 

Yeni kanunlar var olan 13 idari bölgenin kendi Bölgesel Kalkınma 

Fonu’nu oluşturmasına, AB fonlarından daha fazla yararlanmasına, Valinin ve 

vilayet konseyinin doğrudan seçilmesine izin vermiştir. Bu ise Trakya’da valilerin 

azınlık oylarına da talip olmaları gerektiği anlamına gelmiştir.  

Azınlığın siyasî etkinliğinin azaltılması amacıyla uygulamaya konulan bir 

diğer yöntem ise il, belediye ve nahiyelerin birleştirilmesi uygulamasıdır. Kamu 

Yönetimi, Adem-i Merkeziyet ve İçişleri Bakanlığı tarafından Mart 1997'de 

belediye ve nahiyelerin birleştirilmesi (Kapodistrias Planı) yasa tasarısıyla, köy ve 

nahiyeler birleştirilerek yeni nahiyeler oluşturulmuş, özellikle azınlığın yaşadığı 

bazı köy ve beldelerin idarî açıdan, Yunan nüfusun ağırlıklı olduğu köy ve 

beldelerle birleştirilmesi sağlanarak, azınlığın seçilme şansı bir kez daha 

kısıtlanmıştır. 

Kallikratis Planı olarak bilinen yerel yönetim reformu da aslında PASOK’ 

un krizden çıkma planının bir parçasıydı, fakat daha önceki yıllarda da benzer 

planlar yapılmış ve yerel yönetimlerin daha verimli hale gelmesi için bazı 

değişikliklere gidilmesi düşünülmüştü; çünkü artık mesafeler kısalmıştı, bir sürü 

küçük belediye hem ekonomik olarak köstek oluyor, hem de iyi hizmet 

veremiyordu. Daha büyük belediyeler ve vilayetler hem gideri azaltacak, daha iyi 

hizmet verecek, üstelik merkezle bağlantıyı daha iyi sağlayacaktı. Krizin patlak 

vermesi ve hükümetin değişmesi hızlandırıcı sebepler oldu ve yerel yönetim 

reformunun Kasım 2010 seçimlerinde uygulanması kararı alındı. Bu planla 
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birlikte bütün Yunanistan’da 1034 belediyenin sayısı 343’e indirilecek, 

kaymakamlıklar kaldırılacak ve 13 genel sekreter seçilecektir.
55

 10 Ocak 2010 

tarihinde İçişleri Bakanı Yannis Ragousis tarafından açıklanan Kallikratis Planı, 

Yunanistan’da adem-i merkezi yapının güçlendirilmesine yönelik olarak idari 

yapının yeniden düzenlenmesini önermiştir. Plan, merkezi yetkilerin bölge ve 

belediye yönetimlerine aktarılması sureti ile daha geniş yetki ve finansmana sahip 

yerel yönetimler yaratılması amacını taşımıştır.
56

 Bu plan Yunanistan’da 1 Ocak 

2011 tarihinde yasalaşmıştır. Buna göre, belediye başkanları artık 5 yılda bir 

seçilecektir ve daha önce belirtilen amaçlar doğrultusunda değişiklikler 

yapılmıştır.
57

 

Batı Trakya’daki Durum 

Batı Trakya, Yunanistan’ın 13 idari bölgesinden biri olan Doğu 

Makedonya ve Trakya’nın bir bölümünü oluşturmaktadır ve 612 bin kişilik bir 

nüfusa sahiptir. Bu bölgede, azınlıklar tüm nüfusun beşte birini oluşturur. Oysaki 

Batı Trakya’da azınlık, nüfusun % 30’unu meydana getirir. Buna rağmen, yerel 

yönetimde azınlık özellikle azınlıkların yoğunlukta olduğu belediyelerde ve 

komünlerde temsil edilmektedir. Örneğin, Rodop valiliğinin dokuz belediyesinin 

dördü azınlık üyeleri tarafından idare edilmektedir. Susurköy, Kozlukepir, Sapçı, 

Sirkeli gibi belediyeler ve Hemetli, Mehrikoz, Arabacıköy gibi komünlerin 

başkanları azınlık üyeleridir. İskeçe valiliğinde vali yardımcısı ve Mustavoça 

belediye başkanı, Gökçeler, Ilıca, Kozluca, Sinikova komünlerinin başkanları 

azınlık topluluğundan kişilerdir. Azınlık üyeleri Belediye Konseylerinde ve 

Valilik Konseylerinde temsil edilirler.
58

 

Kallikratis Planı yasalaşmadan önce Batı Trakya azınlık üyeleri 

tarafından 6 bucak ve 5 belediye yönetilmekteydi. Bölge boyunca yerel 

yönetimdeki azınlık temsilcilerinin neredeyse 200’ü Türktü ve ayrıca Rodop’ta 2 

vali yardımcısı ve İskeçe’de 1 vali yardımcısı Türklerden oluşmaktaydı. Burada 

yerel yönetim reformunun Batı Trakya Türk Azınlığı üzerine etkisini tartışmakta 

da yarar vardır. Daha önce yedi belediyede Türk belediye başkanı seçilirken, yeni 

düzenlemeyle üç yerde seçilebilecekti. Bu sebepten dolayı Türk azınlık yeni plana 

karşı sert eleştiriler yöneltmiş olsa da, aslında bu Türk belediyeleri birbirleriyle 

birleştiği için, ortaya daha güçlü üç belediye çıkacak, bu da bölge halkının daha 

iyi hizmet almasına ve fazla bürokrasiden kurtulmasına yarayacaktı; yani plan, 

azınlık için de faydalıydı. Her ne kadar bu yeni planla azınlığın temsil hakkı 

azaltılmamışsa da, daha önceki düzenlemelerde bunun o kadar masum olmadığını 

görürüz. Zira azınlık mensupları sadece o üç belediyede yaşamamaktadır ve diğer 

bölgelerde yaşayanlar Türk belediye başkanı seçmesin diye Yunanlı yetkililer 
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özenle Yunanlıları çoğunluk yapacak haritalar çizmişlerdir, kalan Türk 

belediyelerini de orada Yunanlı olmadığı ya da çok az olduğu için mecburen 

bırakmışlardır. 

Avrupa entegrasyonu bağlamında bölgesel kalkınma politikalarının Batı 

Trakya Türkleri üzerindeki etkisini ortaya çıkarmak amacıyla EUROREG 

kapsamında Dr. Anna Triandafyllidou ve Dr. Dia Anagnostou tarafından 2006 

yılında gerçekleştirilen bir çalışma şu sonuçlara ulaşmıştır
59

: 

 “Topluluk Destek Çerçeveleri kapsamında sunulan yapısal fonlar, 

bölgenin ekonomik altyapısını geliştiren kamusal ve özel yatırımlarda önemli bir 

rol oynamış ve bu yolla azınlığın sosyo-ekonomik şartlarını ve olanaklarını 

dolaylı olarak etkilemiştir. Ancak aynı zamanda, özellikle azınlığın ikamet ettiği 

bölgelerde yerel yönetim memurlarının teknik bilgi eksikliği, azınlık 

mensuplarının bu fonlara erişimini kısıtlamıştır. 

 Üç Topluluk Destek Çerçevesi’nden (TDÇ) gelen fonların en 

önemli kısmının, Ksanthi (İskeçe) ve Rodopi (Rodop) illerinde Müslümanların 

yaşadığı kuzey bölgeler yerine, Hıristiyanların ikamet ettiği güney bölgelere 

verildiği konusunda, bunu belgeleyecek sistematik veri olmamasına rağmen, 

şüphe azdır.” 

AB yapısal fonları bağlamında yerel yönetimlerle merkezi yönetim 

arasındaki ilişkiler dönüşüme uğramıştır; bu dönüşümün Batı Trakya üzerinde 

etkileri olmuştur.  

“Birçok azınlık üyesi, etnik Türk azınlığı olarak kendini 

tanımlama hakkını inkâr eden ya da bunu kabul etmekten çekinen 

Yunan siyasi partilerine karşı kalıcı bir güvensizlik hissetmektedir. 

Buna rağmen, geçmişe kıyasla şu an kendilerini Türk diye tanımlayan 

Müslümanların Yunan partilerine katılımı ve onlarla yaptıkları 

işbirliği nispeten daha fazladır. Trakya'daki azınlık politikalarında asıl 

'yeni' olan, etnik Türk karakterinin savunulmasının Yunan toplumuna 

entegrasyon arayışıyla beraber ilerliyor olmasıdır. Etnik kimliğe 

bağlılık ve topluma entegrasyon artık birbiriyle çelişkili iki kavram 

olarak görülmemektedir. Yerel azınlık aktörleri, Avrupa insan hakları 

çerçevesinin önemine değinmektedirler. Azınlık, Türkiye’ye duyduğu 

kadar olmasa da AB'ye Yunan devletinden daha çok güven 

duymaktadır.”
60

 

Adem-i Merkeziyetçilik reformları yerel yönetimde azınlıkların daha 

fazla temsil edilmesini sağlamıştır. Seçilecek olan azınlık oyuna bağlı olarak, 

çoğunluktan gelen yerel valiler azınlığın sorunlarına ilgi gösterme çabasına 

girerler. Her şeye rağmen, reformlar ilk başta azınlıklarda şüphe uyandırdı ve 

çoğunluğun hoşnutsuzluğuna yol açtı. Batı Trakya özelinde çoğunluk olan 

Yunanlılar, algılanan ‘Türk tehdidi’ zemininde devletten sağlanan ekonomik 

imtiyazları elinde bulunduruyordu. Anagnostou’ya göre, her iki tarafın 
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milliyetçileri bu reformları hoş karşılamadılar. Bu reformlar daha önceki 

ayrıcalıklı statüleri yok ediyordu. Bu bağlamda, Valilik Konseyi’nde 

Müslümanların ve Hıristiyanların işbirliği yapmaları ulusalcılar tarafından 

şüpheyle karşılandı; işbirliği yapan Müslümanlar ‘Yunanlı Dostları” olarak 

anılmaya başlanmıştı, Hıristiyanlara ise ‘Türk Dostları’ denilmekteydi. 
61

  

Buna karşın Turgay Cin ise şöyle demektedir: “Avrupa Birliği üyesi 

Yunanistan’da tek bir Müslüman Türk asıllı Yunanistan uyruklu yargıca, savcıya, 

memura, üst düzey bir kamu görevlisine, bürokrata, polise rastlamak mümkün 

değildir. Bu durum, Yunanistan’ın taraf olduğu ikili veya çok taraflı antlaşmalara 

hem de AB müktesebatına aykırıdır. Gümülcüne nüfusunun yarıdan fazlası 

%52’si Müslüman Türk olduğu halde Gümülcüne Valiliğinde ve Belediyede 

Yunanlılara göre Türklerin daha az sayıda istihdam edilmeleri ve özellikle 

sözleşmeli memur olarak istihdam edilmeleri ve daimi memur kadrolarında 

atanmalarına soğuk bakılması dikkat çekicidir. Kısaca, AB üyesi Yunanistan’da, 

Batı Trakyalı Türklerden, tek bir üst düzey bürokrat bulunmamaktadır. Yine 

İskeçe’deki Valilik ve Belediyede görev yapan tek bir Müslüman Türk üst düzey 

memur veya bürokrat mevcut değildir.”
62

 Kamu sektöründe azınlık istihdamı ile 

ilgili olarak KEP yani Vatandaşa Hizmet Merkezi Programı, İç İşleri Bakanlığı ve 

AB tarafından mali olarak desteklenmekteydi ve bu program azınlıklar ve 

göçmenler için bazı fırsatlar sağladı. Program, ülke genelinde 2001 yılında 

belediyelerde başlatılan çok dilli program, vergi kayıtları, ticaret lisansları, 

sigorta, doğum belgeleri ve oy kartları gibi hizmetleri sağlamak yoluyla bürokrasi 

engellerini kaldırmayı hedeflemiştir. Memurlardan farklı olarak, KEP personeli 

sözleşmeli olarak çalışırlar ve azınlık üyelerinden, göçmenlerden ve ülkesine iade 

edilmiş kişilerden istihdam edilirler. KEP merkezlerinde, Rodop-İskeçe ve Doğu 

Makedonya ve Trakya Genel Sekreterliği’nde azınlık mensubu yaklaşık yüz genç 

yerel yönetimde işe alınmıştır. Buna rağmen, sadece birkaç azınlık üyesi kamu 

memurudur ve bakanlıklarda, polis kuvvetlerinde ve kamunun diğer sektörlerinde 

hiçbir azınlık mensubu bulunmamaktadır.
63

 

Sonuç 

Yunanistan’da valilik ve İl Meclisi’nin (Nomarhiakó Simvúlio) 

üyelerinin halk tarafından seçildiği birer kuruma dönüştürülmesi yerel siyaseti 

daha da demokratikleştirmiş, azınlığın ise katılımını ve temsilini sağlamıştır. 

Müslüman seçmenlerin oyunu ve desteğini almayı amaçlayan valiler ve il 

meclisleri, azınlığın sorunlarına karşı daha duyarlı olmaya, ve Müslüman kuzey 

ve Hıristiyan güney bölgeler arasında göze çarpan eşitsizlikleri çözmek için daha 

çok çaba sarf etmeye başlamışlardır. 
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1994 yılında başlayan özerk il yönetimi uygulaması, Hıristiyanlar ve 

Müslümanların yerel siyasette ve parti yapılarında daha yakin işbirliği yapmasına 

da zemin hazırlamıştır. Yunan siyasi partileri, valilik ve belediye seçimlerinde 

azınlıktan (nüfusuna orantılı sayıda olmasa da) adaylar bulup, onları merkezi 

olmayan yapılara dâhil etmişlerdir. Rodopi İl Meclisi’nin yirmi beş üyesinin onu, 

Ksanthi İl Meclisi’nin de yirmi beş üyesinin üçü Müslüman Türklerden 

seçilmiştir. 

Yerel seviyede, Azınlık kendi temsilcilerini, yani belediye meclisi 

üyelerini, belediye ve nahiye (kinótita) başkanlarını seçmektedir. 1999'dan 

itibaren küçük nahiyelerin birleştirilip (Kapodistrias yerel yönetim reformu) daha 

büyük belediyelerin oluşturulmasıyla yerel temsilcilerin siyasi statüleri 

güçlenmiştir. Ksanthi ilinde bir vali yardımcısı, bir belediye başkanı 

(Myki/Mustafçova belediye başkanı; Myki, ildeki toplam altı belediyeden biridir) 

ve dört nahiye başkanı (Thermes/Ilıca, Kotyli/Kozluca, Satres/Şinikova, 

Selero/Gökçeler) azınlıktandır. Rodop ilinde bir vali yardımcısı, üç belediye 

başkanı (Arriana/Kozlubekir, Sostis/Susurköy, ve Fillyra/Sirkeli; bu il toplam 

dokuz belediyeden oluşur) ve üç nahiye başkanı (Kehros/Mehrikoz, 

Amaksades/Arabacıköy ve Organi/Hemetli) da Müslümanlardandır. 

Yunanistan'ın diğer kesimlerinde nadir görülen bir yerel yönetim birimi 

olan nahiyelerin Trakya'da, ve de sadece Müslümanların yaşadığı yerlerde 

süregelen varlığı, bu bölgedeki yerel yönetimin eski sistemden kalan bir zaafının 

göstergesidir. Beşeri sermaye ya da proje takibi ve uygulamasında yaşanan teknik 

bilgi eksikliğinden dolayı, nahiyeler, belediyelerin aksine, AB Destek Çerçeveleri 

kapsamında sunulan kalkınma kaynaklarından yararlanabilecek durumda 

değillerdir.  

Süregelen (gerçek ya da algılanan) eşitsizliklere rağmen, il yönetimindeki 

kurumsal reformlar, kendilerine ‘Türk’ diyen Müslümanların eşit vatandaşlar 

olarak topluma entegrasyonunu amaçlayan politikada çok önemli ve kritik bir rol 

oynamıştır. Bu reformların, azınlığa yerel düzeydeki Yunan devlet kurumlarına 

karşı bir güven duygusu aşılaması bakımından da önemli bir etkisi olmuştur. 

Geçen birkaç yıl içinde valiliğin yetkililerinin kısıtlanması, bu yetkilerin 

bölge (periferia) yönetimine devredilmesi ve buna ilâveten yukarıda sözü edilen 

süper-valiliklerin varlığı, azınlığın şüpheciliğini, Yunan devletine ve çoğunluğun 

siyasi temsilcilerine karşı duyulan güvensizliği canlı tutan ‘geriye doğru’ bir 

adımdır. Sonuç olarak, yerel ve özerk il yönetimlerini destekleyen reformlar 

Trakya'da azınlığın katılımını arttırmış, yerel siyaseti demokratikleştirmiş, iki 

toplum arasında köprüler kurmuştur. Ancak, il ve belediye yönetiminin yetkilerini 

azaltma girişimleri, azınlığın güvensizliği ve şüpheciliğini güçlendirmiştir. 



EVLÂD-I FÂTİHANDAN ALÂADDİN HALVETÎ (YAYINTAŞ) 
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Sâmiha Ayverdi Hanımefendi'nin "Âbide Şahsiyetler" adlı bir kitabı var. 

Orada Yunus Emre'den bahsederken şöyle bir hâtıraya yer verir: 

"Sene 1947. Alâeddin Yayıntaş isminde Köprülü'lü inanmış bir Türk, 

Yugoslav ordusunda, Avusturya-İtalya sınırındaki bir alayda askerliğini 

yapmaktadır. Memleket henüz komünizm rejimiyle idâre edilmekte olduğu için 

hürriyet ve huzurdan mahrumdur. Bu katı rejimde, her rütbedeki birlik 

komutanının yanında, aynı rütbede bir de politik komiser vazîfe görür. Biri erlerin 

tâlimiyle uğraşır, öteki de artan zamanlarda askere Komünizm eğitimi verir. 

Günlerden bir gün, bu politik komiser genç Alâeddin'i çağırır. Bundan sonra 

Müslüman Hıristiyan ayırımı olmaksızın bütün askerlerin yemeklerinin aynı 

kazanda pişeceğini ve Müslümanların da Hıristiyanlar gibi domuz eti 

yiyeceklerini bildirir. Zâten çeşitli mahrûmiyetler içinde yaşanmaktadır. O güne 

kadar titizlikle riâyet ettiği dînî bir prensibin zedelenme tehlikesi bu genci çok 

üzer. Askerî birlikte, tek Türk olarak kendisi, yirmi altı tane de Boşnak Müslüman 

vardır. Ertesi gün Salko diye çağrılan Sâlih ismindeki Boşnak'la genç Alâeddin 

hâric, diğer yirmi beş Müslüman, verilen domuz etini yerler. 

Salko, birliğin marangozhânesinde görevlidir. Bu hâdisenin üstünden 

haftalar aylar geçer, yarı aç yarı tok, buldukları ile idâre olmaya çalışan iki 

gençten Alaeddin'in, bir gün Salko'nun çalıştığı atölyeye gitmesi îcâb eder. 

Pencerenin altına geldiği zaman marangoz Salko'nun sözleri Yûnus Emre'ye âit 

olan “Seni ben severim candan içerû” ilâhisini yanık ve tesirli bir sesle 

okuduğunu duyarak, büyülenmiş gibi olduğu yerde kalır, bir taşın üstüne oturarak 

sonuna kadar dinler. İşin garibi Salko Türkçe de bilmez. Ama gönül bilgisi 

yanında dil bilgisi bir şey midir? Bu, kulaktan kapılmış ilâhîyi gerçekten Salko' 

nun dili değil gönlü söylemektedir. O bitirince bu defa Alâeddin başka bir ilâhiye 

başlayarak içeri girer, aynı inanışa sâhip kişiler olarak kucaklaşıp ağlamaya 

başlarlar. "Ben ham sofu değilim, dervişim. Dînime özümden bağlıyım. 

Müslümanlığım onlarınki gibi küçük sıkıştırmalarla sakatlanmaz!" diyen Salko'ya 

genç arkadaşının da cevâbı aynıdır. 

O da, üç yüz küsur sene evvel Konya'dan Köprülü'ye göçüp yerleşmiş bir 

derviş sülâlesinden olduğunu söyler. Yâni ikisi de inandıklarına tam 

inanmışlardır, elbette prensiplerini ucuza pahalıya satmazlar. Kimseden korkuları 

yoktur. Çünkü kimseden bir talepleri, menfaat ve ümit beklemeleri söz konusu 

değildir."
1
 

Kimdi acaba Alâaddin Yayıntaş? Daha sonra ben İzmir'de görev yapmaya 

başladım. Değerli dost merhum Prof. Ali Haydar Bayat vâsıtasıyla Alâaddin 

Baba'yı tanıdım. Bir veya iki defa Girne caddesindeki dergâh-evine gittim. 

                                                           
*
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1 Bk. Sâmiha Ayverdi, Abide Şahsiyetler, Kültür Bakanlığı yayını, İstanbul, 1976 s. 52-56.; aynı 

eser, 3. baskı, Kubbealtı neşriyatı, İstanbul, 2001 



Kendisi bir vesile ile İlâhiyat Fakültesi'ne geldi, orada da görüştük. Emr-i Hak 

vâki olunca cenâzesine katıldım, defin merâsiminde bulundum. Daha sonra 

mânevî evlâtlarından Ferruh Çimdiker'le tanıştım, dostluğumuz yıllardır devam 

ediyor. Onun vâsıtasıyla mahdumu ve halîfesi Hasan Yayıntaş'la birkaç defa 

görüşmüş oldum.  

Ünal Şenel Bey III. Balkan Sempozyumu'nu düzenlemeyi düşünürken 

Alâaddin Baba konusunda bir bildiri hazırlar mısınız diye ricâda bulundu. Bu 

tebliğ böylece meydana çıktı. 

Balkan topraklarının fethinden sonra Anadolu'dan Rumeli'ye göç eden 

Müslüman-Türk âilelerinin soyundan gelenlere "Evlâd-ı Fâtihan" denir. Bunların 

çoğu Karaman Eyâletinden, Aksaray'dan gönderilmiştir. Alâaddin Yayıntaş'ın 

büyük dededeleri de 1630-1640 yıllarında Karaman'dan gelenler arasındadır.
2
 

BALKANLARDA HALVETÎLİK 

Türklerin Balkanlara adım atmasıyla birlikte, aynen Anadolu'nun fethinde 

olduğu gibi, çeşitli tasavvuf zümreleri de vazîfe gördü. Bunların işi daha çok 

gönüllerin fethi idi. 

Bosna Hersek'in Osmanlı idaresine geçmesinden sonra buralarda yayılan 

tarîkatlerden biri de Halvetîlik'tir. XVI. yüzyılın ilk yarısından îtibaren 

Saraybosna başta olmak üzere birçok şehirde Halvetî dergâhları kuruldu. Aynı 

şekilde Kosova ve Makedonya'da da en yaygın tarîkatlerden biri Halvetîlik'tir. 

Kosova'nın Prizren şehri Osmanlı dönemi ve sonrasında tasavvufi hayatın önemli 

merkezlerinden biridir. Koşarka'lı Şeyh Mustafa Baba'dan icazetli Şeyh Mehmet 

(v. 1754), 17. asrın sonlarında 1695'te Köprülü (Veles)'de bir Halvetî tekkesi açtı. 

Şeyh Mehmet, ilmi ve davranışlarıyla etkili oldu, mensupları çoğaldı, 

Köprülü'nün köylerinde de zâviyeler kurdu.
3
 

Alâaddin Yayıntaş, Derbend dergâhı da denen, Makedonya'nın Üsküp 

şehrine bağlı Köprülü (Veles)'deki bu tekkede 7 Ocak 1921'de doğdu. Yedi 

yaşında ilkokula başladı, ortaokul ve liseyi bitirdi. Babası Şeyh Ahmed, mânevî 

eğitimine önem verdi. Gittiği yerlere genç Alâaddin'i de götürürdü. Dergâhın ileri 

gelenleri, onun tekke terbiyesi ve irfânıyla yoğrulmasına dikkat ettiler. 

O yıllarda Balkanlar, özellikle Makedonya siyâsî bakımdan çok karışık ve 

zor günler yaşamaktadır. Bulgarların, Yunanlıların, ve Makedonların nüfuz ve 

paylaşım kavgasının tam ortasındadır.  

Genç Alâaddin 1943'te asker olur ve Bulgaristan'a gönderilir. Terhisten 

sonra rejim değişmiştir, ikinci defa askere alınır ve Hırvatistan'ın bir şehrine 

sevkedilir. Burada yazıcılık görevi yapar. Memleket Tito yönetiminde ve katı bir 
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Şeyh Mehmet 



Komünizm rejimi uygulanmaktadır. Sözlerimizin başında Sâmiha Ayverdi'den 

naklettiğimiz askerlik hâtırası işte bu döneme ait olmalıdır. 

Babası Şeyh Ahmed, dedesi Şeyh İsmail'den zengin ve etkili bir dergâh 

devralmıştı. Burası 1908'de pâdişah Sultan Reşat tarafından bir beratnâme ile 

Cuma ve bayram namazları kılınmasına izin verilen bir mekân haline geldi. 

Böylece saygınlığı arttı. Üsküp ve Köprülü bölgelerinde îtibarlı ve hürmet 

duyulan bir Halvetî dergâhı durumundaydı. Hristiyan aileler bile zor zamanlarda 

kıymetli eşyalarını ve çocuklarını bu dergâha gönül rahatlığıyla emanet olarak 

bırakırlardı. Balkan bozgunu sırasında Osmanlı askeri geri çekilirken küçük bir 

müfreze bu dergâhta birkaç gün misafir olarak kalmıştır.
4
 

Babası 1950'de vefat edince Alâaddin 29 yaşında posta geçti. Köprülü 

Halvetî dergâhının 8. şeyhi olarak irşad görevine başladı. 

Makedonya yönetim olarak o yıllarda Yugoslavya'nın bir parçası 

durumundaydı. Rejimin baskıları arttı, hayat şartları gittikçe zorlaştı. Evlâd-ı 

Fâtihan asırlar önce Anadolu'dan Balkanlara gitmişti. Târih tersine döndü; 1877-

78 Osmanlı-Rus savaşı (93 harbi) sonrası, Makedonya hâriç elimizden çıkmıştı. 

İmkân bulan Türkler ve Müslümanlar Osmanlı Türkiyesine göçtüler. Bu uzun göç 

yıllarında tarifsiz acılar ve felâketler yaşandı. 

Başlarda nisbeten rahat olan Tito yönetimi sırasında zamanla sıkıntılar 

artmış olmalı ki, genç şeyh Alâaddin Türkiye'ye gitmeyi düşünmeye başladı. 1953 

yılında turist pasaportu ile Türkiye'ye geldi, çeşitli şehirleri gezdi. Kendisi boylu 

poslu, müheykel, müşekkel, etkileyici ve karizmatik bir görünüme sahipti. 

Liderlik vasfı güçlü, becerikli ve müteşebbis biriydi. TBMM'ne gitti, zamanın 

Başbakanı Adnam Menderes ile görüştü. 

TÜRKİYE'YE GÖÇ 

Niyeti âilesi ve müridânı ile birlikte Türkiye'ye göç etmekti. Üç ay 

boyunca, hangi bölgelere yerleşirlerse uyum sağlayabilecekleri konusunda 

gözlemlerde bulundu. Memleketine döner dönmez bir program yaptı, sevenlerini 

Türkiye'ye göç için hazırladı. Bunların hemen hemen tamamı onun tâlîmatına 

uydular, 1954'ten îtibaren aralıklarla peyderpey göç ettiler ve şeyhin tavsıye ettiği 

bölgelere yerleştiler, iş güç sahibi olup çalışmaya başladılar. Bu yolla göçenlerin 

sayısı çoluk çocuklarıyla birlikte 18 bini kişi tahmin ediliyor. Bunlar arasında 

müridlik bağı olmayan hemşehrileri de vardır. 
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En sona Alâaddin Baba kalmıştır. Baskılar da artmış, pasaport almak 

hayli zorlaşmıştı. Allah'ın bir lutfu olarak bir oldu bittiyle ve kolaylıkla pasaport 

alır almaz hemen ertesi gün uçakla Türkiye'ye hareket etti, yıl 1957. 

Şeyh efendi Manisa'nın Turgutlu ilçesine yerleşti ve dergâhını burada 

açtı. Ziraati biliyor ve seviyordu, maîşetini bu yolla temin etti. Modern ziraat 

usullerini uyguladı. Üzüm yetiştirmede verimi arttırdı. Güzel meyve bahçeleri 

meydana getirdi. Turgutlu çiftçileri kendisini örnek alarak, onun 

uygulamalarından istifâde ettiler. Meyve üretiminde kalite ve miktar artışı 

sağlandı. 

Rehber insanların özelliği budur; onlar çevresindeki insanlara hem 

mânevî hem de maddî alanda yol gösterici olurlar. Alâaddin Yayıntaş'ın kimseye 

yük olmadan maddî hayatını devam ettirdiği görülür. O, başka bir çok sahici 

benzerleri gibi, "alan el değil veren el" olmaya özen gösterdi. Gördüğüm 

kadarıyla, müntesipleri de iş güç ve meslek sâhibi kimselerdir. 

Alâaddin Baba İzmir Karşıyaka Girne caddesi üzerinde bir arsa alarak ev 

yaptırdı. 1972'de Karşıyaka'ya yerleşti. Evinin birinci katındaki geniş salon bir 

nevi dergâh olarak kullanılırdı. Üç oğlu bir kızı oldu. Bunlardan Hüseyin Avni 23 

yaşında bir delikanlı iken trafik kazasında vefat etti. Büyük insanların imtihanları 

da zor olur. Şöyle bir hadîs-i şerif vardır:  

"İnsanların en çok belâya uğrayanları evvelâ peygamberlerdir, sonra 

benzerleri ve benzerleri (veliler ve salihler) gelir. Kişi dinine göre belâ ve 

imtihanlara maruz kalır. Eğer dîninde kavî ise, belâsı daha da artar. Fakat dininde 

gevşek ise ona göre musibetlerle karşılaşır. Kişiye belâlar gelir gelir de artık onun 

üzerinde hiçbir günah kalmaz."
5
  

Alâaddin Yayıntaş tam da bu hadîse uygun, kavî imanı olan biriydi. 

Evlâdının acısını metanetle karşılamayı bildi ve olgun insan örnekliğini bir kere 

daha gösterdi.
6
 

Alâaddin Baba 75 yıllık hareketli, verimli, feyizli bir ömürden sonra, 1 

şubat 1996'da Hakk'ın rahmetine kavuştu ve İzmir Çiğli Mezarlığına defnedildi. 

Kabir taşının bir yüzünde şunlar yazılıdır: "Evlâd-ı Fâtihandan ve Rumeli 

Alperenlerinden Derbent Halvetî dergâhı postnişîni Âdemü'l-fukarâ, bende-i Âl-i 

Abâ el-fakîr el aliyyü'l-Halvetî Ali Alâddin Yayıntaş (1921-1996), Türklük ve 

İslâmiyet için yaşadı. El-Fâtiha."
7
 

                                                           
5
 Tirmizi, Zühd, 57 

6 Tuğrul İnançer bu konuda şunları yazmış: "Allah kimseye evlât acısı vermesin, evlât acısı kadar 

acı bir şey yok, Allah'a sığınırız, ama efendimiz bunu tatmış. Böyle bir ümmetten bir zat, 

Resûlüllah'ı seviyorsa, "Resûlüllah bile bu acıyı tattı, bana ne oluyor" deyip büyük tesellîyi bulur. 

İzmir'de Haelvetiyye şeyhlerinden, muhâcir bir Alâaddin Yayıntaş Efendi vardı. Allah rahmet 

eylesin. Zannediyorum 24 ya da 22 yaşlarında bir oğlu trafik kazasında öldü. Seksenli yılların 

ortalarında hem baş sağlığına hem de mevlidine İzmir'e gittik grupla beraber. Tabiî evde âilenin 

diğer fertleri ağlıyor. Alâaddin Efendi hiç ağlamadı, şöyle dedi: Gözyaşı sadece ehl-i beyt-i 

Resûlüllah'a dökülür, Resûlüllah'ın çektiği acıyı bana tattırdı Allah'a şükürler olsun." Bu aşktır işte, 

buna kimsenin aklı ermez." Ö. Tuğrul İnançer ile Gönül Sohbetleri, s. 141, Sufi kitap. 
7 Askerlik dönüşü trafik kazasında vefat eden oğlu Hüseyin Avni'nin kabrine defnedilen Alâaddin 

Baba'nın kabir taşının arka yüzünde şu şiir yer alır; şiiri, koyun koyuna aynı kabirde yatmakta olan 



Yerine ilk oğlu 1959 doğumlu Hasan Şükrü Yayıntaş geçti, o sırada 27 

yaşında idi. Tarîkat silsilesi şöyledir: 

Hz. Peygamber (as), Hz. Ali, Hasan-ı Basrî, Habîb-i Acemî, Dâvud et-

Tâî, Mâruf-i Kerhî, Seriyy-i Sekatî, Cüneyd-i Bağdâdî, Mümşad-i Dîneverî, 

Muhammed Dîneverî, Muhammed Bekrî, Vecîhüddin Kadî, Ömer Bekrî, Ebü'n-

Necib Sühreverdî, Kudbeddin Ebherî, Rükneddin Sincasî, Şehâbeddin Tebrîzî, 

Seyyid Cemâleddin Tebrîzî, İbrahim Zâhid Gîlânî, Ahî Muhammed, Ömer el-

Halvetî, Mîrim Ahmed Halvetî, İzzeddin Hıyâvî, Sadreddin Hıyâvî, Yahyâ 

Şirvânî, Muhammed Bahâeddin Erzincânî, İbrahim Tâceddin Kayserî, Alâaddin 

Uşşâkî, İzzeddin Karamânî, Kasım İnegölî, Muhyiddin Karahisârî, Ramazan 

Mahvî, Mestci Ali Rûmî, oğlu İbrahim Rûmî, Debbağ Ali Rûmî, Lofçalı Ali 

Rûmî, Hüseyin Serezî, Mustafa Koşarkavî, Mehmet Baba, oğlu Osman Baba, 

oğlu oğlu İbrahim Baba, oğlu Nûreddin Baba, onun kardeşi Süleyman Baba 

(intisâbı Koşarka'yadır, hilâfeti ise Prizren'dendir), oğlu İsmail Baba, oğlu Ahmed 

Baba, oğlu Ali Alâaddin Yayıntaş, oğlu Hasan Şükrü Yayıntaş. Son şey Hasan 

Şükrü'nün intisâbı babası Alâaddin Yayıntaş'a olup hilâfeti ise onun İstanbul 

halîfesi Kerim Bayramlar Baba (v. 2003)'dandır.
8
 

KİŞİLİĞİ VE BAZI HİZMETLERİ 

Alâadin Yayıntaş tasavvuf geleneği içinde yetişmiş, Halvetî kültürünün 

iyi bir temsilcisi ve yayıcısı idi. Evlâd-ı Fâtihan rûhuna sahipti. Rumeli Türkünün 

ihtişamlı devirlerinden kalma bir asâleti, heybeti ve cömertliği vardı. Bütün 

bunlar onun şeyhliği ve tasavvufî karizmasıyla birleşince, müstesnâ bir kâmil 

insan tipi ortaya çıkar. Alâaddin Baba böyle biriydi. Bilebildiğim kadarıyla 

hizmet ve faaliyetlerini şöyle sıralamak mümkündür. 

1)Tahsil çağındaki gençlerin, üniversite talebelerinin elinden tutardı. Tam 

bir insan sarrafıydı. Gerek muhibbânının gerekse başkalarının olsun, yetenekli 

gördüğü gençleri tahsile teşvik etti; sırasında maddî destek verdi, onların sonuna 

kadar yükselmelerine ön ayak oldu. 

                                                                                                                                                 
baba-oğul için, Azerbaycan/Gence tiyatro müdürü Hilâl Mahmudoğlu kaleme almış ve Ali Haydar 

Bayat'ın tensibiyle kabir taşına yazılmıştır: 

Ben inandım, dînim İslâm, Türk babam 

Giden cisim, neslim yaşıyor, ne gam  

Bak rûhuma rûhum Müslümandır tam 

Baba oğul Türk oğluyuz, Türk'üz biz 

Mezarda da ayrılmaz sevgimiz 

İnsan ömrü yazda yağan kar gibi 

Uçup gittik garip turnalar gibi 

Fâtihayla anın bizi, var gibi 

Alâaddin bendim, soyum Yayıntaş 

Ben oğluydum ismim Hüseyin, şimdi taş 

Albayrağı kefen biçtim boyuna 

Uyuyoruz şimdi koyun koyuna 
 
8 Bk. Halvetilikten Gönüllere Mesajlar, hazırlayan: Hasan Şükrü Yayıntaş, İskete Copy, İstanbul , 

tsz. s. 193 



1992 sonrasında Türk cumhuriyetlerinden ülkemize çok sayıda öğrenci 

gelmişti. Alâaddin Baba imkânı nisbetinde onlarla ilgilendi, onlara maddî-mânevî 

destek sağladı. Ayrıca ihtiyaçlı birkaç gencin yuva sâhibi olmalarını temin etti. 

Aslında bu tür yardımlarının bilinmesini ve dile getirilmesini kat'iyyen istemezdi. 

Verdiğimiz örnekler bir şekilde çok yakınında olanlarca bilinenlerdir. 

Bir Azerbaycan seyahatinde Gence şehri tiyatro müdürü Hilal Bey'in oğlu 

Metin'i babasının izniyle Türkiye'ye getirip, Ege Üniversitesi'ne kaydettirdi. 

Bütün masraflarını ve her türlü ihtiyacını karşılayarak tahsilini tamamlattı.
9
 

Azerbaycan seyahatinde pek çok şahısla görüştü. Kendisi ziraati 

bildiğinden, bu alandaki kimselerle de fikir teâtisinde bulundu. Dönüşte Ege 

Üniversitesi Ziraat Fakültesinden zeytincilikle ilgili bir yığın kitap ve broşür 

temin ederek Azerbaycan'a gönderdi. 

O, halka hizmeti Hakk'a hizmet bilenlerdendi. Azerbaycan'ın zor 

günlerinde oraya bir kamyon dolusu gıda maddesi sevketti. Azerbaycan'ın 

muhtelif şehirlerinden Türkiye'ye gelmek isteyenlere davetiyeler gönderdi, 

onların masraflarını gidermede katkıda bulundu. 

2) Halvetî kültürüne dair bazı kitapları yayımlattı. Alâaddin Baba'nın 

belki derin bir tahsili yoktu, ama o, muhteşem bir irfâna ve müthiş bir firâsete 

sahipti. Kimden ne kadar istifade sağlanacağını bilir ve sonuç almaya çalışırdı. 

Tarîkatinin pîr-i sânîsi olan Yahyâ Şirvânî'nin (v. 1463) tertib ettiği Vird-i Settar 

adlı Halvetî evrâdını tercüme ettirip bastırdı.
10

 Ayrıca bir şerhini de 

sâdeleştirterek yayımlattı.
11

 Halvetî halifelerinden Pir Muhammed Bahaeddin 

Erzincani (v. 1464)'nin Makamü'l-Arifîn
12

 adlı kitabının basımı sağladı. 

Yahyâ-yı Şirvânî'nin en önemli halîfelerinden Dede Ömer Rûşenî (v. 

1486)'nin Divanı Azerbaycan'da bir doktora çalışması olarak hazırlanmış. Bunun 

daktilo nüshasının bir kopyasını temin eden Alâaddin Baba, eseri Türk harfleriyle 

neşre hazırlayacak birini bulmak için çaba gösteriyordu, sanırım sağlığında 

mümkün olmadı.  

Kültür ve irfan sahibi şahsiyetlerden pek çoğuyla muârefesi vardı. Süheyl 

Ünver, Ali Nihad Tarlan, Ekrem Hakkı Ayverdi, Sâmiha Ayverdi, Muzaffer 

Ozak, Nevzat Atlığ, Ahmet Kabaklı, Münevver Ayaşlı, Ali Haydar Bayat, Sâdi 

Hoşses, Mustafa kara, M. Erol Kılıç vb. gibi. 

Oğlu ve halîfesi hasan Şükrü Yayıntaş da onun bir hayrül halefi olarak 

yayın faaliyetlerini devam ettirmektedir. Alâadin Baba'nın annesinden dedesi olan 

Sükûtî Murtazâ ile ilgili iki kitabın basımını sağladı. Birincisi Şeyh Sükûtî 

                                                           
9 Bu ve benzeri hâdiseler için bk. Hilâl Mahmudoğlu, Dün Ben Musalla Taşında Yıkanırken, Aksa 

yayıncılık, İstanbul, 2005. Yazar kitabına şu ithafla başlar: "Oğlum Metin'i Türkiye'de kendi evlâdı 

gibi okutmuş olan Ali Alâeddin Yayıntaş Beyefendi'nin aziz rûhuna rahmet, minnet ve vefâ borcu 

olarak ithaf ediyorum"-Müellif. 
10 Seyyid Yahyâ Şirvânî, Vird-i Settâr, derleyen: Alâaddin Yayıntaş, Osman Yalçın matbaası, 

İstanbul, 1966.  
11 Seyyid Yahyâ Şirvânî , Vird-i Settar Şerhi, şerheden: Prizrenli Markaşaçzâde Süleyman bin 

Rüstem Efendi, Derleyen: Ali Alâaddin Yayıntaş, Taş matbaası, tsz. 
12 Pîr Muhammed Erzincanî Halvetî, Makamatü'l-Ârifîn ve Maârifü's-Sâlikîn, hazırlayan: Necdet 

Okumuş, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 1992 



Murtazâ Baba
13

, ikincisi bir yüksek lisans çalışması olan Murtazâ Sükûtî 

Divanı'dır.
14

 Ayrıca kısa kısa tasavufi sohbetlerden oluşan bir cep kitabı 

(Halvetilikten Gönüllere Mesajlar)
15

 ve Halvetilikten Gönüllere Makaleler ve 

Mânâlı Sözler adlı bir kitap yayımlamıştır.
16

 Kitap iki bölümden oluşmaktadır. İlk 

yarısında H. Şükrü Yayıntaş'ın çeşitli tasavvufi ve dînî konulardaki yazıları, ikinci 

bölümde ise genç müntesiplerin yazdığı makaleler yer almaktadır. 

3) Seyahatleri: 

Alâaddin Baba cevval ve hareketli bir kimseydi. Kültür ve irfan yolculuğu 

diyebileceğimiz bir çok seyahat yaptı. Türkiye'nin hemem hemen her yerini, her 

şehrini gezip gördü. Özellikle, kıyıda köşede bile olsa, nerede bir türbe, yatır, 

târihî mekan varsa; araştırdı, buldu, ziyâret etti ve niyazda bulundu. 

Türkiye dışında gittiği yerler: Irak, Afganistan, Azerbaycan, 

Kazakistan'da Ahmed Yesevi, Kazan, Tuva, eski Yugaslavya, Arnavutluk, 

Avusturya, Almanya, Fransa, Belçika, Hollanda ve Rusya. Bu seyahatlerin çoğu, 

şimdiye göre daha zor şartlarda ve zamanlarda oldu. 

Alâadin Baba'nın gezileri sadece turistik amaçlı değildi, asıl gayesi 

mânevî zevkti, kültür ve irfandı, bu vasıflara sâhip insanları arayıp bulma, onlarla 

görüşmekti. Halvetî büyüklerinin, Ehl-i Beytin ve tâkipçilerinin, tasavvuf 

erbâbının türbeleri ve hâtıraları asıl onun ilgisini çeken yerlerdi. 

Alâaddin baba 1989 sonunda Pîr-i sânî Yahyâ Şirvânî'nin türbesini ziyâret 

için iki adamıyla birlikte Azerbaycan'a gitti. Yanında bulunanlardan sadık dervişi 

Ferruh Çimdiker'in (d. 1936) anlattıklarından özetleyerek bu seyahate âit bâzı 

intibâlar sunalım: 

Henüz Azerbaycan bağımsızlığına kavuşmamıştır ve doğrudan hava yolu 

seferleri de yoktur. Eyüp'ten çıkıp 1400 km yol kat ederek Hopa'ya varırlar. Sarp 

sınır kapısından Gürcistan üzerinden geçerek Bakü'ye ulaşırlar. Şirvanşahlar 

Sarayı diye anılan ve müze haline getirilmiş yere giderler. Müze görevlisi 

                                                           
13 Mustafa Özdamar, Şeyh Sükûtî Murtaza Baba, Kırkkandil yayını, İstanbul, 1997 
14 Nurgül Özcan, Sükûtî Divanı, İnceleme-Metin, Arı matbaacılık, İstanbul, 2011. Buradan bir şiir 

şöyledir (s.159): 

Mevlâm senin cemâline âşıkların hayrân imiş 

İrgür bizi kemâline lâyık olan irfân imiş 

 

Hubb-i sivâ olmayalım nefs bahrine dalmayalım 

Benlik nifakta kalmayalım nâra bâis evtân imim 

 

Aşk yolunu göster bize âsân ile varam size 

Her yokuşu sen kıl düze senden kerem ihsân imiş 

 

Meydan senin devrân senin her hâl ile cihân senin 

Bu varlığım her ân senin meğer cümle cânân imiş 

 

Âriyettir bu cismimiz her dil okur bu ismimiz 

Derviş Sükûtî her birimiz tebdîl olur yalan imiş 
15 İrtibat adresi: İskete Copy, İstanbul, tarihsiz. 
16 Hasan Şükrü Yayıntaş, Halvetilikten Gönüllere Makaleler ve Mânâlı Sözler, basım yeri ve tarih 

yok. 



Meryem Hanım çok ilgi gösterir. Hz. Pîr'in türbesini ziyâret ederler. Orayı çok 

bakımsız ve karanlık bulurlar, üzülürler. Alâaddin Baba ilgililerle görüşür, 

türbenin onarımı için anlaşırlar, masrafları Alâaddin Baba gönderceketir. 

Birkaç sene sonra bir Türk televizyonu Bakü'de Yahyâ Şirvânî türbesi 

önünde çekim yapmaktadır. Röportaj sırasında Meryem Hanım anlatır: "Daha 

önce buradaki zat biliniyordu fakat hiç ilgi yoktu. 1990 senesinde İzmirli Alâadin 

Baba buraya geldi, tâmirine katkıda bulundu ve bu zâta karşı alâka arttı. Kendisini 

buradan şükranla selâmlıyorum."  

O seyahat sırasında Alâaddin Baba Halk Cephesi lideri ve daha sonra 

cumhurbaşkanı olacak olan Ebülfez Elçibey'le de görüşür. Elçibey kendisini 

kapıda karşılar ve çok ilgi gösterir. Ziyâret sebebini sorar, akrabalar falan mı 

vardır, der. "Yahyâ Şirvânî hazrertlerini ziyârete geldik" cevâbını alınca Elçibey 

duygulanır, ayağa kalkar: "Siz erbâb-ı tasavvuf olan gönül erlerindensiniz" der. 

Ağlayarak Alâaddin Baba'nın ısrarla elini öpmek ister, o da elini vermek 

istemeyince yalvaran bir sesle der ki: "Lütfen müsâade edin, bu fırsatı bir daha 

bulamam, beni mahrum etmeyin. Çok mutluyum, bize bu güzel ânı yaşattınız. 

Türk'ün Türk'ten başka dostu yok. Allah sizden râzı olsun. Ne olur bize dua 

buyurun, buna çok ihtiyacımız var. İnşallah çok yakında hürriyetimize 

kavuşacağız, o vakit sizleri buraya biz dâvet edeceğiz. Burada istediğiniz yere 

mekân yapalım, sofranızı burada da açın, aç olan bizleri de gıdalandırın. Ne 

hizmet düşerse yapmaya hazırız."
17

 Çok duygulu ve mutlu bir tablo oluşur. 

Alâaddin Yayıntaş Türkiye'den getirdiği bir bayrağı hediye eder, bunun bir 

yüzünde Türk bayrağı, öteki yüzünde Azerbaycan bayrağı vardır. Geç vakit 

ayrılırlar. 

Bunların bizzat şâhidi olan Ferruh Çimdiker sonrasını şöyle anlatır: "Biz 

Azerbaycan'a giderken 15 günlük papasport ile gitmiştik. Onlara bu az geldi, 

pasaportlarımızı 15 gün daha uzattılar. Bu ikinci sürenin henüz beşinci 

günündeydik. Akşam yine uzun sohbetler oldu, yattık. Sabah erken kalktığımda 

Alâddin Baba fakîre işaret etti, usulca yanına vardım. "Bavulları topla gidiyoruz" 

dedi. Hemen valizleri hazırladım. Sabah kalkınca ev sahipleri telaşlandı: "Ne 

oldu, daha on gününüz var, niçin hazırlandınız, yoksa hizmette bir kusurumuz 

oldu da sizi üzdük mü?" diyorlardı. Alâaddin Baba; estağfirullah, üzmek ne 

kelime, çok teşekkür ederiz. Allah sizden razı olsun. Fakat ne olur mâni olmayın 

biz gidelim, dedi. Yola çıktık, nihayet Sarp kapısından Türkiye'ye geçtik. Hopa'da 

bir lokantada oturuyorduk, karşımdaki televizyon Bakü'yü gösteriyordu. Bakü 

yanıyor, Rus tankları mermi yağdırıyordu. Bu manzara fakîri dehşete düşürdü. 

Biz şu an orada olsa idik, ne olurdu acaba hâlimiz?" 

                                                           
17 Ebülfez Elçibey 1938'de Nahçıvan'da doğdu. Azerbaycan Devlet Üniversitesi Doğu Dilleri 

Arapça bölümünü bitirdi. 1970'lerden itibaren ülkesinin bağımsızlığı için çalışmaya başladı. Bu 

yüzden birkaç defa hapislik yaşadı. 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi'ni kurdu, Sovyetlerden 

bağımsızlık kazanmak için mücadele verdi, sonunda 1991'de ülkesi bağımsızlığına kavuştu. 7 

haziran 1992'de Azerbaycan'ın ikinci cumhurbaşkanı seçildi. Rusların da desteklediği kirli siyasi 

manevralar sonucu, cumhurbaşkanlığını Haydar Aliyev'e devretmek zorunda kaldı. 22 ağustos 

2000'de, 62 yaşında iken, tedavi gördüğü Ankara'da vefat etti. 



Azerbaycan'ın yakın târihine bakınca bu hâdise ayan beyan görünür: 

"Halk cephesi taraftarlarının her geçen gün çoğalması ve yapılacak seçimlerde 

çoğunluğu alma ihtimalinin belirmesi üzerine Moskova yönetimi, Bakü'de 

Ermenilere yönelik saldırıları ve iki cumhuriyet arasındaki gerginliği gerekçe 

göstererek, ocak 1990'da ağır silâhlarla Bakü'ye kanlı bir müdâhalede bulundu."
18

 

Sonuç olarak Balkanların mümtaz Evlâdı, tasavvuf ahlâkı ve Türklük 

şuuruna sâhip olan Alâaddin Yayıntaş, Makedonya'da başladığı irşad, kültür ve 

hizmet faaliyetini, 1957'den îtibaren 40 yıla yakın Türkiye'de devam ettirdi. 

Turgutlu'da modern ziraat usulleriyle çevresine örneklik etti. İstîdatlı gençlerin 

tahsîline, iyi yetişmelerine maddî-mânevî destek oldu. Halvetî kültürüne ait 

eserlerin yayımlanmasını sağladı. Türkiye içindeki ve dışındaki mânevîyat 

merkezlerini ziyâret etti. İlim, kültür ve irfan sâhipleriyle dostluklar kurdu. 

Azerbaycan'da Yahyâ Şirvânî hazretlerinin türbesinin onarılmasını sağladı. Tabii 

ki asıl önemli yönü, onun mânevî misyonudur. Ahlâkî-mânevî olgunluk yolunda 

bir çok cana rehberlik etti. Rûhu şad olsun. 

Bu tebliğin hazırlanmasında, kitap ve fotoğrafların temininde, fazîletli 

insan Ferruh Çimdiker'in ve onun delâletiyle tanıdığım Hasan Ali Başarıcı'nın 

yardımlarını gördüm. Kendilerine müteşekkirim. İstifâde edilen kitap ve 

malzemeler şunlardır: 

1) Sâmiha Ayverdi, Âbide Şahsiyetler, 3. baskı, Kubbealtı neşriyatı, 

İstanbul, 2001 

2) Ferruh Çimdiker'in şifahî ve yazılı notları. 

3) Halvetîlikten Gönüllere Makaleler ve Mânâlı Sözler, hazırlayan: Hasan 
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BALKAN SAVAŞI’NDA BİR İTTİHADÇI: 

DR. BAHAEDDİN ŞAKİR BEY 

 

Mehmet DOĞAN

 

Trablusgarp Savaşının Osmanlı Devleti’ni mali ve askeri bakımdan zor 

duruma düşürdüğü bir dönemde, Balkan devletleri bu fırsattan istifade ederek 

bütün Rumeli topraklarını aralarında paylaşmak için anlaşmaya varmaya 

başlamışlardı. Önce Bulgar-Sırp ittifakı sonra da Bulgar-Yunan anlaşması 

sağlandı. Kısa bir süre sonra da Karadağ-Sırbistan ittifakıyla Balkan birliği 

tamamlanmış oldu. Bu arada Arnavutluk ayaklanması bölgeyi karıştırmaya yetti. 

Karadağ-Sırbistan ittifakının imzalanmasından iki gün sonra, 8 Ekim 1912 yılında 

bölgenin en küçük ülkesi olan Karadağ, Osmanlı devletine savaş ilan etti. 

Müttefik ülkeler 13 Ekim’de İstanbul’a bir nota vererek bazı isteklerde 

bulundular. Osmanlı devleti bu notaya karşılık olarak savaş ilan etti. 17 Ekim’de 

Sırbistan ve Bulgaristan’ın, 19 Ekim’de de Yunanistan’ın Osmanlı Devleti’ne 

savaş ilan etmesiyle savaş başlamış oldu.
1
 

Aslında Osmanlı Devleti hazırlıksız yakalandığı bir ortamda derhal 

seferberlik ilan ederek bir taraftan da gerekli hazırlıklarını yapmaya çalıştı. 

Yukarıda da ifade ettiğim üzere Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı’na ekonomik 

bakımdan olduğu gibi, askeri, siyasi, toplumsal ve psikolojik bakımdan da büyük 

zorluklar içerisinde girdi. Osmanlı ordusu en temel ihtiyaçlarından ve çeşitli 

lojistik destek unsurlarından mahrum olmasının yanı sıra, sıhhiye teşkilatında da 

çok büyük sıkıntılara içindeydi. Esasen Osmanlı Harbiye Nezareti, sağlık 

hizmetleri için de gerekli ödenekleri tahsis etmemişti. Bu durumda devreye, 

ordunun sıhhiye teşkilatı yanında, Osmanlı Hilâl-i Ahmer Cemiyeti de devreye 

girerek, orduya her türlü desteği sağladı.
2
 Bu çerçevede; Cemiyet, savaş çıkmadan 

iki hafta önce 27 Eylül 1912’de Reis Hüseyin Hilmi Paşa başkanlığında bir 

toplantı yapmıştı. Yapılan toplantıda cemiyetin muhtemel bir savaş halinde nasıl 

hareket edeceği konusu üzerinde durulmuştu
3
 ve 27 Eylül 1328 (10 Ekim 

1912)’de

 yapılan toplantıda da cemiyetin öncülüğünde savaş sırasında toplanan 

yardım ve hediyelerle, lüzumlu görülen yerlerde hastaneler kurulması kararına 

varıldı. İstanbul’da 400, Lüleburgaz’da 150, Selanik’te 200, Edirne’de 200, 

                                                           
 Yrd. Doç. Dr., Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü 
1 Mesut Çapa; Balkan Savaşı’nda Kızılay (Osmanlı Hilâl-i Ahmer) Cemiyeti,OTAM, S.1, 1990, 

s.89., Syed Tanvir Wasti; The 1912-1913 Balkan Wars and Siege of Edirne, Middle Eastern 

Studies, v. 40, s.4, July 2004. s. 59. (Wasti, Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş açtığı tarih olarak 

9 Ekim 1912 olarak zikreder.) Hikmet Öksüz; Osmanlı Devleti’nin Birinci Dünya Savaşı Öncesi 

Balkanlarda Yaşamış Olduğu Süreç, Osmanlı, C. 2., Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 1999. s.487.  
2 Zekeriya Türkmen, Balkan Savaşlarında Hilâl-i Ahmer Cemiyeti’nin Osmanlı Ordusuna Yönelik 

Hizmetleri, Belleten, c.LXVIII, s. 252, Ağustos 2004. s.485-486 
3 Türkmen, s.495. 
 Cemiyetin hastaneler kurulması için yaptığı toplantı tarihi 27 Eylül 1328 (10 Ekim 1912) olduğu 

Salnâmenin 112 sayfasında belirtilir. Ama Belge 131.4’de Bahaeddin Bey’in detaylı bir 

mektubunun tarihi 25 Eylül 1328 (8 Ekim 1912) olarak görülür. Demek ki Bahaeddin Bey, bu 

yapılan toplantıdan daha önce Edirne’ye gitmiştir. 



Üsküp’te 150, İşkodra, Yanya, Manastır ve Alasonya’da 100’er yataklık birer 

hastane tesis edilmesine karar verildi. 

 

 
Dr. Bahaeddin Şakir Bey 

 

 

Bahaeddin Şakir bir doktordu. Askeri Tıbbiye’den mezun oldu. Fakat 

tıptan daha çok siyasetle ilgilendi. II. Abdülhamit dönemindeki siyasi 

faaliyetlerinden dolayı Paris’e kaçtı. Orada cemiyetin yayın organı “Şura-yı 

Ümmet” Gazetesi’nin sorumluluğunu üstlendi. Balkan savaşı esnasında da asıl işi 

olan doktorluk mesleğini icra etme fırsatını buldu. Bu çerçevede de, Edirne’de 

kurulacak hastaneye Sertabib olarak Dr. Bahaeddin Şakir Bey, Eylül ayının son 

günlerinde daha savaş başlamadan önce murahhas olarak Edirne’ye gönderildi
4
 ve 

İstasyon civarında bulunan Küçük Zabitân Mektebi’nin 300 yatak kapasiteli 

Hilâl-i Ahmer Hastanesi olması
5
 Bahaeddin Şakir Bey tarafından uygun görüldü 

ve hastanenin diğer personeli şu şekilde oluşturuldu. 

                                                           
4 Osmanlı Hilâli-i Ahmer Cemiyeti 1329-1331 Salnamesi, İstanbul, Ahmet İhsan ve Şürekâsı 

Matbaası, Tarihsiz. s. 150-151. 
5 Salnâme, s.151, Aslında Edirne’de bir askeri hastane, belediye hastanesi ve bir de Fransız 

hastanesi vardı. Seferberlikle birlikte bu hastanelerin kapasitesi de artırıldı.(Türkmen, s.509) 



 
Edirne Hiâl-i Ahmer Hastahanesi Heyeti (Salname, s.377) 

Belge 131-1

 

Edirne Hilâl-i Ahmer Hastanesi 

Sertabib Bahaeddin Şakir  Eczacı Mehmed Kemal Efendi 

Operatör Fikri Paşa   İdare Memuru Neşet Bey 

Muavin Operatör Selahaddin  Vekilharç ve Anbarcı Murad Bey 

Muavin Operatör Nureddin  Bir Tabib-i Müdavî Selahaddin 

Kelest Bey 

(Baş) hastabakıcı (Sıhhiye Zabiti) Asistan Mehmed Rüşdi Efendi 

Baş hastabakıcı (Sıhhiye Zabiti) Asistan Yakop Samuel Efendi 

(Baş) hastabakıcı Mehmed Sıdkı Efendi (Tıp Fakültesi son sınıf 

talebesinden) 

(Baş) hastabakıcı Mehmed Ekrem Efendi (Tıp Fakültesi talebesinden) 

Hastabakıcı Mehmed Bekir Efendi (Hukuk Mektebinden) 

Hastabakıcı Mehmed Tevfik Efendi (Hukuk Mektebinden) 

Hastabakıcı Mehmed Kadri Efendi (Süvari Dairesi Mütekaidlerinden) 

Hastabakıcı Ahmed Cemaleddin Efendi 

Hastabakıcı Mehmed Halid Efendi 

Hastabakıcı Mehmed Tevfik Efendi 

Hastabakıcı Bekir İlhami Efendi (Küçük Sıhhiye Mektebinden) 

Hastabakıcı Süleyman Mehmed Efendi (Küçük Sıhhiye Mektebinden) 

Hastabakıcı Mahmud Celaleddin Efendi (Küçük Sıhhiye Mektebinden) 
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Hastabakıcı Ohonnes Papasyan Efendi (Küçük Sıhhiye Mektebinden) 

Hastabakıcı Mıgırdıç Artin Efendi (Küçük Sıhhiye Mektebinden) 

Bu memurin 100 yataklı hastane için olup, 200 yatak için tezyid-i 

lazımgelen memurlar şunlardır: 

İkinci Tabib-i Müdavî Sami Bey  Bir Muavin Tabib 

Bir Eczacı    Bir Kâtip 

Bir adet Hastabakıcı   2 Meydancı 

Vekilharç Muavini   Bir Havancı 

 

Bahaeddin Şakir Bey, hastanenin gerekli malzemelerini temin için 

çalışmaya başladı ve bazı sıkıntılara göğüs germek zorunda kaldı. Bu sıkıntılarını 

ve hastanenin kurulacağı yerin tespiti hususunda, Cemiyet Başkanı Hüseyin Hilmi 

Paşa’ya gönderdiği mektupta detaylı bilgiler verdi. 

Belge 131.4

 

 

Muhterem Efendim Hazretleri, 

Hilâl-i Ahmer hastanesi olmak üzere birçok emâkini ve mesâkini gezdim. 

Bunlar meyanında en münasip Islahhaneyi dolaştım. Bu hususta Reis Paşa’ya 

telgrafla arz-ı malumat eylemiştim. Fakat bilahare Sanayi Mektebi’nin cihet-i 

askeriyece işgal edilemeyeceğini beyan edilmekle bize aher bir mahallin intihabı 

teklif edildi. İstasyon civarında ve muhasaradan az müteessir olacak bir mahalde 

Küçük Zabit Mektebi teklif olundu. Kumandanla beraber gittik gezdik. Muntazam 

bir binadır. 300’den fazla hasta istiap edebilir. 400’den fazla karyola müteaddid 

koğuşları mevcuttur. Muntazam alafranga bir matbahı mevcut olduğu gibi, 

hamam, çamaşırhane vs. gibi müştemilatı hâvîdir. Gaz ve çıra ile tenvir edilmiş, 

sobaları kurulmuş olup bir odanın ameliyathaneye kalbi için lazımgelen 

tertibattan birkaç mahallin badanasından başka, hemen bir eksiği yok gibidir. 

İstasyon karşısında olmak itibariyle hastaların sevki hususunda büyük bir suhulet 

mevcûddur. 

Belge 131/4.1 

Karyolaların ön minderi mevcut olduğu gibi şilteleri de vardır. Ancak bu 

şilteler hasta için pek münasip değildir. Binaenaleyh şiltelerin buraca imali 

elzemdir. Pamuk için vukubulan iş’ar üzerine piyasada ancak 1000 kilo pamuk 

buldurulabilmiştir. Pamuk-ı orta fiyatı 9 kuruş imiş. Bu miktar beher şilte ve 

yastık için 9 okka olmak üzere 109 yatak için kâfidir. Mütebâkisi için ise, bir 

yapağı istimali mecburidir. Yün şilteler pamuktan daha iyi ise de, fiyatça galîdir. 

Yünün okkası 15 (krş) deniyor. 

Şehsuvar Efendi’yi burada istihdam ediyorum. Deftere kayıt buyurunuz. 

Ameliyathanenin inşaatı ve bilhassa şiltelerin imali için lazımgelen emir ve 

krediyi. telgrafla bildiriniz ki hazır bulalım. Bulgar hududu buraya ancak 4-5 saat 

mesafede bulunmak ve ilk muharebede Edirne’ye kadar gelebilmek ve şehri taht-ı 

muhasaraya alabilmek ihtimallerine binaen vesait ve etibba bir an evvel tayin ve 
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i’zâmları münasiptir. Bahusus Operatörlerin şimdiden burada bulunması pek 

muvafıktır. ………. göndermeği unutmamak lazımdır. Hâlihazıra nazaran buraca 

pek fazla tezkireye lüzum yoktur. Mikdar-ı münasib tamga-yı Hilâl-i Ahmer kağıt 

ve zarfları, tayinat cedvelleri irsalini rica eylerim. 

Belge 131/4.2 

HAC hastegânı için verilecek muayyenatın cinsi, miktar ve envaına ait 

tabela ve liste Heyet-i Fenniye tarafından tayin ve takdir buyrulur ise muvafık 

olur. zan eylerim. Ben burada Hastahane-i Askeri tabelasını gördüm. Eski 

tabeladır. Halihazırda bazı tadilat icrası muvafıktır. 

Hastalarımızı bahusus birçok kan kaybetmiş, hırpalanmış mecruhlarımızı 

iyi bilmek mecburiyetindeyiz. Herhalde bu hususta Heyet-i Fenniye’nin bir karar 

ittihaz eylemesi pek muvafıktır. Avrupa HAC’ları tertibat ve tayinatı ya aynen 

veya tadilen kabul eylemek muvafıktır. zan eylerim arz-ı tâkibat eyler ve bir an 

evvel cevaplarınızı intizar eylerim. 

Dr. Bahaeddin 

25 Eylül 1328 

Adres: 

Rumeli Oteli 
 

İstanbul’dan yatak, çamaşır vs. hastane malzemesi tedarik ve temin 

edilmişse de tren hattının hasar görmesi sebebiyle bunların Edirne’ye 

gönderilmesi mümkün olmadı. Bahaeddin Şakir Bey’e Osmanlı Bankası 

aracılığıyla gönderilen 2000 liralık para ile Edirne’den hastane malzemelerinin 

tedariki ve sağlık personelinin temini hususunda yetki verildi.
6
 Bu çerçevede 

Bahaeddin Şakir Bey faaliyete girişti ve durumu Reis Paşa’ya bir mektupla 

bildirdi.  

Belge 131.7

 

HAC Müfettiş-i Umumiliği Canib-i Âlisine 

Muhterem Efendim hazretleri,  

Muhâberat-ı telgrafiyenin ne derecelere kadar düçar tehir eylediği sizce 

de malumdur. Binaenaleyh Reis Paşa hazretleri tarafından Operatör için 

vukubulan iş’arı telgrafınla verebilmeyi mektupla beyan eylemeği münasib 

görüyorum.  

Olabilirse posta telgraftan evvel vâsıl olur.  

1-Burada tekmil Edirne için Osman Efendi isminde bir tek Operatör 

vardır. 5000 yatak üzerine müretteb askerihaneleri için guzâtın ne kadar 

kifayetsiz olduğu müberhendir. Bundan maada gurebay-ı müslimin hastanesi 

Operatörü Salih Bey etıbba-i me’zuneden bulunmak itibariyle Gümülcine fırkası 

ile burada bulunuyor. Sıhhiye bölüğü müdüriyetine verilmiş. Bit-tab’ 

mûmaîleyhin mevki’i bir taburdan ziyade hastane olacağına şüphe yoktur. Ma’a-

                                                           
6 Salnâme, s.151, Zühal Özaydın; Balkan Savaşı ve Muhasarada Edirne’de Sağlık Hizmetleri, 

Edirne: Serhatteki Payitaht (haz. Emin Nedret İşli-M. Sabri Boz), YK yayınları, İst. 1998.,s.283. 
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mâfih bunlar da bendenizce kâfi derece îfa-yı vazife edemezler. Buraya muallim 

derecesinde bir Operatör lazımdır. Papa, Teze?, Orhan Beyler gibi. 

 2-Katiyyen röntgen cihazına kat’î ihtiyacı vardır. Bunsuz “şirurji döker” 

pek tesadüfi icraat olur. Edirne hastanelerinde bir adet mezkur cihazdan var. 

Fakat biz dahili şehirdeki hastanede bir saatten ziyade mesafedeyiz. Gazetelerde 

müteharrik bir röntgen cihazı olan bir Hıristiyan vatandaşın arz-ı hürmet itmekte 

olduğunu görmüştüm. Herhalde bir çaresine bakılmak lazımdır. 

3-Pamuk mübayaa ve şilte ihzârına ait telgraf ancak ertesi gece vasıl 

olmuş bulunmak itibariyle dün belediye vasıtasıyla mübayaada bulunduk. (burada 

her şey sağ para üzerinedir yani lira 100….) 9 kuruştan pamuğu, 12,30’dan 

yapağıyı mübayaa ettik. Pamuk orta Adana’dır. Fakat yapağı son derece güzel ve 

yıkanmıştır. Bu sebeple 1000 kilo yapağı 600 kıyye pamuk mübayaa eyledik. 400 

metre 6,20 kuruştan şiltelik keten mübayaa ettik. Biçdirüp i’aneten dikilmek üzere 

evlere dağıttık. Bu akşam hazırlanacaktır. 400 metre daha keten mübayaa 

edeceğiz. 

 4-Damı aktarttım. Tekmil tıkanmış lağımları açtırttım. Koğuşların zemini 

çifte kat yağlı boya ile telvin ettiriyorum. Badanaları ikmal olunmak üzere su 

borularını tamir ettiriyorum. Gaz boru ve makinesini düzelttirdim. 

Ameliyathaneyi ihzar ettiriyorum. Ameliyathane ve iki pansuman odasının 

zeminlerini muşamma ile tefriş ettirdim. Ameliyathane mermer sıva ile sıvanacak 

halde yağlı boya (ile) telvin edilecektir. (260) yığın kırık cam taktırdım. 

 

Belge 131/7.1 

 5- Posta ile size (Fazlı Necip Bey namına) bir kutu içinde havagazı fitili 

ve şişelerin beherinden ikişer numune gönderdim. Lütfen süratle numuneleri 

vecihle bulup irsal buyurunuz. 

Keza Nedim Bey ismindeki zâtı elçi göndererek bazı şeyler talep etmiştim. 

Onları dahi tedarik buyurarak süratle gönderiniz. Bilhassa ameliyathaneye 

kurulacak iki porselen mustatilü’ş-şekl duvara rapt edilecek küvet (büyük 

hacimde) iştira (satın alma) buyurup irsal ediniz.  

6-Otoklav, ameliyat masası, su kaynatmak için büyük bir bakır semaver 

göndermeyi elbet feramuş buyurmazsınız. 

7-Mekteb-i Hukuk talebesinden Hamdi Efendi isimli bir talebe bize 

müracaatla meccanen (boğazı tokluğuna) arz-ı sanat etti. İstihdam ediyorum. 

Amelelere nezaret, hatta gerek kendisi ve gerek beraberindeki Şehsuvar’a 

boyacılık dahi ettiriyorum. Son derece iktisada ve mübayaatda aldanmamağa 

gayret ediyorum. Tekmil-i mübayaat, tamirat, telvinat vs vs. şimdiye kadar henüz 

250 lirayı tecavüz etmedi. Kâffe-i mübayaatı belediye vasıtasıyla yaptırıyorum. 

Keza amele ücretlerini onlar takdir ediyorlar. Mamafih usta amele ücreti pek 

galîdir. Zira hizmet edecek hemen kimse kalmamış gibidir. Binecek araba yok. Bu 

suretle fiyatlar son derece yüksektir. Sabahtan beri hallaçları bekliyorum. 

Belediye henüz miktar-ı kâfi tedarik edip gönderemedi. Katiyyen ümit ederim ki, 

Teşrin-i Evvel’in 4. günü her şeyi ihzar ve ikmal eylerim. 



8-Matbah takımımız gayet mükemmeldir, yalnız tevzi’ karavanaları ile 

tabak, çatal, bıçak vs gibi edevata lüzum vardır. Bit-tab’ ………haklarıda 

unutulmaz. Muşammaları ve yağlı boya zeminler tathir idip ya “balamekanik.” 

veya kıl saplı fırçaların irsalini Nedim Bey vesatatıyla rica eylemiş idim. 

İhtirâmât ve ta’zimât iderim 

 

Edirne HAC Hastahaneleri Sertabibi 

Bahaeddin 

 

Bahaeddin Şakir Bey, hastanenin bütün işlerini 17 Ekim 1912 günü 

itibariyle halledeceğini ve hastaneyi hizmet verir hale getireceğini ifade ediyor. 

Savaşın şartları ağırlaştıkça hastane hakkında ayrıntılı raporların alınması 

mümkün olmamış, yalnız telsiz telgraflarla bazı bilgiler alınabilmişti. İşte o 

telgraflardan birinde Bahaeddin Şakir Bey, 17 T. Evvel 1328 (30 Ekim 1928)’de  

Karyola, çamaşır, yatak vs. gibi levazım ve eşyaya artık ihtiyacım 

kalmadı. Kısmen iane, kısmen iştira’ suretiyle temin ettim. Fahriyen ibraz-ı 

hizmet ve insaniyet eden altı şivester tedarik eyledim. Kâtip, aşçı, kapıcı her şeyi 

buldum. Hastanemiz muntazaman ifay-ı vazife eyliyor. Büyük hizmet-i ibraz 

ediyor.
7
 

 Demek suretiyle hastanenin durumu hakkında bilgi vermektedir. 

Bu arada Osmanlıların harp planı, seferberlik tamamlanıncaya kadar 

Bulgarları mümkün olduğu kadar oyalamak, az kuvvetle çok kuvveti tutmaktı. 

Osmanlı kuvvetleri, Cisri Mustafapaşa demiryolu köprüsünü geçerek Edirne’ye 

çekiliyor ama Bulgarlar birkaç noktada, Edirne-Kırklareli hattından hududu 

geçiyorlardı. İkmal işleri bitmeden burada görev yapan şark ordusunun, 

Kırklareli-Poloz-Petre hücumu kısa bir muharebeden sonra mağlubiyetle bitmiş, 

ordu da Vize-Lüleburgaz hattına çekilmeye mecbur kalmıştı. İşte bu çekilişte 

Edirne kuşatmasının da başlangıcı olmuştu.
8
 6 kasım 1912 akşamı düşmanın ilk 

taarruzu başladı ve 9 Kasım 1912 günü itibariyle Edirne, Bulgar orduları 

tarafından kuşatılmıştır.
9
 

Artık hastane vazifesini yapmakta, hastaneye gelen-giden hasta yaralı 

sayısı hakkında bilgiler verilmekte, uluslararası sözleşmeler yani Cenevre 

Sözleşmesi Bahaeddin Bey tarafından hatırlatılmakta ki sözleşmeye göre; hastane 

ve diğer insaniyete yardım kuruluşları saldırılardan masun tutulacak yerler 

arasında yer almaktadır
10

 ama bu dikkate alınmaksızın hastane etrafına gülleler 

ve mermiler düşmektedir.  

 

                                                           
7 Salnâme, s.151 
8 Nazmi Çağan; Balkan Harbinde Edirne (1912-1913), Edirne Edirne’nin 600. Fetih Yıldönümü 

Armağan Kitabı, TTK, Ankara, 1993. s.201. 
9 Richard C. Hall, Balkan Savaşları 1912-1913 I. Dünya Savaşı’nın Provası, çev. M. Tanju Akad, 

Homer Kitabevi, İst., 2003. s. 55., Osman Nuri Peremeci, Edirne Tarihi, Resimli Ay Matbaası, 

İstanbul, 1940. s. 34. 
10 Türkmen, s.509. 



Belge 131-30

 

Deersaadet’de Hilâl-i Ahmer Merkez-i Umumisi Riyâsetine 

1- Düşman şehri bombardıman ederek emâkin-i sıhhiye düçar-ı hasar 

olmuş ve şubemiz dahi tahrip edilerek şehir haricinde emâkin-i askeriye ve 

müştemilat-ı istihkâmiye ile temas ve alakası olmayan esamisi hastanemize nakil 

olunmuştur. Buraya dahi mermi atılıyor ise Cenevre muahedesine


 kasd-ı 

tecavüz demek olacağından bu hususta Cenevre merkez komisyonu nezdinde 

teşebbüsat-ı şeria ilgası 

2-şimdiye kadar hastaneye 650 mecruh girerek 30’u vefat etmiş 240 el’an 

hasta bulunup mütebakisi şifayab olmuştur. 

3- 1800 lira nakit ve iki aylık erzak mevcuddur.  

 

16 Teşrin-i Sani 1328 

Edirne Hilâl-i Ahmer Hastahaneleri Sertabibi 

Bahaeddin 

 

Savaşın başlangıcından 16 Kasım 1912 yılına kadar, 650 yaralı hastaneye 

getirilmiş bunların 30’u vefat etmiş ve 240 yaralı hastanede tedavi altındadır. 

Masrafları için kâfi miktarda para ve iki aylık da erzaklarının mevcut olduğu 

Bahaeddin Şakir Bey tarafından ifade edilmektedir. 

Bahaeddin Şakir Bey’in ertesi günü yazdığı telgrafta ise, düşman 

mermilerinin hastanenin 50 metre yakınına kadar düştüğü, bu durumun 

konsoloslara gösterildiği ve mermi tanelerinin de muhafaza altına alındığı 

bildirilmektedir. 

Belge no: 131-32

 

 

Dersaadet Hilâl-i Ahmer Riyâsetine,  

Bugün düşman mermiyatı hastanenin 50 metre yakınına kadar düşmüş ve 

isabet noktaları konsoloslara gösterilmiştir. Toplanılan daneler de mahfuzdur. 

8 Teşrin-i Sani 1328 

Edirne Hilâl-i Ahmer Hastahaneleri Sertabibi 

Bahaeddin 

 

                                                           
 Türk Kızılayı Derneği Arşivi, Klasör no:131.30 
  Savaşın asker ve siviller üzerindeki yıkımını hafifletmek gayesiyle, 1864-1949 arasında 

İsviçre’nin Cenevre şehrinde imzalanan bir dizi milletlerarası sözleşme. Milletlerarası Kızılhaç 

komitesinin çabası ve bu teşkilatın kurucusu Henri Dunant’ın önayak olması sonucu ilk Cenevre 

Sözleşmesi 22 Ağustos 1864’te imzalandı. Bu sözleşmeyle, yaralı ve hasta askerleri tedavi eden 

bütün kuruluşların personelleriyle birlikte dokunulmazlığı sağlanarak saldırıya uğramaları 

önleniyor, taraf tutmaksızın bütün askerlerin bu kurumlara kabulü ve tedavisi öngörülüyor, 

yaralılara yardım eden siviller korunuyor ve sözleşme çerçevesine giren kişilerle, araç ve donanımın 

kızılhaç işaretini taşıması kararlaştırılıyordu. Üç yıl içinde irili-ufaklı birçok devlet tarafından 

onaylanan bu sözleşme, 1906’da İkinci Cenevre Sözleşmesiyle değiştirilip genişletildi.  

 
 Türk Kızılayı Derneği Arşivi, Klasör no:131.32 



 

Bütün çabalara rağmen kuşatma altındaki Edirne’de sağlık malzemesi 

sıkıntısı çekilmekte idi. Osmanlıların Edirne’ye bir yardım heyeti gönderilmesi 

için Bulgaristan’a yaptığı başvurunun reddedilmesinden sonra Hilâl-i Ahmer 

Cemiyeti, Alman Sâlib-i Ahmer’ine müracaat ederek masrafı Cemiyet’e ait olmak 

üzere bir heyet oluşturulmasını istedi. Alman Sâlib-i Ahmer’ince hazırlanan heyet 

Sofya’ya kadar gelebilmişse de Bulgar Sâlib-i Ahmeri Başkanı olan Bulgaristan 

Kraliçesi, Alman İmparatoriçesi’nin ricasına rağmen heyetin Edirne’ye gitmesine 

izin vermedi. Bilâhare, 3 Aralık’ta yapılan mütareke gereğince Bulgarlar, Hilâl-i 

Ahmer Darülfünûn Hastanesi Başhekimi Dr. Derviş Bey aracılığıyla bir miktar 

sağlık malzemesinin Edirne’ye gönderilmesine müsaade ettiler.
11

 

 Bahaeddin Şakir Bey, 27-28 Aralık 1912 tarihinde yazdığı telgrafta; 

hastanede 113 yaralı,19 hastanın da tedavi altında olduğu ve artık sıkıntılarının da 

had safhada olduğu, hastaneyi ne vakte kadar idare edebileceği ve hasta kabul 

edip edemeyeceği konusunda tereddütler yaşadığını aşağıdaki belgede ifade 

etmektedir. 

 

Belge 131-33

 

 

Dersaadet Hilâl-i Ahmer Riyâsetine,  

Hastanemizde elyevm 113 mecruh ve 19 hasta taht-ı tedavide bulunup 

bunların beş onu müstesna 15 güne kadar iktisab-ı afiyet edecekleri, memuldürr 

hastaneyi ne vakte kadar idame edebileceğimiz hasta kabulünde devam edip 

etmeyeceğimiz hakkında ta’limâta muntazır olduğum maruzdur.  

14-15 K.Evvel 1328 

Edirne Hilâl-i Ahmer Hastahaneleri Sertabibi 

Bahaeddin 

 

13 Şubat 1912 tarihinde gönderilen telgrafta Bahaeddin Şakir Bey, 

hastanenin bir aydan fazla yetecek erzakı bulunduğunu ve 900 lira da paraları 

olduğunu ifade etmektedir. Ayrıca hastaları korumak için 200 hastayı 

barındıracak sığınak yapıldığını da vurgulanmaktadır. 

Belge 131-37

 

Hilâl-i Ahmer Riyâsetine, 

Hastanemiz için 1 aylıktan fazla erzak ve edviye ve 900 lira nakit 

mevcuttur. Hastanemiz civarına gülleler düşüyor. Mamafih 200 hastayı 

barındıracak mahall-i mahfuz yapılmıştır. 

31 K.Sani 1328 

Sertabib Bahaeddin 

 

                                                           
11 Çapa, s. 92 
 Türk Kızılayı Derneği Arşivi, Klasör no:131.33  
 Türk Kızılayı Derneği Arşivi, Klasör no:131.37 



Bu arada, Edirne’de Şükrü Paşa kumandasındaki 40 bin kişilik Osmanlı 

kuvveti üç Bulgar ve iki Sırp tümenine (120 bin kişi) karşı direnmeye çalışıyordu. 

Fakat askerlerin yiyecekleri günden güne azalıyor ve 50 bin kişi olan halk ise yarı 

aç durumdaydı. Son günlerini yaşayan Edirne’ye Bulgarlar cebri hücum yaparak 

26 Mart 1913 günü şehre girdiler.
12

 

Edirne’nin düşmesiyle 7 aydır Edirne’de olan Dr. Bahaeddin Şakir Bey, 

esir olmamak için kaçarken, düşman bindiği uçağı düşürmüş, uçak parçalanmış 

ama kendisine bir şey olmamıştı.
13

  

Sonuç olarak, Edirne Hilâl-i Ahmer Hastanesi ve personeli, savaş 

boyunca zor şartlar altında da olsa vazifesini yerine getirmeye çalışmış, 

Edirne’nin muhasaradan kurtulmasından (22 Temmuz 1913) sonra da 

faaliyetlerinden geri kalmamış, hastane yeniden tanzim edilerek yaklaşık beş 

aylık bir süre daha açık kalarak binlerce hasta ve yaralıyı tedavi etmiştir.
14

 

Osmanlı Devleti, Balkan Savaşı’na herhangi bir hazırlık ve taktik 

çalışması yapamadan tabiri caizse hazırlıksız yakalandığından, birçok sıkıntıyla 

baş etmek ve bu sıkıntıları savaşın devam ettiği zaman içinde gidermeye 

çalışmakla uğraşmıştır.
15

  

Biz bu çalışmamızda; savaşta bir Hastane başhekimi olarak görev yapmış 

bir ittihadçının yaptıklarını ve yaşadıklarını incelemeye çalıştık. Bu konularla 

ilgili çalışılacak elimizde oldukça fazla belge olmasına rağmen, biz bunlar 

arasından bazılarını bu çalışmamızda kullanmayı tercih ettik. 

                                                           
12 Balkan Harbinden Günümüze Bakış, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1995, s.134. 
13A.Süheyl Ünver, Tıp Tarihimiz Yıllığı I, İ.Ü., Tıp Tarihi Ens. Sayı 52, İstanbul, 1966, s. 85. 
14 Seçil Karal Akgün-Murat Uluğtekin, Hilal-i Ahmer’den Kızılay’a, Beyda Basımevi, Ankara, 

2000, s.113.  
15 Türkmen, s.516. 



DOĞU EGE ADALARINDA TÜRK VARLIĞI AÇISINDAN 

BALKAN HARBİ’NİN ÖNEMİ 

 

Bülent DURGUN

 

 

Giriş: 

Avrupa’da 1353
1
 yılında başlayan Osmanlı Türklerinin

2
 yükselişi, 1699 

yılına kadar devam etmiş ve II. Viyana Seferi ile son bulurken, bu tarihten 

başlayarak Osmanlı İmparatorluğu’nun paylaşımı ve Türklerin Avrupa’dan 

atılması mücadelesi şeklini alarak, 20’nci Yüzyılın başlarından itibaren hız 

kazmıştır
3
. Bu mücadelenin temelleri ise 1815 yılında Viyana Kongresi’nde 

atılmıştır. Napolyon Bonapart’ın altüst ettiği Avrupa haritasını düzene koymak 

için toplanan Kongre esnasında Rus delegasyonu tarafından gayri resmi olarak 

Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan Hıristiyanların durumuna dikkat çekmek 

üzere “Şark Meselesi” kavramı ortaya çıkmıştır
4
.  

Osmanlı İmparatorluğu’nun “Hasta Adam” olarak değerlendirildiği 

dönemde, “Hasta Adam”ın yok olması ile geride kalanların paylaşılması “Doğu 

Sorunu”nun esasını teşkil etmektedir
5
. Bütün XIX. yüzyıl “Hasta Adam”dan 

kalanlardan en büyük payı alabilmek için İtalya dahil Avrupa Devletlerinin 

mücadelesine sahne olmuştur. Mücadele boyunca bu paylaşımı kendi çıkarlarına 

göre biçimlendirmek işini üstlenen ülkeler göreceli koşullara bağlı olarak 

değişmiş, Osmanlı İmparatorluğundan en büyük payı alacağını uman bir ülke, 

belli bir dönemde dağılmanın en büyük destekleyicisi gibi görünürken, bir başka 

dönemde, değişen koşulların sonucu olarak, Osmanlı İmparatorluğu’nun 

                                                           
 Dr. (b_durgun@hotmail.com). 
1 Özer Sükan, 21 Yüzyıl Başlarında Balkanlar ve Türkiye, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 

2001, s. 64. 
2 William L. Langer and Robert P. Blake,”The Rise of the Ottoman Turks and Its Historical 

Background”, The American Historical Review, Vol. 37, No. 3 (Apr., 1932), s. 468-505. 
3 Suat Muhtar, Şark Meselesi, İstişare, Cilt 1, Sayı 18, 14 Kanunusani 1324, s. 840-844. 
4
 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, Türk Tarih Kurumu Basımevi, 4. Baskı, Ankara, 1983, 

s. 203-204; “Viyana Kongresinde de gündeme getirilen bir “Şark Meselesi” vardı. Şark meselesi’ni 

başlıca iki bölüm halinde mütalaa etmek yerinde olur. 

Birincisi, 1071-1683 tarihleri arasındaki safhadır. ... 

Bundan sonra 1920’lere kadar devam eden İkinci safha başladı. Bu safhada şunlar 

amaçlanmıştı. 

- Balkanlarda bulunan Hıristiyan ülkeleri Osmanlı İmparatorluğunun egemenliğinden 

kurtarmak. Bu maksatla Hıristiyanları ayaklandırmak, isyana teşvik etmek önce muhtariyet sonra 

bağımsızlıklarını kazandırmak. - Eğer bunlar gecikir veya gerçekleşmezse Hıristiyanların lehine 

reform talebinde bulunmak, bunun için Osmanlı Devleti’ne baskılar uygulamak. - Türkleri 

Balkanlardan kısmen değil, tamamen atmak. - İstanbul’u geri almak. - Asya toprakları üzerindeki 

Hıristiyanlar içinde reformlar yaptırmak. Avrupa’da olduğu gibi muhtariyet ve bağımsızlık 

kazanmaları için uğraş vermek. - Avrupa’daki Türk topraklarını paylaşmak istemeleri gibi 

Anadolu’daki topraklar içinde aynı şeyleri isteme.”, Sükan, a.g.e., s. 77-80. 
5 Charles Seymour, The Diplomatic Background of the War 1870-1914, Yale University Pres, Tenth 

Printing, 1918, s. 166-221. 



“birliğini” koruma çabalarının en büyük yardımcısı olmuştur
6
. Bu paylaşım 

savaşında emperyalist ülkelerin “milletlerin kendi kaderini tayin hakkı” 

söyleminin arkasına saklandıklarını görmek mümkündür
7
. 

1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonrasında Ayastefanos Barış 

Antlaşmasının imzalanması ile Avrupa güçler dengesinin Rusya lehine
8
 

bozulması Paris Barış Antlaşması
9
 ile Osmanlı İmparatorluğu’nun bütünlüğünün 

korunması konusunda varılan uzlaşılmanın sona ermesine neden olmuştur.  

Balkan Harbi öncesi siyasi durumu şekillendiren 1878 Berlin Ant-

laşması, Osmanlı İmparatorluğunu yıkılmaktan kurtarırken
10

, topraklarının 

taksim keyfiyetini bütününe yaymıştır. Ayrıca Bismark, Berlin kongresinden eli 

boş dönmek durumunda kalmış olan Fransız baş delegesine: “Tunus’u pek ala 

işgal edebileceklerini gizli olarak işaret etmiştir. Şu halde Osmanlı menfaatleri 

yönünden, Berlin antlaşması Osmanlı İmparatorluğu topraklarını büyük bir 

taksimata tabi tuttuğu gibi ortaya koyduğu örnek ve ifade ettiği zihniyet ile geri 

kalan toprakların da taksimi için açık kapı bırakmıştır
11

”. 

Bu şartlar altında ortaya çıkan İkinci Meşrutiyet ilk yıllarında Osmanlı 

Hükümeti’nin Balkan eyaletlerinde düzeni sağlamak için reformlara girişmiş, bu da 

Balkan devletlerini olduğu kadar büyük devletleri korkuya düşürmüştü. Bunlar 

Osmanlı Devleti’nin kuvvetlenmesi ile toprak kazanma yönünden besledikleri 

tutkularının önleneceğini hesaba katmakta idiler.  

Bulgaristan, beklentilerini küçültmüş olan Berlin Antlaşması’nın kendi 

çıkarlarına göre düzeltilmesini beklerken, Yunanistan’ın toprak istekleri içinde Girit 

ve Makedonya’nın bir kısım toprakları da yer almakta
12

, Sırplar “Yugoslavya” 

ülküsü içinde, Makedonya’dan Selanik’e kadar uzanmayı düşlemekte idi. En küçük 

Balkan devleti olan Karadağ da köy ve kasabalarının sayısını arttırmaya çalışıyordu. 

Arnavutluk, halkı denetleyen beylerin de etkisi ile bağımsızlık yolunda ayaklanmalar 

içinde idi
13

. 

                                                           
6 Orhan Kurmuş, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş Yayınları, Üçüncü Baskı, Ankara, 1982, s. 

12; Rifat Uçarol, Siyasi Tarih (1789-1999), Filiz Kitabevi, Beşinci Baskı, İstanbul, 2000, s. 49; 

Bayram Kodaman, “II. Abdülhamit ve Kürtler-Ermeniler”, SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal 

Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, Sayı: 21. 
7 Norman Dwight Harris, “The Effect of the Balkan Wars on European Alliances and the Future of 

the Ottoman Empire”, Proccedings of the American Political Science Association, Vol. 10, Tenth 

Annual Meeting (1913), s. 113, 116; G. H. Gordon, “Balkan Problems and Their Solutions”, 

Advocate of Peace through Justice, Vol. 84 No. 4 (April 1922), World Affairs Institude, Heldref 

Publications, s. 144. 
8 Ömer Esenyel, Balkan Harbinden Günümüze Bakış, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1995, 

s. 6-7. 
9 Hüner Tuncer, 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Ümit Yayıncılık, Ankara, 2000, s. 52-80. 
10 Esenyel, a.g.e., s. 9-11. 
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 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi VIII (Birinci Meşrutiyet ve İstibdat Devirleri (1876-1907)), 3. 

Baskı Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988, s. 78; Esenyel, a.g.e., s. 9-11. 
12 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt (İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya Savaşı(1908-

1918)), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1996, s. 287.  
13 Balkan Savaşları’ndan önceki ülkelerin beklentileri için bakınız, Reşat Hallı, Türk Silahlı 

Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi (1912-1913) I. Cilt, Harbin Sebepleri, Askerî Hazırlıklar ve 



Balkan devletlerinin “bu çapraşık tutkularından” meydana gelen Balkan 

sorunu büyük devletlerin de ilgi alanında bulunmakta idi. İngiltere ve Fransa Osmanlı 

İmparatorluğu’na yaptıkları yatırımlar ile Akdeniz ticaretinin güvenliği kaygıları ile
14

 

bölgedeki gelişmeleri yakından takip ederken Rusya ve Avusturya-Macaristan 

İmparatorluğu bölgede nüfuz mücadelesi yapmaktaydı.  

Avrupa devletlerinin çıkar çatışmalarının, Balkan sorununu bir 

Avrupa sorunu haline getirmesi
15

 Balkan coğrafyasını, erken bir Dünya Savaşı’nın 

çıkmasına neden olabilecek kadar gerginleştiriyordu. Bu gelişmeler altında Eylül 

1911’de patlak veren Türk-İtalyan Harbi üzerine, Balkan devletleri, Osmanlı 

Devleti’ne karşı bir ittifak kurmakta muvaffakiyet sağlamışlardı. 

Böyle bir siyasi ortamın hazırladığı Balkan Savaşlarının başlangıcında 

büyük devletlerce, sonucu ne olursa olsun statükonun korunacağı yolunda verilen 

teminat, savaşın nihayetinde geçersiz kabul edilmiştir. Osmanlıların Balkanlardan 

çıkarılması üzerinde kesin bir anlaşmaya varılmıştır. Balkanlıların kazanmış 

oldukları topraklar üzerinde Türklerin idareyi yeniden ele alması artık söz konusu 

değildir
16

.  

 

Ege Adalarının Önemi:  

Eski çağlarda "Dünyanın Merkezi" sayılan ve Akdeniz’in parçası olan 

Ege Denizi, 1456 yılından başlayarak
17

 Yunanistan bağımsızlığını kazanıncaya 

kadar Osmanlı gölü olmuştur. Osmanlı döneminde "Bahr-i Sefid" yani Akdeniz 

olarak adlandırılmıştır. 1800 civarında adanın mevcut olduğu tahmin edilen ve 

“Adalar Denizi” olarak da bilinen bu deniz, Balkanlarla Anadolu arasındadır 

ve Avrupa ile Asya kıtalarını birbirinden ayırmaktadır. Osmanlı idari 

yapılanmasında Ege Adaları "Cezayir-i Bahr-i Sefîd" adı ile taksim edilmiştir. 

Ege Adaları genel olarak üç grupta toplanmaktadır. Bunlardan:  

İlkini, “Anadolu Yarımadası'nın uzantısı olan ve Türk kıyılarına 

yakın bulunan adalar grubu oluşturmaktadır. Bunlar Doğu Sporad ve Güney 

Sporad Adaları (Oniki Ada) olarak isimlendirilir. Bu adaların en önemlileri 

Midilli, Sakız, Sisam, Ikaria, İstanköy, Rodos ve Kerpe adalarıdır. Çanakkale 

Boğazı’nın hemen önündeki Semadirek, Limni, Gökçeada ve Bozcaada da bu 

gruba girer. 

Yunan kıyılarına yakın olan adalar ikinci grubu teşkil eder. Bunlar 

Kuzey Sporad ve Kiklad Adaları olarak anılır.  

                                                                                                                                                 
Osmanlı Devleti’nin Harbe Girişi, Genelkurmay Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, 1993, s. 56-57; 

Esenyel, a.g.e., s. 32-34, 50. 
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önemi göstermiş oldu. Rusya’yı yenen devletlerden olmasına rağmen, İngiltere’nin Paris 
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olur.”, Karal, Osmanlı Tarihi V. Cilt, s. 246-247; Mehmet Temel, “Ulusal Çıkar Politikası Açısından 
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Enstitüsü Dergisi, 1998; 1, s. 124-126. 
15 Esenyel, a.g.e., s. 7-9; Hallı, a.g.e., s. 14-23. 
16 Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt, s. 332-333. 
17 Necdet Belen, Ege Denizi ve Ege Adaları, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul,1995, s. 99-107. 
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Son olarak da, Ege'nin güney sınırını oluşturan Kitira, Girit ve devamı 

olan adalar da üçüncü grubu teşkil eder. Girit, Ege'nin en büyük ve en önemli 

adasıdır.
18

“ 

Ali Kurumahmut “Ege Denizi'ndeki adaları; genel coğrafî konumları, 

egemenlik devirlerinin tarihsel boyutları, Ege Denizi'nin statüsünü tayin eden 

uluslar arası antlaşmaların düzenleniş biçimleri, jeopolitik ve stratejik önemlerini 

dikkate alarak 5 grupta incelemiştir: 

• Boğazönü Adaları, 

• Saruhan Adaları, 

• Menteşe Adaları, 

• Kuzey Sporat Adaları, 

• Kiklat Adaları. 

Türkiye açısından jeopolitik ve stratejik önemi olan ve Anadolu'yu 

kuzeyden güneye bir dizi halinde kapatan Boğazönü, Saruhan ve Menteşe 

Adaları'ndan oluşan üçlü gruba Doğu Ege Adaları da denmektedir.
19

” 

Stratejik bakımdan önemli bir konumda yer alan Ege Denizi ve Adaları, 

Akdeniz ve Karadeniz ticari bağlantı yollarında bulunduğu gibi, ipek yolunun 

parçası olan Anadolu’nun ticari mallarının Avrupa’ya geçişi için de önemlidir. 

“…Osmanlı İmparatorluğunun dış memleketlerle olan iktisadi münasebetlerinde, 

bu deniz, önemli bir yer tuttuğu gibi, Anadolu’daki kuvvetlerin kısa zamanda 

Makedonya’ya geçirilmesinde de en büyük kıymeti kazanır.  

Balkan Harbinden önceki yıllarda Ege Denizi’nin kuzey ve doğu kısmına 

Osmanlılar; batısının bir kısmı ile güneyine de Yunanlılar sahip bulunuyordu. Bu 

denizden Karadeniz’e çıkan Boğazlar ile Balkanlara çıkaran Selanik Limanı, 

Osmanlıların elinde idi. Gerek bu iki anayol, gerekse Dedeağaç, Karaağaç ve 

Kavala gibi taktik çıkarmalar için elverişli noktalar Osmanlıların lehine bir 

coğrafi durum meydana getiriyordu.”
 20

  

Ege Denizi’nin doğusunda bulunan kıyılar Anadolu’ya, Batısında bulunan 

kıyılar da Tesalya ve Mora’ya kolaylıkla müdahalede bulunmak bakımından 

stratejik bir öneme sahiptirler.
21

 

                                                           
18 A.g.e, s. 8-10; “Doğu Ege Adaları: Midilli, Sakız, Sisam ve Karyot …”, Elif Yeneroğlu Kutbay, 

Doğu Ege Adaları’nın Osmanlı Hakimiyetinden Çıkışı ve Bunun Aydın Vilayetine Etkileri, 

Yayınlanmamış Doktora Tezi, İzmir, 2005, s. 20. 
19

 Ali Kurumahmut, Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı Adalar, Ankara, 1998, s. 4. 
20 Afif Büyüktuğrul, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi VII. Cilt Osmanlı Deniz Harekatı 

(1912-1913), Genelkurmay Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, 1993, s. 5; “Ege Denizinin Önemi: 

Ege’nin Türkiye bakımından önemi, yalnız Ege kıyılarımız yönünden mütalaa edilemez. Türkiye'nin 

dış ticaretinin % 92'si deniz ulaştırması ile sağlanmaktadır.  Bu ulaştırmanın Akdeniz kıyılarına 

ulaşan kısmı hariç diğer yolları Ege Denizinden geçer. Bil hassa; Türkiye'nin Ege kıyıları ve bu 

kıyılarda bulunan ihracat/ ithalat limanları,  Türkiye’nin Ege’deki önemli ekonomik kaynaklarıdır. 

Bu limanlar ve yollar, Türkiye'nin bekası, güvenliği ve refahı bakımından hayati bir öneme 

sahiptir.”, Selim Örge, Ergin Ersoy, Geçmişten Günümüze Yakın Çevredeki Sorunlar ve Türkiye, 

Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1995, s. 3-5. 
21 Büyüktuğrul, a.g.e., s. 5; “Ege Denizinin Önemi: Ege’nin Türkiye bakımından önemi, yalnız Ege 

kıyılarımız yönünden mütalaa edilemez. Türkiye'nin dış ticaretinin % 92'si deniz ulaştırması ile 

sağlanmaktadır. Bu ulaştırmanın Akdeniz kıyılarına ulaşan kısmı hariç diğer yolları Ege Denizinden 



Balkan Paktı ve Yunanistan:  

Balkan devletleri arasında bir anlaşma meydana getirilmesi düşüncesine ilk 

olarak Bükreş’teki Osmanlı Elçisi Süleyman Sabit’in Hükümet’e gönderdiği 15 Ekim 

1879 tarihli bir yazısında rastlanmaktadır. Buna göre, Rusya’nın aracılığı ile 

Bulgaristan, Karadağ, Sırbistan ve Romanya arasında bir ittifak kurulması 

ihtimalinden bahsedilmektedir. Sözde kalan bu denemeyi 1891’de Yunan hükümet 

adamı Trikopis’in ayrıca, Sırp Başvekili Pasiç’in sonuçsuz çalışmaları izlemiştir. Bu 

başarısız girişimler II. Abdülhamit’i Balkanlardaki Osmanlı hakimiyetinin 

devamlılığını, koşullara göre değişkenlik gösteren, Balkan devletleri arasındaki 

anlaşmazlığa dayandırmak konusunda cesaretlendirdi
22

. Oysaki şartlar İkinci 

Meşrutiyet devrinde Balkan Ligini oluşturacak şekilde değişti
23

. 

Avusturya’nın Bosna-Hersek’i topraklarına katması ile Bulgaristan’ın 

bağımsızlığını ilan etmesi Berlin Antlaşması’na yeni bir darbe vurarak Balkanlardaki 

dengeyi olumsuz yönde etkiledi. Bu durum, İngiltere ve Rusya’yı telaşa düşürdü
24

.  

“Bu koşullarda Avusturya’nın Balkanlar’a yönelttiği tehdidi kesin bir 

biçimde önlemenin yolu, Osmanlıların Avrupa’daki topraklarını Balkan devletleri 

arasında paylaştırmak olabilirdi. Türkler birbirlerine bu kadar düşman devletler 

arasında ortak bir dava için ittifak kurulmasının imkansız olduğunu düşünürken, 

İngilizler ve Ruslar, Balkanları buradaki devletler üzerindeki nüfuzlarını 

kullanarak denetleyebileceklerine inanıyorlardı
25

”. 

Avusturya ve Bulgaristan’ın bu hamleleri üzerine, Balkan devletleri arasında 

Osmanlı topraklarının paylaşılması konusunda ilk görüşmeler, Rusya’nın Belgrad’a 

atadığı yeni elçi Kartuvig aracılığı ile başlamıştı (Ekim 1909). Hedef Sırbistan, 

Bulgaristan ve Karadağ’ı Makedonya topraklarının paylaşılması üzerinde 

birleştirmekti. Paylaşma üzerinde anlaşılamadığı için ertelenen görüşmeler
26

, Türk-

İtalyan Savaşı’nın başlamasına kadar sürüncemede kaldı. Türk-İtalyan Savaşı’nın 

başlamasıyla ilk anlaşma Sırplar ve Bulgarlar arasında 13 Mart 1912’de imzalandı
 27

. 

Bulgar-Yunan Antlaşması 

Yunanistan, kurulduğu 1830
28

 tarihinden itibaren kendisine verilen 

topraklarla yetinmeyerek “Megali İdea” olarak adlandırdıkları Büyük Ülkü ile 

sınırlanan coğrafyada Yunanların bulundukları yerlerdeki bütün toprakları 

istemektedir. Bu taleplerini Berlin Antlaşmasından itibaren beyan eden 

Yunanların Megali İdea ile Yunan Milletinin tam istiklalinin teminini, Batı 

Trakya, Selanik, Ege Adaları, Oniki Ada, Girit Adası, İmroz, Bozcaada, Batı 

                                                                                                                                                 
geçer. Bil hassa; Türkiye'nin Ege kıyıları ve bu kıyılarda bulunan ihracat/ ithalat limanları,  

Türkiye’nin Ege’deki önemli ekonomik kaynaklarıdır. Bu limanlar ve yollar, Türkiye'nin bekası, 

güvenliği ve refahı bakımından hayati bir öneme sahiptir.”, Örge ve Ersoy, a.g.e., s. 3-5. 
22 Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar (Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu), İletişim 

Yayınları, 2. Baskı, İstanbul, 1995, s. 67-70. 
23 Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt, s. 289-290. 
24 A.g.e., 1996, s. 290. 
25 Yerasimos, a.g.e., s. 67-70. 
26 Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt, s. 291. 
27 A.g.e., s. 18-21. 
28 Uçarol, a.g.e., s.135-155. 



Anadolu'nun ve Kıbrıs'ın Yunanistan'a ilhakını, Pontus Rum Hükümetinin 

kurulmasını, son olarak da İstanbul’un işgal edilerek Doğu Roma 

İmparatorluğu'nun ihyasını istiyorlardı
29

. 

Büyük ülkülerini gerçekleştirmek üzere 1897 yılında Girit’te müdahale 

ederek
30

 Osmanlı İmparatorluğu’na karşı savaş açan
31

 ancak yenilerek bir de üzerine 

tazminat vermek zorunda kalan ”Yunanistan ile Bulgaristan arasında bir antlaşma için 

ilk görüşmeler Venizelos’un isteği üzerine daha 1910’da başlamış fakat bir sonuca 

varamamıştı. İtalya’nın Trablusgarp’a saldırısı üzerine iki hükümet arasında tekrar 

başlayan görüşmelerde Makedonya üzerinde bir antlaşmaya varılmadığı için 

sürüncemede kalmıştı. Aslında Bulgarlar 1897’de Türklere yenilmiş olan Yunan 

ordusuna fazla bir değer vermiyorlardı. Bununla birlikte bir savaş halinde, Yunan 

donanmasından faydalanabileceği düşünülüyordu. Çar’ın önerisi üzerine yeniden 

başlayan Bulgar-Yunan görüşmeleri sonunda bir savunma antlaşması meydana 

getirilerek 29 Mayıs 1912’de Sofya’da imzalandı. 

Antlaşmanın birbiriyle bağıntısı olan iki amacı olduğu göze çarpmaktadır. 

Birinci amaç Osmanlı İmparatorluğu’nda ulusal topluluklara antlaşmalarla verilmiş 

olan hakların korunması ve bu toplulukların gerçek bir siyasal eşitliğe sahip olarak 

barış içinde yaşamalarının sağlanmasıdır. İkinci amaç Osmanlılar tarafından 

gelebilecek bir saldırıya karşı tutulacak yol ile ilgilidir.”
 32

. 

Bernard Newman, Balkan Background adlı eserinde Türklerin, Yunanları 

bu ittifaktan uzak tutmak için Girit Adasını rüşvet olarak teklif ettiğini ancak 

Venizelos’un Kuzeyde, Oniki Adalar hariç, Ege Adalarında ve Girit’te sınırlarını 

geliştirebileceğini öngördüğü için bu teklifi reddettiğini ifade etmektedir.
33

 

Türk-İtalyan harbi Karadağlıların da iştahını kabartmış, İşkodra ovasını ve 

gölünü kendileri için yayılma alanı seçmelerine neden olmuştu. Osmanlılara karşı 

birlikte bir harekat için, Sırbistan tarafından yapılan teklifi, Karadağ olumlu 

karşılamıştır. İki ülke yazılı bir anlaşmaya bile gerek göremeyerek Ağustos sonunda 

bu konuda tam bir fikir birliğine varmışlardır. Bu durum, Osmanlı 

İmparatorluğu’ndan toprak koparma ilkesine dayanmış olan ittifakın, son halkasının 

da tamamlanmasını sağlamıştır
34

. 

Donanma Yarışı: 

II. Abdülhamit’in saltanatının ilk günlerinde İngiltere’den sonra dünya 

ikincisi bulunan donanma, Sultan Abdülaziz’in tahtan indirilmesine katıldığı 

                                                           
29 Hamdi Ertuna, Necati Ökse, Türk-Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, Gnkur Basımevi, Ankara, 

1985, s. 43-44; “1910 yılında Yunanistan’da iktidara gelen Elefterios Venizelos Megali İdeayı 

“Gençliğimden beri ben Skiros adasını (Ege denizinin tam ortasındadır.) Helenizm’in merkezi 

saymışımdır.”
 

diyerek tanımlamıştır.”, Murat Taştan, “25 Mart Mora Müslümanları Soykırım 

Günü”, Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 2006, s. 

31-33. 
30 Bahriye Fen Komisyonu Azasından Kol-u Evvel S. Nutku, “Bahr-ı Sefidin Ahvaline İhtisas”, 

Mecmuayı Fünunu Bahriye, 8 Cilt Sene 1312, Nisan 1312, Nisan 1312, s. 41-53. 
31 Karal, Osmanlı Tarihi VIII, s.116-118. 
32 Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt, s. 293. 
33 Bernard Newman, Balkan Background, The McMillan Company, Newyork, 1945, s. 252. 
34 Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt, s. 294-295. 



için 30 sene Haliç’e kapatılarak, demir külçeleri haline gelmişti
35

. 1897 Türk-

Yunan Harbi’nde ortaya çıkan ve daha sonra 1911 yılındaki Türk-İtalyan 

Harbinde
36

 eksikliği iyiden iyiye hissedilen güçlü bir donanmaya olan ihtiyaç, 

İmparatorluk yöneticilerini donanmayı güçlendirmek üzere çeşitli önlemler 

almaya yöneltmişti
37

. Bu kapsamda öncelikle İngiliz uzmanlardan istifade 

edilmiştir. Osmanlı İmparatorluğu Kara Kuvvetlerinde Alman ekolüne yer 

verirken
38

, diplomatik alanda İngilizleri küstürmemek için böyle bir usule 

müracaat etmişti. Dünyanın en üstün donanmasına sahip olmayı hedefleyen 

İngiliz amiraller ise ürettikleri projelerde ve tesis ettikleri eğitim sisteminde 

Osmanlı Donanmasının gelişmesinden daha çok oyalanmasını hedeflemişlerdir. 

Bunun sonucu olarak Osmanlı Donanması şekilci ve yetersiz personel ile 10.000 

tonluktan fazla olmayan gemilerden oluşturulmuştur. Ayrıca bakımsız 

durumda bulundurulan bu gemilerin onarılması ile ilgili hiçbir girişimde 

bulunulmamıştır
39

.  

Osmanlı Bahriyesinin durumunu İslah Heyeti Başkanı Amiral 

Gamble
40

 şöyle açıklamıştı
41

: 

“…Donanma küçük ve büyük olmak üzere 15 gemiden kurulmuştur. 

Bu gemiler bir hurda kitlesinden başka bir şey değildir. Süratli bir zırhlı 

kruvazörün ateşi karşısında bunların yarım saatte eriyip yok olması 

mümkündür.”  

6 Ocak 1912 tarihinde Osmanlı Mebusan Meclisi daha güçlü bir donanma 

için hazırlanan donanma projesini onaylayarak, beş yıl içinde 18 milyon lira 

tutarında bir harcamayla 6 dretnot, 4 büyük muhrip, 20 destroyer, 6 denizaltı, 

birer tane ana gemisi, kurtarma gemisi, onarım gemisi, okul gemisi, lâğım gemisi 

ve dört havuza sahip olmayı öngörmüştür
42

. Halk arasında da gelişen 

                                                           
35 Hallı, a.g.e., s. 131. 
36

 Tevfik İnci, Balkan Harbinde Hamidiye Kruvazörünün Akın Harekatı, Deniz Basımevi, İstanbul, 

1952, s. 1-2; Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, Atatürk 

Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006, s. 142; Burak Gülboy, “1909-1914 Yılları Arasında 

Osmanlı İmparatorluğu ile Yunanistan Arasındaki Donanma Yarışı ve Bu Yarışın Doğu Akdeniz 

Güç Dengelerine Etkileri”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmanlar Dergisi C Serisi Sosyal 

Bilimler Dergisi Cilt 2 Sayı 1, 2002, s. 120, 125. 
37 Bülent Durgun, “Ülke Savunmasında Deniz Yolu Ulaşımının Önemine Bir Örnek: Balkan 

Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun Deniz Yolu”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Aralık/December 

2011, Yıl/Year 7, Sayı/Issue 14, Harp Akademileri Basımevi, s. 146. 
38 Sabah, 28 Teşrinievvel 1912, s. 4. 
39

 Levent Düzcü, “Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları (1876-1922)”, Gazi Akademik 

Bakış Dergisi Cilt 3, Sayı 5, s. 6; Bülent Donbaloğlu, Balkan Harbinden Kurtulus Savasına Türk 

Deniz Stratejisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze, 2007, s. 41; İhsan Güneş, “II. 

Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları(1908-1918)”, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi 

Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi Sayı 1(1990), s. 90; Esenyel, a.g.e., s. 130; Selahattin 

Karatamu, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III ncü Cilt, 6 ncı Kısım (1908-1920), Genelkurmay 

Basımevi, Ankara, 1971, s. 479. 
40 Amiral’e verilen görevler için bk. Büyüktuğrul, a.g.e., s. 13. 
41 Karal, Osmanlı Tarihi IX. Cilt, s. 320. 
42 Necdet Hayta, “Balkan Savaşları Sırasında Ege Adaları Sorunu”, Dokuzuncu Askerî Tarih 

Semineri Bildirileri II, s. 260. 



Donanmanın güçlendirilmesi duygusunun karşılığı olarak kurulan Donanma-yı 

Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyetince halktan 2 milyon altın toplanmıştır
43

.  

Sanayi devrimini kaçıran Osmanlı İmparatorluğu’nda toplanan paralarla 

modern anlamda içten yanmalı motorlu, hızlı ve silah sistemleri gelişmiş gemi 

üretiminin yapılabileceği bir tershane bulunmamaktadır
44

. Bu nedenle 

Donanmanın ihtiyaç duyduğu silah, araç ve gerecin tedariki ve bu gemilerin 

yedek parçalarının idamesi konularında Osmanlı İmparatorluğu Avrupa 

devletlerine bağımlı kalmıştır. Büyük fedakarlıkla tahsis edilen ödeneklerle bile, 

kuvvetli bir donanmanın tesis edilebilmesi Avrupalı devletlerin uygun görmesine 

bağlı kalmıştır
45

. 

Bu şartlar altında gemilerin tedariki için Avrupa’ya başvurulmuştur. 

Averoff Zırhlısını beğenmeyen tedarik heyetinin, Avrupa’ya verdiği siparişler 

sonucu iki adet eski zırhlı ve 4 adet muharip gemi tedarik edilmiştir
46

. Diğerleri 

tezgahta üretimde iken Balkan Savaşı patlak vermiştir
47

.  

1912-1913 Balkan Savaşı’nda Barbaros Hayrettin ve Turgut Reis 

muharebe gemileriyle Mesudiye ve Asar-ı Tevfik muharebe gemileri Türk 

Donanması’nın ana kuvvetini oluşturmuştur. Bu kuvvete Sultanhisar sınıfı dört 

torpidobot da katılmış ayrıca 1912 yılı ortalarında iki muharip tümen eklenmiştir 

ki; bu tümenlerden birincisini Berk-i Satvet torpido kruvazörü, Yadigâr-ı Millet, 

Muavenet-i Milliye, Taşoz ve Basra muhripleri, ikincisini ise Mecidiye 

Kruvazörü, Numune-i Hamiyyet, Gayret-i Vataniye, Yarhisar ve Samsun 

muhripleri oluşturmuştur
48

. 

Gemi tedariki yönünden Avrupaya bağımlı kalan ve para sıkıntısı 

içerisinde bulunan Osmanlı İmparatorluğu denizlerde üstünlük kurmak konusunda 

İngiltere, Fransa ve İtalya ile bir donanma yarışına girememiştir. Yarış 

Yunanistan ile II. Meşrutiyetin başlangıcından itibaren Ege Denizi’nde üstünlük 

kurmak üzerine yapılmıştır
49

. Savaş başlangıcında 10.000 tonluk yeni Averov 

zırhlısı, beşer bin tonluk ve 17 mil süratinde 3 zırhlı ve 12 yeni muhripden 

(30.000 tonluk) oluşan Yunan donanması, Osmanlı donanmasından sayı ve ton 

                                                           
43 Selahattin Özçelik, Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu 
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 Ayrıca bk. Balkan Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri, Deniz Basımevi, 

İstanbul, 1981, s. 9-13. 
47 Esenyel, a.g.e., s. 130. 
48 Karatamu, a.g.e., s. 477, 1910-1912 yıllarında Türk Donanmasında yer alan gemiler ve özellikleri 

için ek:10’a bakınız. 
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 “Yunanlılar, memleketlerinin coğrafi durumu bakımından denizci bir millet oldukları için 

Megolo-İdea hedeflerine deniz yolu ile ulaşacakları inancında idiler.  

1830’da bağımsızlığına kavuşan yeni Yunan Devleti, hemen deniz ticaretini geliştirmeğe 

başladığı gibi bu ticareti koruyacak bir de donanma yapmak istedi. Fakat para durumları 

istedikleri kadar büyük bir donanma yapmaya elverişli değildi. 1897 Osmanlı-Yunan Harbi, 

gerek Osmanlı Devletinin, gerekse Yunan Devletinin donanma tarihlerinde gelişmeler 

meydana getirdi.”, Hallı, a.g.e., s. 183; Hayta, a.g.m., s. 259. 



itibariyle zayıf bir görüntü sergilemesine rağmen, yenilik ve sürat bakımından 

donanma yarışında öne geçmiştir
50

. Osmanlı donanmasındaki gemilerin çoğunun 

tamire ve onarıma muhtaç olması Yunan donanmasının elini kuvvetlendiren başka 

bir etken olmuştur
51

. Bu yarışın sonucunda Osmanlı İmparatorluğu ancak 

Karadeniz’de ve Marmara Deniz’inde deniz hakimiyeti tesis edebilmiştir. Ege 

Denizi’nde güçlü Yunan filosuna karşı Osmanlı Donanması, Hamidiye zırhlısının 

dışında varlık gösterememiştir
52

. 

Bu sayede Yunan Deniz Kuvvetlerinin hazırladığı taarruzi plan başarılı 

bir şekilde uygulanma imkanına kavuşmuştur
53

. Plana uygun olarak belirlenen 

hedef en kısa sürede Ege denizinde hâkimiyet sağlamaktır. Yunan Donanması 

savaşın başında hazırlanan harekat planlarına uygun olarak;  

- Osmanlı Devleti’nin savaştaki deniz ulaştırma yollarını kapatmış,  

- Osmanlı donanmasını Çanakkale’de kapalı bırakmış,  

- Ege adalarını teker teker ele geçirmiş, 

- Makedonya’daki Osmanlı kuvvetlerinin denizden geçen seferberlik 

yığınaklanma nakliyatı ile ikmal yollarını engellemiştir
54

. 

Richard C. HALL’a göre, Ege ve Adriyatik’te kurulan deniz üstünlüğü 

sayesinde Yunan donanması, Osmanlı İmparatorluğu’nun 400.000 kişilik bir 

orduyu harekata sokmasını engelleyebilmiştir
55

.  

İtalyanların muhtemel bir taarruzuna karşı donanmayı Çanakkale’de 

tutmayı planlayan
56

 Osmanlı Bahriyesinin 11 Aralık 1912 tarihine kadarki 

harekatı; 

- Türk Karadeniz limanlarından ve Köstence’den yapılan nakliyatın 

korunması; 

- Bulgar limanlarının abluka ve bombardımanı
57

; 
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- Çatalca mevziindeki kuvvetlerin yanlarına, Karadeniz ve Marmara 

kıyılarından yapılan ateş desteğiyle yardımda bulunmak olmuştur. 

Adaların el değiştirmesi nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu hakimiyeti geri 

alınmak için donanmayı kuvvetlendirmeye çalışıken, Yunanistan da bu yöndeki 

Osmanlı gayretlerinden endişe ederek kendi donanmasını geliştirmeye çalışmıştır. 

Bu nedenle Ege Denizi’nde donanma yarışı Birinci Dünya Savaşı’nın başına 

kadar devam etmiştir
58

. 

 

Yunanistan’ın Adaları İşgali:  

Yunan sefer planının ana çizgileri şöyledir. “Yunan Ordusu Megali İdea 

(Büyük Ülkü)yı gerçekleştirmekle görevlidir. Yunan Ordusu karada zayıf, denizde 

kuvvetlidir. Özellikle Türk Ordusu karşısında en uygun hareket tarzı, karada 

savunma, denizde taarruzdur. Halbuki her iki kuvvetin ortaklaşa yapacağı taarruzi bir 

harekatla amaca ulaşılabilir. Türkiye’ye karşı böyle bir harekatı ise, Yunanistan’ın 

kudreti dışındadır. Yunan ordusu tek başına böyle bir savaşı başaramaz. O halde 

amacının gerçekleşmesi için, önce büyük devletlerin garantisini sağlamak, sonra da 

Balkan devletleriyle ortak antlaşmalar yapmak gerekir. Bu husus sağlandıktan sonra: 

Yunan Donanmasının görevi; Anadolu’yla Rumeli arasında (Ege Denizinde) 

Türklerin deniz ulaşımını engellemektir. Bu maksatla donanmanın küçük bir kısmı 

Arnavutluk kıyılarını abluka edecek, Epir Ordusuyla harekat birliği sağlanacaktır. 

Büyük Kısmıyla Çanakkale Boğazı ve Anadolu Kıyıları abluka ediecek, aynı 

zamanda Tesalya Ordusunun taarruzi harekatı denizden desteklenecektir. 

Selanik ele geçirildikten sonra, Yunan Ordusu tümüyle, Türk Garp Ordusu 

gerilerine (İştip Doğrultusunda) yürüyecektir.
59

” 

Bu ana plan çerçevesinde Ege Denizi’nde inisiyatifi eline alan üstün 

durumdaki Yunan donanması, Osmanlı savaş gemilerinin geçmesine engel 

olmak için Çanakkale Boğazı’nı abluka altına aldıktan sonra 18.000 kişilik bir 

kara ordusu ile
60

 İtalyan işgali altındaki Oniki Ada dışında, Ege adalarının 

işgaline girişti. Sıra ile limni (22 Ekim), İmroz ve Taşoz (31 Ekim), Sakız (4 

Kasım), Bozcaada (7 Kasım), Midilli (17 Aralık) adalarını işgal ederek 

yönetimlerini ele geçirdi
61

”.  

Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğünce 30 

Mayıs 2005 tarihinde düzenlenen “Ege Sorunları” başlıklı panelde, oturum 

başkanı olan Prof. Dr. Yavuz Ercan Yunanistan’ın adalara sahip olmasını, deyim 
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yerinde ise armut gibi topladı şeklinde ifade etmiştir ki buna katılmamak mümkün 

değildir.
62

.  

İşgallerle birlikte adalardaki Türkler, buralarda bulunan Rumlar ve Yunan 

askerleri tarafından ya öldürülerek yok edildiler ve ya esir ve tutsak edilerek 

Yunanistan’a oradan da, sağ kalırlarsa, Anadolu’ya gönderildiler. Örneğin; 

Midilli adasında birçok Müslüman ateşe atılarak yakılmış, Limni adasındaki 9 

Müslüman suçsuz yere idam edilmiş, adadaki 800 Müslümana ise türlü eziyetler 

yapılmıştı
63

. 

Türkler, bu elim durumdan kurtulmak üzere yardım taleplerini sürekli 

olarak, zor şartlar altında, Osmanlı hükümetine bildirdiler. Anadolu’da bulunan 

soydaşlarımız ise, Adalarda rumlar tarafından yok edilen Türk varlığına karşı 

tepkili idiler ve yardım etmek için çırpınıyorlardı. Hükümet de vatandaşla aynı 

hassasiyeti taşımakla ve yardım etmeğe istekli olmakla birlikte, Ege’de deniz 

hakimiyeti tesis edilmeden bunun mümkün olamacayağının farkında olduğundan, 

adalara yardım gönderemedi
64

. 

Savaş sonucunda Osmanlı İmparatorluğu adalar da dahil olmak üzere 

bugün üzerinde 14 milyon nüfusun yaşıdığı toplam 167.312 Km
2
 toprak ile 

6.582.000 nüfus kaybediyordu
65

.  

 

Sonuç:  

4 Nisan 1826’da İngiltere ile Rusya arasında imzalanan St. Petersburg 

Protokolü’ne göre: “Yunanlılar, Osmanlı Devleti’ne vergi ile bağlı özerk tek bir 

devlet haline getirilecek ve bütün Türkler Yunanistan’dan çıkartılacak; İngiltere 

ile Rusya her türlü çıkar hesaplarından uzak olarak, bu öneriyi Osmanlı 

Hükümeti’ne kabul ettireceklerdi.”
66

” 

Bu tarihten itaberen Devleti Muazzamanın da desteği ile Rumlar, Balkan 

ve Anadolu topraklarında ilk başlarda tedhiş ve gerilla faaliyetleri ile yayılmaya 

başlamıştı. Önceleri Etniki Eterya (Azınlıkların Birliği) ve daha sonra Filiki 

Eterya adıyla faaliyet gösteren İpsilanti, Ksantos ve Çakalof tarafından kurulan 

Cemiyetin etkisi ile Yunanlıların yayılması oldukça başarılı olmuştur. 

Yunanlıların bu sayede 1831 yılından başlayarak Türklere karşı olan toprak 

kazanımları 1921 yılında zirveye ulaşmış ve bu tarihten itibaren Sakarya Meydan 

Muharebesi’ndeki mağlubiyetleri
67

 ile gerilemeye başlamıştır
68

. 

                                                           
62 “Ege Sorunları Paneli”, Ankara Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Müdürlüğü, 30 Mayıs 

2005, s. 169. 
63 Sezer Arslan, Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve Osmanlı Devletinde 

İskanları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2008, s. 65. 
64 Bostan ve diğerleri, a.g.e., s. 123-279; Hayta, a.g.m., s. 261-265; Arslan, a.g.t., Edirne, 2008, s. 

33. 
65 Esenyel, a.g.e., s. 141-142. 
66 Uçarol, a.g.e., s.144. 
67 Mustafa Kemal, Söylev (Nutuk) II, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973, s. 453-454. 
68 Brian W. Beeley, “The Greek-Turkish Boundary: Conflict at the Interface”, Transactions of the 

Institute of British Geographers, New Series, Vol. 3, No. 3, Settlement and Conflict in the 

Mediterranean World (1978), s. 352. 



Balkan Harbi’ndeki işgaller ile başlayan Ege’de adalar sorunu, günümüze 

kadar devam ederken, Osmanlı İmparatorluğu, büyük devletlerin de baskılarına 

rağmen adalardaki Yunan egemenliğini kabul etmemiştir
69

. Bu nedenle adalardan 

sürülmüş bulunan memurlarına bile maaş ödemeye devam etmiştir
70

. Lozan Barış 

antlaşmasının 12’nci maddesi ile Gökçeada, Bozcaada ve Tavşan adaları 

Türkiye’ye bırakılmış bunların dışında yukarıda saydığımız, Yunanistan’ın 

Balkan Harbi’nde işgal etmiş olduğu adaların silahsız olmak koşulu ile 

egemenliği devri Yunanistan’a geçmiştir.  

Yukarıda da açıklandığı gibi, Yunanistan’ın büyük ülküsü ile paralel 

olarak işgal ettiği ve egemenliği altına aldığı adalarda Helenleştirme çalışmaları 

sonucunda bugün artık Türk varlığından bahis etmek olanaksızlaşmıştır. 

 

KAYNAKÇA:  

- Adalar Meselesi, Servet-i Fünun, 46. Cilt, sayı 1182, 16 Kanunusani 

1329(29 Ocak 1914), s. 281-282. 

- ALASYA, M. Kadri, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi Şark 

Ordusu II. Cilt 1nci Kitap Birinci Çatalca Muharebesi, Genelkurmay Basımevi, 

İkinci Baskı, Ankara, 1993. 

- ARTUÇ, İbrahim, Balkan Savaşı, Kastaş A.Ş. Yayınları, Birinci Baskı, 

İstanbul, Kasım 1988. 

- ARSLAN, Sezer, Balkan Savaşları Sonrası Rumeli’den Türk Göçleri ve 

Osmanlı Devletinde İskanları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Edirne, 2008. 

- AYBARS, Ergün, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi I, Dokuz Eylül 

Üniversitesi Yayınları, Dördüncü Bası, Ankara, 1995. 

- BAŞEREN, Sertaç Hami, Ege Sorunları, Türk Deniz Araştırmaları 

Vakfı, İstanbul, 2003. 

- BEELEY, Brian W., “The Greek-Turkish Boundary: Conflict at the 

Interface”, Transactions of the Institute of British Geographers, New Series, Vol. 

3, No. 3, Settlement and Conflict in the Mediterranean World (1978), s.  

- BELEN, Necdet, Ege Denizi ve Ege Adaları, Harp Akademileri 

Basımevi, İstanbul,1995. 

- BOSTAN, İdris, Kurumahmut Ali, Oğuz M., Övenç A. F. ve Aydın Y. 

A. (2003). Trablusgarp ve Balkan Savaşlarında İşgal Edilen Ege Adaları ve İşgal 

Telgrafları, Ankara: SAEMK Yayınları. 

--------------, Midilli’nin İşgal Günlüğü, Küre Yayınları, İstanbul, 2012. 

- BÜYÜKTUĞRUL, Afif, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi 

VII. Cilt Osmanlı Deniz Harekatı (1912-1913), Genelkurmay Basımevi, İkinci 

Baskı, Ankara, 1993. 

-DONBALOĞLU, Bülent, Balkan Harbinden Kurtuluş Savasına Türk 

Deniz Stratejisi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Gebze, 2007. 

                                                           
69 Adalar Meselesi, Servet-i Fünun, 46. Cilt, sayı 1182, 16 Kanunusani 1329(29 Ocak 1914), s. 281-

282. 
70 Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, Türk Deniz Araştırmaları Vakfı, İstanbul, 2003, s. 29. 



- Balkan Harbinde Osmanlı Donanmasının Deniz Muharebeleri, Deniz 

Basımevi, İstanbul, 1981. 

- DURGUN, Bülent, “Ülke Savunmasında Deniz Yolu Ulaşımının 

Önemine Bir Örnek: Balkan Harbi’nde Osmanlı İmparatorluğu’nun Deniz Yolu 

Ulaştırması”, Güvenlik Stratejileri Dergisi, Aralık 2011, Yıl 6, Sayı 12, Harp 

Akademileri Basımevi, s. 143-167. 

- DÜZCÜ, Levent, “Osmanlı Bahriye Teşkilâtında Reform Çabaları 

(1876-1922)”, Gazi Akademik Bakış Dergisi Cilt 3, Sayı 5, s. 1-20. 

- ERICKSON, Edward J., Defeat in Detail: the Ottoman Army in the 

Balkans, 1912-1913, USA, 2003. 

- ERTUNA, Hamdi, Necati Ökse, Türk-Yunan İlişkileri ve Megalo İdea, 

Gnkur Basımevi, Ankara, 1985. 

- ESENYEL, Ömer, Balkan Harbinden Günümüze Bakış, Harp 

Akademileri Basımevi, İstanbul, 1995. 

- GORDON, G. H., “Balkan Problems and Their Solutions”, Advocate of 

Peace through Justice, Vol. 84 No. 4 (April 1922), World Affairs Institude, 

Heldref Publications, s. 143-146. 

- GÜLBOY, Burak, “1909-1914 Yılları Arasında Osmanlı İmparatorluğu 

ile Yunanistan Arasındaki Donanma Yarışı ve Bu Yarışın Doğu Akdeniz Güç 

Dengelerine Etkileri”, Trakya Üniversitesi Bilimsel Araştırmanlar Dergisi C 

Serisi Sosyal Bilimler Dergisi Cilt 2 Sayı 1, 2002, s. 120-127. 

- GÜNEŞ, İhsan, “II. Meşrutiyet Dönemi Hükümet Programları (1908-

1918)”, OTAM Ankara Üniversitesi Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama 

Merkezi Dergisi Sayı 1, Yayın Tarihi 1990, s. 171-269. 

- HALL, Richard C., Balkan Savaşları (1912-1913 I. Dünya Savaşı’nın 

Provası), Çeviren: Tanju Akad, Homer Kitabevi ve Yayıncılık, I. Basım, İstanbul, 

2003. 

------------, The Balkan Wars 1912–1913 Prelude to the First World War, 

Taylor & Francis e-Library, 2002. 

- HALLI, Reşat, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi Balkan Harbi (1912-1913) 

I. Cilt, Harbin Sebepleri, Askerî Hazırlıklar ve Osmanlı Devleti’nin Harbe Girişi, 

Genelkurmay Basımevi, İkinci Baskı, Ankara, 1993. 

- HARRİS, Norman Dwight, “The Effect of the Balkan Wars on 

European Alliances and the Future of the Ottoman Empire”, Proccedings of the 

American Political Science Association, Vol. 10, Tenth Annual Meeting (1913), 

p. 105-116. 

- HAYTA, Necdet, “Balkan Savaşları Sırasında Ege Adaları Sorunu”, 

Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 

2006, s. 255-275. 

- İNCİ, Tevfik, Balkan Harbinde Hamidiye Kruvazörünün Akın Harekatı, 

Deniz Basımevi, İstanbul, 1952 

-KARAL, Enver Ziya, Osmanlı Tarihi V. Cilt, Türk Tarih Kurumu 

Basımevi, 4. Baskı, Ankara, 1983. 



--------------, Osmanlı Tarihi VIII. Cilt (Birinci Meşrutiyet ve İstibdat 

Devirleri (1876-1907)), 3. Baskı, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1988. 

--------------, Osmanlı Tarihi IX. Cilt (İkinci Meşrutiyet ve Birinci Dünya 

Savaşı(1908-1918)), Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1996. 

- KARATAMU, Selahattin, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi, III ncü Cilt, 6 

nci Kısım (1908-1920), Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1971. 

- KODAMAN, Bayram, “II. Abdülhamit ve Kürtler-Ermeniler”, SDÜ Fen 

Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Mayıs 2010, Sayı:21, s.131-138. 

- KURMUŞ, Orhan, Emperyalizmin Türkiye’ye Girişi, Savaş Yayınları, 

Üçüncü Baskı, Ankara, 1982. 

- KURUMAHMUT, Ali, Ege’de Temel Sorun: Egemenliği Tartışmalı 

Adalar, Ankara, 1998. 

- KUTBAY, Elif Yeneroğlu, Doğu Ege Adaları’nın Osmanlı 

Hakimiyetinden Çıkışı ve Bunun Aydın Vilayetine Etkileri, Yayınlanmamış 

Doktora Tezi, İzmir, 2005. 

- LANGER, William L. and Robert P. Blake,”The Rise of the Ottoman 

Turks and Its Historical Background”, The American Historical Review, Vol. 37, 

No. 3 (Apr., 1932), s. 468-505. 

- M.Şemsettin, “Yunan Deritnavet Alıyormuş”, Sebilürreşad (Sırat-ı 

Müstakim), 11. Cilt, Sayı 270, 31 Teşrinievvel 1329 (13 Kasım 1913), s. 145-147. 

- Mustafa Kemal, Söylev (Nutuk) II, Ankara Üniversitesi Basımevi, 1973. 

- NEWMAN, Bernard, Balkan Background, The McMillan Company, 

Newyork, 1945. 

- NUTKU, Bahriye Fen Komisyonu Azasından Kol-u Evvel S., “Bahr-ı 

Sefidin Ahvaline İhtisas”, Mecmuayı Fünunu Bahriye, 8 Cilt Sene 1312, Nisan 

1312, s. 41-53. 

-ÖKÇÜN, Gündüz, Osmanlı Sanayii 1913-1915 İstatistikleri, Hil 

Yayınları, İstanbul, 1984 

- ÖZÇELİK, Selahattin, Donanma-yı Osmani Muavenet-i Milliye 

Cemiyeti, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 2000. 

- ÖRGE, Selim, Ergin Ersoy, Geçmişten Günümüze Yakın Çevredeki 

Sorunlar ve Türkiye, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1995 

- SARAÇOĞLU, Ahmet Celalettin, Rauf Orbay ve Hamidiye (Gazi 

Hamidiye’nin Şanlı Maceraları), İstanbul, 2006. 

- SEYMOUR, Charles, The Diplomatic Background of the War 1870-

1914, Yale University Pres, Tenth Printing, 1918, s. 166-221. 

- Suat Muhtar, Şark Meselesi, İstişare, Cilt 1, Sayı 18, 14 Kanunusani 

1324, s. 840-844. 

- SÜKAN, Özer, 21 Yüzyıl Başlarında Balkanlar ve Türkiye, Harp 

Akademileri Basımevi, İstanbul, 2001, 

- ŞIVGIN, Hale, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk-İtalyan İlişkileri, 

Atatürk Araştırma Merkezi Yayınları, Ankara, 2006 



- TAŞTAN, Murat, “25 Mart Mora Müslümanları Soykırım Günü”, 

Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay Basım Evi, Ankara, 

2006, s. 29-40. 

- TEMEL, Mehmet, “Ulusal Çıkar Politikası Açısından İngiltere’nin 

Osmanlı Devletine ve Milli Mücadeleye Bakışı”, Balıkesir Üniversitesi Sosyal 

Bilimler Enstitüsü Dergisi, 1998; 1: 120-134. 

- TUNCER, Hüner, 19. Yüzyılda Osmanlı-Avrupa İlişkileri, Ümit 

Yayıncılık, Ankara, 2000. 

- UÇAROL, Rifat, Siyasi Tarih (1789-1999), Filiz Kitabevi, Beşinci 

Baskı, İstanbul, 2000. 

- YAŞAR, Raif, Hüseyin Kabasakal, Türk Silahlı Kuvvetleri Tarihi 

Balkan Harbi Osmanlı Devri (1912-1913) IIIncü Cilt 2nci Kısım Garp Ordusu 

Yunan Cephesi Harekatı, İkinci Baskı, Genelkurmay Basımevi, Ankara, 1993 

-YAVUZ, Celalettin, “Balkan Harbi’nde Osmanlı Donanması Neden 

Kullanılmadı?”, Dokuzuncu Askerî Tarih Semineri Bildirileri II, Genelkurmay 

Basım Evi, Ankara, 2006, s. 373-397. 

- YAVUZ, Nuri, “Birinci Balkan Harbi ve Selanik’in Kaybı”, Gazi 

Akademik Bakış, Cilt 1 Sayı 2, Yaz 2008, s. 139-154.  

- YERASİMOS, Stefanos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye I, Tercüme 

Eden: Babür Kuzucu, Gözlem Yayınları, 3. Baskı, İstanbul Ocak 1977. 

http://asosindex.com/journal-view?id=15
http://asosindex.com/journal-view?id=15


OSMANLI KÜLTÜR MERKEZLERİNDEN VARDAR YENİCESİ 

VE TEZKİRELERE GÖRE VARDAR YENİCESİ ŞÂİRLERİ 

 

Ramazan EKİNCİ

 

 

Giriş 

Yenice-i Vardar  

Bugün Yunanistan sınırlarında kalan ve şimdiki ismi Giannitsa olan 

Vardar Yenicesi, Osmanlı döneminde Selânik vilayetine bağlı, Selânik-Vardar 

mecrasının batısında bulunan bir kasabaydı. Şehrin Rumca adı Yenitza’dır. 

Ptolemeos’a göre, Makedonya eyaletinin Ematya bölgesi buraya yakın idi. Mela, 

Belle olarak zikrettiği şehir için Makedonya şehirlerinin en büyüğü ve muhteşemi 

olduğunu bildirir; Kral Filip’in ve Yüvenalis’in burasını “Belli genci” olarak 

adlandırdığını ve Büyük İskender’in burada büyüdüklerini söyler.
1
  

Yenice isminde birkaç tane daha şehir bulunduğundan (Zağra Yenicesi, 

Edirne Yenicesi, Kızılağaç Yenicesi) çalışmamıza esas aldığımız Yenice’ye, 

diğerlerinden ayırmak maksadıyla Vardar Yenicesi denilmiştir.
2
 Osmanlı resmî 

kayıtlarına göre Selânik livasına bağlı sekiz kadılıktan biri ve Selânik’e yarım 

menzil mesafede olan Yenice’de çarşı, cami, imaret, medrese ve hamamlar vardır. 
Yenice-i Vardar’ın Fethi 

14. asrın başlarında kurulan ve küçük bir beylikten dünya siyasî tarihini 

değiştirecek büyük ve kudretli bir yer edinen Osmanlı Devleti, ilk fetihlerine Batı 

Anadolu’da başlamıştır. Mücadeleye giriştiği güçler, dönemin Türk beylikleri ve 

Bizans tekfurları idi. Osmanoğulları, özellikle Bursa şehrinin fethinden sonra 

hâkimiyet alanını Batı’ya doğru genişletmeye başladı. 

Bizans içindeki taht kavgaları ve Bulgar-Sırp saldırıları karşısında, 

gittikçe güçlenen Osmanlı’dan yardım isteyen Kantakuzen’in talebi üzerine 

Orhan Gâzî’nin oğlu Süleyman Gâzî, bir orduyla Rumeli’ye geçti. (1345) 

Edirne’yi kuşatan Bulgar-Sırp kuvvetlerini bozan Süleyman Paşa, bu zaferin 

karşılığında Gelibolu’daki Çimpe Kalesi’ni Bizans’tan aldı. Böylece Osmanlılar, 

ilk kez Rumeli yakasında bir üs elde etmiş oluyordu (1356). Süleyman Gâzî, 

Gelibolu’nun ardından Tekirdağ’a kadar olan bölgeleri de ele geçirerek buralara 

Anadolu'dan getirilen Türkmenleri yerleştirdi. Böylece Rumeli'de de Türkleşme 

hareketi başlamıştır. 

Orhan Gâzî’nin vefatının ardından tahta çıkan Sultan I. Murat, Rumeli ve 

Balkanların fethine yöneldi. Evrenos Bey ve Hacı İl Beyi komutasındaki 

kuvvetler Keşan'dan Dimetoka'ya kadar olan yerleri ele geçirdiler. Sazlıdere 
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zaferi ile Edirne ve Filibe, Osmanlı sınırlarına dâhil edildi. (1363/4) Sırp Sındığı 

zaferiyle Osmanlılar, Balkanlardaki fetihlerine hız verdiler.  

Karesioğulları emirlerinden olup 1342’de Osmanlıların hizmetine geçen 

Evrenos Bey ise Batı Trakya'nın fethine görevlendirilmişti. Verilen emir üzerine 

Gümülcine üzerine harekete geçen Evrenos Bey, Gümülcine ve Yenice-i Vardar'ı 

fethederek Osmanlı topraklarına kattı.
3
 (1385’ten önce).

 
 

Evrenosoğulları
4
 tarafından alınmasından sonra, yoğun bir şekilde Türk 

iskânına sahne olan Yenice-i Vardar, XV. asırdan itibaren önemli bir sanat ve 

kültür merkezi olarak varlığını devam ettirmiştir. Şehrin imarına önem veren 

Evrenosoğulları, kurdukları vakıflar vasıtasıyla birçok han, hamam, medrese, 

cami, külliye vb. yaptırmışlardır. 
Rumeli’deki Kültür Merkezleri Arasında Vardar Yenicesi’nin Yeri 

Kültürel gelişmeler, siyasî gelişmeleri belli mesafelerden takip eder. Bir 

şehir, siyasî anlamda ne kadar gelişirse, bir müddet sonra orada, aynı oranda 

kültürel gelişme de tabiî bir sonuç olarak kendini gösterir. Osmanlı toplumuna, 

işte bu pencereden baktığımızda ilk kültürel kurumların İznik ve Bursa’da 

temellendiklerini, buna bağlı olarak da ilk ürünlerin yine bu şehirlerden alındığını 

görülmektedir. Rumeli’deki fetihlerle beraber büyük ölçüde Balkanlar’da mekân 

tutan siyasî yapı, bu kez oralarda kültürün gelişip serpilmesine vesile olmuştur. 

İstanbul fethedilinceye kadar Osmanlı Devleti’nin önemli kültür merkezleri 

Bursa, Edirne,
5
 Gelibolu, Serez, Vardar Yenicesi, Üsküp,

6
 Manastır,

7
 Filibe,

8
 

Selânik, Belgrad, Prizren ve Priştine
9
 gibi Rumeli coğrafyasında yer alan 

şehirlerdi.
10
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Şuarâ tezkirelerinde doğum yerleri bildirilen 1553 şairden, 157 tanesi 

Balkan coğrafyasındaki şehirlerde doğmuştur.
11

 Osmanlı coğrafyasının genişliği 

göz önünde bulundurulduğunda bu sayının azımsanmayacak bir yekûn tuttuğu 

daha iyi anlaşılacaktır. Rumeli’deki sanat ve kültür merkezlerinden Edirne ve 

Gelibolu’yu hariç tutarsak, Manastır, Filibe, Saraybosna’dan sonra en fazla şair 

yetiştiren şehir, Vardar Yenicesi’dir. Bu şehirler arasında Vardar Yenicesi’ni 

diğerlerinden ayıran yönü ise çok büyük bir şehir merkezi olmaması, önemli 

ticaret yollarına uzak olması, medrese sayısının az olması, herhangi bir şehzade 

sancağı olmamasına rağmen klâsik Türk edebiyatının ön sıralarda sayılan üç şairi 

(Usûlî, Hayretî, Hayâlî) başta olmak üzere, yirmi bir şair yetiştirmesidir. Balkan 

coğrafyasında yetişen şair sayısının yaklaşık %15’i Vardar Yeniceli’dir. 

 Vardar Yenicesi, Türk kültür tarihinde kendisi hakkında şehrengiz 

yazılan müstesna birkaç şehir arasında yer almaktadır. Usûlî’nin ve Za‘fî’nin 

kaleme aldıkları Vardar Yenicesi şehrengizleri,
12

 şehrin güzellerini ve 

güzelliklerini anlatmaktadır. 

16. asır tezkire yazarlarından Âşık Çelebi (1520-1572), Vardar 

Yenicesi’nin nasıl bir kültür merkezi olduğunu vurgulamak maksadıyla şunları 

söylemiştir: 

 “Rivâyet olınur ki Prezrin’de oglan togsa adından mukaddem mahlas 

korlar. Yenice’de togan oglan etmege papa diyecek vakt Fârsî söyler. Priştine’de 

oglan togsa dividi bilinde togar, dirler. Binâen ‘alâ zâlik Prezrin şâ‘ir menba‘ı ve 

Yenice Fârsî ocagı ve Piriştine kâtib yatagıdur.”
13

 

Âşık Çelebi’nin çağdaşı olan Kınalızade Hasan Çelebi, tezkiresinde 

Yeniceli şairlerden bahsederken, sözü önce Yenice’ye getirmiş; şehrin tabiî 

güzelliklerinin yanı sıra, nasıl bir ilim, irfan merkezi ve şair ocağı olduğu 

üzerinde durmuştur: 

Vardar Yenicesi, güzel söz söyleyen belâgat sahibi şairlerin kaynağıdır. 

Kevser’e benzeyen suyu, anber saçan havasıyla cennetteki gül bahçelerini andıran 

ve “altından nehirler akan cennetler” ayet-i celîlesine örnek teşkil eden bir 

şehirdir. Hüner sahibi âlimlerin kaynağı ve merkezi, söz ustalığını şiar edinmiş 

şairlerin ocağı bir şehirdir. Kemal ehli kişilerin merkezi, beliğ söz söylemede usta 

olan şairlerin toplandığı şehirdir. Vardar Yenicesi, suyu ve havasının letafetiyle 

yüce cennete benzeyen, temiz ve güzel alanlarıyla yeryüzü bahçelerini kıskandırıp 

bağlarının güzelliğiyle İrem bağlarını, perde arkasına saklanmaya mecbur bırakan 

bir yerdir. İnsana ferahlık veren Vardar Yenicesi’nin bahçeleri yanında, Sebâ 

ülkesinin gül bahçeleri utancından yere girerler. Burası, dilberlerin dudakları gibi 
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eşi benzeri bulunmayacak kadar güzel bir yer, zarif kişilerin menbaı, şairlerin 

toplandığı, övülmeye lâyık bir yerdir. Vardar Yenicesi, en büyük şairlerin madeni; 

şiirin, belâgatın ocağı ve “altından nehirler akan cennetler”e benzeyen bir şehirdir. 

Marifet erbâbının kaynağı, latife söylemekte usta olanların madeni, beliğ şiir 

söyleyenlerin merkezidir.
14

 

Seyâhatnâme adlı on ciltlik dev eseriyle Türk edebiyatına, kültürüne eşşiz 

bir eser armağan eden Evliyâ Çelebi’nin yolu Vardar Yenicesi’ne de uğramıştır. 

Şehri ayrıntılı bir şekilde tasvir eden Evliyâ Çelebi, burada bir tane medrese 

olduğunu bildirdikten sonra, söz konusu medrese hakkında kendine has üslûbuyla 

şunları söylemiştir: 

“Bir âdem her ne kadar ahmak hebennak-ı sa‘le-bi’l-humakâ olsa bu 

dershânede bir kere bismillahi dese elbette bir yılda tefsîr-i şerîf istihrâc etmeğe 

liyâkat hasıl eder, zîrâ Şeyh İlâhî hazretlerinin nazargâhıdır.”
15

 

Bu bilgiler ışığında, şehrin Fars kültürü açısından, bir başka ifadeyle 

edebiyat bakımından önemli merkezi olduğunu anlamaktayız. Bu küçük Rumeli 

kasabasının Fârisî ocağı haline gelmesi, hüner sahibi âlimlerin kaynağı ve 

merkezi, söz ustalığını şiar edinmiş şairlerin ocağı olması hususundaki âmilleri 

kaynaklar bize şu doğrultuda göstermektedir:  

XVI. yüzyıl sonuna kadar Osmanlı Devleti’nin vurucu gücü akıncılar, 

Rumeli fetihlerinde en önemli vazifeyi ifa etmekteydiler. Bu akıncı aileleri, 

zamanla İstanbul’daki merkezi kendilerine model alarak taşrada kendi 

konumlarına uygun başkentler kuruyorlardı. Serdengeçti akıncılar yanında, 

özellikle onları gazaya teşvik edecek, gaziliğin ve şehitliğin faziletlerini 

nakledecek, moral verecek kişilere ihtiyaç vardı. Medreselerde yetişmiş, işin daha 

çok zahirî tarafıyla ilgili âlimlerin bu vazifeyi yerine getirmesi mümkün değildi. 

Bu işi, ancak kışın kışlaklarda, baharla birlikte akıncılarla beraber coşup taşan 

yarı meczup, ermiş şairler yerine getirebilirlerdi. İşte Yeniceli şairlerin çoğu da bu 

özellikleri taşımaktaydı. Şüphesiz bu fıtrata sahip şairlerin, kültür erlerinin 

yetişmesinde vahdet-i vücut düşüncesini Anadolu’ya getirenlerden biri olan Şeyh 

Abdullâh-ı İlâhî’nin (ö. 1491) rolü çok mühimdir. Akıncı beylerinden 

Evrenosoğlu Ahmed Bey’in sözünü ettiğimiz fonksiyonları yerine getirmek üzere 

ısrarla İstanbul’dan Yenice’ye getirttiği Şeyh İlâhî, bu şehirde yaşayan aydınları 

tesiri altına alıp hepsine ortak özellikler kazandıran bir merkez şahsiyet olmuştur. 

Samimî ve derinliği olan bir ruh, hep yükseklerde gezen ve kayıt tanımayan bir 

aldırmaz tavır, bu kişilerin ortak özelliğiydi. Şehirdeki şairleri de kuşatan, onları 

hür bir derviş duyarlılığı içinde yaşatan atmosferin kaynağını bu tasavvufi hava 

sağlıyordu. Bu havayla Yenice, XVI. yüzyıl sonuna kadar çoğu Osmanlı 

Devleti’nin asırlar boyu tanınmış şairlerini yetiştiren önemli bir beldesi olmuş, 
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akıncılığın fonksiyonunu yitirmesiyle beraber beslenme noktaları tıkanan şehir, 

kültür merkezi olma özelliğini kaybetmiştir.
16

  

Vardar Yenicesi’nin fethinden şehrin elden çıktığı 1912 Balkan 

Savaşlarına kadar burada doğduğu tezkirelerde bildirilen yirmi bir şair tespit ettik. 

18. asır tezkirelerinden Sâlim Tezkiresi’ni hariç tutarsak, bu dönem ve bundan 

sonraki asırlarda kaleme alınan tezkirelerde Vardar Yeniceli olduğu bildirilen 

şaire rastlamadık. (XIX. ve XX. asır biyografik kaynaklarından Sicill-i Osmânî 

Osmanlı Müellifleri, ve Tuhfe-i Nâilî gibi eserler ise tezkirelerde, biyografilerine 

yer verilen şairlerin hakkında kısaca bilgi verir nitelikte olduğundan bunları 

tespitimizin dışında tuttuk.) Tezkirelerde Vardar Yeniceli olduğu bildirilen şairler 

‘Abdülganî-i Vardârî, ‘Aşkî, Âgehî, Beyâzî, Derûnî, Garîbî, Günâhî, Hâfız 

Mahmûd Efendi, Hayâlî, Hayretî, Mehmed, Râzî Mahmûd, Râzî Yûsuf, Rûhî, 

Selmân / İlâhî, Sıdkî, Sırrî, Şânî, Tâbî, Usûlî ve Yûsuf Sîneçâk’tir.  
1) ‘Abdülganî-i Vardârî (ö. H. 1108 / M. 1696-1697) 

Şeyh-zâde Mehmed Efendi’nin torunlarındandır. Şeyhülislâm Yahya 

Efendi’den mülâzım olduktan sonra H. 1063 (1652-1653) yılında Pirinçci 

Medresesi’ne müderris olarak tayin edildi. H. 1064’te (1653-1654) Lutfî Bey 

Medresesi’ne, H. 1067’de (1656-1657) Üsküdar Vâlide-i ‘Atik Medresesi’ne 

görevlendirildi. Pirinçci Sinan, Merdümiyye, Nişancı Paşa-yı ‘Atik, Fethiyye 

Sinan Paşa, Mehmed Ağa, Dâvûd Paşa, Alî Paşa-yı Cedîd Medreselerinde 

müderris olarak çalıştı. Hicrî 1108 (1696-1697) yılında vefat etti. Bu beyit onun 

şiirlerinden birinin matla‘ıdır: 

 Âteş-i ‘aşk ile sûzân olalı kalbim benim 

Döndü fânûs-ı hayâle gûyiyâ cismim benim 

Kaynaklar: SAL: 95-96; TN: 2709; TGDİS: 8. 

2) ‘Aşkî  

Vardar Yenicesi’ndendir. Kâtip olan şairin hayatı hakkında fazla bilgi 

bulunmamaktadır. Bu beyit şiirlerinden bir örnektir: 

Gerçi kûyun terk idüp hacc itmege kıldum yarak 

Lîk oldum Ka‘be’den her günde bir menzil ırak 

Kaynaklar: KF:404; TN: 2876. 

3) Âgehî (ö. H. 985/ M. 1577/1578) 

Şairler çimenliği ve zarifler madeni olan Vardar Yenicesi’ndendir. Asıl 

adı Mansur olan Âgehî, “Hâce Kaynı” adıyla bilinen Mehemmed Çelebi’den 

mülâzım olmuş, müderrislik ve kadılık görevlerini ifâ etmiştir. Şair, aklî ve naklî 

ilimlerde mahir olmasının yanı sıra güzel şiirlere ve rağbet edilen söyleyişlere 

sahiptir. Bir gemici güzeline gönlünü kaptıran Âgehî, aşkını gemicilik terimleriyle 

tertip edilmiş bir kaside kaleme alarak anlatmıştır. Bütün tezkireciler bu 

kasideden övgüyle söz etmişlerdir: 

Çekdürüp firkatanı gözden ırag oldun sen 

Bahr-i fürkatde niçe furtunalar çekdüm ben 
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Dûd-ı âhum direk oldı bu zemîn keştîdür 

Bir yeni yelken olupdur ana gerdûn-ı kühen 

Kaynaklar: L: 293; A: 98-99; AÇ: 351-352; HÇ: 137; B: 19; GA: 293; 

R: 35; KF:147; ŞM: 222; OM: III/4; TN: 187; TGDİS; 13. 

4) Beyâzî (ö. H. 1024-1036/ M. 1615/1616-1626/1627) 

 İsmi Mehmed Çelebi’dir. Vardar Yenicesi’nden olan şair, müderristir. 

Şiir ve inşâda memleketinin meşhurları arasında yer alır. Ölüm tarihi hakkında 

kaynaklarda muhtelif bilgiler mevcuttur. Hicrî 1024/1036’da Vardar Yenicesi’nde 

vefat eden Beyâzî’nin şiirlerine bu beyit örnektir: 

‘Arz eyle metâ‘-ı dili dil-dâre düşerse 

Yirine düşer ol yüzi gül-zâre düşerse 

Kaynaklar: RI: 76; TN: 440. 

5) Derûnî  

Vardar Yenicesi’nden kalemiye sınıfına mensup olan Derûnî, devrinin 

seçkinleri ve şairleri arasında yer alır. Tezkire yazarlarından Hasan Çelebi, şair 

hakkında olumsuz değerlendirmelerde bulunurken Ahdî, Âşık Çelebi ve Esrâr 

Dede olumlu görüşler dile getirmişlerdir. Hasan Çelebi’ye göre, kâtiplere lazım 

olan irfan ve olgunluktan uzak Derûnî, muhasebede ve haram mal kazanmada 

ustadır; bir Farsça beyti dahi başkalarının yardımıyla yazmışken Farsça sözlük 

kaleme almaya cüret etmiş ve Kemâl Paşazâde’nin Hakâik ve Dakâik’ına 

reddetme gafletinde bulunmuştur. 

 Diğer tezkire müelliflerine göre derviş meşrepli ve temiz mezhepli bir 

kişidir. Yusuf Sineçâk’ın hizmetinde bulunmuştur. Gece gündüz nazımla uğraşan, 

Farsçayı Fârisîler gibi bilen şairin, güzel şiirleri vardır. Şu beyit şiirlerinden bir 

örnektir: 

Sâkiyâ öpme rakîbün ayagın eyle şikest 

Âdem oldur ki sıya kasd ile şeytân ayagın 

Kaynaklar: A: 152; AÇ: 516; HÇ: 301; R: 100; ED: 201-202; TN: 1143; 

TGDİS: 98. 

6) Garîbî (ö. H. 954/ M. 1547/1548) 

 Söz ustalığını şiâr edinmiş şairlerin ocağı, hüner sahibi âlimlerin kaynağı 

olan Vardar Yenicesi’ndendir. İsmi Mehmed olan Garîbî, Mevlevî 

şairlerimizdendir. Yusuf Sineçâk’in müridlerindendir. Hayatı boyunca birçok yere 

seyâhat eden şair, Hicrî 954 tarihinde İstanbul’da ölmüştür. Tezkire yazarlarının 

övgüyle söz ettiği şairin latîf şiirleri vardır. Âşık Çelebi’ye göre, ömrü biraz daha 

uzun olsaydı birçok eser telif edebilir, okuyanların gönlüne hasret yarası açacak 

şiirler kaleme alabilirdi. Bu beyit şiirlerinden bir örnektir: 

Bâzâr-ı gamda eşk-i güher-bâra kim bakar  

Sarraf-ı dîde bir kurı dükkân açar kapar 

Kaynaklar: L: 409-410; A: 241-242; AÇ: 1633-1634; HÇ: 132-133; 

KF:436; R: 117; TN: 3072; 158. 

7) Günâhî  

Vardar Yenicesi’nden olan Günâhî’nin adı Hasan’dır. Yusuf Sineçâk’in 

en yakın öğrencilerinden olan şair, Mevlevî tarikatına mensuptur. Hayretî âmâ 



olduktan sonra, Günâhî onun hizmetiyle ilgilenmiştir. Hayatı boyunca belli bir 

yerde ikamet etmeyip pek çok şehre seyahat eden Günâhî, Hicaz’a da gitmiştir. 

Konya, Selânik, Tırhala gibi şehirlerde kalmıştır. Selânik’teki Farsça 

müderrislerinin önde gelenlerinden olmuştur. Şiirlerinin çoğunluğunu tasavvufî 

unsurlar ihtiva eden nasihatnâme niteliğindeki söyleyişler oluşturur. Özellikle 

kaside, kıt‘a ve mesnevi nazım şekliyle yazdığı şiirleri, şiiriyet yönünden dikkat 

çekicidir. Tezkirelere göre kırktan fazla kasidesi bulunan şairin, gazelleri de ince 

mânâlı, lafızları ve edâsı da nâzik ve pâktir. Bu beyit şiirlerinden bir örnektir: 

‘Işk ehli hatt-ı ‘ârız-ı zîbâdan aglamaz  

Pervâne dûd-ı şem‘-i dil-ârâdan aglamaz 

Kaynaklar: A: 259; AÇ: 722-724; HÇ: 221-222; B: 166; GA: 265; R: 

203; KF: 478-479; TN: 3620. 

8) Hâfız Mahmûd Efendi (ö. H. 1045/ M. 1635/1636) 

Vardar Yenicesi’nden yetişen fazıllardan olup Kur’ân ayetlerinin 

kolaylıkla bulunabilmesi için yazdığı Tertîb-i Zîbâ adındaki eser meşhurdur. Hicrî 

1045 yılında memleketinde vefat etmiştir. Bu beyt şiirlerinden bir örnektir: 

Degül arz u semâ vü şeş cihetdür
17

 Hazret-i Mevlâ 

Kadîmi zâtına olmaz mahal-i hâdis olan eşyâ 

Kaynaklar: OM: I/277; TN: 707. 

9) Hayâlî (ö. H. 964/ M. 1556/1557) 

Hayâlî, Vardar Yenice’li şairlerden olup özellikle Âşık Çelebi kendisine 

tezkiresinde önemli bir yer ayırmış ve onu taltif eden pek çok ifade kullanmıştır: 

“Rûmilinün sühân-ârâsı, hevâ-yı istignânun hümâsı, Kâf-ı ‘âlem-i ıtlâkun 

‘Ankâsı, bî-tekayyüdlik kûyınun gedâsı, şeh-levendlik gürûhunun pâdşâsı meşhûr 

Hayâlî Beg’dür.”
18

  

İsmi Mehmed olup lakabı Bekâr Memi’dir. Usûlî ve Hayretî gibi 

hemşehrilerinin de musahibi ve çağdaşı olan Hayâlî, Rumeli şairlerinin üstadı 

kabul edilmektedir.  

Gençliğinde medresede Gülistan ve Bostan gibi eserleri okumuştur. 

Bunları okurken henüz yolun başında olmakla birlikte yavaş yavaş bir edebî ve 

manevî derinlik de kazanmaya başlamıştır. Bu sıralarda Kalenderiyân ve 

Hayderiyân büyüklerinden Baba Ali Mest-i Acemî, Yenice’ye uğramıştır. Hayâlî 

bu zatın etrafındakilerin etkisi altında kalmış; onlarla birlikte İstanbul’a gelmiştir. 

İstanbul’a geldiklerinde halk arasında son derece itibarlı zâtlardan olan 

Sarı Gürz, İstanbul kadısı idi. Hayâlî’yi, Baba Ali’nin yanında gördüğünde, 

“böyle temiz yüzlü bir oğlanın, böyle birisinin yanında durması makbûl ve meşrû 

değildir” diyerek onu Baba Ali’nin yanından alıp devrin muhtesibi Uzun Alî’nin 

yanına vermiştir. Hayâlî, bu zatın yanındayken ilim tahsiliyle meşgûl olmuştur.  

Kısa zamanda şiir söylemeye başlayan şair, sevgilinin güzelliklerini tasvir 

hususunda benzerine rastlanmayacak değerde gazeller söylemiştir. Geceleri 

                                                           
17 Bu kelimenin mânâ gereğince “cihetde” olması lâzım geldiği, eserde sehven böyle yazıldığı 

düşüncesindeyiz. 
18 Âşık Çelebi, Meşâ‘irü’ş-Şu‘arâ (haz. Filiz Kılıç), İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, İstanbul 2010, 

s.1541. 



sabahlara kadar yazıp temize çektiği şiirleri kısa zamanda halk arasında yayılmış 

ve şöhret bulmuştur.  

İskender Çelebi vesilesiyle saraya tanıtılan Hayâlî, kısa zamanda burada 

da tanınarak beğenilmiştir. İlk önce ulûfe verilen şaire daha sonra tımar ve zeâmet 

bağışlanmıştır. Her gazel ve kasidesi için kendisine ihsanlarda bulunulmuş; 

böylece yüz binden ziyade zeâmete sahip olmuştur. Onun bu başarısı kimilerince 

İskender Çelebi, kimilerince de İbrahim Paşa’nın terbiyesine bağlanmıştır. Oysa 

aslında onu bu derecede başarılı kılan kendi yeteneği, istidadı ve bununla birlikte 

hüner sahiplerinin değerbilir oluşuydu. 

Kendisine pek çok zeâmetler ve ihsanlar sunulan Hayâlî, yaratılışı 

itibarıyla dünya nimetlerine kayıtsız bir şairdir. Bütün mal, mülk ve servete karşı 

alakasız bir tabiatı vardır.  

Tezkire yazarları, Hayâlî’nin şairlik kudretinden övgüyle bahsederler. 

Onun söz söylemedeki kuvveti ve şiir sanatındaki üstatlığı insanlık âlemince 

malûmdur ve tasdik edilmiştir. Şiir ilmindeki bilgisi, ilm-i ayne’l-yakîn 

mesabesinde idi.  

Hayâlî, devrinde pek çok şairin hayal dahi edemeyeceği incelikleri 

şiirinde ustaca kullanmış bir sanatkârdır. Bu sebeple olsa gerek ki devrindeki pek 

çok şair arasından cihan padişahı Sultan Süleyman, ona ayrı bir değer vermiş; onu 

özel bir mevkide tutmuş ve kendisine fazlaca lütuf ve ihsanda bulunmuştur.  

Âşık Çelebi, küçük yaşlarda Hayâlî ile tanışmış; uzun yıllar onunla aynı 

meclislerde yer almıştır. Bununla birlikte Hayâlî’nin hiçbir incitici hareketine 

şahit olmadığını ifade eder. 

Lâ-mekân seyrinde ‘ankâ ile olur hem-kanat 

Bâl-i himmetle şol anadan toganun yügrügi 

Beyitinde kanat kelimesinin kullanılması tenkit edilmiş, bu Türkçe 

kelimenin terkibe sokulmasına hoş bakılmamıştır. Bunun üzerine Hayâlî beyitteki 

kanat kelimesinin bulunduğu terkibi hem-cenâh şeklinde değiştirmiştir. 

Aşağıdaki beyit, yine Hayâlî Bey’e ait olup bir sünnet düğününde hoşuna 

giden dilber için düşünmeden söylemiştir: 

Nigârun itdügi düşnâm bana zevk-i cânîdür 

Nice zevk itmeyem ki ‘âlem-i gayb armagânıdur 

Hayâlî Bey’in güzel huylarının birisi de hezl ve hicve düşkün bir 

mizacının olmamasıdır. Kimse hakkında kötü söylemez ve kimseyi incitmezdi. 

Taşlıcalı Yahya’nın sataşmalarına karşı sessiz kalmayı tercih etmiştir.  

Âşık Çelebi’nin kadılığı zamanında Hayâlî’nin şiir yazıp kendisine 

gönderdiğini de yine tezkire yazarının ifadelerinden anlıyoruz.  

Ben Hayâlî Rûm’da bir rind-i dürd-âşâm iken 

Câm-ı fâğfûrî içer hâkân-ı Türkistân bana 

*** 

İdüp der-pûst Mecnûn’ı geçürmiş Leylâ yanından 

Vefâ âyînini ögren gönül Leylâ şebânından 

 

Fenâ ehline ta‘n itme geçüp ‘ucb ile yanından 



Bu deşt-i vahdet-âbâdun sakın şîr-i jiyânından 

 

Didiler kim hazân eyyâmı geldi vakt-i ‘işretdür 

Bahârından ne buldum ki bulam anun hazânundan 

H. 964 (M. 1556/1557) senesinde Edirne’de vefat eden ve Haydar-hâne 

hazîresinde medfûn olan şairin ölümüne, dönemin birçok şairi tarih düşürmüştür. 

Bunlardan örnek olarak ikisini anmakla yetineceğiz: 

(Günâhî) ‘Âlem-i hissden Hayâlî gitdi âh  

(Arşî)   Sözi dilde Hayâlî gözde kaldı  

Kaynaklar: S:126; L: 254-255; A: 137-138; AÇ; 1541-1569; HÇ: 290-

296; B: 63-64; GA: 212-214; KF: 286-291; R: 95-99; OM: II/160-161; TN: 1087; 

TGDİS: 196. 

10) Hayretî (ö. H. 941/ M. 1534/1535) 

Rumeli’nin şairler ve zarifler yatağı olan Vardar Yenicesi’ndendir. Yusuf 

Sineçâk’in kardeşidir. Tımar sahibi şairlerden olan Hayretî, sade dilli, temiz 

kalpli, lâubalî bir edaya sahip abdal-meşrep biridir. Anadolu şairleri içinde 

belâgatının yüksekliğiyle, olgunluğuyla bilinen Hayretî, divan sahibidir ve 

akranlarından üst derecede bir şairdir.  Şiirleri sade, akıcı ve güzel bir edaya 

sahiptir. İbrahim Paşa’ya sunduğu kaside meşhurdur. Şair hayatı boyunca gözü, 

gönlü tok şekilde yaşamış ve müstağni bir ömür sürmüştür. 

Ne Süleymâna esîrüz ne Selîmün kulıyuz 

Kimse bilmez bizi bir şâh-ı kerîmün kulıyuz 

matla‘lı gazelinden dolayı paşa cüzî bir tımar vermiş; Hayretî böyle tımar 

olmaz diyerek teklifi geri çevirmiş; Yahyalı beylerine ve Mihâloğullarına hizmet 

etmiştir. 

Hayretî hayatının son demlerinde görme yetisini kaybetmiş ve ömrünün 

geri kalanını a‘mâ olarak sürdürmüştür. Şu beyti a‘mâ olduktan sonra söylemiştir: 

Hayretî kör bengi bir abdâl-ı yek-rengüm bugün 

Göz yumup ag u karasından cihânun fârigüm 

Tezkirelerde kendisinden övgüyle bahsedilen şair, H. 941 senesinde 

memleketi Vardar Yenicesi’nde vefat etmiştir. Şu beyitler şiirlerinden örnektir: 

Mey-i nâbun nice olmayalum ölümlisi biz 

Bir iki gün bu fenâ evde anun dirisiyüz 

 

Bundan artık dahı vuslat nice olur ‘âlemde 

Bir gök altındayuz ol mâh ile dâyim ikimüz 

 

Zevk ü safâ didükleri derd-i belâ mı ki 

Mihr ü vefâ didükleri cevr ü cefâ mı ki 

 

Vuslat didügi ‘âşıkına dil-berün ‘aceb 

Şol göz ucıyla eyledügi merhabâ mı ki 

Kaynaklar: S: 126-127; L: 240-241; A: 129-130; AÇ: 639-643: HÇ: 

259-262; GA: 208-209; KF: 276-277; TGDİS: 200. 



11) Mehmed (ö. H. 1055/1057/ M. 1645/1646-1647-1648 ) 

İlmiye sınıfına mensup olan şairin ismi, Şeyh-zade Mehmed Efendi’dir. 

Gâzi Evrenos-zâde olarak da tanınan şair, Selânik mevleviyetinde bulunmuştur. 

Hayatı hakkında fazla malûmat yoktur. Belâgat mülkünde, melahat atının hızlı 

binicilerinden olan şair, zamanının güzel yüzlü fâzıllarından ve orta yaşlı şairlerin 

benzersizlerindendir. İlim, olgunluk ile süslü; şiir ve inşa ile donanmış olan Şeyh-

zade Mehmed Efendi, Farsça ve Türkçe güzel şiirlere, rağbet edilen söyleyişlere 

sahiptir. Şu beyit şiirlerinden bir örnektir: 

Nedür bu resm-i dil-ârâ nedür nu nakş-ı nigâr 

Ki tarh itdi çemen-zâra nakş-bend-i bahâr 

Kaynaklar: KF: 494; R: 213-214; RI: 133; M: 56; OM: II/49; TN: 3815; 

TGDİS: 282.  

12) Râzî 

 Adı Mahmûd Çelebi’dir. Vardar Yenicesi’nden Şeyh İlâhî’nin 

akrabasıdır. Arapça bilgileri tahsil ettikten sonra kitabet, inşâ, hüsn-i hat ve 

imlâya yönelmiştir. Mehemmed Paşa’nın yanında sır kâtipliği ve tezkirecilik 

yapmıştır. Ayrıca nişancılık görevinde de bulunmuştur. Şiirde güzel dikkati, edebî 

sanatları kullanma becerisi ve temiz bir edâyla oluşturduğu muhayyilesinin 

mânâları öylesine ileri derecededir ki, fesatlık çıkarmak istese birçok kimsenin 

şiir yazmaktan vazgeçmesine sebep olurdu. 

Kaynaklar: AÇ: 1343; TN: 1268; TGDİS: 372. 

13) Râzî (ö. H. 1027/ M. 1617/1618) 

İsmi Vardârî Yusuf Efendi’dir. İlmiye sınıfına mensup şairlerdendir. 

İstanbul’da vefat etmiştir. Hayatı hakkında fazla bir bilgi bulunmamaktadır. Şu 

beyit şiirlerinden bir örnektir: 

Niçün ey meh-likâ ‘uşşâk-ı zâra rahm itmezsün 

Hele mey-hâneden geçdük Vefâ’ya bârî gitmezsün 

Kaynaklar: KF: 306; R: 155; BEL: 110; R: 108; TN: 1262; TGDİS: 373. 

14) Rûhî 

Vardar Yenicesi’nde doğan şair, Şeyh İlâhî’nin akrabalarındandır. 

Mehmed Paşa’nın tezkirecisi ve sır kâtibi olmuştur. Hayatı hakkında fazla bilgiye 

ulaşamadığımız şair III. Murad devri (1574-1595) ortalarında vefat etmiştir. 

Kaynaklar: SO: 1399; TN: 1572. 

15) Selmân / İlâhî ( ö. H. 972/ M. 1564/1565 ) 

İlim ve irfan erbabıyla süslenmiş, İrem bağının tavırlarına benzeyen ünlü 

şehir Vardar Yenicesi’ndendir. İsmi Selman olan şairin, mahlası İlâhî’dir. 

Şeyhzâde olan şair, ceddi gibi (baba ve dedesi) gibi müderristir. Gece gündüz 

çalışarak birçok ilim tedris etmiş; Fars ve Nevâyî dilini (Çağatayca) öğrenmiştir. 

İnşâ ilminde maharet sahibi, muamma çözme ve muamma söylemede döneminin 

en şöhretlileri arasında yer almıştır. Zamanının taze söz söyleyen şairleri içinde 

yer alır. Kelimeleri tıpkı sevgilinin dudağı gibi ferahlatıcı olmakla şiirlerini 

okuyanlar sevinçli ve neşeli olurlar. Hoş-sohbet, rind ve lâubâlî meşrep 

olduğundan dolayı âşıkâne şiir söylemekten geri kalmamıştır. Kasidelerindeki 

üslûbu ile kendine has bir yer edinmiştir. Bazı tezkire yazarları (Ahdî ve Hasan 



Çelebi) şairi, iki farklı kişi olarak değerlendirmişler, eserlerinde hem Selmân hem 

de İlâhî şeklinde iki ayrı madde başı yapmışlardır. Şu beyitler şiirlerinden 

örnektir: 

‘Ayş u ‘işret mevsimidir geldi eyyâm-ı bahâr 

Zâhidâ bana namâzı anma anun vakti var 

 

Sırrumı fâş eyledi ol nokta nokta hâller 

Kumda oynasın begüm şimden girü remmâller 

Kaynaklar: A: 174; A: 106; HÇ: 139; HÇ: 394; B: 90; GA: 294; KF: 

351; R: 129; TN: 197/1847: TGDİS; 226/435. 

16) Sıdkî 

Vardar Yenicesi’ndendir. İyi bir eğitimin ardından kadı olmuştur. Halk 

içindeki şöhretinin sebebi, ismi değil, mahlası gösterilmesine rağmen Âşık Çelebi, 

hiç kimseden “bu şiir onundur” diye duymadığını, hiçbir mecmuada gazel yahut 

beyitlerine rastlamadığını ifade eder. 

 Nedür tâk-ı sipihri kim kemendin ‘arşa atmışdur 

Şular kim yâr işigin Sıdkiyâ bir pâre yasdanmış 

Kaynaklar: AÇ; 1289; TGDİS: 445. 

17) Sırrî (ö. H. 990/ M. 1582/1583) 

Can veren havası, Hz. İsa gibi ölüleri dirilten letafet sahası Vardar 

Yenicesi’ndendir. İsmi İsa’dır. Merhum Şah Efendi’den mülâzım olmuştur. 

Trabzon’da kadılık yapmıştır. Döneminin şairleri Bâkî, Rûhî, Rumûzî ve 

Gelibolulu Âlî ile aynı meclislerde bulunmuştur. İlimlerin sırlarına vâkıf olan 

şâirin Farsça hakkındaki malûmatı meşhurdur. Ayrıca şairler ve zarifler 

arasındaki hoş sohbetinin, şiirinden üstün olduğu söylense de şiirleri güzel, 

söyleyişleri süslü ve akıcıdır. Şu beyit şiirlerinden bir örnektir: 

Ne hâlüm anmaga kudret ne sabra tâkat var 

Efendi hâl mükedder ziyâde hayret var 

Kaynaklar: L: 308; A: 174; HÇ: 386; B: 88; GA: 308-309; KF: 347, R: 

123; TN: 1743; TGDİS: 445. 

18) Şânî 

Vardar Yenicesi’nden olan Şânî, şâir Garibî’nin kız kardeşinin oğludur. 

İsmi Yakub’dur. İyi bir öğrenim görmüş ve müderris olmuştur. Mizacı, şiire ve 

taze mazmunlar bulmaya müsaittir. Tezkire yazarları Şânî hakkında iyi 

temennilerde bulunmuş; genç denilebilecek bir yaşta vefat etmese, onun kıymetli 

ve meşhur bir şair olabileceği hususunda görüş beyan etmişlerdir. Şu beyit 

şiirlerinden bir örnektir: 

Bâg-ı ruhunda ol sanemün hatt-ı müşk-bâr  

Sahn-ı İremde tâze açılmış benefşe-zâr  

Kaynaklar: A: 191; HÇ: 416; KF: 355; R: 134; TGDİS: 467. 

19) Tâbî (ö. H. 960/ M. 1552/1553) 

Vardar Yenicesi’ndendir. Tâbî, Molla Hudâvendigâr’ın dergâhında uzun 

süre kalmıştır. Fakirler içinde dervişlikle meşhur olmuş, pâk meşrep ve lâubalî 

mezhep biridir. Birçok kez Arap memleketlerine seyahat etmiş, kendi hâline 



münasip düşen şiirleri güzeldir ve rağbet görmüştür. Şu beyitler onun şiirlerine 

örnektir: 

Sâye-veş bir serve her kim bende-i üftâdedür  

Kâr u bârından cihânun farîg u âzâdedür  

 

Gerçi Husrev sevdi Şîrîn’i irişdi vaslına  

Yolına rûhın revân itdi nazar-Ferhâd’edür  

Kaynaklar: A: 117; TN: 492; TGDİS: 493. 

20) Usûlî 

Vardar Yenicesi’nden olan şair, bir sipâhî-zâde olup bilgin bir zattır. 

Tezkire yazarı Garîbî, Usûlî’nin adını Derviş Ali, Ayvansarâyî ise Abdullah 

olarak bildirir.
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 Babasından çok fazla mal-mülk kalmasına rağmen bunları Hak 

yolunda harcayarak uzleti tercih etmiştir. İlim tahsili esnasında Şeyh İbrahim 

Gülşenî’nin nâmını duymuş ve onun müridlerinden olmak maksadıyla Mısır’a 

gitmiştir. Hatta bu yolculuk esnasında şu gazeli yazdığı rivayet edilir: 

Dilde haylîden hayâl-i zülf-i dilber var imiş 

Cânum içinde yatur bin başlu ejder var imiş 

 

Eyâ dirîgâ hîçe satdum kıymetini bilmedüm 

Âb u hâkümde benüm bir pâk gevher var imiş 

 

Olmadan levh u kalem dahı hat-ı ma‘şûk ile 

Levh-i dilde yazılu dîvân u defter var imiş 

 

Secdeler eylen gelün abdâllar kim bunda bir 

Tekye-i hakda tırâş olmuş kalender var imiş 

 

Yakdı gönlüm âteşi şöyle cihân mülkin dilâ 

Neylesin dîvâne ki gönlinde ahker var imiş 

 

Zâl-i dünyâya gönül virme Usûlî var iriş 

Gülşenî dirler velâyet içre bir er var imiş 

 

Şeyh Gülşenî’ye vardığında onun terbiyesi altına girmiştir. Şeyhinin 

nezdinde makbûl ve muteber bir mürit olmuştur. Defalarca çile çıkardığı, yine 

kaynakların verdiği bilgilerdendir. Müritliği zamanında da pek çok şiir yazmıştır 

ki bunlar benzersiz güzellikte manzumelerdir. Gelibolulu Âlî de bunlardan bir 

tanesini tahmis etmiştir. Bütün şiirleri son derece ince, güzel ve itibarlıdır.  

Ömrünün son demlerinde yeniden memleketine dönerek burada 

yaşamıştır. Şiirlerinin çoğu tasavvufî özellikler taşımakta ve aldığı terbiyenin 

yansıması niteliğindedir. 

                                                           
19 H. H. Ayvansarâyî, Mecmua-i Tevârih (haz. Fahri Ç. Derin) Edebiyat Fakültesi Yayınları, 

İstanbul 1985, s.160. 



Latîfî, Usûlî’nin eğitimi ve meşrebi dolayısıyla şiirlerinin mutasavvıfâne 

olduğunu, üslûbunun Seyyid Nesîmî tarzına yakın olduğunu söylemektedir. Mânâ 

cihetinden ise Makâlî’nin Câvidân-nâme ve Fazlullâh Na’lî’nin Makâlât’ına 

benzerliğini vurgulamaktadır. 

Kaynaklar: G: 88; L: 175-177; A: 92-93; AÇ: 344-348; HÇ: 135; B: 18; 

GA: 193; KF: 147; R: 35; OM: II/76; TN: 170; TGDİS: 510. 

21) Yûsuf Sîneçâk (ö. 954) 
Ma‘rifet ehlinin kaynağı, ince ve nükteli söz söyleyenlerin madeni olan 

Vardar Yenicesi’ndendir. Hayretî’nin biraderidir. Adı Yusuf, lakabı Sîneçâk’tir. 

İlim yolundan vazgeçerek kanâat makamına münzevî olduktan sonra Mısır’a 

gidip Şeyh İbrâhim Gülşenî’ye intisap etmiştir. Daha sonra Mevlevî tarikatına 

girmiş ve Mevlevîliğin muteber dedelerinden birisi olmuştur.  

Farsça’yı iyi bilen şair, Mesnevî’den seçtiği beyitlerle ve Rebâb-nâme’den 

beğendiği beyitleri ihtiva eden bir eser olan Cezire-i Mesnevî’yi kaleme almıştır. 

Müretteb divanı olmayan şairin şiirleri, Mevlevî dervişlerin defterlerinde, şiir 

meraklılarının mecmualarında bulunmaktadır. Bu beytler şiirlerine örnektir: 

 

 Biz tâc-rübâ-yı ser-i şâhân-ı cihânuz 

Biz hâk-i kef-i pây-ı gedâyân-ı zemânuz 

 

Erbâb-ı mahabbet bizi Yûsuf bilür ammâ  

Ashâb-ı hased gözine ey dost sinânuz 

 

Ehl-i derd olmayan anlar mı safâsın elemün  

Bana sor lezzetini ben bilirüm derd ü gamun 

 

Kaynaklar: A:312; AÇ: 685-689; HÇ: 450-451; B: 244; GA: 209; KF: 

639; R: 273-274; ED; 524-530; VA: 91; OM: I/80; TN: 4793; TGDİS: 538. 

Sonuç 

 

 Şair 
Yaşadığı 

Asır
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Mesleği/Sınıfı 

1.  ‘Abdülgâni Vardârî 17. Yüzyıl Müderris 

2.  ‘Aşkî 17. Yüzyıl Kâtip 

3. 3 Âgehî 16. Yüzyıl Müderris/Kadı 

4. 4 Beyâzî 17. Yüzyıl Müderris 

5. 5 Derûnî 16. Yüzyıl Kalemiye 

6. 6 Garîbî 16. Yüzyıl - 

7. 7 Günâhî 16. Yüzyıl Müderris 

8. 8 Hâfız Mahmûd 17. Yüzyıl İlmiye 

9. 9 Hayâlî 16. Yüzyıl - 

                                                           
20 Ölüm tarihi bildirilmeyen şairler için biyografisinin yer aldığı ilk tezkirenin yazıldığı asır dikkate 

alınmıştır. 



10. 10 Hayretî 16. Yüzyıl Sipahi 

11. 11 Mehmed 17. Yüzyıl İlmiye 

12. 12 Râzî Mahmûd 16. Yüzyıl Kâtip/Nişancı 

13. 13 Râzî Yûsuf 17.Yüzyıl İlmiye 

14. 14 Rûhî 16.Yüzyıl Kâtip 

15. 15 Selmân / İlâhî 16.Yüzyıl Müderris 

16. 16 Sıdkî 16.Yüzyıl Kadı 

17. 17 Sırrî 16. Yüzyıl Kadı 

18. 18 Şânî 16. Yüzyıl Müderris 

19. 19 Tâbî 16. Yüzyıl - 

20. 20 Usûlî 16. Yüzyıl - 

21. 21 Yûsuf Sîneçâk 16. Yüzyıl - 

 

Tezkirelerde, Vardar Yeniceli olduğu bildirilen şairlerin tespitine ve söz 

konusu biyografik kaynaklardan hareketle bu edebî şahsiyetlerin kısaca hayat 

hikâyelerine yer vermeye çalıştık. Yukarıdaki tabloda da görüleceği üzere bu 

şairlerin onbeşi 16. asırda, altısı da 17. yüzyılda yaşamıştır. 16. yüzyıl, Osmanlı 

Devleti için bütün sahalarda olduğu gibi edebiyatta da en parlak zaman dilimidir. 

Bunun tezahürünü Vardar Yenicesi’nde de görmekteyiz. Osmanlı hâkimiyetine 

14. asrın son çeyreğinde katılan bu küçük Balkan şehri, özellikle 15. yüzyılın 

sonlarından itibaren Rumeli’deki Osmanlı kültür ve sanat merkezlerinden biri 

haline gelmeye başlamıştır. 16. yüzyılda 15, 17. yüzyılda 6 şair yetişen Vardar 

Yenicesi’nde takip eden asırlarda şair yetişip yetişmediği hususunda tezkirelerde 

herhangi bir malûmat yoktur. Sadece iki asırda bu kadar şair yetiştiren bir şehrin, 

18 ve 19. yüzyıllarda şair yetiştirememesi izahı zor bir durumdur. Bu veriden yola 

çıkarak Vardar Yenicesi’nin kültür ve sanat merkezi olma özelliğini 18. asırdan 

itibaren yitirmeye başladığını söyleyebiliriz. Şüphesiz bunda, şehrin idarecisi 

konumundaki Evrenosoğulları’nın akıncı olması ve akıncılığın tıpkı diğer 

Osmanlı kurumları gibi 17. asrın sonlarından itibaren güç kaybetmeye başlaması 

mühim faktörlerdendir. 
Vardar Yeniceli şairlerin mesleklerine göz attığımızda 6 tanesinin 

müderris, 3’ünün kâtip, 3’ünün kadı, 1’inin sipahi, 3’ü ilmiye, 1’i kalemiye 

sınıfına mensup memur olduğunu görmekteyiz. 5 tanesinin ise mesleği tespit 

edilememiştir. Bu dağılıma dikkat edildiğinde şairlerin tamamına yakınının iyi bir 

eğitimden geçtiği sonucuna varılabilir. Zira Osmanlı toplumunda fertler, söz 

konusu mesleklere sahip olmak için belli şartları yerine getirmek zorundadır. 

Yaklaşık beş buçuk asır Osmanlı hâkimiyetinde kalan ve yirmi bir şair 

yetiştiren Vardar Yenicesi, Türk kültür ve edebiyatına önemli katkıları olan bir 

şehirdir. Özellikle bu şairlerin bir kısmının şöhreti asırlar boyu sürerek günümüze 

dek gelmiştir. Sadece Usûlî, Hayretî ve Hayâlî Bey üzerine hazırlanan lisans, 

yüksek lisans ve doktora tezlerinin sayısı göz önünde bulundurulduğunda 

tespitimizin doğruluğunun ispat etmeye yetecektir.  
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